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VOORWOORD

Nu ik dit werk kan voorleggen als proefschrift aan de Faculteit der Letteren van
de Katholieke Universiteit van Nijmegen, besef ik eens te meer hoeveel ik verschul
digd ben aan diegenen die hebben bijgedragen tot de totstandkoming ervan.
Met weemoed denk ik aan de heer J.L. Offermans, indertijd archiefambtenaar bij
de gemeente Sittard.

Hij gaf mij reeds voor mijn kandidaatsscriptie onbeperkt in

zage in de Sittardse archivalia, die ik vanaf die tijd op de gehele reeks bewaar
plaatsen waar deze stukken achtereenvolgens werden ondergebracht, vrijelijk mocht
raadplegen.

Zijn vrij plotselinge dood betekende voor mij het verlies van een mee

levend en uiterst behulpzaam raadgever.

Gelukkig voor mij en mijn studie zette

zijn opvolger, de huidige stadsarchivaris van Sittard N.G.H.1*1. Eussen, deze posi
tieve traditie voort.

Hem en zijn rechterhand, de heer J.N.A. Kreukels, ben ik

veel dank verschuldigd voor de mij steeds in onbeperkte mate geboden hulp bij mijn
exploraties in het Sittards archief.

Ook het personeel van het Rijksarchief in

Limburg te Maastricht heeft пігшіег nagelaten mij de helpende hand toe te steken.
Wanneer ik daarvoor dr. J.A.K. Haas dank zeg, geldt deze dank ook de andere heren
van het Rijksarchief waarmee ik in contact gekomen ben.
Nog een ogenblik verwijlend bij Sittard, betuig ik mijn erkentelijkheid ook aan
de heer P.J.G. Schelberg, de auteur van het "Woordenboek van het Sittards dialect",
die mij menige inlichting gegeven heeft over het hedendaagse Sittards.
Zeer gewaardeerde informatie ontving ik ook van dr. J. de Rooy en drs. J. Berns
van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde te Amsterdam.

Prof.

dr. J. Goossens van de Katholieke Universiteit van Leuven verschafte mij inzage in
de Reeks Nederlandse Dialectatlassen.
eens aan literatuur.
Maastricht.

Lic. J. Cajot uit Hasselt hielp mij meer dan

Nog meer deed dit het personeel van de Stadsbibliotheek te

Hun allen komt mijn hartelijke dank toe.

Als ik goed tel, hebben liefst acht paar dameshanden aan het typoscript van mijn
dissertatie gewerkt.

Dat het desondanks toch nog door de beugel kan, dank ik aan

de onvermoeibare inzet en het o-'nuitputtelijk geduld van de laatste in de rij der
typistes. Mevrouw Bosmans-Vanvoorden, die de reeds getypte stukken aan elkaar heeft
gepast, de typografie heeft geüniformeerd, veel bladzijden opnieuw heeft getikt en
leemtes heeft aangevuld.
Een bijzonder woord van dank betuig ik ook aan de directie van de Economische
Hogeschool Limburg te Diepenbeek (België) voor de geboden materiële hulp, aan de
dames van de tikkamer van deze instelling voor het typen van stukken tekst en het
aanbrengen van correcties, en aan de drukkerij van het Wetenschappelijk Onderwijs
Limburg voor de moeite, besteed aan het drukwerk.

- II Nu ik het even heb gehad over het drukwerk, moet ik ook een opmerking maken over
het bindwerk.
delen.

Voor het gemak van de lezer is mijn proefschrift gebonden in twee

Het eerste deel bevat de eigenlijke tekst, het tweede de noten en de Zusam-

menfassung.

Door deze wijze van binden kan het tweede deel, i.e. het notenapparaat,

steeds parallel met het eerste, i.e. de tekst, gebruikt worden.
Het einde van mijn voorwoord is weer een dankwoord, en wel aan mijn vrouw en kinderen, aan wie ik mijn studie opdraag.

Mijn werk is een deel van hun leven geworden

en het is met respect en dankbaarheid dat ik de omvang zie van dit deel.

Aangezien

ik daarbij vooral denk aan mijn vrouw, zou ik willen sluiten met een weerwoord
aan P.G.J. van Sterkenburg: niet alleen vrouwen van lexicografen zijn en blijven
engelen !

Hasselt, 5 oktober 1980

A. Wethlij
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LIJST VAN AFKORTINGEN

Α. Geraadpleegde literatuur en kaarten
Allen

S. Allen,

Grafematisk analys som grundval för

textederingj med särskild hänsyn till Johan
Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 16391655.

Göteborg 1965.

sia 1.
Asdahl Holmberg

M. Asdahl Holmberg, Karlmeinet-Studien.
1954.

Aubin-Frings-Müller

Nordistica Gothoburgen-

Acta Universitatis Gothoburgensis.
Lund

Lunder Germanistische Forschungen 27.

H. Aubin - Th. Frings

- J. Müller,

Kulturströ-

mungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden.
Geschichte.

Sprache.

Volkskunde.

Mit einem

Vorwort zur Neuausgabe von F. Petri

und Nach-

worten zum geschichtlichen und volkskundlichen
Beitrag von H. Aubin und M. Zender.

Bonn 1966.

Reprografischer Nachdruck der Ausgabe 1926.
Bach

Л. Bach, Die Werke des Verfassers der Schlacht
bei Göllheim (Heister Zilies von Seine ?].
Bonn 1930. Rheinisches Archiv 11.

Bahlow

K. Bahlow, Deutschlands geographische Namenwelt.
Etymologisches Lexikon der Fluss- und Ortsnamen
alteuropäischer Herkunft.

Frankfurt am Main

1965.
Baidinger, Exposé

К. Baidinger,

Expose.

In : Les anciens textes

romans non littéraires.

Leur apport à la con-

naissance de la langue au moyen âge.
1963,
Baldinger, Langue

Paris

biz. 244-25D.

K. Baldinger,
gascon.
téraires.

La langue des documents en ancien

In : Les anciens textes romans non litLeur apport à la connaissance de la

langue au moyen âge.

Paris 1963, blz. 63-79.

- VII W. Besah, Zur Erschließung früheren Sprachstandes aus schriftlichen Quellen.

In : Vorarbei-

ten und Studien zur Vertiefung der Südwestdeutschen Sprachgeschichte.

Stuttgart 1965,

blz. 104-130.
P.C. Boeren, De twaalf vruchten van de Eucharistie en het veertigste der Limburgse Sermoenen.

Ts 71 (1953), blz. 242-2Θ1.
Het Utrechts kalen-

W. Braekman - M. Gysseling,

darium van 1253 met de Noordlimburgse gezondheidsregels.

VMVA 19Б7, blz. 575-635.

W. Braune, Althochdeutsche Grammatik. 13.
Auflage, bearbeitet von H. Eggers.
1975.

Tübingen

Sammlung kurzer Grammatiken germanischer

Dialekte.

A. Hauptreihe Nr. 5.

J.

- M. Gysseling,

Bimtinx

Het oudste goederen-

register van Dudenbiezen (12B0-1344).

I Tekst.

Brussel 1965. Nomina Geographica Flandrica.
Studien XII. Onomastica Neerlandica.
W.J.H. Carón, De reductievocaal in het verleden.
Een beschouwing over mededelingen van Lambert
ten Kate en Petrus Montanus aangaande de uitspraak van den zwak beklemtoonden klinker in
het Nederlands.

Groningen-Djakarta 1952.

J. Chaurand, Introduction à la dialectologie
française.
H.K.J.

Paris 1972.

Cowan, De Oudnederlandse (oudnederfran-

kische) psalmenfragmenten.

Leiden 1957. Tex-

tus Minores XXIII.
J. Daan - D.P. Blok,

Van randstad tot landrand.

Toelichting bij de kaart : dialecten en naamkunde.

BMDC XXXVII (1969).

- Vili -

Damave

H.A.A. Damave, Die Sprache der Pilgerfahrt des
träumenden Mönchs.

Ein Beitrag zur Geschichte

der Kölner Mundart im fünfzehnten Jahrhundert.
Haarlem 1964.
De Boor-Haacke

H. de Boor

- D. Haacke,

Vorrede.

In : Corpus

der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahre
1300.
De Bruin

Bd. 3.

С.С. de Bruin,

Lahr 1957, blz. VII-XLI.
Het Luikse Diatessaron, met de

engelse vertaling van A.J. Barnouw.
1970.

teksten.

Kleine reeks. Afdeling I : evange

liënharmonieën.
Delhougne

Leiden

Verzameling van middelnederlandse bijbel

G. Delhougne,

Deel I.

Eenige korte aantekeningen uit

Sittards verleden.

In : Sittard, de ingangs-

poort van Neerlands mijngebied in het schone
Limburg.
De Poerck. Intervention

[Sittard 1924], blz. 16-42.

G. De Poerck,

Intervention.

In : Les anciens

textes romans non littéraires.

Leur apport à

la connaissance de la langue au moyen âge.
Paris 1963, blz. 276 vlg.
De Poerck, Textes

G. De Poerak,

Les plus anciens textes de la

langue française comme témoins de l'époque.
In : Les anciens textes romans non littéraires.
Leur apport è la connaissance de la langue au
moyen âge.
Deschamps

Paris 1963, blz. 129-162.

J. Deschampe, Tentoonstelling van Middelnederlandsche Handschriften uit beide Limburgen.
Catalogus.

Deschamps-Gysseling

J.

Hasselt 1954.

Deschamps - M. Gysseling,

de Limburgse Aiol.
De Smet

De fragmenten van

SGG VIII (1966], blz. 9-71.

G. De Smet, Oostmaaslandse epische poëzie rond
1200.

WT 2Θ (1969). kol. 349-362.

- IX -

De Smet-Gysseling. Floyris

G. De Smet - M. Gysseling,
Bruchstücke.

De Smet-Gysseling, Tristan

Die Trierer Floyris-

SGG IX (19671, Ы г . 157-196.

G. De Smet - M. Gysseling,

Tristan-Bruchstücke.

Die niederfränKisehen

Cod. Vind. Ser. Nova 3966.

SGG IX (1967), blz. 197-234.
De Vooys

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse
taal.

Vijfde, herziene uitgave. Antwerpen-

Groningen 1952.
De Vries

J. de Vries,

Nederlands etymologisch woordenboek.

Met aanvullingen, verbeteringen en woordregister
door F. De Tollenaere.
De Vries, Plaatsnamen

J. de Vries,

Woordenboek der Noord- en Zuidneder-

landse plaatsnamen.
De Vries, Guet

W. de Vries,

Leiden 1971.

Utrecht-Antwerpen 1962.

Mnl. rind. Ofri. "guet" etc..

Ts 31

(1912), blz. 316-320.
De Vries, Spelling

W. de Vries,

Abnormale spelling van "goed" in

het Mnl., find, en Ofri.

Ts 30 (1911), blz. 2Θ6-

2Θ9.
Dittmaier

H. Oittmaier,

Rheinische Flurnamen.

Unter Mit

arbeit von P. Melchers auf Grund des Materials
des von A. Bach begründeten Rheinischen Flurnamenarchivs bearbeitet.
Dois

У. Dols,

Bonn 1963.

Sittardse diftongering.

Een hoofdstuk

uit de historische grammatica (met 59 archivalische bijlagen).

Posthume uitgave verzorgd

door J.C. van de Bergh.
Dornfeld

E. Domfeld,

Sittard 1953.

Untersuchungen zu Gottfried Hagens

Reimchronik der Stadt Köln, nebst Beiträgen zur
mittelripuarischen Grammatik.

Breslau 1912.

Germanistische Abhandlungen 40.

- χ-

Dörr

K. DÖTTj Die Kreuzensteiner Dramenbruchstücke.
Untersuchungen über Sprache, Heimat und Text.
Breslau 1919.

Dorren

Th. Dorren,
plat.

Germanistische Abhandlungen 50.

Woordenlijst uit het ValKenburgsch

Met etymologische en andere aantekeningen.

[Valkenburg 192B].

Dvergedrukt uit PL 52 en 53

(1917 en 1918).
Ehrismann

G. Ehrismann,

Geschichte der deutschen Literatur

bis zum Ausgang des Mittelalters.
Bde.

München 1954 vlg.

2 Teile, 4

Unveränderter Nachdruck

der Ausgabe 1922/1927/1932/1935.
Endepols

H.J.E. Endepols,

Woordenboek of Diksjenaer van

't Mestreechs.
Eussen-Kreukels

Maastricht 1955.

N.G.H.M. Bussen - J.M.A.

Kreukels,

Het Stads-

archief van Sittard 1243-1794. Inventaris en
Regesten.
Eylenbosch

Sittard 1978.

E. Eylenbosch,

Middeleeuwse woordgeografie.

H2NM XX (1966), biz. 157-172.
Flament

A.J.A.

Flament,

Regesten en inventaris der archi-

valia van collégien, ambtenaren, heeren en heerlijkheden, kapittels en kloosters in Limburg,
zich bevindend in het "Kon. Preuss. Staatsarchiv"
te Dusseldorf.

Verslagen omtrent 's Rijks oude

archieven XXVII (1904).

's-Gravenhage 1905, blz.

543-653.
Fleischer

W. Fleischer,

Zum Verhältnis von Phonem und

Graphem bei der Herausbildung der neuhochdeutschen Schriftsprache.

Wissenschaftliche Zeit-

schrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche
Reihe.
465.

Heft 3.

Jahrgang 14 (1965), blz. 461-

- XI -

Francis

W.N. Francis,

Graphemic Analysis of Late Middle

English Manuscripts.

Speculum XXXVII t1962).

biz. 32-47.
Franck

J. Franck,

Mittelniederländische Grammatik, mit

Lesestücken und Glossar.
Auflage.

Zweite, neubearbeitete

Arnhem 1967. Onveranderde herdruk van

de uitgave 1910.
Franck, Lautgeschichte

c7. Franck,
"gut".

Franck. Schriften

Zur Lautgeschichte des Adjectivums

Ts 31 (1912), blz. 46-48.

J. Franck,

Schriften zur Limburgischen spräche
TL θ (1898), blz. 49-52, 105-

und litteratur.

109, 135-138, 337-341, 387-392, 415-421, 463475, 503-515.
Franck-Van Wijk

Franck's

Etymologisch woordenboek der Neder-

landsche taal.

Tweede druk door N. van Wijk.

's-Gravenhage 1936.
Frings, Eingang

Th. Frings,

Der Eingang von Morant und Galle.

Teuthonista (ZfMaF) 3 (1926/1927), blz. 97-119.
Frings, Kreuzenstein

Th. Frings,

Die Kreuzensteiner dramenbruchstücke.

Untersuchungen über spräche, heimat und text von
Kaspar Dörr (Bespreking).

AfdA 42 (1923), blz.

8-17.
Frings-Lerchner

Th.

Frings

- G. Lerchner,

Niederdeutsch.
deutschen.

Niederländisch und

Aufbau und Gliederung des Nieder-

Berlin 1966. Sitzungsberichte der

sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leip-

Frings-Mittelfränkisch I

zig.

Philologisch-historische Klasse. Band

110.

Heft 6.

Th. Frings,

Mittelfränkisch-niederfränkische

Studien I.

Das ripuarisch-niederfränkische

übergangsgebied.

PBB 41 (1916), blz. 193-271.

- XII Frings, Mittelfränkisch II

Th. Frings,

MittelfränKisch-niederfränkische

Studien II. Zur geschichte des niederfränPBB 42 (1917), blz. 177-24Θ.

kischen.
Frings, 0 und e

Germanisch ö und e.

Th. Frings,

PBB 63 (1939),

blz. 1-116.
Frings-Schieb I

Th. Frings

- G. Schieb,

Heinrich von Veldeke I.

Die Servatiusbruchstücke.

PBB 6B.

Halle (Saale)

1945, blz. 1-75.
Frings-Schieb XII

Th. Frings

- G. Schieb,

Heinrich von Veldeke XII.

Heinrich von Veldeke zwischen Scheide und Rhein.
Halle (Saale) 1949.
Frings-Schieb XIII

Th. Frings

- G. Schieb,

Heinrich von Veldeke.

Die neuen Münchener Servatiusbruchstücke.

Die

Stadtbeschreibungen der Veldekeüberlieferung.
Register zu Veldeke XII.

XIII.

Halle (Saale)

1952.
Frings, Studien

Th. Frings,

Studien zur Dialektgeographie des

Niederrheins zwischen Düsseldorf und Aachen.
Marburg 1913.
Frings-Van Ginneken

Ж

Th. Frings

Deutsche Dialektgeographie V.

- J. van Ginneken,

Zur Geschichte

des Niederfränkischen in Limburg.

ZfDMa 1919,

blz. 97-20Θ.
Gardette

P. Gardette,

Le francoprovençal écrit en Lyon-

nais et en Forez au moyen âge.

RLR XXXII (196Θ),

blz. 70-99.
Gleißner

К. Gleißner,

Urkunde und Mundart. Auf Grund der

Urkundensprache der Vögte von Weida, Gera und
Plauen.

Halle/Saale 1935. Mitteldeutsche Stu-

dien 9.
Glejßner-Frings

K. Gleißner

- Th. Frings,

des 13. Jahrhunderts.
1-157.

Zur Urkundensprache
ZfMaF 17 (1941), blz.

- XIII -

GoDssens, Palatalvokale

J. Goossens, Die gerundeten Palatalvokale im
niederländischen Sprachraum.

ZfMaF XXIX (1962],

blz. 312-32Θ.
Goossens, Stoottoon

J. Goossens^ Stoottoon en diftongering van Wgm.
ί en û in Limburg.

Goossens, Taal

TTfl[1956), blz. 92-112.

J. Goossens, De taal van Jan van Eyck.

In :

A. Ampe - J. Goossens, Taal en Herkomst van Jan
van Eyck. WT 29 (1970), kol. Θ3-90.
Goossens, Taalgeografie

J. Goossens, Historische en moderne taalgeografie.

In : A. Van Loey - J. Goossens, Histo

rische dialectologie.
Goossens, Ruuve

BMDC XLV (1974).

P. Goossens, De ruuve, ruube, reube,
riebe

reebe of

in het Limburgs. MNC 4 (1964), blz. 11-

14.
Gossen, Expose

Ch.-Th. Gossen, Expose.

In : Les anciens textes

romans non littéraires.

Leur apport à la con-

naissance de la langue au moyen âge. Paris 1963,
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Gysseling, WoordenboeK I

M. Gysseling,
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J. Holmberg, Eine mittelniederfränkische Übertragung des Bestiaire d'Amour.
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- P.P.

Lücker,

Tegels

Uiteenzetting over de klankleer, spraak-
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Maastricht 1941.

H. Jellinghaus,
mundarten.
länder.
J.
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seiner Vorlage.
schrift.

Teil III. Die Vokale der Hand-

PBB Θ4, Halle (Saale) 1962, blz. 120-

172.
Lacomblet

Th. J. Laaomblet, Urkundenbuch für die Geschichte
des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der
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Halle a.S.
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denboek, voltooid door F.A. Stoett,
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A.A.

Beekman.

11 Delen.

's-Gravenhage 1885-

1952.
Monfrin

J. Monfrin,
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Le mode de tradition des actes
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Mundart.

IMeuse
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Marburg 1915.
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Notermans, Brief

J. Notermans,

Maastricht 1970.
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Veldeke 42 (1967), blz. 69-

73.
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J.L.

Offermans,

Wo dan in Zitterd ? Schets

ener geschiedenis van Sittard tot 1243 [ Sittard 194Θ ].
Dtten

D. Otten,

Schreibtraditionen und Schreibschich

ten in Sittard im Zeitraum von 1450-1609. Bonn
1977.
Paul-Moser-Schröbler

Rheinisches Archiv 9Θ.
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Mittelhochdeutsche Grammatik. 21.,

durchgesehene Auflage von H. Moser und I .
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Tübingen 1975.

Sammlung kurzer

Grammatiken germanischer Dialekte.
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Ргггагпеп, Grapheme als quantitative

Größen.
Piirainen, Untersuchungen

I.T.

LBe 13, blz. Θ1 vlg..
Graphematische Untersuchun

Piirainen,

gen zum Frühneuhochdeutschen.

Berlin 1ЭВ .

Studia Linguistica Germanica 1.
Pothast

В.A. Pothast,

Kurze Chronik von Sittard von

900 bis 1755, erschienen im Almanach von Au
gustin Dunckel für das Jahr 1B23, fortgesetzt
nach desselben Manuscripten und anderen Quellen, samt drei Anhängen, von 1757 bis in 1B91.
Sittard 1891.
Pulgram

Έ. Pulgram,

Phoneme and Grapheme : A Parallel.

Word 7 (1951), blz. 15-20.
Quak

A. Quak, Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen.
1973.

Amsterdam

Amsterdammer Publikationen zur Sprache

und Literatur 12.
Ramisch

J. Römisch, Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie.

Marburg 190B.

Deutsche Dia-

lektgeographie I.
RhWB

Rheinisches Wörterbuch.

Auf Grund der von J.

Franck begonnenen, von allen Kreisen des rheinischen Volkes unterstützten Sammlung, bearbeitet von J. Müller

u.a. 9 Bde.
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1971.
RND θ

E. Blanoquaert
Α. Stevens,

- J. C. Ciaessens - W. Go f fin

-

Dialektatlas van Belgisch-Limburg

en Zuld-Nederlandsch-Limburg.

Antwerpen 19Б2.

Reeks Nederlandse Dialektatlassen 8.
RND 10

A.R. Hol - J. Passage, Dialektatlas van OostNoord-Brabant, de Rivierenstreek en Noord-Nederlands-Limburg.

Antwerpen 1966.

derlandse Dialektatlassen 10.
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G. Rönnebeokj Studien zum dialektgeographischen
Unterschied van he und er.

Teuthonista (ZfflaF)

3 (1926/1927], blz. 170-172.
Rooth

E. Rooth, Ein neuentdeckter niederländischer
Minnesänger aus dem 13. Jahrhundert.
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192Θ.
Rothwell

Rüssel

W. Rothwell,
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médiéviste.

Romania B9 [196Θ], blz. 194-209.

J. Rüssel,

Kronijk of geschiedkundige beschrij-
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de Heerlijkheid Born.
Samuels
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M.L. Samuels, Some Applications of Middle
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English Dialectology.
Scheben

Μ. Scheben, Geschichte der Urkundensprache des
Herzogtums Jülich.

In : Jahrbuch der philo-

sophischen Fakultät der rheinischen FriedrichWilhelms-Universität zu Bonn 1.2., blz. 13-15.
Scheurmann

R. Scheurmann, Die Geschichte der Urkundensprache des Herzogtums Berg (1257-1423).
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Jahrbuch der philosophischen Fakultät der
rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Bonn 1.2., blz. 15-17.
Schieb

G. Schieb,
Veldeke.

Henric van Veldeken.
Stuttgart 1965.

Germanisten.
Schi11er-Lübben

K. Schiller
Wörterbuch.

Schmitt

L.E.

Schmitt,

Heinrich von

Realienbücher für

Abteilung Literaturgeschichte.

- A. Lübben,
6 Bde.

Mittelniederdeutsches

Münster 1Θ75-1ΘΘ1.

Die deutsche Urkundensprache in

der Kanzlei Kaiser Karls IV.

(1346-137Θ).

Halle/Saale 1936. Mitteldeutsche Studien 11.
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Schönfeld

A. Van Loey, Schönfelds Historische Grammatica
van het Nederlands.
vorming.

Schrijnemakers, Hunstergeleen

M.J.H.A.

Klankleer, Vormleer, Woord-

Achtste druk.
Schrijnemakers,

Zutphen 1971.
Munstergeleen.

Een

monografie over een Limburgse gemeente. [Maastricht 1963 ].
Schrijnemakers. Sittard

M.J.H.A.

Schrijnemakers,

berg-flank.
Schrijnen, Benrath

J. Schrijnen,
gerlinie.

Schrijnen, Isoglossen

Schrijnen, Taalgrenzen

Benrather-, Urdinger- en Pannin-

Ts 21 (1902), blz. 249-252.

J. Schrijnen,
derland.

De Isoglossen van Ramisch in Ne-

Bussum 1920.

J. Schrijnen,

Taalgrenzen in Zuid-Nederland.

Het mich-kwartier.
Schützeichel, Mundart

Sittard : (Kollen-)

Naamkunde 6 (1974), blz. 51-85.

Ts 26 (1907), blz. 81-65.

R. Schütseichel,

Mundart, Urkundensprache und

Schriftsprache.

Studien zur Sprachgeschichte

am Mlttelrhein.

Bonn 1960. Rheinisches Archiv

54.
Schützeichel, Schreibsprache

R. Schützeichel,

Die Kölner Schreibsprache.

Aufgaben und Problembereiche der Erforschung
spätmittelalterlicher Schreibsprachen im Nordwesten.
Schützeichel, Urkundensprache

RhVB 27 (1962), blz. 69-96.

R. Schützeichel,
Mittelrhein.

Schützeichel, Wörterbuch

Urkundensprache und Mundart am
ZfdPh 75 (1956), blz. 73-82.

R. Schützeichel,

Altdeutsches Wörterbuch.

Tübingen 1969.
Singer, Graphembegriff

H. Singer,

Der Graphembegriff bei der Analyse

altdeutscher Handschriften.
85.

LBe 13, blz. 83-
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Singer, Struktur

H. Singer,

Zur Struktur des Zeichenfeldes beim

Vokalismus der Hs. 64 St.-Georgen.
zur historischen Phonologie.

Ein Beitrag

In : Vorarbeiten

und Studien zur Vertiefung der Südwestdeutschen
Sprachgeschichte.
Sittard

A.H.

Simonis

c. - J.L.

Stuttgart 1965, blz. 131-150.

- J.J.M.

Offermans

Timmers

- W.H. Paquay,

historie en gestalte.
Stroop

J. Stroop,

- W. Sangers

o.s.

Sittard,

Sittard 1971.

Een hoofd-stukje.

TT XXI (1969].

blz. 22Θ-232.
Suchsland

P. Suchsland,
den.

Zur Sprache der Jenaer Ratsurkun

Wissenschaftliche Zeitschrift der Frie

drich-Schiller-Universität Jena.
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GesellschaftsHeft 3.

Jahrgang 14 (1965), blz. 467-473.
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Taalkaart Haring

Taaiatlas van Noord- en Zuid-Nederland, aflevering 4 nr. 11.

Taalkaart Kaas

Leiden 1939.

Leiden 194B.

Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, aflevering 3 nr. 10.

Taalkaart Knecht
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J. van Ginneken,

Taalkaart : Knecht.

ОТ 1
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Taalkaart Пееі

J. van Ginneken,

Taalkaart : Meel.
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1936), blz. 141.
Taalkaart Schaap ОТ

J. van Ginneken,
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Taalkaart Schaap Τ 4.9

Taaiatlas van Noord- en Zuid-Nederland, afleve
ring 4 nr. 9.

Taalkaart Schaap Τ 4.10

Leiden 194B.

Taaiatlas van Noord- en Zuid-Nederland, afleve
ring 4 nr. 10.

Leiden 1948.

- XXVI TaalKaart Schaar

Taaiatlas van Noord- en Zuid-Nederland, afleve
ring 5 nr. 10.

TaalKaart Zeven

Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, afleve
ring 1 nr. 2.

Taalschat

Leiden 1952.

Leiden 1939.

De taalschat van het Limburgsche Leven van Je
sus, door J. van Ginneken en zijn Nijmeegse
leerlingen.

Tans

Maastricht-Vroenhoven 193Θ.

J.G.H. Tans, Isoglossen rond Plaastricht in de
dialecten van Belgisch en Nederlandsch Zuid-

Tille

Limburg.

Maastricht 193Θ.

E. T-ille,

Zur Sprache der Urkunden des Herzog

tums Geldern.

Bonn-Leipzig 1925. Rheinische

Beiträge und Hülfsbücher zur germanischen Philologie und Volkskunde 7.
Tilvis

P. Tilvis,
1957.

Prosa-Lancelot-Studien I-II.

Helsinki

Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia

В 110. Annales Academiae Scientiarum Fennicae.
Tummers, Limburg

P.L.M. Türmers,

Tummers, Romaans

P.L.M. Timmers, Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen.

Vachek

Limburg.

Nijmegen 1973.

Assen 19Б2. Studia Theodisoa 2.

J. Vachek, Zum Problem der geschriebenen Sprache.
TCLP θ (1939), blz. 94-104.

Van Cleemput

J. Van Cleemput, Vroegmiddelnederlandse spelling
bewegingen.

In : Album Edgar Blancquaert.

Ton

geren 195Θ, blz. 391-403.

Van den Berg, Bijdrage

fl. van den Berg, Bijdrage tot de geschiedenis
van de spelling in Holland.

Ts 65 (1948), blz.

54-77.

Van den Berg, Foniek

B. van den Berg, Foniek van het Nederlands.
medewerking van G.L. Meinsma.
Gravenhage 1964.

Met

Derde druk. 's-

- XXVII -

Van den Berg, Maachien

ß. van den Berg,

Het Drentse maachien.

DB 15

(19B3), blz. 39-45.
Van den Berg, Palatalisatie

B. Van den Berg,

vóór ν + gutturaal

a > e

Nederland.
Van den Berg, Tegenstellingen

De palatalisatie van Germaanse

В. van den Berg,

Van der Heijden

in Zuid-

Oude tegenstellingen op Neder

lands taalgebied.
zoek.

en labiaal

LB XXVIII [1936], blz. 27-46.

Een dialektgeografisch onder

Leiden 1938.

L. van der Heijden,

Zittesjen A.B.C. [ Sittard ]

1927.
Van der Meer

S.G.W. van der Meer, Venloer Stadt-Texte, 13201543.

Eine lautliche und orthograpische Unter

suchung.
Van der Meer, Problematiek

Nijmegen 1949.

S.G.W, van der Meer, Problematiek der Limburgse
Isoglossen in de Middeleeuwen.
dialectgrenzen.

Van der Meer, Grammatik

M.J. van der Meer,

Historische Grammatik der

niederländischen Sprache.
und Lautlehre.
Bibliothek.
Van der Schaar

J.

In : Limburgse

BMDC IX [1947], blz. 15-30.

Band I.

Heidelberg 1927.

1.

van der Sahaar,

Reihe.

Einleitung

Germanische

Grammatiken 16.

Woordenboek van voornamen.

Inventarisatie van de doop- en roepnamen met
hun etymologie.

Elfde druk.

Utrecht-Antwerpen

1979.
Van de Venne

J.M.

van de Venne,

Inventaris van op het Ge-

meente-Archief van Sittard bewaarde archieven
over de jaren 1243-1798.
Van de Venne, Geschiedenis

J.M.

van de Venne,

z.pl. z.j..

Geschiedenis van het kasteel

van Valkenburg, zijn heren en hun drossaarden.
Valkenburg 1951.

- XXVIII Vangassen V

Я. Vangassen,
Brabant V.

Aan de grens van Vlaanderen en
Zullen.

HCTD XXXVI [1962], blz.

49-Θ2.
Vangassen VI

H. Vangassen,
Brabant VI.

Aan de grens van Vlaanderen en
N1. o en ü in de Dialekten u.

HCTD XXXVII (1963], blz. 149-179.
Van Ginneken, Consonant-mouil-

J.

van Ginneken,

lering

een groep Nederlandsche dialecten.

De consonant-mouillering in
ОТ 3 (1934-

1935), blz. 1Θ5-200.
Van Ginneken, Correlatie

</. van Ginneken,

De correlatie van harde en

weke medeklinkers in het Dud- en Nieuwnederlandsch.
Van Ginneken, Umlaut

ОТ 3 (1934-1935], blz. 302-317.

J. van Ginneken,

De Dudnederlandsche umlaut en

de mouillering.

ОТ 3 (1934-1935], blz. 212-

225.
Van Haeringen

C.B. van Haeringen,
Wijk,
taal.

Van Helten

Franck-Van

's-Gravenhage 1936.

W.L. Van Heiten,
kunst.

Van Helten, Psalmenfragmente

Supplement bij

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche

Middelnederlandsche Spraak

Groningen 1ΘΒ7.

W.L. van Helten,

Die altostfränkischen Psalmen-

fragmente, die Lipsius'sehen Glossen und die
altsüdmittelfränkischen Psalmenfragmente, mit
Einleitung, Noten, Indices und Grammatiken.
Groningen 1902.
Van Loey I

A. Van Loey,
Vormleer.

Middelnederlandse Spraakkunst.
Achtste, verbeterde druk.

I.

Groningen

1976.
Van Loey II

A. Van Loey,
Klankleer.
gen 1976.

Middelnederlandse Spraakkunst. II.
Zevende, herziene uitgave.

Gronin-

- XXIX -

Van Loey, Bijdrage

Van Loey, Dialecten

к. Van Loey, Bijdraga tot de kennis van het
e
e
Zuidwestbrabantsch in de XIII - en XIV eeuw.
Fonologie.

Brussel 1937. Nomina Geographica

Flandrica.

Studien IV.

A. Van Loey, Middelnederlandse en moderne Dia
lecten.

In : Album L. Grootaers.

Leuven 1950,

biz. 63-69.
Van Loey, Inleiding

A. Van Loey, Inleiding tot de historische klank
leer van het Nederlands.

Van Loey, Leerboek

Zutphen 196Θ.

Α. Van Loey, Middelnederlands Leerboek.

Ant

werpen-Groningen 1947.
Van Loey, Voornaamwoord

Α. Van Loey, Het bezittelijk voornaamwoord
"hun".

Amsterdam 195B.

Mededelingen der Konink

lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
afd. letterkunde.
Van Піегіо

t7. Van Mierlo,

Nieuwe reeks, deel 21, по. 2.

Geschiedenis van de letterkunde

der Nederlanden.

Eerste deel.

De letterkunde

van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300. 'sHertügenbosch-Brussel z.j..
Van Sterkenburg

P.G.J. van Sterkenburg,

Het Glossarium Harlemense.

Een lexicologische bijdrage tot de studie van
de Middelnederlandse lexicografie.

's-Graven-

hage 1975.
Van Wijk, ae-Dialect

N. Van Wijk,
lect.

Van Wijk, Niet-gerekte a, e

Van Wijk, Umlaut

Ts 30 (1911), blz. 161-189.

N. van Wijk,
nant.

Een oudwestnederfrankisch ae-dia-

Niet-gerekte a, e vóór r + konso-

Ts 30 (1911), blz. Θ1-114.

N. Van Wijk,

De umlaut van a in Ripuarisch- en

Salies-Frankische dialecten in België en Nederland.

Ts 33 (1914), blz. 203-247.

- XXX Verdam

J. Verdam, G. van der Schueren's Teuthonista
of Duytschlender, in eene nieuwe bewerking van
wege de Maatschappij der Nederlandsche LetterKunde uitgegeven.

Verdeyen-Endepols I

R. Verdeyen

Leiden 1896.

- J. Endepols,

Tondalus' Visioen
Q

en St. Patricius' Vagevuur.

1

deel. Gent-

's-Gravenhage 1914. Koninklijke Vlaamse Aca
demie voor Taal- en Letterkunde.
Verdeyen-Endepols II

R. Verdeyen

- J. Endepols,

Tondalus' Visioen

en St. Patricius' Vagevuur.

2

deel. Gent-

's-Gravenhage 1917. Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde.
Vereecken

C. Vereecken, Van " slut-ila" naar "sleutel".
Umlaut en spontane Palatalisering op Nederlands
taalgebied.

Verf. Lex.

HCTD XII (193Θ).

Die deutsche Literatur des Mittelalters. Ver
fasserlexikon.

Unter Mitarbeit zahlreicher

Fachgenossen herausgegeben von f/. Stammler und
5 Bde.

K. Langosch.
Verstegen

V. Verstegen

O.F.M.,

Berlin-Leipzig 1933-1955.
De wgerm. SK in de Zuid-

nederlandse Dialecten.

HCTD XVI (1942], blz.

31-41.
Von Kienle

R. von Kienle,

Historische Laut- und Formen

lehre des Deutschen.
lage.

Tübingen 19Б9.

2.

durchgesehene Auf

Sammlung kurzer Gramma

tiken germanischer Dialekte.

A.

Hauptreihe

Nr. 11.
Van Kraus

C. van Kraus, Mittelhochdeutsches Übungsbuch.
2.

vermehrte und geänderte Auflage. Heidel-

berg 1926.
Wakelin

M.F. Wakelin,
tion.

Germanische Bibliothek I.III.2.
English Dialects.

London 1972.

An Introduc-

- XXXI Weijnen

A. Weijnen,
druk.

Heijnen, OnderzoeK

Nederlandse dialectkunde.

Assen 1966. Studia Theodisca 6.

A. Weijnen,

Onderzoek naar de dialectgrenzen

in Noord-Brabant.
Weijnen, Ouderdom

Tweede

A. Weijnen,

Fijnaart 1937.

De ouderdom en het isolement van

het Schouwens dialect.

ОТ 9 [1940-1941), blz.

161-164.
Weijnen, Schema

A. Weijnen,

Het schema van de klankwetten.

Tweede druk.

Assen 1970.

Nederlandse taalge

schiedenis I.
Weijnen, Taalkaarten

A. Weijnen,

Taalkaarten strand, hond en honger.

ОТ 7 (1936-1939), blz. 343-349.
Weijnen, Venlo

Α. Weijnen,

S.G.W, van der Meer, Venloer Stadt-

Texte 1320-1543.

Eine lautliche und orthogra

phische Untersuchung.
king).
Weinhold

Nijmegen 1949.

(Bespre

TT II (1950), blz. 64 vlg..

K. Weinhold, Mittelhochdeutsche Grammatik.
Zweite Ausgabe.

Unveränderter Nachdruck. Pa-

derborn 1967.
Weinhold-Ehrismann-rioser

K. Weinhold,

Kleine mittelhochdeutsche Gramma-

tik, fortgeführt von G. Ehrismann, neu bearbeitet von H. Moser.

16. verbesserte Auflage.

Wien-Stuttgart 1972.
Welter

W. Wetter,

Die niederfraenkischen Mundarten im

Nordosten der Provinz Luettich.
1933.

's-Gravenhage

Noord- en Zuid-Nederlandsche Dialectbi-

bliotheek IV.
Wenzel

G. Wenzel, Beitrag zur Definition der Grapheme.
LBe 13. blz. Θ0 vlg..

- XXXII -

F. Wilhelm,

Wilhelm

Corpus der altdeutschen Original-

urkunden bis zum Jahre 1300.

Fortgeführt von

R. Newald, H. de Boor und D. Haacke.

4 Bde.

Lahr 1932, 1943, 1957, 1963.
P.G.J.

Zelissen

Zelissen,

Untersuchungen zu den Pronomina

im Rheinisch-Maasländischen.

Ein Beitrag zu

einer mittelripuarischen Grammatik.

Heimond

1969.

AfdA

Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur.

Berlin

1Θ76-.
BMDC

Bijdragen en Mededelingen der Dialecten-Commissie van de Konink
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
Amsterdam 1939-.

•В

Driemaandelijkse Bladen.

Tijdschrift voor taal en volksleven

in het Oosten van Nederland.

Zwolle 1949-1956, Zuidlaren 1957-

1964, Groningen 1965-.
DWA
ES

Deutscher Wortatlas, Marburg 1951-.
English Studies.

A Journal of English Letters and Philology.

Amsterdam 1919-.
HCTD

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dia
lectologie.

HZNM

Brussel 1927-.

Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.

LB

St.-Pieters-Jette 1946-.

Leuvensche Bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie
en in 't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde. / Leuvense
Bijdragen.

Tijdschrift voor Moderne Filologie.

Lier 1Θ96-1920

en Leuven-'s-Gravenhage 1922-.
LBe

Linguistische Berichte.

LT

Levende Talen.

Braunschweig 1965-.

Berichten en mededelingen van de "Vereniging van

Leraren in Levende Talen".

Groningen 1930-.

- XXXIII -

ИІМС

Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde.

Assen 1961-1970, Nijmegen 1971-.

NT

De Nieuwe Taalgids.

ОТ

Onze Taaltuin.

PBB

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.
Halle (Saale) 1674- en Tübingen 1955-.

PL

Publications de la société historique et archéologique dans le
Limbourg.

Groningen 19Q7-.

Rotterdam 1932-1937, Maastricht 1938-1941.

Maastricht 1 64-.

RhVB

Rheinische Vierteljahrsblätter.

RLR

Revue de linguistique romane.
guistique romane.

Bonn 1931-.
Publiée par la Société de lin-

Paris 1925-.

SGG

Studia Germanica Gandensia.

Gent 195 -.

TCLP

Travaux du Cercle Linguistique de Prague.

TL

Taal en Letteren. Zwolle 1891-1897, 's-Gravenhage 1898-1901,
Leiden 1902-1904, Utrecht 1905-1916.

Ts

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Praha 1929-.

Uitgegeven

vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
Leiden 1B81-.
TT

Taal en Tongval.

Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse

volks- en streektalen. / Tijdschrift voor dialectologie.

Ant-

werpen 1949-.
VMVA

Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde.

WT

Gent 1 87-.

Wetenschappelijke Tijdingen.
Wetenschap.

Orgaan van de Vereniging voor

Gent 1935/1936-.

ZfdMa

Zeitschrift für deutsche Mundarten.

Berlin 1906-1924.

ZfdPh

Zeitschrift für deutsche Philologie.
Leipzig 1869-.

ZfMaF

Zeitschrift für Mundartforschung.

Halle, Berlin, Stuttgart,

Wiesbaden 1935-.

- XXXIV -

В. Talen en dialecten
ags.

AngelsaKsisch

alem.

Alemannisch

brab.

Brabants

du.

Duits

eng.

Engels

fr.

Frans

germ.

Germaans

got.

Gotisch

hd.

Hoogduits

idg.

Indogermaans

lat.

LatijnCs)

limb.

Limburgs

mbrab.

Middelbrabants

md.

Middelduits, mitteldeutsch

meng.

Middelengels

mfr.

Middel-Frankisch, mittelfränkisch

mfra.

Middelfrans

mgeld.

Middelgelders

mhd.

Middelhoogduits, mittelhochdeutsch

mlat.

Middellatijn(s)

mlimb.

Middellimburgs

mnd.

Middelnederduits, mittelniederdeutsch

mnfr.

Middelnederfrankisch, mittelniederfränkisch

mnl.

Middelnederlands, mittelniederländisch

mrijnl.

Middelrijnlands

mrip.

Middelripuarisch, mittelripuarisch

msitt.

Middelsittards

mvenl.

Middelvenloos

mvl.

Middelvlaams

namst.

Nieuwamstenraads

nbeeKs

Nieuwbeeks

nd.

Nederduits, niederdeutsch

ned.

Nederlands

nfr.

Nederfrankisch, niederfränkisch

nhd.

Nieuwhoogduits, neuhochdeutsch

nheerl.

Nieuwheerlens

- XXXV πlimb.

Nieuwlimburgs

nmaastr.

Nieuwmaastrichts

nnl.

Nieuwnederlands

noirsb.

Nieuwoirsbeeks

nrijnl.

Nieuwrijnlands

nroerm.

Nieuwroermonds

nsitt.

Nieuwsittards

nvenl.

Nieuwvenloos

obd.

oberdeutsch (= Dpperduits)

od.

Opperduits [= oberdeutsch)

oergerm.

Dergermaans

ofr.

Oudfrans

ogerm.

Oudgermaans

ohd.

Oudhoogduìts

olimb.

Dudlimburgs

omd.

ostmitteldeutsch

onfr.

Oudnederfrankisch

oostmnl.

Dostmiddelnederlands

oostnfr.

Oostnederfrankisch

OS.

Oudsaksisch

rfr.

Rijnfrankisch

rip.. Rip.

Ripuarisch, ripuarisch

rom.

Romaans

sitt.

Sittards

vl.

Vlaams

vroegnhd.

Vroegnieuwhoogduits

vulgairlat.

Vulgairlatijns

wfr.

Westfrankisch

wgerm.

Westgermaans

С Taalkundige en andere termen
A.B.CN.)

algemeen beschaafd (Nederlands)

ace.

accusatief

adj.

adjectief

adv.

adverbium

alg. mnl.

algemeen Middelnederlands

- XXXVI -

alg. oostmnl.

algemeen Dostmiddelnederlands

art.

artikel

bijw.

bijwoord

comp.

comparatief

conj.

conjunctie

cons.

consonant(sn)

dat.

datief

dem.

(pronomen] demonstrativum

dent.

dentaal

dial.

dialectisch

dim.

diminutief

eig.

eigennaam

etymol.

etymologisch

ev.

enkelvoud

e.V.

en volgend(e)

e. var.

en variantten]

f.

femininum

fam. naam

familienaam

funct.

functioneel

gen.

genitief

gesl.

gesloten

gesubst.

gesubstantiveerd

hs(s).

handschrift(en]

imp.

imperatief

ind.

indicatief

indef.

(pronomen] indefinitum

inf.

infinitief

interrog.

(pronomen] interrogativum

kad. ben.

kadastrale benaming

lab.

labiaal

lett.

lettergreep

liq.

liquidae

m.

masculinum

Па.

Mundart

Π.E.

middeleeuwen, middeleeuws

m. var.

met variant(en]

η.

neutrum

nas.

nasaal, nasalen

- XXXVII -

Ned.

Nederlands

neg.

negatie

nom.

nominatief

num.

numerale

оогК.

oorkonden

opt.

optatief

or.

origineel, originelen

ord.

ordinale

part.

participium

pass.

passim

pers.

(pronomen) personale

Pi.
poss.

pluralis

Ρ· p.

participium perfecti

p. ргвз.

participium praesentis

pref.

prefix

prep.

prepositie

pres.

presens

pret.

preteritum

pron.

pronomen, pronomina

г.

regel

red.

reduplicerend

reflex.

(pronomen) reflexivum

rel.

(pronomen) relativum

(pronomen) possessivum

s.

singularis

samengest.

samengesteld

samenst.

samenstelling

S. d.

Sittardse diftongering

sec.

secundair

Sitt.

Sittards

subst.

substantief

syll.

syllabe

top.

toponiem

vel.

velaar

voc.

vocaal (vocalen)

vs(sL

vers (verzen)

WW.

werkwoord(en)

1, etc

eerste persoon, etc.

Hoofdstuk 1

§ 1

INLEIDING

Grondslagen van ons onderzoek

Deze studie over tekengebruik bij en klankinformatieve waarde van de vocaalspelling in de Sittardse charters uit de jaren 1348-1450 is het resultaat van een belangstelling voor de Sittardse oorkondentaal die ondanks ons reeds langjarig verblijf in het buitenland onverflauwd is gebleven.

Wij zullen nu trachten uiteen te

zetten, zonder verstrikt te willen raken in de rijke vakliteratuur, waarom dit geschrift geworden is wat het thans is.
Wannoer middeleeuwse teksten uit een bepaalde plaats of een bepaald gebied taalkundig onderzocht worden, is het uiteraard de initiale bedoeling schriftelijke gegevens bijeen te brengen.

Bij een verwerking van deze gegevens kan men zich op het

schriftelijk vlak blijven ophouden en b.v. de verzamelde grafieën, in plaats van
een "klankleer" te geven, naar hun al dan niet betekenisonderscheidende functie
samenbrengen in een "grafematisch" systeem.

Zulke grafematische, i.e. historisch-

grafematische , onderzoekingen zijn o.a. gedaan door Francis, McLaughlin en Pii2
rainen . De theoretische grondslagen van deze grafematische beschouwing, die
stoelt op een opvatting van de geschreven taal als zelfstandig en niet aan de ge3
sproken taal ondergeschikt element , uit welke opvatting het begrip "grafeem",
4
als tegenhanger van het gesproken-taalelement "foneem", is geboren , vinden wij
5
6
uiteengezet bij deze schrijvers , maar ook bij anderen . Wel valt het op dat
deze grafematische onderzoekingen, waarvan het aantal overigens niet bijzonder groot
is

, t.a.v. middeleeuwse teksten blijkbaar meer toegepast zijn op niet-ambtelijke
θ
geschriften dan op oorkonden en andere ambtelijke documenten . Een studie als
van Fleischer : Untersuchungen zur Geschäftssprache des 16. Jahrhunderts in Dresden, Leipzig 1965, vormt hier dan ook wel een zekere uitzondering op het gebied van
9
10
onderzoek van ambtelijke taal.

Eveneens kan, volgens de schrijver zelf

, een

hoofdstuk uit de dissertatie van Otten, Schreibtraditionen und Schreibschichten in
Sittard im Zeitraum von 1450-1609, Bonn 1977, tot het domein van grafematisch onderzoek gerekend worden.

Buiten beschouwing laten wij intussen de studies over

de woordenschat, vormleer en zinsbouw van middeleeuwse teksten, omdat het ons, in
het kader van ons eigen onderzoek, momenteel alleen gaat om het gebied van teken
resp. klank.

Wij willen daarmee niet zeggen dat eerstgenoemde domeinen minder be-

langrijk zijn en vestigen met name de aandacht op studies van Van Sterkenburg en
Lamers, waarin overigens naast lexicografische o.a. ook grafematische — en fone11
matisch-fonologische — facetten te onderkennen zijn.
Met het zoeven vermeld werk van Fleischer is, t.a.v. oorkondentaalonderzoek,
een ander aspect van dit laatste aan bod gekomen : het fonematisch aspect, i.e.

- 2 het dienstbaar maken van inzichten en methodes uit de fonologie aan de studie van
12
geschreven taal
. Gevraagd wordt daarbij in hoeverre grafische verschillen het
resultaat zijn van al dan niet betekenisonderscheidende klankverschillen.

Op het

gebied van de niet-kanselarijtaal vinden wij fonematische exploraties b.v. bij
13
14
15
McLaughlin
, Piirainen
en Singer
. De meeste studies van ambtelijke teksten
bewegen zich echter noch op grafematisch, noch op fonologisch, maar op fonetisch
1R

vlak : men vraagt dan naar de "klankwaarde" van de letters

.

Het is bij uitstek op het domein van "fonetisch" onderzoek dat oorkonden e.d. als
basismateriaal de voorkeur genieten boven literaire, niet-ambtelijke teksten, omdat
de ambtelijke bronnen in de regel meer zekerheid bieden aangaande herkomst en tijd
17
van vervaardiging dan de niet-ambtelijke geschriften
. Echter kunnen wij vast
stellen dat, na een periode van zeker optimisme aangaande de waarschijnlijkheid resp.
ΊЯ

mogelijkheid dat oorkonden e.d. de lokale gesproken taal weergeven
, men in het alalgemeen in dit opzicht sceptischer is geworden en tot de overtuiging is gekomen dat
19
20
dergelijke documenten

, zoals trouwens middeleeuwse geschriften in het algemeen

,

eerder de elementen van een de plaatselijke, in bepaalde gevallen zelfs de regiona
le grenzen overschrijdende schrijftaal dan de exponenten van de ter plaatse gespro21
ken taal laten zien. Van Loey
stelt zich t.a.v. de Middelnederlandse oorkonden22
taal dan ook de vraag of wij uit de grafieën ooit de gesproken taal zullen horen
en hij meent dat dit zeker nooit zal gelden voor de nuances, mogelijk wel voor de
23
grotere afstanden tussen de vocalen. Rigoureus is de mening van Otten
t.a.v. de
Sittardse archivalia uit de tijd 1450-1609.

De documenten der "Hochschicht", i.e.

de oorkonden, hebben ζ.i. geen relatie tot de gesproken taal.

Wel is deze verhou

ding aanwezig in de stukken uit de "Grundschicht" : particuliere brieven en rekenin
gen, terwijl volgens hem de representanten der "Mittelschicht", ni. de stads- en be
lastingrekeningen, protocollen, pachtverdragen, rapporten, testamenten, brieven
van het stadsbestuur e t c , qua lokale taaiinformatie het midden houden tussen de
eerstvermelds en de laatstgenoemde groep documenten. Aangezien onze studie nood
zakelijkerwijze, bij gebrek aan andere stukken, voor Sittard uitsluitend gebaseerd
24
is op oorkonden, zou het werk van Otten, later begonnen dan het onzs
, t.a.v. ons
onderzoek beschouwd kunnen worden als een uitdaging "après la lettre".
Optimistischer blijkt Van der Meer te zijn in zijn Venloer Stadt-Texte 1320-1543,
Nijmegen 1949.

In zijn onderzoek gaat hij duidelijk uit van zijn overtuiging dat

wat in Venlo aan niet-Latijnse middeleeuwse ambtelijke documenten geschreven is, tot
25
de "lokalgefärbten Bekundungen" gerekend moet worden.
Reeds de ondertitel van
zijn vermelde studie : Eine lautliche und orthographische Untersuchung, geeft, met
zijn vooropstelling van het "lautliche" onderzoeksaspect, blijk van Van der Meers
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optimisme uit de gevonden schrijfwijzen de mvenl, klankwaarden te kunnen afleiden.
Hoewel Van der Meer in zijn zoeven genoemd werk o.i. een zeer waardevolle bijdrage heeft geleverd tot het oorkondentaalonderzoek op mnl, gebied, lijkt ons zijn punt
van uitgang niet overeen te komen met de realiteit— wij verwijzen naar het voorafgaande—terwijl het ons niet onbedenkelijk voorkomt iets voorop te stellen dat eigenlijk een onderzoeksresultaat zou kunnen zijn.

Dat Van der Meers uitgangspunt,
2R
waarvan hij overigens ook zelf wel eens afstand neemt
, het gevaar inhoudt de interpretatiemogelijkheden t.a.v mnl. oorkondengrafieën te overschrijden, blijkt trouwens
wanneer wij ons bezinnen op de functie van oorkonden e.d.. Deze hebben immmers niet
tot doel het optekenen van plaatselijke taaitoestanden, maar het op juridisch zo cor27
reet mogelijke wijze omschrijven van bepaalde rechtshandelingen.
"Urkunden sind in
gesetzgebende sprachliche Form gebrachte Ergebnisse von Gerichtsverhandlungen",
na

schrijft Gleißner
en zij uit hierbij ook haar overtuiging dat het helemaal niet
zeker, ja zelfs niet waarschijnlijk is dat oorkonden, ook al steunen ze op gesproken
29
taal, werkelijk klanken en vormen van het ter plaatse gesproken dialect weergeven
Veeleer is de taalkundige grondslag ervan, meent zij, een soort rechts-, gerechtstaai,
die reeds terwille van de verstaanbaarheid een zekere "überlandschaftliche" gelding
moet hebben.
Het zoeven vermelde streven naar juridische correctheid komt in oorkonden o.a. tot
uiting in het feit dat dergelijke documenten doorspekt zijn met vaste formules die de
diverse aspecten van de aan de orde zijnde kwestie afbakenen.

Deze juridische formu-

leringen zijn overigens niet de enige vaste uitdrukkingen die wij in charters aantreffen.

Er zijn er namelijk ook die het karakter hebben van loutere conventies. Voor

de, ook door ons gebruikte, schepenbrieven e.d. zijn dat b.v. de openingsformule, de
afsluitende formule aan het einde van de eigenlijke tekst en de dateringsformule.

De

meeste schepenbrieven hebben dan ook iets van sjablones die zonder meer worden "ingevuld" naar gelang van de situatie.
31
daarmee gelijkelijk gediend.

Het gemak en de juridische correctheid worden

Dat schrijvers van oorkonden teruggrijpen op het reeds bestaande, komt overigens
niet alleen tot uiting in het overnemen van vaste formules en omschrijvingen, maar ook
32
in de neiging te gehoorzamen aan gevestigde grafische tradities
, die zich bovendien, naar wij reeds zagen, in principe verheffen boven de lokale taalvormen.
Gezien het specifieke karakter van het genre is het niet verwonderlijk dat Schütz33
eichel
kan schrijven over het eigen leven dat oorkondentaal kan leiden, onafhankelijk van het dialect, dat zelfs bij bepaalde ontwikkelingen achter de, geschreven,
34
oorkondentaal aanhinkt
. Dit eigen leven is meer dan de exponent van de in het begin van deze inleiding ter sprake gekomen onderstelde zelfstandigheid van het schrif-

- 4 telijk t.a.ν/· het mondeling taalgebruik.
Een belangrijk aspect van dit eigen leven der chartertaal is het reeds genoemde
35
supralokale karakter daarvan· Studie van middeleeuwse oorkondentaal
leidt dan
ook, wanneer men zich tenminste niet beperkt tot onderzoek van documenten uit één
plaats of afgerond gebied, tot het ontwaren van bepaalde grotere "schrijflandschanpen"

resp. "Urkundensnrachräume"

, wordt dan tot schrijftaalgeografie"

en

voert van daaruit tot de vaststelling van beïnvloeding van een bepaald schrijftaalgebied resp. oorkondentaalgebied door schrijfgewoonten van elders —

en omgekeerd

—

welke schrijfgewoontan een "überlandschaftliche", soms zelfs een "gemeinsprachliche"
39
strekking kunnen hebben
Het verschijnen van lokale trekken wordt dus niet alleen verhinderd resp. belaagd
door het domineren van het direct overkoepelende schrijf landschap, maar virtueel
ook door het ageren van een extern, soms zelfs veralgemenend, schrijftaalgenre dat
40
eerstvermeld landschap penetreert

. Wel kan het in dit laatste geval moeilijk of

zelfs onmogelijk zijn vast te stellen of het via de regio of direct is dat in het
schrijfgebruik van een bepaalde plaats een regionaal-extern verschijnsel opduikt.
Hoewel oorkonden krachtens hun eigen aard blijkbaar gepredisponeerd zijn voor
supralokaal taalgebruik, wil dit toch niet zeggen dat plaatselijke elementen bij voorbaat uit deze stukken gebannen zijn.

Wij wezen er reeds op dat een te gebruiken

grondpatroon steeds moet worden "ingevuld".

Dit nu is een stadium waarin lokale ele-

menten hun kans krijgen :
1. in de te omschrijven transactie zelf kan iets plaatselijks zitten;
2. er kunnen personen uit de betrokken plaats of streek vermeld, soms ook nader omschreven worden

ι

3. er kan gebruik worden gemaakt van plaatselijke topografische of kadastrale bena
mingen e.d..
De mogelijkheid dat dergelijke elementen ook inderdaad aan bod komen, wordt groter
naarmate het plaatselijk belang van het onderhavige document meer op de voorgrond
42
treedt.
Behalve elementen m.b.t, de feitelijke inhoud der ambtelijke stukken zijn er nog
andere factoren die een rol spelen t.a.v. de mogelijkheid van informatie over de lo
kale taalsituatie :
43
1. De aard der bronnen
: particuliere rekeningen b.v, zijn in principe betrouwbaar
44
der dan stedelijke verordeningen
; gerechtsprotocollen bevatten niet zelden
gesprekscitaten en levendige schilderingen van twistsituaties en andere enerveren45
de omstandigheden
¡ documenten met relatief onbelangrijke inhoud bieden de
schrijver, die hier trouwens wel eens een geringere persoonlijkheid is, meer gele-
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genheid zich dialectisch te uiten dan stukken van voornamere strekking
47
48
2. De aard van het te onderzoeken verschijnsel.
Van Loey
schrijft t.a.v.
de riiddelnederlandse oorkonden dat morfologische bijzonderheden er duidelijker
49
in aan de dag treden dan fonetische. Gleißner
betoogt dat stijl, syntaxis en woordenschat der mhd. oorkonden meer gebonden zijn aan de eisen der juridische vaktaal dan spelling en flexie. Voor Müller
daarentegen is juist
op het gebied van de woordenschat de oogst aan dialectisch materiaal het grootst,
51
tot welke conclusie ook Qtten

komt en wel t.a.v. de stukken uit de "Grund-

schicht" en de "Mittelschicht" der Sittardse archivalia uit de jaren 1450-1609.
3. De plaats en tijd van vervaardiging : in Basel b.v. worden bepaalde dialectische
verschijnselen zichtbaar vanaf ongeveer het begin resp. midden van de 15de
52
53
eeuw

; in het gebied om Koblenz geldt eerder het tegendeel

.

In Frankrijk

wordt de stijl van de niet-Latijnse oorkonden vanaf 1270-12BD formeler, zodat
deze dan grotendeels ophouden informatie voor de historische dialectologie te
verschaffen.
55
4. De instelling resp. scholing van de opstellers c.q. scribenten
, de rol van de
56
.
....... .
57
ontvangers

en nog andere, soms moeilijk grijpbare elementen

Wanneer wij alle feiten bijeen zien, kunnen wij concluderen dat de mogelijkheid
in oorkonden plaatselijke taaltrekken aan te treffen niet 5Rbij voorbaat uitgesloten
van het
toeval.
Ditmaar
laatste
constateert
b.v. ook
. De'proef
op realisde som
moet
worden
geacht,
dat deze
mogelijkheid
metHuiler
voorzichtigheid
en een
aangaande de mogelijkheid van lokale informatie leveren o.a. Schützeichel
tische instelling dient te worden benaderd, terwijl men bovendien afhankelijk is
Muller
en Heinrichs
de
59
Opgemerkt moet overigens worden dat oorkonden in één opzicht steeds plaatselijke
taaiinformatie opleveren en wel over het ter plaatse gelezen kunnen worden van bepaalde grafische taalspecimina.

Een stuk dat bestemd is voor een zekere plaats

of een zeker gebied zal namelijk in elk geval aldaar begrepen moeten worden. Wanneer er dus in en voor een bepaalde plaats een charter wordt uitgevaardigd, geschiedt dit ongetwijfeld in een taal die door elk der betrokkenen resp. belangstellenden in deze plaats zonder misverstand zal kunnen worden gelezen.

Wij menen

dan ook dat een oorkonde als taalkundig document in principe niet iets is dat ons
leert hoe men vroeger sprak, maar iets dat ons leert wat men in de desbetreffende
plaats of streek onder andere kon lezen.

Dat dit laatste—mede — het gevolg is

van een lokale "Färbung" der taal, is echter iets dat niet bij voorbaat aangenomen
mag worden.

Een andere kwestie is dat een spelling met geografisch bredere strek-

king kan corresponderen met een klankfeit van de gehele desbetreffende regio
zodat de overeenstemming tussen de te vermoeden plaatselijke klank en een daarvoor

- Б representatief lijkende grafie eigenlijk van Doven af opgelegd wordt.
Het valt op dat men indertijd bij de lectuur van ambtelijke zowel als van nietambtelijke teksten blijkbaar niet gehinderd werd door een veelheid van tekens vooral voor de vocalen

. Dit is een aanwijzing dat de verhouding tussen geschreven
Б4
en gesproken taal toen anders was gestructureerd en anders werd gevoeld dan nu.
"Die Schreibung der Vokale der Hss. ist eine höchst regellose und oft sehr verwirrende", schrijft Franck

voor het mnl., maar wij kunnen moeilijk geloven dat
RR

ook de middeleeuwse lezer een dergelijke misnoegdheid gevoeld zal hebben

, andera

R7

zou de door Franck omschreven situatie niet zo algemeen zijn

• Misschien moeten

wij de zaak zo zien dat de omstandigheid dat het gesproken mnl,, mhd., meng., mfra.
Rfì
etc, regionaal geschakeerd was

, van de weeromstuit niet de behoefte heeft ge-

schapen aan uniformiteit in het schrift. Van "spellingverwarring", ten aanzien waarvan de ambtelijke teksten blijkbaar niet onderdoen voor de literaire, is voor de
middeleeuwse schrijver wel geen sprake : deze is veeleer vertrouwd met het hanteren
69
van een linguistisch

"polymorfisme"

. Een ander aspect is, dat van "spelling-

verwarring" trouwens alleen kan worden gerept wanneer wij dit verschijnsel beoordelen vanuit een bij voorbaat te veronderstellen afhankelijkheid der middeleeuwse
Orthografie van de gesproken taal, welke afhankelijkheid volgens Mclncosh

niet

aanwezig is.
Dok uit de zoeven geschreven passage blijkt dat taalkundig oorkondenonderzoek
al direct schrijftaalonderzoek en van daaruit, wanneer wij althans tot het "lautliche" aspect ervan trachten door te dringen, spellingonaerzoek wordt.
Bij dit schrijftaalonderzoek, in ons geval meer bepaald spellingonderzoek, is
het, zoals is gebleken, van groot belang na te gaan wat de plaats van de te explo71
reren oorkondengroep is in de spellinggeografische context

, waarbij het spel-

lingchronologisch aspect niet uit het oog mag worden verloren.

Het is noodzakelijk

te onderzoeken enerzijds hoe het spellingverloop binnen de desbetreffende oorkonden-zelf is, anderzijds in welke verhouding de Orthografie van deze documenten staat
tegenover dia van bronnen, ambtelijke zowel als niet-ambtelijke, uit de zo ruim
mogelijke omgeving,

Aldus kan aan het daglicht treden wat in de spelling van een

groep oorkonden meer een kwestie is van een geografisch breder gebruik, maar ook
wat daarin eerder beschouwd moet worden als iets eigens. Dit proces acht Müller
een der belangrijkste hulpmiddelen der historische dialectologie.

72

Het zoeken naar spellinggeografische en spellingchronologische structuren moet,
menen wij tegen Ottens aprioristische afwijzing in, geïntegreerd worden in een
speuren naar informatie omtrent de ter plaatse gesproken taal.

Wij zijn er name-

lijk van overtuigd dat spellingonderzoek—andere navorsingsdomeinen zijn voor ons
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momenteel niet actueel — gevoeglijk Kan samengaan met een via de middeleeuwse
grafieën overwegen van de Kansen welke de hedendaagse klankwaarden hebben overeen
te komen met de toenmalige situatie.

Dat wij deze benadering kiezen, komt omdat wij

van de plaats of streek waaruit geschikte oorkonden ter beschikking zijn, twee
dingen weten :
1. hoe men er indertijd officieel, maar voor iedere betrokkene "leesbaar", schreef)
2. hoe men sr nu spreekt.
Combinatie van deze feiten noodzaakt o.i. tot een indirecte benadering van de middeleeuwse klanksituatie aan de hand van de vraag : verzet het spellingbeeld zich er al
dan niet tegen voor de periode van toen dezelfde klankwaarde aan te nemen als die
73
welke de periode van nu heeft ?

Aan deze vraag moet onmiddellijk de opmerking

worden gekoppeld dat een verzet van het spellingbeeld moet worden geanalyseerd,
waarbij elementen als "apellingconventie", "spellinggeografie", resp. "spellingontlening" en "spellingchronologie" de aandacht moeten krijgen die ze verdienen, opdat
bepaalde vormen van verzet geëlimineerd, andere bevestigd worden.

Anderzijds, wan-

neer er geen tegenspraak is, wil dit niet zeggen dat de onderhavige spelling zonder
meer "lokaal" is.

Het is in dit geval nl. nog altijd mogelijk dat wij te doen hebben

met een spelling die ontleend is aan de Orthografie van elders of aan schrijfgebruik
met een algemeen karakter en die een klankfeit van geografisch bredere strekking dekt.
Het is, vinden wij, niet ondienstig tot besluit van de nu gegeven algemene beschouwingen te wijzen op een t.a.v. onze studie belangrijk, echter nog niet expliciet behandeld punt.

Wij bedoelen hier dat wij het raadzaam achten ook niet-ambtelijke

teksten in spellingvergelijkend oorkondenonderzoek te betrekken, wanneer deze tenminste behoorlijk gelokaliseerd en gedateerd kunnen worden. Bij het naast elkaar
74
stellen van "literatuurtaai" en "oorkondentaal" gaat het immers, naar Monfrin
meent, om een "comparer des choses de même nature".
Het lijkt ons daarom zinvol
in het onderzoek beide genres naast elkaar als bouwstenen te gebruiken — iets dergelijks doet b.v. Zelissen in zijn Untersuchungen zu den Pronomina im RheinischMaasländischen bis 1300. Ein Beitrag zu einer mittelripuarischen Grammatik, Heimond
1 9 6 9 — en dan af te wachten of zich werkelijk verschillen, in ons geval spellingtype7fi
verschillen, openbaren.
Een buiten het kader van ons onderzoek vallende kwestie
is dat de gegevens van oorkondentaalonderzoek een bijdrage kunnen leveren tot lokalisatie van literaire manuscripten
Na deze proloog, die gezien moet worden als mededeling van principes en aankondiging van een daaruit voortgevloeide werkmethode, maar niet als propaganda voor een
feilloos passe-partout, willen wij nu ons onderwerp zelf, een onderzoek naar tekenkeuze en lokale-klankinformatie bij de spelling der vocalen in de Sittardse charters
uit de tijd 134B-1450, introduceren.

Onze keuze is op documenten uit Sittard
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gevallen, omdat wij, ¿:oals reeds aangeduid, steeds belangstelling hebben gehad
voor de oudere taalperioden in het huidige [Belgisch- en Nederlands-jLimburgse
en Rijnlandse gebied en er voor Sittard voldoende oorkonden uit vroegere tijden
aanwezig zijn om ons de gelegenheid te geven een stuk van deze belangstelling in
een onderzoek te concretiseren.
De oudste niet-Latijnse oorkonde uit Sittard dateert van 30 september 1Э4В, waar
mee het begin van de door ons behandelde periode is gegeven.

Afgezien van bepaalde

uitzonderingen, waarover dadelijk meer, hebben wij als chronologisch eindpunt van
ons onderzoek gekozen het jaar 1450.

Dat wij, in de regel, niet verder gaan

dan deze datum, komt omdat wij bij ons ingaan op de diverse spellingschakeringen in
de Sittardse charters en bij de vergelijking van de desbetreffende orthografieën met
de spellinggeografische context binnen de aan overzichtelijkheid en aandacht voor
details gestelde grenzen willen blijven.
Bij het selecteren der beschikbare oorkonden hebben wij de volgende maatstaven
aangelegd

:

1. Plaatselijk karakter : als Sittardse oorkonden beschouwden wij die niet-Latijnse
charters welke betrekking hebben op Sittardse personen, instellingen en omstandigheden en uitgegaan zijn van Sittardse instellingen of personen.

Dat overigens

een charter van 29 november 1443 in dit opzicht een bijzonder karakter heeft, zal
in onze studie genoegzaam tot uitdrukking komen.
2. Dateerbaarheid : wij hebben, zoals geschreven, in principe oorkonden willen kiezen
uit de periode 134B-1450. Daar alle in aanmerking komende charters gedateerd
bleken te zijn, heerst er op dit punt geen onzekerheid.

Opgemerkt moet worden

dat wij in één geval, bij de bespreking van de spellingen voor wgerm. ê en eo

79
,

met ons onderzoek zullen gaan tot en met 1496, zulks ter ondersteuning van een
gevonden aanwijzing.

Een aantal gegevens van na 1450, en wel uit de periode 1450-

1609, wordt overigens verstrekt door Otten, wiens reeds genoemde dissertatie in
zekere zin, ondanks verschil van opzet en beperktheid van raakpunten, beschouwd
kan worden als een vervolg op onze studie. Wij zullen dan ook, met verwijzingen
naar Ottens materiaal, het chronologisch kader van ons onderzoek enige malen
doorbreken.

Een andere kwestie is dat wijzelf de vocaalspelling van een aantal

charters regelmatig confronteren met die van afschriften van deze stukken, welke
afschriften gedeeltelijk van latere data dan 1450 zijn.

Wij komen op deze materie

aanstonds terug, evenals in $ 3.
3. Authenticiteit : de basis van ons chartermateriaal bestaat uit originele documenten.

Van tien van door ons gebruikte originele charters uit Sittard hebben wij

echter afschriften aangetroffen in een z.g. cartularium, waarvan het hoofdgedeelte
80
van rond 1450 dateert
. Hoewel niet alle tien vermelde afschriften in dit
hoofdgedeelte staan,

verwijzen wij doorlopend naar de spellingsituatie in
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bedoelde kopieën. Wij menen namelijk de kans niet te moeten laten voorbijgaan
de aan afschriften in het algemeen toegemeten onbetrouwbaarheid
echter ook positievere stemmen—aan dt! praktijk te toetsen.

— er zijn

Bovendien bestaat

de mogelijkheid dat afwijkingen van de spelling der originelen iets verraden
over de voor een plaats of streek resp. voor de afschrijver geldende klankwaarde.
Deze indicatiemogelijkheid van grafieën uit afschriften kan zelfs aanwezig
zijn bij ontstentenis van de originele documenten. En marge zullen wij dan ook,
in $ 3Θ, om een spellingchronologische draad te volgen, gebruik maken van zulke
afschriften.

Echter steunt, buiten de, vrij sporadische, gevallen van aanvullend

bezigen van kopieën, ons onderzoek alleen op originele oorkonden en hebben de
verwijzingen naar de afschriften het karakter van o.i. informatieve, vergelijkende zijsprongen binnen het domein der Orthografie.

Het zal overigens opvallen

dat wij niet uitvoerig zullen zijn bij het verstrekken van gegevens uit het
afschrift van het zo straks aangestipte charter van 29 november 1443.

De afwij-

kingen van het origineel bestaan echter meestal uit niet-relevante detailkwesties.
Aangezien wij bovendien, omdat dit stuk zeer lang is, dikwijls citeren uit
bedoelde oorkonde, zou het aangeven van parallellen en varianten in de kopie ons
geschrift o.i. slechts nodeloos verzwaren, [n het geheel niet raadzaam hebben wij het
trouwens geacht het hele Sittardse cartularium in ons onderzoek te betrekken.
Ten eerste loopt dit onderzoek tot 1450 en is bedoeld cartularium deels van
R3

^1450, deels zelfs nog jonger
en ten tweede zou het opnemen van het cartularium in onze studie aan een t.a.v. het getal der originelen onevenredig groot
aantel afschriften een plaats ingeruimd hebben, hetgeen een wel zeer ernstige
verstoring van het evenwicht zou hebben betekend.
Van de uiteindelijk gekozen Sittardse oorkonden, waaromtrent wij nader mededeling
zullen doen in f 3 en die wij overigens in een afzonderlijke publikatie willen uitgeven, hebben wij, in tegenctelling tot hetgeen de titel van ons geschrift suggereert,
oorspronkelijk niet alleen de spelling der vocalen, maar ook die der consonanten
bestudeerd.

Dat wij uiteindelijk in dit werk alleen het geschrevene over de vocalen

aanbieden, heeft volgende oorzaak :
De opzet van ons onderzoek, die zo dadelijk verder zal worden toegelicht, heeft
meegebracht dat wij zeer uitvoerig zijn geweest in onze. beschouwingen, waarbij wij
niet hebben geaarzeld over te gaan tot zelfstandig bronnenonderzoek buiten het
Θ4
gebied van de Sittardse charters.

Ook Van Loey

stelde aan taalkundig oorkonden-

onderzoek de eis van "combineren van alle verscheidene gegevens".
schrijft Weijnen

"De Middeleeuwen",

aangaande de exploratie van middeleeuwse niet-literaire

bronnen

o.i. terecht, "geven hun geheimen niet zo gemakkelijk prijs". Wij zien dan ook een
zo hoog mogelijke graad van volledigheid in betoog als een sine qua non bij taalkun
dig charteronderzoek.

Het gevolg is echter geweest dat onze studie over vocalen én
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consonanten is uitgRdijd tot een uiterst omvangrijk geheel.

Daarom hebben wij het

raadzaam geoordeeld het gedeelte over de consonanten erjit +L. lichten en te bewaren
voor latere publikatie.

Dat dit enige aanpassingen vereiste in het gedeelte over

de vocalen, het werk dat wij nu voorleggen dus, was uiteraard niet te vermijden.
"Vormleer" en "syntaxis" hebben w i j , ondanks de interessante aspecten ervan, van
het begin af noodgedwongen buiten beschouwing gelaten.
Ons onderzoek van de spelling der Sittardse charters uit de periode 134Θ-1450,
waarvan wij nu het gedeelte over de vocalen in het licht geven, is gebaseerd op de
principes die wij zo straks hebben uiteengezet.

Spellingonderzoek doet ons ingaan

op spellinggeografische en spellingchronologische aspecten.
trachten wij te benaderen vanuit het nsitt .

De msitt. klankwaarde

Daarbij verschaft het nsitt. ons niet

alleen een uitgangspunt t.a.v. de te vermoeden msitt., d.w.z. de aldaar "am
Boden haftenden"

klank, maar ook de basis voor een zo goed mogelijke beantwoording

van de vraag wat in de aangetroffen msitt. spelling, d.w.z. de spelling der msitt.
oorkonden, relevant kan zijn t.a.v. deze msitt. klank en wat niet.
Bij de ordening van het materiaal gaan wij zoveel mogelijk uit van de wgerm.
situatie, waarin wij overigens de niet-Germaanse leenwoorden naar best vermogen
inpassen.

Soms moeten ook het oergerm. en het ogerm. te hulp worden geroepen

,

terwijl wij nu en dan onze toevlucht nemen tot de term "germ.", ni. in het geval
dat er sprake is van meer dan één Germaanse taalperiode.

De toevoeging dat een

bepaalde wgerm. resp. ogerm. vocaal in open of gesloten lettergreep staat, heeft
betrekking op de historische toestand, die uiteraard in dit geval dikwijls ook
hedentendage nog geldt.
In de diverse desbetreffende paragrafen, die dus in principe geconcipieerd zijn
op basis van de historische klankleer, sommen wij het daarin thuishorende materiaal
zo volledig mogelijk op, waarbij de chronologische lijn wordt aangehouden.

De

afkorting "e.var." = "en variant(en)" resp. "m.var." = "met variant(en)" geeft aan
dat wij van het ter sprake gebrachte voorbeeld nog een of meer niet de onderhavige
spelling zelf betreffende varianten in de Sittardse charters vinden, terwijl wij
met "e.v." = "en volgendie]" achter de, chronologische, aanduiding van een oorkonde
bedoelen dat het uit dat stuk opgetekend verschijnsel ook in een of — dit is in de
regel het geval — meer dan een later charter dan het vermelde aangetroffen wordt
Een indeling der vocaalspellingen volgens grafieën laten wij intussen niet geheel
ter zijde : de schikking der paragrafen die handelen over de afzonderlijke vocalen,
geschiedt volgens tekencomplexen :
hoofdstuk 2 : basisspelling is de schrijfwijze a ( - ) ; complementaire spellingen zijn
e(-) en o(-) ;
hoofdstuk 3 : basisspellingen zijn de schrijfwijzen e[-] en i[-] c.q. y t - ) , ij(-);
(o ι
complemE'^tai. - ^^^ll^ iigr·"
ι o ( - ) , u t - ] , ν en a t - ] ;
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hoofdstuk 4 : basxsspellingen zijn de schrijfwijzen o(-) en
complementaire spellingen zijn C-)eu

u(-] resp. v(-]¡

en a[-).

OoK binnen de paragrafen zelf houden wij zoveel mogelijk de spellingcategoneën
uit elkaar.

Verder gaan wij echter m e t

: het weglaten van de historische inde-

lingsbasis en een algehele rangschikking volgens het vocaalteken hebben wij aanvankelijk wel beproefd, maar dit leidde niet tot een bevredigend resultaat en
wegens de verscheidenheid van resp. de onzekerheid omtrent de mogelijke klankachtergronden van de in aanmerking komende spellingen en wegens de moeilijkheid een
grafematisch onderzoek te vergelijken met andere, traditioneel opgezette, o.i.
QQ

daarom niet minder waardevolle, studies
Wij willen nu iets mededelen over de keuze van het materiaal dat wij gebruiken
met het oog op een confrontatie daarvan met de Sittardse gegevens.

Aangezien het

msitt., reeds geografisch bezien, deel uitmaakt van het oostmnl., raadplegen wij
naar mogelijkheid vergelijkbare oostmnl. bronnen, die wij nader omschrijven in Í 4.
Uiteraard wordt ооіч het westelijker mnl. niet buiten beschouwing gelaten, waarbij
wij ons vooral kunnen baseren op de Middelnederlandse Spraakkunst van Van Loey,
terwijl verder Francks Mittelniederländische Grammatik en enkele andere, in 5 4
vermeld wordendp werken informatie verschaffen.

Het zal overigens opvallen dat wij,

schrijvende over het mnl., ons dikwijls van de term "standaardmnl." bedienen.
Daarom wuler wij nu vooraf trachten deze uitdrukking toe te lichten.
De omschrijving "standaardmnl." heeft betrekking op spellingen die beperkt zijn
in hun geografisch gebruik door het voorkomen van regionaal vervangende varianten
met teken-of klank-en tekenoppositionele functie, waarbij ons in deze studie
vooral de oostmnl. versies interesseren.

Een standaardmnl. spelling is voor ons

b.v. de schrijfwijze a(e) voor wgerm. â zonder volgende umlautsfactor, omdat het
mlimb. hier als concurrerende, "eigen" spelling o[-) heeft, voor een verdonkerde
90
vocaal trouwens.
Onze term "standaardmnl." komt dus in betekenis zo goedi als
a:
91
overeen met "dem normalen Mnl.", met overigens Vlaams-Brabants uitgangspunt
92
van Franck
en met d^ens "allgemeinen ni. Typus", wanneer hij, in het laatste
geval, gewag maakt van het "vom allgemeinen ni. Typus stark abweichenden Limbur93
94
gischen'
. Dok een omschrijv/ing als "gut Mnl."
heeft wel dezelfde waarde.
95
De equivalent op mhd. gebied is het "Normal-Mittelhochdeutsche" van Piirainen
Dat overigens het door ons gekozen begrip "standaardmnl." niet scherp te begrenzen
96
is — Franck

wijst op dezelfde onmogelijkheid aangaande de door hem gebruikte

terminologie — spreekt vanzelf.

Niettemin achten wij het gebruik van deze term,

evenals het incidentele bezigen van de geografisch ruimere omscnnjving "alg.mnl."
97
= "algemeen Middelnederlands(e)"
en van andere, zo dadelijk te vermelden, kwalificaties noodzakelijk terwille van het markeren VUT de actieradius der ter sprake
komende schrijfwijzen.

- 12 Bij onze spellingvergelijking blijven wij m e t staan bij de huidige MederlandsDuitse grens, aangezien het oostmnl., welk begrip wij overigens nader zullen om
schrijven in § 4, zonder scherpe grenzen overgaat in mhd. resp. mnd. taaigenres
9Θ
Er komt nog bij dat Sittard vanaf 1400 deel uitmaakt van het hertogdom Gulik
99
en in 1421 verpand wordt aan de graven van Meurs

. Samenvattend kunnen wij dan

ook schrijven dat wij de Sittardse gegevens bij voorkeur vergelijken met materiaal
uit het huidige Belgisch-Limburg, het oosten van Nederland bezuiden de lijn IjsselSchipbeek en het in Duitsland zuidoostwaarts aansluitend Rijnlands gebied.
Hetgeen wij in het laatste geval bedoelen met de omschrijving "rnnjnl.", zullen
wij in $ 4 bij en door de vermelding van de desbetreffende bronnen verduidelijken.
Begrippen als "standaardmnjnl. " en "noordmnjnl. " doen, evenals trouwens de uit
drukkingen "standaardoostmnl." en "grensoostmnl.", slechts in bepaalde aangelegen
heden dienst, nl., t.a.v. alle vier genoemde termen, bij een geografisch nadere
101
indeling der diverse vormen voor de pronomina "haar", "hem", "hun"
en, m.b.t.
de laatstgenoemde twee kwalificaties, ook bij het rangschikken der msitt. spellingen
1 Π9

voor wgerm. ï + г
. Vermelde omschrijvingen ontlenen hun begrijpelijkheid o.i.
genoegzaam aan de situatie waarbinnen ze gebezigd worden.
In ons onderzoek maken wij, behalve uiteraard van zelf ontcijferde oorkonden
1 03
e.d.
, gebruik van reeds bestaande publikaties en wel bij voorkeur van studies
met spellinggeografisch karakter.

Het behoorde, meenden wij, evenwel niet tot onze

taak ongepubliceerde scripties, onuitgegeven buitenlandse dissertaties enz. op te
sporen.

Waar ingevolge dit standpunt leemtes kunnen dreigen te ontstaan, gaan wij

over tot eigen onderzoek.
Op een uiterst belangrijke zaak willen wij tenslotte wijzen, nl. dat de resulta
ten van ons onderzoek uitsluitend steunen op de steeds met name genoemde gegevens,
in de mate dat en de vorm waarin—wij verwijzen voor deze beide aspecten met nadruk
naar $ 4 — w i j deze hebben aangetroffen.
worden geïnterpreteerd.

Deze resultaten moeten dan ook als zodanig

In feite zien wij ons geschrift als een stand van zaken op

basis van een bepaalde optiek, methode en verzameling van gegevens. Een correctie
op deze elementen kunnen wij dan ook alleen opvatten als het vervolg op een conscientieuse, maar aan beperkingen van de praktijk gebonden poging onzerzijds.

§ 2 Overzicht der geschiedenis van Sittard tot 1473
Sittard wordt het eerst in de geschiedenis

105

vermeld in een schenkingsakte

van omstreeks 900, waarin Zwentibold of Sanderbout, koning van Lotharingen,
Л ПС

de Graetheide schenkt aan veertien kerspelen, waaronder ook Sittard

. Tot

ongeveer het midden van de twaalfde eeuw vernemen wij verder niets meer over deze

- 13 plaats.

Wel blijkt ze ondertussen in belangrijkheid te zijn toegenomen, omdat

omliggende gehuchten hun naam aan die van Sittard ontleenden.

Zo is er een docu

ment van 1144, waarin bevestigd wordt dat de proostdij van Milien goederen bezit
te Hagetsittert en Broeksittert•
konden.

In 1157 verschijnt Sittard zelf weer in de oor

In dat jaar immers bekrachtigt Paus Adrianus IV de rechten van de O.L.

Vrouwekerk te Maastricht op haar goederen, die o.a. te Siter of Sitter gelegen zijn.
Verder dient hier melding te worden gemaakt van het feit dat in 11B0 een klok wordt
gegoten voor de kerk van Sittard.
Belangrijker intussen is het voor ons te weten tot welk staatkundig verband Sit
tard gaandeweg is gaan behoren.

In de twaalfde eeuw maakt het vermoedelijk deel

uit van het rechtsgebied der heren van Heinsberg.

Duidelijker wordt de toestand

in de dertiende eeuw, waarin de grondslagen worden gelegd van die staatkundige
verhoudingen die wij aantreffen in de periode waaruit onze Sittardse oorkonden da
teren.

Tot 1276 worden hertogen van Limburg vermeld als betrokken bij de feitelijke

heerschappij over Sittard :
In 1215 schenkt Hendrik III van Limburg het patronaatsrecht der kerk van Sittere
aan de hospitaalridders van St.-Jan te Jerusalem.

Zijn neef Walram de Jonge van

Limburg verpandt of geeft in 1230 honderd libra's van zijn grond uit zijn villa de
Sittert in allodio meo aan Jan van Eppe, bisschop van Luik, welk land hij en zijn
erfgenamen echter ten eeuwigen dage van vermelde bisschop in leen zouden houden.
Deze belening wordt uitgebreid in 1235.

De bisschop van Luik geeft dan aan Walram

de gehele vilam de Sitter in leen, na deze eerst van hem gekocht te hebben.

Walram

de Jonge sterft in 1242 en wordt opgevolgd door zijn zoon Walram van Montjoie die,
met zijn moeder Elisabeth van Bar, in 1243 aan Sittard diverse vrijheden schenkt
107
Dit is dan reeds een weerbare plaats, voorzien van een gracht en een aarden
wal.
Vermelde Walram van Montjoie is gehuwd met Jutta van Ravensberg.

Daar dit huwe

lijk kinderloos blijft, komt Sittard, samen met Montjoie, na Walrams dood in 12Б5
aan zijn zuster Bertha van Limburg-Montjoie, gehuwd met Dirk II, heer van Valken
burg.

Vanaf vermeld jaar staat Sittard dus onder Valkenburgs bewind.

Dirk II worden in 1268 opgevolgd door hun zoon Walram de Rosse.

Bertha en

Deze Walram van

Valkenburg en Montjoie sleept Sittard mee in de talrijke oorlogen die hij voert
met Jan I van Brabant, waarbij hij zich in het bezit van zijn Limburgse erflanden
weet te handhaven, niet tegenstaande Jan I's overwinning bij Woeringen in 12ΘΘ.
Het is deze Walram die omstreeks 1290 de St.-Peterskerk te Sittard sticht en deze
in 1299 door bisschop Hugo van Luik laat verheffen tot collegiale kapittelkerk met
twaalf kanunniken, waarbij hij aan de nieuw opgerichte kapittelkerk zijn patro1 DR

naatsrechten van de kerken van Susterseel en Munstergeleen afstaat.
Na zijn dood, in 1302, wordt Walram de Rosse als heer van Sittard opgevolgd door
zijn zoons Dirk III van Valkenburg en Montjoie, van 1302-1305, en Reinoud van
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Valkenburg en Montjoie, van JSOS-HIB.

In laats tgenoemd jaar worrit d1? macht der

Valkenburgers achter ge-Fnuikt, doordat hertog Jan III van Brabant Reinouds gebied
binnentrekt, dit verovert en vervolgens plundert.

Ook Sittard ondergaat dit lot,

terwijl het bovendien op de 14de september van het jaar 1318 ten eeuwigen dage ingelijfd wordt bij het hertogdom Brabant.

Niettemin geraakt deze stad na ongeveer

16 jaar toch weer aan de Valkenburgers, aangezien op 23 oktober 1334 Dirk IV, na
een arbitrale uitspraak van de koning van Frankrijk te Amiens, beleend wordt met
de Limburgse lenen Hontjoie, Sittard en Heerlen.

Evenwel verkoopt Dirk IV omstreeks

1338 Sittard en Susteren aan zijn oom Jan van Valkenburg, heer van Born.

Deze over-

lijdt in 1356 en wordt opgevolgd door zijn zoon Walram van Valkenburg, heer van Born
en Sittard — evenals van Susteren — welke op zijn beurt na zijn dood in 137B wordt
opgevolgd door zijn halfbroer Reinoud van Valkenburg, heer van Born en Sittard, die
1D9

in vermeld jaar de privileges der stad bevestigt en uitbreidt

Genoemde Reinoud van Valkenburg overlijdt op 17 januari 1396, kinderloos, ten
gevolge waarvan het huis Valkenburg uitsterft.

Hij wordt als heer van Born en

Sittard opgevolgd door Simon van Salm, zoon van Reinouds zuster Philippa en haar
echtgenoot Jan IV van Salm.

Simon van Salm sterft echter kort nadien, in 1396,

en wordt opgevolgd door zijn broer Jan V van Salm.

Ook deze oefent slechts korte

tijd zijn heerschappij over Born, Sittard en Susteren uit, want reeds de 8ste
december van het jaar 1400 verkoopt hij deze heerlijkheden voor 70.000 Rijnlandse
110
guldens aan Willem III, hertog van Gulik en Gelre
. Deze overlijdt, kinderloos,
in 1402 en wordt opgevolgd door zijn broer Reinoud van Gulik en Gelre.
111
wordt Sittard op 1 november 1412 verpand aan Willem van Arkel

Door hem

, maar op 1 decem-

ber 1417, na de dood van Willem van Arkel, keert Sittard weer terug in de handen
van de pandgever, Reinoud van Gulik en Gelre.
Op 21 oktober 1421 verpandt Reinoud Sittard andermaal, en wel aan graaf Frederik
112
III van Meurs en Sarwerden, voor 10.000 goudgulden.
Hoewel Frederik III van
Meurs en Sarwerden slechts pandhouder is, beschouwen hij en zijn opvolgers zich als
heer en meester der stad.

Het komt zelfs zo ver dat hertog Willen IV van Gulik,

graaf van Berg en Ravensberg, de rechtmatige pandgever, in 1494 Sittard in onderpand
krijgt van Willem van Wied en Meurs, die gehuwd is met Margareta, kleindochter van
113
Vincentius van Meurs en Sarwerden.
Sittard deelt dan ook niet in de verdere
lotgevallen der Gulikers, de eigenlijke pandheren, maar in die van de graven van
Meurs.

Eveneens zijn het deze laatsten die de vrijheden van Sittard bevestigen,
114
niet de pandgevers.
Frederik III van Meurs en Sarwerden wordt, na zijn dood, in 1449 in het pandbezit van Sittard opgevolgd door zijn zoon Vincentius.

Het is deze Vincentius van

Meurs en Sarwerden die in 1457 met een grote groep gewapende ruiters verraderlijk
de stad binnenvalt en de burgers overlast aandoet.
bemoeiingen in de Gelderse erfopvolgingsstrijd.

Van wijder strekking zijn zijn

Hij kiest hierin de zijde van
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Adolf van Gelre tegen diens zoon Arnold.
de Stoute.

Aldus wordt hij tegenstander van Karel

Deze blijkt weldra te sterk voor Vincentius.

De machtige Bourgondiër

verschijnt in 1473 met een groot leger voor de poorten van Maastricht.

De Sittar-

denaren zien dan geen andere mogelijkheid tot lijfsbehoud dan hun voornaamste
burgers naar Karel te sturen, om hun stad in zijn barmhartigheid aan te bevelen.
115
Wij hebben dan echter de tijd die door onze charters bestreken wordt, reeds
meer dan twintig jaar verlaten.

§ 3 Gebruikt Sittards materiaal
Het door ons gebruikte Sittardse oorkondenmateriaal is verdeeld over twee
bewaarplaatsen : het gemeentearchief van Sittard en het Rijksarchief in Limburg
te Maastricht.

Om met dit laatste te beginnen : het Rijksarchief in Limburg is in

het bezit van het archief van het Sittardse St.-Peterskapittel, welke verzameling
zich tot 192B bevond in het staatsarchief te Düsseldorf, maar daarna overgedragen
werd aan het Rijksarchief te Maastricht

1 1 fi

. Tot dit kapittelarchief behoort niet

alleen een reeks van ongeveer vijftig originele charters, maar o.a. ook een cartularium van + 1450 [met latere toevoegingen) , dat afschriften bevat van een groot
aantal, grotendeels verloren gegane, oorkonden uit de tijd 1312-1591, die betrekking
117
hebben op aan het kapittel behorende renten en pachten.
Van de ca. 50 originele
charters uit het kapittelarchief voldoen er 12 aan de criteria die wij in de vorige
paragraaf omschreven hebben t.a.v. opname in onze studie.

Deze twaalf stukken

hebben dan ook hun plaats gekregen in ons Sittards materiaal.

Echter ruimen wij,

11 R

om redenen die wij reeds hebben uiteengezet

, eveneens een plaats in aan de

afschriften die van tien van deze charters voorkomen in het genoemde cartularium,
dit om een vergelijking met de originelen, gevolgd door eventuele, uit deze confrontatie voortgevloeide conclusies, mogelijk te maken.
in 5 3B, de proloog tot onze "terugblik".

Nog een stap verder gaan wij

In deze paragraaf verwijzen wij, omdat

ons uit de desbetreffende periode geen authentieke dokumenten ter beschikking staan,
naar een aantal spellingen in afschriften van verloren gegane charters uit de jaren
119
136E
1369-1377. Bedoelde afschriften, zes in getal, omschreven door Flament
en Haas
120
geven wij de signaturen С 1369, С 1370, С 1374, С 1375, С 1376, С 1377.
De meeste charters hebben wij geput uit het Sittards gemeentearchief. Het
121
eerste originele stuk in het Nederlands
uit dit archief — er zijn wel oudere
122
documenten in het Latijn
—dateert, zoals reeds in Í 1 vermeld, van 30 september 1348. Met een enkele uitzondering bestrijken ook de door ons gebruikte Sittardse oorkonden uit vermeld archief het terrein van jaarrente en erfpacht.
Eveneens bij onze keuze van charters uit het Sittards gemeentearchief hebben
wij criteria gesteld ten aanzien van authenticiteit, herkomst en datum van

- 1Б uitvaardiging.

Uiteraard heeft ook de leesbaarheid hier een rol gespeeld.

Eén

charter, van + 1425, b.v. is volslagen onleesbaar, omdat het in wezen slechts uit
gat en schimmel bestaat, terwijl wij het nagenoeg verdwenen schrift van een oorkonde
van 24 juni 142Θ ook met gebruikmaking van diverse hulpmiddelen niet geheel konden
reconstrueren.

Met de overige charters uit de tijd 134Θ-1450 hebben wij echter

minder moeite gehad.

Uiteindelijk verkregen wij voor vermelde periode een "corpus"

van 43 originele Sittardse oorkonden : 31 uit het Sittards gemeentearchief en,
zoals reeds geschreven, 12 uit het Rijksarchief te Maastricht.
Van de gekozen oorkonden is er slechts een enkele gepubliceerd.

Wél geven Jansen,

Van de Venne, Eussen-Kreukels en Haas grotere of kleinere citaten uit de door hen om1 23
schreven charters. Waar hun lezing afwijkt van de onze — ook Dols
is het t.a.v.
zijn bijlagen dikwijls niet eens met de transcripties van Jansen en Van de Venne, en
1 24
Otten
onthaalt met name de lezingen van Jansen op scherpe kritiek — houden wij
ons, na gewetensvolle collatie, aan onze versie.
Wij geven nu een overzicht van alle gekozen originele Sittardse charters :
125

Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

1346

134B sep-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

tember 30

klaart Johan Ouendorscher schuldig

tearchief van Sittard :

te zijn aan het gasthuis aldaar

Jansen,nr. 20, blz . 19.

een jaarrente van drie schellingen.

Handschrift lijkt op dat

Sittardse koers, te betalen op

in de Latijnse charters

Sint-Remigiusdag.

van 1323, 1335 en 134Б

Tot zekerheid

van betaling stelt hij tot onder-

[Jansen, resp. nr. 10

pand een huis en een hofstede.

blz. 13, nr. 15 blz. 15
vlg. en nr. 19 blz. 1Θ
vlg .

1349

1349 decern- Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

ber 21

klaart Heyn, deken der seilwinder,

tearchief van Sittard :

schuldig te zijn aan het gasthuis

Jansen,nr. 21 blz. 19.

aldaar een jaarrente van vier schel-

Zelfde hand als in het

lingen, een oude groot en een oude

stuk van 134B.

haller, te betalen op Kerstmis.

Tot

zekerheid van betaling stelt hij tot
onderpand zijn huis en erf, met toe
behoren, gelegen an ghenen Steynwech.
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Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

1350

1350 juni

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

15

klaart Egbrecht der Jonghe schuldig

tearchief van Sittard :

te zijn aan het gasthuis aldaar een

Jansen,nr. 23 blz. 20

jaarrente van twaalf oude groot,

vlg.

welk bedrag door Jacob, de zoon van

in het stuk van 1348.

Zelfde hand als

o

Adaem Vuwen, voor het gasthuis vast
gezet is.

Hiervan moet op Allerzie-

lendag twee groot betaald worden aan
de priester die dan het gasthuis be
dient.

Tot onderpand stelt Eg

brecht een deel van zijn hofstede,
groot een zille, gelegen biden von
deren op die beke daer men gheyt
tot Hillen wart.
1351

1351 juni

Moor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

15

klaart Gherart Coman schuldig te

tearchief van Sittard :

zijn aan Welter Vranken sone en

Jansen, nr. 25 blz. 21;

Herman Hermans sone Herminen een

Van de Venne, nr. 5Θ4

jaarrente van twee mark, Sittardse

blz. 74.

koers, te betalen op Sint-Remigius-

als in het stuk van 1348.

Zelfde hand

dag of op Allerheiligen daaropvol
gend.

Tot zekerheid van betaling

stelt hij tot onderpand zijn woon
huis, gelegen onder der louen. bi.
Goderts huus Paresijs an die ene
side ende Lisen Prijs an die ander
side.

1352 F

1352 febru-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

ari 24

klaart Johan Prone schuldig te

tearchief van Sittard :

zijn aan het gasthuis aldaar een

Jansen, nr. 24 blz. 21.

jaarrente van een seilt, te betalen

Zelfde hand als in het

op Allerheiligen of op de daarop

stuk van 1348.

volgende Sint-Andriesdag.

Tot ze

kerheid van betaling stelt hij tot
onderpand een zille land, gelegen

- 1В -
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Datum

Opmerkingen

Regest
in QphovBn, of een gelijkwaardig
onderpand.

1352 N

1352 novem-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het Rijks

ber 29

klaart Johan Hit aan deken en kapit

archief te Maastricht :

tel van de Sint-Peterskerk aldaar

Haas, nr. 29 blz. 21

schuldig te zijn een erfpacht van
g
15—- vat rogge. Tot zekerheid van

en regest nr. 53 blz. 52.
Zelfde hand als in het

betaling stelt hij tot onderpand

stuk van 1348.

twee stukken land, tezamen groot
drie Zilien minus vijftien roe
den.

1353 JA

1353 janu
ari 25

Voor de schepenen van Sittard ver
12Б
klaart Tilman nertem

Aanwezig in het gemeen

schuldig te zijn aan de huisarmen

Jansen, nr. 27 blz. 22.

van Sittard een erfpacht van een

Zelfde hand als in het

mander rogge, Maastrichtse maat,

stuk van 134B.

tearchief van Sittard :

te betalen op Kerstmis en dan uit
te delen aan de huisarmen.

Tot

zekerheid van betaling stelt hij
tot onderpand een halve bunder
land, gelegen in de Banelt.

1353 JU

1353 juni

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het Rijks

30

klaart Johan Greue schuldig te

archief te Maastricht :

zijn aan Johan Goedsghewant een

Haas, nr. 30 blz. 21

jaarrente van een kleine gulden,

en regest nr. 55 blz. 53.

te betalen op Pinksteren of binnen

Zelfde hand als in het

acht dagen daarna.

stuk van 1348.

Tot zekerheid

van betaling stelt hij tot onder
pand de helft van een huis, met
toebehoren, gelegen tussen het
huis van meister Lambrecht Timmermans en dat van de vrouw van
Gherart Ketten.

- 19 -
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3atum

Regest

Opmerkingen

1353 N

1353 novem-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het Rijks-

ber 24

klaart Gerart Jndesteghe schuldig te

archief te Maastricht :

zijn aan Johan vanden Audenmerct een

Haas, nr. 31 blz. 21 en

jaarrente van een mark, Sittardse

regest nr. 58 blz. 54.

koers, te betalen veertien dagen

Zelfde hand als in het

vóór Sint-Remigiusdag.

stuk van 134B.

Tot zeker-

heid van betaling stelt hij tot onderpand een erfpacht van drie mark
en drie schellingen, die hij jaarlijks ontvangt van een huis met
erf, gelegen buten Lewenberg op die
beke.

1356

1356 juni 1

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

klaart Johan Riken, zoon van de

tearchief van Sittard :

vleeshouwer, schuldig te zijn aan

Jansen, nr. 2Θ blz. 22.

Johan den Cuper van Elsloo een jaar-

Zelfde hand als in het

rente van zestien schellingen, Sit-

stuk van 134Θ.

tardse koers, te betalen op Sinte
Gijlen dach of op Sint-Remigiusdag
daaropvolgende.

Tot zekerheid van

betaling stelt hij tot onderpand
een huis, gelegen tussen dat van
Johan Muire en zijn eigen woonhuis.

1357

1357 juni

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen

20

klaart Johan Bijtsken schuldig te

tearchief van Sittard :

zijn aan het gasthuis aldaar een

Jansen, nr. 31 blz. 24.

jaarrente van een kleine gulden, te

Zelfde hand als in het

betalen op Pinksteren.

stuk van 134B.

Tot zeker

heid van betaling stelt hij tot on
derpand een hofstede, gelegen bi
der Eypen daer men gheyt ten Baenelt
wart, en een huis, gelegen achter
Steynmants huus.

1360

1360 juli

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

25

klaren Wynant Enstens soen en zijn

tearchief van Sittard :

- 20 -
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Regest

Opmerking

vrouw Nael schuldig te zijn aan het

Jansen,nr. 32 blz. 24.

gasthuis aldaar een erfpacht van drie

Zelfde hand als in het

vat koolzaad, te voldoen op Sint-An-

stuk van 134Θ.

driesdag.

Tot zekerheid van beta

ling stellen zij tot onderpand drie
zillen land, gelegen op den Gorten
wech.
1362

1362 okto-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen

ber 1

klaart Nael Maes dochter Hents

tearchief van Sittard :

schuldig te zijn aan het gasthuis

Jansen, nr. 33 blz. 24

aldaar een jaarrente van dertien

vlg.

oude groot, te betalen op Sint-Remi-

in het stuk van 1348.

Zelfde hand als

giusdag of binnen acht dagen daarna.
Tot zekerheid van betaling stelt zij
tot onderpand een gedeelte van haar
woonhuis met de hofstede, gelegen
naast het huis van Haes Maes soen
Hents.
1367

1367 augus- Voor de schepenen van Sittard ver

Aanwezig in het gemeen

tus 24

klaart Lambrecht Prone uit Sittard

tearchief van Sittard :

in erfpacht gegeven te hebben aan

Jansen, nr. 34 blz. 25;

Kerstiaen, zoon van Hubrecht in de

Van de Venne, пг. 5B5

Gracht, een hofstede, omvattende

blz. 74. Zelfde hand

eyn stuc Banels, gelegen tot Поп-

als in het stuk van

sterglene bi den put, tussen de

134B.

bezittingen van Didderich vander
Brugghen ende Nalen vander Brugghen,
tegen een kleine goudgulden per jaar.
Tot zekerheid van betaling wordt ver
meld perceel tot onderpand gesteld.
136B

136Θ juni

Voor de rechter en schepenen van

Aanwezig in het gemeen

1Θ

Sittard verklaart Goedken, zoon van

tearchief van Sittard :

Hoen, dat hij, met toestemming van

Jansen, nr. 35 blz. 25;

Seghewite, zijn vrouw, afstand doet

Van de Venne, nr. 5Θ6

van een pandbrief op het goed van

blz. 74.

Waarschijnlij
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Datum

Opmerkingen

Regest
о

Henneken PluGchmekera, dat wilneer
Huens guet was. Dit ten behoeve van

zelfde hand als in het
stuk van 134B, maar

Tielman Soppen, die op zijn beurt

slordiger, terwijl bij

verklaart Goedken en Seghewite niet

na overal het teken voor

meer in rechte aan te spreken.

de eind -s, i.e. ·6 ,
aan het woordbegin
staat, i.p.v. het teken

Л
1369

13Б9 fe-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het Rijks

bruari 12

klaart Henken Sweertvegher schuldig

archief te Maastricht :

te zijn aan Goeswijn Verbillen soen

Haas, nr. 119 blz. 30

een jaarrente van twee gulden, te

en regest nr. 7Θ blz.

betalen op Sent Ghijlden daech of op

60 . Andere hand dan

Sint-Remigiusdag daarop volgende.

in de overige charters.

Tot zekerheid van betaling stelt hij
tot onderpand zijn huis met toebeo

horen, gelegen in die Putstroete.
1379 14

1379 maart

Johan Nesch Theesson en Reynken Ghie-

Aanwezig in het Rijks-

12

lenson uit Haiss'ittart verklaren

archief te Maastricht :

schuldig te zijn aan deken en kapit-

Haas, nr. 32 blz. 21

tel van de Sint-Peterskerk van Sittard en regest nr. 91 blz.
een erfrente van acht oude groot.

Tot 64. Andere hand dan

zekerheid van betaling stellen zij

in de overige charters.

tot onderpand een huis dat eertijds
o

Mathijs Tuters toebehoorde.
1379 J

1379 juni

De schepenen van Sittard verklaren

Aanwezig in het gemeen

11

dat hun bekend is dat Lambrecht Ded-

tearchief van Sittard :

deman van Stocheim zich, begeleid

Jansen, nr. 36 blz. 27

door de rechter en schepenen van

vlg.

Sittard, begeven heeft naar het huis

in de overige charters.

van Harman, Bartoren geheten, om dit

In deze oorkonde is een

Andere hand dan

huis, gelegen te Ophoven, in bezit

ander charter, van 1361,

te nemen, waartoe Lambrecht volgens

woordelijk opgenomen.

wettelijke uitspraak gemachtigd was.

Dit laatste stuk heb

Dit ingevolge een jaarrente van

ben wij niet kunnen

anderhalve Seilt, aflosbaar met

terugvinden.

Afkorting

Datum

Opmerkingen

Regest
vijftien oude scilden, welke Harman
verschuldigd was aan Lambrecht, tot
onderpand waarvan vermeld huis, met
toebehoren, diende.

Lambrecht heeft

vervolgens dit huis verkocht aan
o

Goetken, geheten Blueniken, van Stocheim, die dit huis op zijn beurt tot
onderpand gezet heeft voor een erfrente van twee summeren koolzaad,
jaarlijks op Sint-Remigiusdag te
voldoen aan het gasthuis te Sittard.
1390

1390 septem- Voor de schepenen van Sittard verber 15

Aanwezig in het Rijks-

klaart Dierich Oeden son, poorter

archief te Haastricht :

van Sittard, schuldig te zijn aan

Haas, nr. 11 biz. IB

Heilwig Steynmans een erfrente van

en regest nr. 101 blz.

drie oude groot, jaarlijks te be-

67.

talen op Sint-Remigiusdag of op

in de overige charters,

Allerheiligen daaropvolgend.

Andere hand dan

Tot

zekerheid van betaling stelt hij
tot onderpand een siile land, gelegen tot Broessittart.

1399 J

1399 janu-

Voor de schepenen van Sittart be-

Aanwezig in het gemeen-

ar! 11

vestigt Peter, geheten Pij 1, poor-

tearchief van Sittard :

ter van Sittard, een erfrente van

Jansen, nr. 50 blz. 35.

twee Summeren rogge, die indertijd

Zelfde hand als in

door zijn nu overleden vrouw, Yda

1399 D.

vander Gameren, aan de armen was
geschonken voor het zieleheil van
haar en haar verwanten.

Deze erf-

rente moet jaarlijks met Kerstmis
voldaan worden.

Tot zekerheid van

betaling stelt Peter tot onderpand
twee Sillen akkerland, gelegen in
de Banelt, waaraan de armmeesters
bij gebreke van betaling de hand
mogen slaan daags na afloop van de
pinksterkermis.

- 23 Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

1399 0

1399 okto-

De rechter, burgemeesters, schepe-

Aanwezig in het gemeen

ber 11

nen en gezworenen van Sittard ver

tearchief van Sittard :

klaren in erfpacht gegeven te heb

Jansen, nr. 51 blz. 35

ben aan Hein Crekelman, poorter van

vlg.; Van de Venne,

Sittard, twee stukken beemd, elk van
3
een halve bunder, het een tegen 1 -j
3
Rijnlandse gulden en 1 — oude groot,
3
het ander tegen 1 — Rijnlandse gul3
den en 5 — oude groot, een en ander

nr. 150 blz. 17 en

gest nr. 6 blz. 135.

jaarlijks betalen op Sint-Remigius-

Zelfde hand als in

dag.

1399 J.

Voor de schepenen van Sittard ver

Aanwezig in het Rijks-

klaart Wilken Berbén schuldig te

archief te Maastricht

zijn aan Katherine Leenen een jaar-

Haas, nr. 33 blz. 21.

rente van twee mark, Sittardse

Andere hand dan in de

koers, te betalen op Pasen.

overige charters.

1401

1401 juni 2

Tot

regest nr. 17 blz. 101
vlg.,· Eussen-Kreukels,
nr. Θ1 blz. 13 en re

zekerheid van betaling stelt hij
tot onderpand een huis met hofstede, gelegen in die Lemborgh
Strait.

1402

1402 september 21

Voor de schepenen van Sittard ver127
klaart Heynrick CAn]dries
,

Aanwezig in het Rijks-

schepen van Sittard, schuldig te

Haas, nr. 34 blz. 22.

zijn aan Jacob fletens van Joebeke,

Zelfde hand als in het

priester, een erfrente van 6 —

stuk van 1404.

archief te Maastricht :

vat rogge, jaarlijks te betalen
op Sint-Andriesdag.

Tot zekerheid

van betaling stelt hij tot onderpand twee bunder land, gelegen .
o

achter den hoeue tot Haetzittart.
1404

1404 decern- Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen

ber В

klaart Katherina Abelen, weduwe

tearchief van Sittard :

van Doidemoide, met toestemming

Jansen, nr. 62 blz. 46.

van haar kinderen Goesswijn en

Zelfde hand als in het

Tilman, dat zij aan het gasthuis

stuk van 1402.

Afkorting

Datum

Opmerkingen

Regest
aldaar schuldig is een erfpacht van
drie vat rogge, jaarlijks te betalen
op Sint-Andriesdag.

Tot zekerheid

van betaling stelt zij tot onderpand
een bunder akkerland, gelegen bij
Hillensberg .

1411

1411 maart

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

25

klaart Arnout Domen, poorter van

tearchief van Sittard :

Sittart, schuldig te zijn aan het

Jansen, nr. 65 blz. 47.

gasthuis aldaar een erfpacht van

Andere hand dan in de

drie malder rogge.

overige charters.

Tot zekerheid

van betaling stelt hij tot onderpand anderhalve bunder akkerland,
o

gelegen tussen de Doyren Kule en
de Boisther Linde, drie Zilien
akkerland, gelegen ouer den Holen
weche, en de erfpacht van een
malder rogge, die hij heeft van het
land van Trude, dochter van Sincke.
1414

1414 juni
is

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

klaart Jut van Stein, poorteres van

tearchief van Sittard,.

Sittart, schuldig te zijn aan de

maar niet geïnventari-

armen aldaar een erfpacht van een

seerd.

vat rogge, Sittardse maat. Tot

in de overige charters,

zekerheid van betaling stelt zij

maar verwant met die

tot onderpand de helft van een huis,

in het stuk van 1433

Andere hand dan

mçt toebehoren, gelegen in de
Limbrichterstraat.

1417

1417 mei 4

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

klaart Heyne Pelser van Leyenbruecke

tearchief van Sittard :

schuldig te zijn aan het gasthuis

Jansen, nr. 69 blz. 50.

van Sittard een erfpacht van drie

Zelfde hand als in het

vat rogge, Sittardse maat.

stuk van 141Θ.

Tot ze-

kerheid van betaling stelt hij tot
onderpand drie en een halve zille

- 25 -
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Opmerkingen

land, gelegen achter Shoemers hage,

1418

1418 augus-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

tus 20

klaart de priester Gerard Rijkart

tearchief van Sittard :

te schenken aan de huisarmen van

Jansen, nr. 71 blz. 51.

Sittard een stuk land, geheten de

Zelfde hand als in het

Hiemelsleyde, groot negen zillen.

stuk van 1417.

Van de opbrengst van dit land moet
jaarlijks een half mud rogge betaald worden aan de kapelaans der
Sint-Peterskerk van Sittard; van
het overblijvende moeten broden
gebakken worden, die jaarlijks op
Witte Donderdag, 's morgens om
acht of negen uur, aan de huisarmen
zullen worden uitgedeeld.

1421

1421 novem-

Deken en kapittel van de Sint-Pe-

Aanwezig in het gemeen-

ber 21

terskerk te Sittard verklaren dat

tearchief van Sittard :

zij op verlangen van Johannes

Jansen, nr. 77 blz. 56-

Pauwels en Peter Ouenderser, sche-

58; Van de Venne, nr.

penen te Sittard, en Johannes van

361 blz. 48 en regest nr.

Haren, die daartoe omstreeks St.-

23 blz. 104; Eussen-Kreu-

Philips-en-St.-Jacobsdag van het

kels, nr. 1227 blz. 125

jaar 1420 uit naam van de voogd,

en regest nr. 11 blz. 138.

burgemeesters, schepenen en andere

Afgedrukt in Rüssel, blz.

burgers van Sittard voor de deken

196-199.

Andere hand dan

verschenen waren, een broederschap

in de overige charters,

van Onze Lieve Vrouw in hun kerk

maar enige gelijkenis met

hebben opgenomen, en dat zij de

die in de stukken van

statuten van deze broederschap

1402 en 1404.

goedkeuren.

1425

1425 augus12 В
tus 1

Vranck van Lexijt verklaart dat hij

Aanwezig in het gemeen
tearchief van Sittard :

voor een hem betaalde som gelds ver
kocht heeft aan de burgemeesters en
schepenen van Sittard, ten behoeve

Andere hand dan in de

van het gasthuis aldaar, een erfpacht

overige charters.

Jansen, nr. 94 blz. 69.

- 26 -
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Datum

Opmerkingen

Regest
van tweeëndertig vat rogge, die hij
heeft van de hoeve, geleeen buten
Putporten, tussen den Kollenbergen
en den Haetsittarder wegen.

1426

1426

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

klaart Lijsbet Wirtute, huisvrouw

tearchief van Sittard :

van Heynrich Andries, schepen van

Jansen, nr. 79 blz. 59.

Sittard, voor zichzelf en haar kin-

Zelfde hand als in het

deren Dryesken, Lijse en Truycken,

stuk van 142B.

van de gasthuismeesters der stad,
te weten Peter Ouenderscher en
129
Leonard Bent

» in erfpacht ge-

nomen te hebben een bunder land,
gelegen op den Kollenberg, tegen
een jaarlijkse pacht van vier vat
rogge, te betalen op Sint-Andriesdag.

Tot zekerheid van betaling

stelt zij vermelde bunder land
tot onderpand.
1427

1427 mei 4

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

klaart Gerart Ettelen, poorter van

tearchief van Sittard.

Sittard, schuldig te zijn aan

Jansen, nr. Θ1 blz. 61.

Mathijs Schoemans, kanunnik van de

Andere hand dan in de

Sint-Peterskerk te Sittard, en

overige charters, maar

Johan, diens natuurlijk zoon, een

enigermate verwant met

erfpacht van twee malder rogge,

die in het stuk van

jaarlijks te betalen op Sint-An-

1433.

driesdag.

Tot zekerheid van be-

taling stelt hij tot onderpand
zeven zillen akkerland, gelegen
bij die Hiemellsleye, en een hofo

o

stede, gelegen buyten Put poert.
Ή2Θ

1428 juni

De burgemeesters, schepenen en ge-

24

zworenen van Sittard verklaren

tearchief van Sittard :

schuldig te zijn aan het gasthuis

Jansen, nr. B2 blz. 61

Aanwezig in het gemeen

- 27 -
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Opmerkingen

aldaar vierhonderd Rijnlandse guldens, vlg.; Van de Venne, nr.
welke de stad van het gasthuis geleend 187 blz. 23 en regest
heeft om een achterstand van drie ter- nr. 24 blz. 104. Zelfde
mijnen molenrente te betalen aan

hand als in het stuk

Elisabet van Cleue ind vander Marck.

van 142Б.

Tot zekerheid van betaling hebben zij
aan het gasthuis tot onderpand ge
steld een beemd die de stad gekocht
heeft van Diderich Cumscher vander
Hagen.
1433

1433 juli
12

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen

klaart Arnt der Becker, natuurlijke

tearchief van Sittard :

zoon van Peter van Echt, pastoor

Jansen, nr. 83 blz. 62;

tot Hemart, schuldig te zijn aan
130
Wilhelm Meyken van Weer
, een

Van de Venne, nr. 588

erfrente van een arnoldus gulden,

dan in de overige

blz. 74.

Andere hand

jaarlijks te betalen op Sint-Jan-

charters, maar enigs

Baptistdag.

zins verwant met die in

Tot zekerheid van be

taling stelt hij tot onderpand

het stuk van 1414 en

zijn huis jnder Lymborger stroeten.

die in de oorkonde van
1427.

1435

1435 okto-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen

ber 20

klaart Hensken Hamer, poorter van

tearchief van Sittard :

Sittard, schuldig te zijn aan de
131
schepen Tilman Benten
een

Jansen, nr. 86 blz. 64.
Andere hand dan in de

erfpacht van drie malder rogge.

voorafgaande charters,

Tot zekerheid van betaling stelt

maar zelfde hand als in

hij tot onderpand zijn huis met

1436 en 1443 F.

bijbehorende grond, gelegen an "
Putpoerten, een bunder land gele
gen an dye Watersleije en een halve
bunder land gelegen te Munstergeleen.

- 28 -
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1436

1436 janu-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

ari 31

klaart Leonart Benten van Bynghen-

tearchief van Sittard :

roede, schepen van Sittard, dat hij

Jansen, nr. B7 blz. 64

in erfpacht gegeven heeft aan Peter

vlg.

Kempener uit Ophoven een bunder land,

in 1435 en 1443 F.

Zelfde hand als

gelegen te Ophoven aan de Triechter
weegh, tegen een jaarlijkse rente
van vier vat Kleefs koolzaad, Sittardse maat, en een luytslaich.
Van het zaad moeten de voogden van
de Sittardse huisarmen jaarlijks
olie doen slaan en dit op de eerste dag van de vasten uitdelen aan
de armen waar daaraan behoefte bestaan zal.

1439

1439 augus-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

tus 2

klaart Wilhem Gobbells. Cruder ge-

tearchief van Sittard :

noemd, poorter van Sittard, schul-

Jansen, nr. 90 blz. 66.

dig te zijn aan de voogden der

Andere hand dan in de

huisarmen van Sittard een erfpacht

overige charters.

van twee malder rogge.

Tot zeker-

heid van betaling stelt hij tot
onderpand een halve bunder land
achter de Pruymkens stege en nog
een halve bunder op den Collenberg
o

ain der Sant Kuylen.
1443 F

1443 febru-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

ari 26

klaart Thijs Recken schuldig te

tearchief van Sittard :

zijn aan de schepen Jannes Cluwen

Jansen, nr. 92 blz. 67

een erfpacht van twee malder rogge.

vlg.

Tot zekerheid van betaling stelt

in de stukken van 1435

hij tot onderpand een halve bunder

en 1436.

land gelegen inden Geleenre velde,
een halve bunder land gelegen op
den Eeckerwege, een halve bunder

Zelfde hand als
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Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

land bij den Kakenbosch en een
zille land gelegen in hetzelfde
veld.

1443 N

Aanwezig in het Rijks-

1443 novem-

Deken en kapittel der Sint-Peters-

ber 29

kerk van Sittard verklaren van

archief te Maastricht

Friderich Greue zo Hoerse ind zo

Haas, nr. 53 blz. 24.

Sarwerden driehonderd Rijnlandse

Andere hand dan in de

guldens, een kazuifel, twee lesse-

overige charters.

naars en een koorkap, een en ander
met toebehoren, ontvangen te hebhen, tegen de verplichting jaarlijks memories te houden voor de
zielerust van hemzelf en met name
genoemde verwanten.

Voorts om-

schrijven zij de regeling van
deze memories, benevens de bestemming van het hun geschonken
geld.

1446

1446 november 2

Voor de schepenen van Sittard ver132
schuldig
klaart Dries van Weer

Aanwezig in het Rijksarchief te Maastricht

te zijn aan Reynart Luprecht van

Haas, nr. 16 blz. 19.

Obbendorp, deken van de Sint-Peters-

Andere hand dan in de

kerk te Sittard, een erfrente van een

overige charters.

malder rogge, Sittardse maat, jaarlijks te betalen op de geboortedag
van Sint-Jan de Doper.

Tot zeker-

heid van betaling stelt hij tot
onderpand twee stukken land, gelegen bij Hillensberg.

1449

1449 decern- Voor de schepenen van Sittard verber 6

Aanwezig in het Rijks-

klaart Peter Schynvelt, poorter van

archief te Maastricht

Sittard, schuldig te zijn aan Gijse
133
, schepen van Sittard, een
Beer

Haas, nr. 35 blz. 22.

erfrente van anderhalve Rijnlandse

1450 M.

gulden, jaarlijks te betalen op

Zelfde hand als in
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Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

Sint-Andriesdag.

Tot zekerheid van

betaling stelt hij tot onderpand
zijn huis met grond en toebehoren
so wij dat gelegen is ainden merckt.
1450 M

1450 mei

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het gemeen-

24

klaren de gasthuismeesters en voog-

tearchief van Sittard :

den van het gasthuis van Sittard

Jansen, nr. 97 blz. 70

met raad van de burgemeesters en

vlg.

schepenen verhuurd te hebben aan

in het stuk van 1449.

Zelfde hand als

Pouwels Prouynen uit Echt, kanunnik
van de Sint-Peterskerk van Sittard,
een huis, gelegen Inder Gasthuys
straten, voor zeseneenhalve mark,
Sittardse koers, per jaar, te beta
len op Sint-Andriesdag.

Tot zeker

heid van betaling wordt tot onder
pand gesteld vermeld huis met toe
behoren.

1459 0

1450 okto-

Voor de schepenen van Sittard ver-

Aanwezig in het Rijks-

o

ber 21

klaart Korstken Kimpen van Dphauen

archief te Maastricht :

schuldig te zijn aan Lenart Nesbach

Haas, nr. 24 blz. 20.

een erfpacht van een malder rogge.

Andere hand dan in de

Sittardse maat, jaarlijks te beta-

overige charters.

len op Sint-Andriesdag.

Tot zeker

heid van betaling stelt hij tot on
derpand een halve bunder land vp
o

gheyn Ghoeuwe, een halve sylle land
met hoisken in Dphoven en een halve
sylle land elders.
Van deze 43 oorkonden hebben er dus 14 betrekking op een jaarrente e.d. aan het
gasthuis, t.w. de charters 134B, 1349, 1350, 1352 F, 1357, 1360, 1362, 1379 J. 1404.
1411, 1417, 1425, 1426, 1450 M.

Tot het domein van de zorg voor de huisarmen be

horen de stukken 1353 JA, 1399 J, 1414, 1416, 1436, 1439.
stad gaan uit de charters 1399 0 en 142B.

Van de magistraat der

Een overeenkomst met deken en kapittel

van het St.-Petersstift wordt omschreven in 1352 N, 1379 И, 1421, 1443 N.

Een op
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het oog meer particulier Karakter tenslotte hebben de oorkonden 1351, 1353 JU,
1353 N. 1356, 1367, 136Θ, 1369. 1390, 1401, 1402, 1427, 1433, 1435, 1436. 1443 F,
1446, 1449, 1450 0, al kan een aantal daarvan betrekking hebben op aan het gasthuis
134
of de armen van Sittard geschonken goederen
of op aan het St.-Peterskapittel
135
toevallende jaarrenten
. Opvallend is overigens dat, zoals aangegeven, de
charters 1348 t/m 1368 o.i. geschreven zijn door één en dezelfde persoon, terwijl
in de stukken daarna een relatief groot aantal verschillende handen aan het werk
is geweest.
Vervolgens moeten wij terugkomen op de geraadpleegde afschriften uit het cartularium van het St.-Petersstift.

Het betreft hier, zoals geschreven, in de eerste

plaats kopieën van de oorkonden 1352 N, 1353 JU, 1353 N. 1379 M, 1390. 1401. 1402,
1443 N. 1446. 1449, welke kopieën wij de afkortingen toebedeeld hebben A 1352 IM,
A 1353 JU, etc.

Naar de inhoud wijken deze afschriften niet af van de originelen,

weshalve een nadere omschrijving van bedoelde stukken o.i. achterwege kan blijven.
Wél moeten wij nog iets mededelen over de tijd van vervaardiging ervan.

Echter

blijkt dit niet gemakkelijk te zíjn, omdat wij alleen kunnen steunen op paleogra1 'iE
fische gegevens.

Afgaande op de vermelding van Haas

dat het cartularium, afge-

zien van latere toevoegingen, van +_ 1450 dateert, zouden wij deze tijd van vervaardiging kunnen aannemen voor de afschriften A 1353 JU, A 1353 Ν, A 1379 M, A 1402,
A 1443 N en A 1446.

Deze kopieën staan namelijk in het zich qua bladformaat onder-

scheidend hoofdgedeelte van het cartularium en het schrift is zeer wel vergelijkbaar met dat van door ons geconsulteerde oorkonden van rond 1450.

Echter werd ons

bij navraag op het Rijksarchief te Maastricht medegedeeld dat de afschriften A 1353
Ν, A 1443 N en A 1446 wel eens een 20 à 30 jaar later, dus rond 1475, geschreven
zouden kunnen zijn.

De kopieën

A 1352 Ν, A 1390 en A 1401, in een jonger gedeelte

van het cartularium staande, kregen als tijd van vervaardiging de eerste helft van
de zestiende eeuw toebedeeld, terwijl A 1449 zelfs geacht werd geschreven te zijn
aan het einde van die eeuw.

Om de nodige armslag te houden, bestempelen wij in

onze studie soms de reeks A 1353 JU —

A 1446 als "ouder", de afschriften A 1352 Ν,

A 1390 en A 1401 als "jong" en A 1449 als "zeer jong".

Aangaande de in ons ge

schrift en marge gehouden afschriftenreeks С 1369 - С 1377 kunnen wij mededelen dat
de kopieën С 1369, С 1374 en С 1377 rond 1450 kunnen zijn vervaardigd, dat С 1370
een twintig- of dertigtal jaren later geschreven zou zijn en dat С 1375 en С 1376
uit de eerste helft van de zestiende eeuw zouden kunnen stammen.

Tot onze gerust

stelling deelde Prof. Dr. A. Gruijs ons vriendelijkerwijze per brief nog mede in
principe accoord te gaan met de door ons aangehouden dateringen.
Bij uitzondering, nl. bij de bespreking van de spellingen voor wgerm. ê en
137
wgerm. eo
, overschrijden wij bij de keuze van originele Sittardse charters de

- 32 -

gestelde chronologische grens van 1450.

Het gaat hier om de volgende documenten,

gerangschiKt naar datum, met verwijzing naar de eventuele omschrijving ervan in
Jansen, Van de Venne, Eussen-Kreukels en Otten resp. de afdruk ervan in Dols :

Ч
D

ΓΜ

ΓΝ

(O

N

N
.-1
U

Ν
ι-Η
η

Ν
.-ч
η

Ν
•-i
η

Ν
.-Η
η

Ν
•-Η
η

,_

IN
О

ІЛ

Ш

СП

1Л

П
D

O

О

о

ο

- -

σι

σι

m

(N1

(Ν

ΓΜ

ι-Η

ΓΗ

>

>

см

m

η

en

(D

CD

СО СП

·ι->
ін

СО
σι

en

ω

гч
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Tot besluit van deze paragraaf willen wij er de aandacht op vestigen dat wij
ook een aantal stukken hebben geraadpleegd die weliswaar aanwezig zijn in het
Sittards gemeentearchief, maar die niet het aantoonbaar plaatselijk karakter hebben dat wij op grond van de door ons in $ 1 gestelde eisen van Sittardse charters
verlangen.

Anderzijds is dit oorkondenmateriaal zeer dienstig voor een vergelij-

king met het Sittardse.

Het hoort dus bij de in $ 4 te vermelden bronnen.

Dat

wij het echter nu reeds omschrijven, gebeurt ter wille van de continuïteit van
overzicht :

Afkorting

Datun

Regest

Opmerkingen

S 137B

1378 okto-

Voor de schepenen van Vpheleine

Aanwezig in het ge-

ber 11

verklaren de echtelieden Goesse

meentearchief van

deme spricht der Penre en Drude

Sittard : Jansen,nr.

verkocht te hebben aan de armen

37 blz. 26 vlg.

van Geleen en Sittard een erf-

stuk is op verzoek

Het

pacht van twee malder rogge,

van de schepenen van

Maastrichtse maat, te voldoen

Geleen gezegeld door

op Sint-Andriesdag.

Geirlaich van Autwil-

Tot zeker-

heid van betaling stellen zij

re[ ,] Pastor zu

tot onderpand een bunder art-

Vpgheleine.

lantz, gelegen ain der Groynre

in Dols, blz. 201 vlg.

Straissin.

Andere hand dan in de

Afgedrukt

Sittardse charters.
S 13Θ5

1385 janu-

Wijnrich van Wildroede verklaart

Aanwezig in het ge

ari 25

dat de geschillen beslecht zijn

meentearchief van Sit

die bestonden tussen hem en zijn

tard : Jansen,nr. 40

vrouw enerzijds en Heynrich van

blz. 29 vlg.j Van de

den Berghe anderzijds, en om

Venne nr. 567 blz.

schrijft de getroffen regelingen.

74.

Andere hand dan

in de Sittardse char
ters .
S 1396 I

1396 febru-

Simon van Salm, heer van B o m en

Aanwezig in het ge

ari 25

Sittard, bevestigt de door zijn

meentearchief van

- 34 Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

overoudvader Walram aan Sittard

Sittard : Jansen nr.

geschonken en door zijn oudvader

45 blz. 32,- Van de

Jan en zijn ooms Walram en Rei-

Venne nr. 2G blz. 5

noud van Valkenburg, heren van

en regest nr. 14 blz.

Born en Sittard, bekrachtigde

100; Eussen-Kreukels,

vrijheden.

nr. 37 blz. 6 en re
gest nr. 4 blz. 134.
Zelfde hand als in
S 1396 II en zeer
waarschijnlijk zelf
de hand als in de
Sittardse stukken
1399 J en 1399 O.

Ξ 1396 II

1396 febru

Simon van Salm, heer van Born en

Aanwezig in het ge

ari 25

Sittard, bevestigt het door zijn

meentearchief van

voorvaderen aan burgemeesters,

Sittard : Jansen nr.

schepenen en der gemeinre gemein

46 blz. 33; Van de

den van Sittard geschonken recht

Venne nr. 20 blz. 5

in overleg met de schout of ambt-

en regest nr. 15 blz.

man te Sittard de accijnsen te

100 vlg.

vermeerderen of te verminderen

Kreukels, nr. 3Θ blz.

en gemeentegronden te verkopen

6 en regest nr. 5

of te verpanden.

blz. 134. Zelfde

Eussen-

hand als in S 1396 I
en zeer waarschijn
lijk zelfde hand als
in 1399 J en 1399 0.
S 1401

1401 febru-

Willem III, hertog van Gulik en

Aanwezig in het ge

ari 24

Gelre, bevestigt de door zijn

meentearchief van

voorgangers, heren van Born en

Sittard : Jansen nr.

Sittard, aan Sittard geschonken

55 blz. 41 vlg.; Van

vrij heden.

de Venne nr. 22 blz.

- 35 -

Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

5 en regest nr. 18
blz. 102; EussenKreukels, nr. 40
blz. 6 en regest nr.
7 blz. 135 vlg.

An-

dere hand dan in de
Sittardse charters.

S 1417

1417 decern-

Reinoud, hertog van Gulik en

Aanwezig in het ge-

ber 9

Gelre, bevestigt alle privile-

meentearchief van

ges en vrijheden die aan Sit-

Sittard : Jansen nr.

tard geschonken zijn door zijn

70 blz. 70 vlg.; Van

broer Willem III, hertog van

de Venne nr. 22 blz.

Gulik en Gelre, en door andere

5 en regest nr. 21

heren van Bom, met behoud van

blz. 103; Eussen-

zijn eigen rechten, renten en

Kreukels, nr. 42 blz.

vrijheden te Sittard.

7 en regest nr. 9
blz. 137. Andere
hand dan in de Sittardse charters.

S 1421

1421 juli

Frederik III, graaf van Meurs

Aanwezig in het ge-

12

en Sarwerden, bevestigt, daar

meentearchief van

Reinoud, hertog van Gulik en

Sittard : Jansen nr.

Gelre, hem het slot en land

76 blz. 56j Van de

van B o m en de steden Sittard

Venne nr. 23 blz. 5

en Susteren verpand heeft, al-

en regest nr. 22 blz.

le privileges en vrijheden die

103; Eussen-Kreukels.

de burgemeesters, schepenen,.

nr. 43 blz. 7 en re-

raad en burgers van Sittard

gest nr. 10 blz. 137.

verkregen hebben van voornoem-

Andere hand dan in de

de Reinoud en diens voorgangers

Sittardse charters.

als heren van Born.
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Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

S 1434

1434 maart

Herman van Kieuelenberch schenkt

Aanwezig in het ge-

1

als huwelij ksgift aan ["lettel, zijn

meentearchief van

wettige dochter, die in het huwe-

Sittard : Jansen, nr.

lijk zal treden met Euerart van

Θ4 blz. 62 vlg.; Van

Lieke, natuurlijke zoon van Euerart

de Venne,nr. 59D blz.

van Lieke, broer van vrouwe Ermgart

75.

van Steyffort, verscheidene renten,

in de Sittardse char

o.a. van een hoeve te Säffelen.

ters.

Andere hand dan

Van haar kant begiftigt Ermgart van
Steyffort Euerart van Lieke met
twee jaarrenten, de ene van een
hoeve te Sweikhuizen en de andere
aen ind op erue ind guet Geirkens
van Elmpt.

S 1440

1440 april

Peter van Corttenbach, Diederich

Aanwezig in het ge

3

Sweirtschelde, Ritzart vanden

meentearchief van

o

Biessen en Diederich Heyenhouen
doen uitspraak in het geschil tus-

Sittard : Jansen,nr.

sen Euerart van Lyeck en diens

de Venne, nr. 591 blz.

vrouw Mechtild, dochter van Herman

75.

van Kieuelsbergh, enerzijds en

in de Sittardse char

o

Cloes Vruegop den alden en zijn

91 blz. 66 vlg.; Van
Andere hand dan

ters.

wettige en natuurlijke kinderen
anderzijds, betreffende de verde
ling van de erfrente van de hoeve
to Langhenbrueck.
Wij gebruiken als samenvattende benaming voor de charters S 13B5, S 1396 I,
S 1396 II, S 1434 en S 1440 de term. Oork. Sitt. archief.

§ 4 Overig gebruikt materiaal
Zoals wij reeds schreven in 5 1, zouden wij de gegevens die de Sittardse oorkond
ons verschaffen, vooral willen confronteren met ander oostmnl. en met mrijnl. mate
riaal.

Voor beide laatste groepen gegevens moeten wij, uiteraard, een keuze maken
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uit de voorhanden bronnen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar studies waarin de
te behandelen materie in een spellinggeografisch kader geplaatst wordt.

In een

niet gering aantal gevallen zullen wij echter moeten overgaan tot eigen onderzoek
om bepaalde bronnen te ontsluiten.

Wij willen nu een overzicht geven van de teksten

waaruit wij direct of indirect informatie putten, t.w.
1. bronnen voor het oostmnl.,
2. bronnen voor het overgangsgebied van het oostmnl. naar het mrijnl.,
3. bronnen voor het mrijnl.,
welke drie categorieën, waarvan overigens geen scherpe begrenzing te geven is,
wij daarbij zullen toelichten.

De herkomst van onze gegevens, die uit taalkundige

toelichtingen in de door ons geraadpleegde uitgaven van de desbetreffende teksten,
opgaven van grammaticale bijzonderheden in andere studies en eigen optekeningen
bestaan, geven wij bij de nu volgende opsomming van de afzonderlijke bronnen of
bronnengroepen expliciet aan.

I. Bronnen voor het oostmnl.
Voor het oostmnl. is er een groep bronnen die wij regelmatig consulteren en een
aantal teksten die incidenteel aan bod komen.
Tot de eerste categorie rekenen wij :

1. De Servatiusfragmenten (in onze tekst : Servatiusfragmenten), hs. + 1200
uitgegeven en behandeld in Frings-Schieb I en Frings-Schieb XIII.

De Smet

,
139

meent dat deze fragmenten gelokaliseerd moeten worden in Maastricht of in het
gebied tussen deze stad enerzijds en Aken en Kerkrade anderzijds. Wij maken
gebruik van de in Frings-Schieb I en Frings-Schieb XIII verstrekte grammaticale
toelichting, incidenteel van gegevens in Taalschat en in een aantal gevallen,
al dan niet met aangifte van de desbetreffende versregel[s), van eigen onderzoek van de in Frings-Schieb I en Frings-Schieb XIII gepubliceerde tekst.

Nu

en dan verwijzen wij, ter vergelijking, naar de situatie in het Leidse Serva140
tiushandschrift van +_1470

[in onze tekst : Leidse Servatiushandschrift),

waarbij wij ons, behalve op eigen notities n.a.v. de tekstafdruk in FringsSchieb I en Frings-Schieb XIII, baseren op mededelingen in Taalschat.
141
2. De Aiolfragmenten [in onze tekst : Aiol) , hs. +_ 1220/1240
, uitgegeven en
onderzocht in Deschamps-Gysseling. Volgens de uitgevers is de dichter van de
1 42
Aiol herkomstig uit de streek van Venlo.
Wij maken gebruik van de grammaticale toelichting in Deschamps-Gysseling, in een enkel geval ook van eigen
onderzoek van de in Deschamps-Gysseling gepubliceerde tekst.
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3. Het goederenregister van Oudenbiezen, 1750-1344 [in onze tekst : Gudsnbiezen) ,
uitgegeven in Buntinx-Gysseling.
dit goederenregister van Gysseling

Daar de aangekondigde taalkundige studie over
143
nog niet is verschenen, hebben wijzelf,

incidenteel ons refererend aan Van Sterkenburg, Kessen en Jansen-Sieben, ons
materiaal verzameld, zonder echter, gezien het kader van onze studie, tot een
volledig onderzoek te kunnen overgaan.

Hoewel onderhavig goederenregister ge

schreven is door diverse handen, kan het toch zonder bezwaar als representatief
144

worden beschouwd voor het oostmnl.

145
4. Zes charters uit Maastricht c.q. Sint-Pieter (in onze tekst : Maastr.
charters resp.

Maastr. oork.).

Het gaat hier om de volgende stukken : Sint-

Pieter 1294 maart 7 (in onze tekst : Sint-Pieter 1294 MA resp. SP 1294 MA],
Maastricht 1294 april 4 (in onze tekst : Maastricht 1294 A 4 resp. M 1294 A 4],
Maastricht 1294 april Б (in onze tekst : Maastricht 1294 A 6 resp. M 1294 А Б),
1 4fi
Sint-Pieter 1294 mei 9
(in onze tekst : Sint-Pieter 1294 ME resp. SP 1294
ME; dit charter is een afschrift van een stuk van 2D april 12Б7], Maastricht
1372 juli 20 (in onze tekst : Maastricht 1372 resp. M 1372; dit charter is een
afschrift van een document van 6 april 1294), Maastricht 1349 (in onze tekst :
Maastricht 1349 resp. M 1349].

Onze gegevens uit de eerste vijf oorkonden be

rusten op eigen onderzoek van de teksten zoals deze gepubliceerd zijn in Notermans resp. Notermans, Brief, in één geval (Í 7] op mededeling in Kessen.

Voor

M 1349 zijn wij te rade gegaan bij Kern, waarin grammaticale bijzonderheden
over dit charter worden medegedeeld.
5. De Belgisch-Limburgse charters van 1277 en 1322-1400 (in onze tekst : Belg.-Limb.
charters resp. Belg.-Limb, oork.), uitgegeven en behandeld in Moors. Wij maken
gebruik van de uitgave resp. studie van Moors, maar hebben meermalen diens gegevens zelf bij elkaar gezet c.q. anders geordend.

6.

Een charter uit Guigoven van 1277 (in onze tekst : Guigoven 1277), dat wij uit
147
Moors
hebben gelicht en zelfstandig bestudeerd.

14B
7. Het Leven van St.-Lutgart, één hs. van +_ 1300
, aanwezig te Kopenhagen (in
149
onze tekst : Lutgart K) en één hs. van +_ 1330
, aanwezig te Amsterdam (in onze
tekst : Lutgart A ) , beide ter sprake komend in Holmberg en Taalschat, Lutgart A
150
ook in Kern. Volgens Deschamps
werd hs. К blijkens de taal in Limburg (de
151
152
abdij van St.-Truiden ?
), vervaardigd. Holmberg
houdt zowel hs. К als
153
hs. A voor Westlimburgs, maar Van Mierlo
denkt t.a.v. hs. К eerder aan een
Brabants taaikarakter.
Taalschat en Kern.

Wij maken gebruik van de grammaticale gegevens in Holmber

- 39 -

6. Het Leven van St.-Christina [in onze tekst : Christina], hs. +_ 1330

154

. Wij

ontlenen onze gegevens aan Holmberg, waar het bij de Westlimburgse teksten in155
gedeeld wordt
, Taalschat en Kern .
9. Het Luikse handschrift van het Leven van Jesus (in onze tekst : Leven van Jesus),
van + 1325

, behandeld in Taalschat.

Volgens Van Ginneken bevat de spelling

van het hs. relicten uit een Zuidoostlimburgs origineel, maar zijn de orthogra
fische kenmerken van deze tekst niettemin meestal afkomstig uit de kerkelijke
schrijftaal van Zuidwestlimburg [St.-Truiden) en in een aantal gevallen eigen
aan de Westzuidbrabantse kerkelijke schrijftaal [Afflighem).

Kern

noemt, in 1B95, het Leven van Jesus "de hoofdbron voor de kennis van het Weste159
lijk Limburgsch der П.Е.", terwijl De Bruin
eveneens gewag maakt van het
"westlimburgse dialect" waarin de oertekst van het Luikse Leven van Jesus afgeл en

schreven zou zijn.

Lieftinck

meent dat het hs. een Dostbrabants afschrift

is van een Westlimburgse tekst. Van Mierlo

houdt de oorspronkelijke taal

voor Brabants. Wij maken gebruik van de in Taalschat verstrekte grammaticale
gegevens .
10. De Limburgse Sermoenen (in onze tekst : Limb. Sermoenen), bijeengebracht kort na
1330

, hs. + 1390
, afkomstig uit het Franciscanessenklooster Sint-Andries
169
te Maastricht
. De Limb. Sermoenen zijn uitgegeven, met een uitgebreide taal1 R5
kundige toelichting, in Kern. In deze uitgave deelt Kern
mede dat bedoelde
teksten geschreven zijn "in eene soort van Fliddelnederlandsche schrijftaal, die
evenwel zeer sterk Limburgsch is gekleurd".

De oorspr. samensteller is dan ook,

volgens hem, naar alle waarschijnlijkheid afkomstig of uit Belgisch-Limburg, of
uit de omstreken van Weert, of uit het zuiden van Nederlands-Limburg, en geboor
tig uit een plaats niet ver van de grens tussen Nederland en België, in de buurt
Ί RR

van Maastricht en Tongeren

, waarmee tevens het karakter van de taal der

Limb. Sermoenen nader wordt gepreciseerd.

Wij baseren onze gegevens op de toe

lichting in K.ern.
11. Het "Statutenboek van Maastricht van het jaar 13B0" (in onze tekst : Maastr
1 R7

Stat. Boek), volgens Kern

"het belangrijkste document voor de kennis va1

het Oostelijk Limburgsch der Middeleeuwen".

Het zwakke punt is echter dat

*1 RA

het hier gaat om een kopie van + 1750
. Wij ontlenen onze gegevens aan
Kern, in één geval (5 19) aan Van den Berg, Tegenstellingen.
12. De Venlose charters van 1320-1543 (in onze tekst : Venlose charters c.q.
Venlose oork.), behandeld in Van der Meer, waaruit wij materiaal overnemen.
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Ook in Holmberg vinden wij inlichtingen over Venlose charters, o.a. over
"Auszüge aus einem Venloer zollbuch von c:a 1320", welk "zollbuch", i.e. een
169
zeer belangrijke Venlose tolbrief van ± 1320
[in onze tekst : Venlose
Tolbrief), in Van der Meer veelvuldig ter sprake komt.

Waar dit dienstig is,

maken wij eveneens gebruik van Holmbergs informatie.
13. De Gelderse charters van 12Θ6-1500 (in onze tekst : Gelderse charters c.q.
Gelderse oorkj, onderzocht in Tille en voordien reeds aan de orde gekomen in
Holmberg.

Een nadeel van Tilles studie is niet alleen dat zij uitsluitend

gebruik heeft gemaakt van de gedrukte oorkondenversies in J.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevens oorkonden
opgehelderd en bevestigd, deel I-VI, 1, Arnhem 1B30 vlg., maar ook dat zij zich
baseert op materiaal dat bijzonder heterogeen is, gerekend zowel naar de personen
die de desbetreffende stukken uitgevaardigd hebben als naar de plaatsen waar
170
deze documenten geschreven zijn
. Desondanks nemen wij, bij gebrek aan beter,
de gegevens van Tille, nu en dan ook die van Holmberg, die overigens ook berus
ten op Nijhoff, over, waarbij wij meermalen zelf de feiten combineren.

Wij

moeten er verder op wijzen dat wij twee chartergroepen in onze studie niet tot
het domein der Gelderse oorkonden rekenen, hoewel zij in een bepaalde relatie
staan tot deze stukken.
a.

Wij bedoelen hier :

De reeds vermelde, door Van der Meer bestudeerde, Venlose charters, die
trouwens in Tille nauwelijks aan bod komen. Weliswaar behoort Venlo reeds
171
vanaf 1243 tot het hertogdom Gelre
, maar wij handhaven de Venlose char
ters als zelfstandige groep, omdat wij beschikken over het onderzoek van
Van der Meer, dat tevens een stukje van de "Sprache der Urkunden des
Herzogtums Geldern" apart belicht.

b.

De nog te vermelden, door onszelf bestudeerde, Gulikse oorkonden van 12511445.

Dit zijn charters die uitgevaardigd zijn door of mede door de (mark)-

graven resp. hertogen van Gulik, welke hertogen vanaf 1379 tevens hertogen
172
van Gelre zijn

. Charters van de hertogen van Gulik-Gelre vinden wij

dan ook verwerkt in Tilles studie, maar deze komen in dit amalgama niet
tot hun recht.
14.

Een Kleefs heffingsregister van 1312-1318 Cin onze tekst : Kleefs Heffingsregister) en Kleefse oorkonden van 129B-1355 uit Lacomblet (in onze tekst :
173
Kleefse charters resp. Kleefse oork.], welke bronnen omschreven
en ge
bruikt worden in Holmberg, waaruit wij de desbetreffende gegevens overnemen.

15.

De "Noordlimburgse gezondheidsregels" (in onze tekst : Gezondheidsregels) ,
174
hs. uit het midden van de 13de eeuw
, uitgegeven en behandeld in Braekman-
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Gysseling•

De taal van de Gezondheidsregels wordt door Braekman-Gysseling nu
175
176
eens Noordlimburgs
, dan weer Noordlimburgs-Noordnederrijns
genoemd,
terwijl de "heimat van de dichter" gezocht zou mogen worden in de streek van
177
Venlo
. Hoewel het taalgeografisch karakter van de Gezondheidsregels dus
blijkbaar niet scherp te bepalen i s , menen w i j toch dat er weinig bezwaar
tegen is de grammaticale gegevens van Braekman-Gysseling c.q. de tekst zelf
te beschouwen als informatief voor het oostmnl., temeer daar de genoemde onderzoekers in de titel van hun geschrift

1 7fì

de onderhavige regels kwalificeren

als "Noordlimburgse gezondheidsregels".

16.

179
Een Tristanfragment (in onze tekst : T r i s t a n ) , h s . +_ 1250
, uitgegeven en
bestudeerd in De S m e t - G y s s e l i n g , Tristan. De taal van dit fragment wijst v o l 1 RH
gens De Smet en Gysseling

op herkomst uit de streek tussen

enerzijds en Bocholt/Kleef anderzijds.

Arnhem/Nijmegen

Wij maken gebruik van de taalkundige

toelichting in De Smet-Gysseling, Tristan, incidenteel ($ 22) van eigen onderzoek van de tekst.
1 7 . Vermeld moeten hier ook worden de charters Ξ 1 3 B 5 , S 1396 I, S 1396 I I , S 1434,
S 1440 (in onze tekst

: Oork. S i t t . a r c h i e f ) , die wij reeds omschreven hebben

in de vorige paragraaf.

Uit deze opsomming van regelmatig gebruikte teksten blijkt wat w i j beschouwen
als o o s t m n l . : het taalgebied dat begrensd wordt door de bronnen Leven van J e s u s ,
Lutgart К en A, Christina in het westen en Gelderse en Kleefse charters in het
noordoosten.

Wel moeten wij er met de meeste nadruk op wijzen dat de grenzen

beslist niet scherp zijn en dat wij met onze indeling alleen de overzichtelijkheid
hopen te d i e n e n , maar geen principiële uitspraken willen d o e n .
tot het o o s t m n l . het door Van Loey via chartermateriaal
Brab. archivalia) onderzochte Zuidwestbrabants,· Van Loey

Zo rekenen w i j niet

(in onze tekst : Z.-W.1 fì1
vestigt er trouwens

de aandacht op dat in het m b r a b . bepaald Limburgse eigenaardigheden in wezen ontbreken.

Aan de oostgrens van het o o s t m n l . ligt, naar wij reeds aanstipten in

$ 1, een overgangszone naar het m n d . en het m r i j n l . t y p e , ten aanzien waarvan ons
vooral het overgangsgebied naar het m r i j n l . interesseert.
Op één zaak moeten wij nog de aandacht vestigen

: binnen het o o s t m n l . onderschei-

den w i j , waar ons dit wenselijk v o o r k o m t , het m l i m b .

Wij bedoelen met mlimb. het

zoeven omschreven taalgebied minus het noordoostelijk gedeelte d a a r v a n , d.w.z.
zonder de regionen die vertegenwoordigd worden door bronnen als Gelderse charters,
Kleefs Heffingsregister, Kleefse charters en Tristan.

Wij zijn ons bewust van de

ontoereikendheid van onze terminologie, maar aanvaarden de gebezigde omschrijvingen

- 42 niettemin als bruikbaar, temeer daar ze in ЛК geval duidelijk zij

,/c"iuit de

hedendaagse situatie.
Als bronnen die ons eveneens informatie zullen verschaffen over het oostmnl.,
maar dan wel incidenteel, zijn te vermelden :
1 . Een zestiental strofen waarvan de auteur door Rooth betiteld wordt als "ein
neuentdeckter niederländischer Minnesänger", hs. ^1320
Minnesänger], uitgegeven en toegelicht in Rooth.

[in onze tekst :

Volgens de uitgever wijst de

taal van deze fragmenten op afkomst uit het zuidoosten van Limburg, het MaasΊ ЯЯ

gebied.

1R4

Van Mierlo

houdt het taaikarakter voor Oostbrabants, Limburgs.

Wij ontlenen de door ons gebruikte grammaticale gegevens aan Rooth.
2. Drie cijnsboeken uit Tongeren van resp. 1390, 1371 en 13B9 (in onze tekst :
Tongerse Cijnsboeken], waarover wij gegevens vinden in Noldus. Het cijnsboek
van 1371 kan heel goed hetzelfde geschrift zijn als het door Holmberg geraad
pleegde "Heberegister aus Tongeren vom jähre 1371" [in onze tekst : Tongers
Heffingsregister 1371], dat in onze 5 27, via Holmberg dus, kort ter sprake
komt.

3. Een Tongers getijdenboek uit de 15de eeuw (in onze tekst : Tongers Getijdenboek],
waarvan gebruik wordt gemaakt in Van Wijk, Niet-gerekte a, e.

4. Maastrichtse raadsresolutiën uit de tijd 1379-1425

(in onze tekst : Maastr.

Raadsresolutiën 1379-1425], waaruit Kessen, van wie deze omschrijving afkomstig
is, een en ander mededeelt.

Voor voorafgaande jaren, t.w. de periode 1370-1377,

vinden wij t.a.v. de Maastrichtse raadsresolutiën enkele inlichtingen in Van den
Berg, Tegenstellingen, in welke informatie (in onze tekst : Maastricht 1370-13B0)
tevens het Maastr. Stat. Boek van 13B0 sumier betrokken wordt.

5. Een charter uit Maastricht van 1299 (in onze tekst : Maastricht 1299), ter
sprake komend in Kessen en een charter uit Maastricht van 1440 (in onze tekst :
Maastricht 1440], te berde gebracht in Kern.

6. Een charter uit Gulpen van 1375 (in onze tekst : Gulpen 1375), waarover wij
gegevens vinden in Kern•

7. Een charter uit Geleen van 11 oktober 1376,

aanwezig in het Sittards gemeente-

archief (in onze tekst : S 137B) . Dit document, dat wijzelf bestudeerd hebben,
is door ons reeds omschreven in de vorige paragraaf.
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6. Twee oorkonden uit Bemelen, een van 1416 (in onze tekst : Bemelen 1416) en
een van 1434 (in onze tekst : Bemelen 1434), beide ter sprake gebracht in Kern.

9. Een charter uit Echt van 1477 (in onze tekst : Echt 1477), waaruit Van den Berg,
Tegenstellingen enig materiaal verschaft.

10. Een oorkonde uit Heerlen van 1503 tin onze tekst : Heerlen 1503), waaromtrent
wij bepaalde informatie vinden in Van den Berg, Tegenstellingen.

11. Een charter uit Wittem-Mechelen van 1531 tin onze tekst

: Wittem-Mechelen

1531),

eveneens geraadpleegd via Van den Berg, Tegenstellingen.

12. Een oorkonde uit Eys, daterend uit de 16de eeuw (in onze tekst : Eys 16de eeuw),
waarover wij een en ander vinden in Kern.

Wij vragen ons af of het hier om

hetzelfde document gaat als het in Van den Berg, Tegenstellingen te berde ge
bracht stuk uit Eys van 1571 (in onze tekst : Eys 1571).

Ook van dit onderzoek

maken wij terloops gebruik.

13. De Hasseltse archivalia uit de periode 1400-1450 (in onze tekst : Hasseltse
archivalia 1400-1450), waaraan wij gegevens ontlenen via Goossens, Taal.

14. Enige [Zuid-)Limburgse handschriften uit de 15de eeuw (in onze tekst : Limb.
hss. 15de eeuw), ter sprake komend in Holmberg.

15. De "Kroniek der Luiksche Oorlogen uit de XV e eeuw" (in onze tekst : Kroniek
Luikse Oorlogen), waarover wij gegevens vinden in Noldus.
kroniek is een Haspengouwer.

De schrijver van deze

А а с

16. Een "Limburgsch Gebedenboek uit de XV

eeuw" (in onze tekst : Limb. Gebedenboek)

ή pc

hs. ^_ 1475
, eveneens ter sprake komend in Noldus, daarnaast ook in Taals
hs. ^_ 1475
, eveneens ter sprake komend in Noldus, daarnaast ook in Taalschat•
De schrijver van dit gebedenboek is, naar de taalvormen te oordelen, volgens
-ijve
1
Noldus 1 fì7
Noldus
afkomstig uit het (noord- ?) oostelijk gedeelte van Belgisch ZuidLimburg.
1 RR

17. De "Cronijck der Landen van Overmaas", geschreven in 1493 door P. Treckpoel
(in onze tekst : Treckpoel).
zoek betrokken.
Valkenburg".

Ook dit geschrift wordt door Noldus in zijn onder-

Treckpoel werd geboren "te Beek bij Heersen in het land van
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18. Twee handschriften van Tondalus' Visioen, t.w. hs. H, aanwezig in Den Haag
190
(in onze tekst : Tondalus H ] , uit het tweede Kwart van de 15de eeuw
,
191
geschreven in een "Nederfrankisch-Zuid-Limburgsch dialect"
, en hs. N,
aanwezig in Nijmegen (in onze tekst : Tondalus N ) , uit de tweede helft van de
192
193
15de eeuw (+_ 1470)
, geschreven in een "oostelijk Geldersch dialect"
Deze handschriften zijn uitgegeven in Verdeyen-Endepols II; een toelichting
vinden wij in Verdeyen-Endepols I en Verdeyen-Endepols II. Wij ontlenen het
door ons gebruikte materiaal aan deze toelichting, i.e. aan die in VerdeyenEndepols II, maar ook aan Holmberg, waar deze hss., met andere, eveneens in
het onderzoek opgenomen worden.
19. Zeven Gelderse oorkonden die wij aangetroffen hebben in Lacomblet, van 1321,
1330, 1331, 1349, 1353, 1355, en 1360 (in onze tekst : L III 164
250

1330

L 605

, L III 257

1 3 6 G

).

1331

, L III 477

1349

, L III 520

1353

1321

, L III 544

Verder één Gelders-Kleefs charter : L III 552

1356

, L III

1355

en

.

20. Enige door Holmberg geraadpleegde Gelderse charters uit Lacomblet, uit de periode 1330-1351 (in onze tekst : Gelderse charters Lacomblet), waarbij ook de
1330
door ons gebruikte oorkonde L III 250

21. De "Schatting van den lande van Gelre voor het Dverkwartier en de Betuwe van
1369" (in onze tekst : Schatting Gelre), waaromtrent Holmberg ons grammaticale
inlichtingen verstrekt.

22.

De "Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392 uit het staatsarchief te
Dusseldorp" (in onze tekst : Akten Gelre en Zutphen), waaruit Holmberg gegevens put.

23. De "Leenacten van Gelre en Zutphen 1376-1402 uit het staatsarchief te Dusseldorp" (in onze tekst : Leenakten Gelre en Zutphen), eveneens gebruikt in
Holmberg .

24. De Nijmeegse stadsrekeningen van 1414-1534 (in onze tekst : Nijmeegse Stadsrekeningen) , waarover Van den Berg, Tegenstellingen enige taalkundige mededelingen doet .

25. Een charter uit Harderwijk van 1470 (in onze tekst : Harderwijk 1470), dat
ter sprake komt in Holmberg.
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26. Zes door ons geraadpleegde Kleefse charters uit Wilhelm en Lacomblet, van
129Θ, 1300, 1301, 1312, 1344 en 1348 (in onze tekst : W IV 30Θ9
1049

1 3 D 0

, L III 15

1 3 0 1

. L III 117

1 3 1 2

, L III 406

1 3 4 4

, L II

en L III 457

1 3 4 8

) .

л -э c o

Hierbij ook de Gelders-Kleefse oorkonde L III 552
27. Een door ons bestudeerde oorkonde van Reinoud van Valkenburg, van 9 januari
1343
1393, afgedrukt in Lacomblet (in onze tekst : L III 977
] : Reinoud van
Valkenburg, heer van B o m en Sittard, schenkt zijn vrouw Elisabeth, dochter
van graaf Adolf I van Kleef, de inkomsten van de molen te Sittard, als tegen194
prestatie voor Elisabeths bruidsschat van 7000 gulden.
Afzonderlijk willen wij melding maken van enige glossaria uit de tijd tot +_ 1450
(in onze tekst : Limb.(-Brab.) glossaria), die, naast andere, behandeld worden
door Van Sterkenburg.

Hoewel het taaikarakter van deze geschriften niet steeds

even duidelijk Limburgs of zelfs Oostmiddelnederlands in de door ons gebruikte zin
is —-de onderhavige glossaria staan in dezen echter niet alleen — menen wij toch
gebruik te moeten maken van Van Sterkenburgs gegevens, die overigens hun belang
rijkheid lijken te behouden bij een o.i. wenselijke latere orthografische confron
tatie met gelijktijdig, gelokaliseerd chartermateriaal.

Bedoelde bronnen nu zijn

de volgende :
195
1. Het "Glossarium Bernense" (in onze tekst : Gloss. Bern.], hs. +_ 1300
. De
door Van Sterkenburg geïnventariseerde klankverschijnselen wijzen z.i. naar
196
het Limburgs en voor een deel naar het Brabants.

2. Een fragment van een Berns glossarium (in onze tekst : Fragm. Berns Gloss.],
1 97

hs. +_ 1300

14fì

, met een Brabants getint Limburgs taaikarakter

3. De Hasseltse fragmenten van een Latijns-Middelnederlands glossarium, hs. 1427/
199
200
1437

. Het taaikarakter hiervan is volgens Van Sterkenburg

bants-Westlimburgs met waarschijnlijk sterke Haspengouwse banden".

"OostbraDe door ons

aan Van Sterkenburg ontleende gegevens over de spelling van deze fragmenten
worden in onze studie niet afzonderlijk ter sprake gebracht, maar worden geïntegreerd in die van de gehele groep Limb.(-Brab.) glossaria.
4. De z.g. Nieder-Maas-Glossen (in onze tekst : Nieder-Maas-Glossen], hs. uit het
201
begin van de 15de eeuw, verloren gegaan tijdens de eerste wereldoorlog
Van Sterkenburgs gegevens berusten op een uitgave van de Middelnederlandse
202
woorden uit deze glossen door Попе.
Dp grond van deze gegevens lokaliseert

- 4Б Van Sterkenburg
mond.

2U3

de Nieder-Maas-Glossen in de driehoek Plaastricht-Sittard-Roer-

Wij achten het een belangrijke taak voor de toekomst de door Mone verstrek

te feiten te vergelijken met gelijktijdig Maastrichts, Roermonds, Sittards en an
der materiaal om aldus Van Sterkenburgs lokalisatie te verifiëren.
5. Een Latijns-Middelnederlands vocabularium (in onze tekst : Lat.-Mnl. V o c ) , hs.
204
205
+ 1445

, aanwezig te Brussel.

Volgens Van Sterkenburg

gaat het hier om een

zuidoostelijk afschrift van een noordoostelijke compilatie, waarbij de afschrijver
afkomstig is uit de omgeving van het Benedictijnerklooster Sint-Laurentius nabij
Luik.
7Π R

6. Het "Glossarium Harlemense" [in onze tekst : Gloss. Harlem.], hs. 1440/1450
207
Op grond van spelling en morfologie van dit glossarium houdt Van Sterkenburg
het voor een "Brabants-Limburgs mengprodukt".

Een combinatie van boekarcheolo-

gische, fonologisch-morfologische en woordgeografische benadering leidt tot de kwa
lificatie "voornamelijk Hagelands-Limburgs", met een optie voor St.-Truiden als
Μ

π · -ь

τ

*•

к ь

. 2 0 В

vermoedelijke plaats van herkomst.
II. Bronnen voor het overgangsgebied van het oostmnl. naar het mrijnl.
209
Frings en Lerchner
o.a. wijzen op de vaagheid van de grens tussen wat wij noe
men het oostmnl. en het mrijnl.. Voor "die Zusammenfassung des 'deutsch'-niederfränkischen und 'niederländisch'-niederfränkischen der mittleren periode" kiest Holmberg
210
de term "mittelniederfränkisch".

Representatief voor dit "mittelniederfränkisch"

acht hij de taal van de Bestiaire, op welk geschrift wij zo dadelijk zullen terugkomen.
Wij gebruiken als bronnen voor het overgangsgebied van het oostmnl. naar het mrijnl.
1. De z.g. Trierse Floyris (in onze tekst : Floyris), hs. "waarschijnlijk rond 1210 er211
gens in een Hessisch klooster"
vervaardigd, uitgegeven en bestudeerd in De Smet212
Gysseling, Floyris.

Volgens De Smet

heeft de dichter van Floyris zijn werk ge-

schreven "in het huidige Rijnland ten zuiden van Venlo en van Krefeld ergens in de
buurt van Heinsberg en van Roermond".

Wij baseren ons op de gegevens in De Smet-

Gysseling, Floyris, en in een aantal gevallen op eigen onderzoek van de door De
Smet en Gysseling afgedrukte tekst, waarbij in het laatste geval achter een passus
de desbetreffende versregel(s] tussen haakjes kan resp. kunnen worden toegevoegd,
zoals dit ook geschiedt bij onze voorbeelden uit Servatiusfragmenten, Aiol en Tristan.
2. De "mittelniederfränkische" Bestiaire d'Amour (in onze tekst : Bestiaire), hs.
213
± 1280
, uitgegeven en onderzocht in Holmberg. Wij maken gebruik van Holmbergs
gegevens, die overigens niet alleen betrekking hebben op Bestiaire, maar ook informatief zijn voor het oostmnl.-mrijnl. in zijn geheel.

III. Bronnen voor het mrijnl.

Evenals voor het oostmnl. hebben wij voor het mrijnl. een groep teksten waarop
wij regelmatig een beroep doen, en een aantal geschriften die slechts terloops ter
sprake komen.
Voor de eerste categorie zijn te vermelden :

1 . Het Heidelbergse handschrift van König Rother (in onze tekst : Rother), uit het
214
einde van de 12de eeuw
, bestudeerd in Kramer I en Kramer II. De Smet en
215
Gysseling
rekenen dit hs. zonder meer tot de "frühen Texten aus dem Nordmittelfränkischen".

Kramer

deelt mee dat het ζ.i. gaat om een Middelfran

kisch afschrift van een Rijnfrankisch voorbeeld.

De afschrijver zou afkomstig

zijn uit Keulen en de voor zijn rekening komende noordelijke kenmerken zouden
zich laten indelen in drie groepen :
a. algemeen "iddelfrankische schrijfwijzen die ook in het Nederfrankisch kunnen
geldenj
b. Noordmiddelfrankische schrijfwijzen die in het Ripuarisch en dikwijls ook
in het Nederfrankisch gelden;
217
c. zuiver Nederfrankische schrijfwijzen.
Het voordeel van Kramers onderzoek is dat het ons niet alleen mededelingen ver
strekt over de taal van het Heidelbergse Rotherhandschrift zelf, maar ook dat
het deze in haar mhd., vooraf mfr. en rfr., context plaatst, zodat wij over
informatie beschikken aangaande een breed mrijnl. gebied.

In onze studie maken

wij in de regel alleen gebruik van Kramer II, waarin het vocalisme behandeld
wordt, en bij uitzondering (5 28) van Kramer I, waar het consonantisme aan de
orde is, en van Zelissen СИ 15, 17).
2. Drie fragmenten van een Karlmeinethandschrift (in onze tekst : Karlmeinet), ni.
fragment D, aanwezig in Darmstadt, fragment U, eens in het bezit van Uhland,
maar n^eveneens aanwezig in Darmstadt, en fragment W, aanwezig in Wolfenbüttel.
218
o
Deze fragmenten dateren van + 1300
en de taal ervan houdt Asdahl Holmberg
219
, waarin ze verschenen zijn en toegelicht worden, voor Ripuarisch. Onze
o

gegevens steunen op de toelichting in Asdahl Holmberg, daarnaast op eigen ondero

zoek van de door Asdahl Holmberg gepubliceerde teksten en in één geval H 17)
op mededelingen van Zelissen.
3. De "Kreuzensteiner Dramenbruchstücke" [in onze tekst : Dramenbruchstücke), hs.
220
uit het midden van de 14de eeuw
, waarvan de herkomst te zoeken is "im nörd221
222
liehen Rip."

, meer bepaald in Aken

. Wij maken gebruik van de grammati-

cale toelichting in Dörr en in een aantal gevallen van eigen onderzoek van de
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in Dörr afgedrukte tekst.

4. Fragmenten van zes gedichten van de "Verfasser der Schlacht bei Göllheim",
223
4 hss. uit de tijd 1280-1300
(in onze tekst : Göllheim], behandeld en
224
uitgegeven in Bach • Volgens Bach
draagt hs. A een Rijnfrankisch en hs. F,
het omvangrijkste handschrift, een Riouarisch karakter, terwijl de hss. D en H
representatief zouden zijn voor het Moezelfrankisch.

Evenwel acht hij het
225
mogelijk dat alle hss. ontstaan zijn in de streek van Sayn
, in Moezelfran22G
kisch gebied dus, welke mogelijkheid Schützeichel
ven.

ten volle kan onderschrij-

Wij maken gebruik van Bachs gegevens, die evenals die van Kramer bijzonder

informatief zijn voor het mrijnl.

5. HefKölner Judenschreinsbuch (Scabinorum Judaeorum) 4Б5" uit de jaren 1352/13531466.

Dit "Judenschreinsbuch" is in Langenbucher op een aantal verschijnselen

taalkundig onderzocht voor de periode 1352/1353-1395.

Wij gaan uit van Langen-

buchers gegevens (in onze tekst : Judenschreinsbuch] , maar ordenen deze op
geheel andere wijze, nl. volgens de in onze studie besproken wordende spelling
categorieën .

Б. De "Reimchronik der Stadt Köln" van Gottfried Hagen, één volledig hs. uit het
begin van de 15de eeuw, aanwezig te Frankfurt a.M. (= hs. F, in onze tekst :
Hagen] en één fragment van 125 verzen, uit +_ 1300 of van latere datum, na 1350,
227
gevonden te Düsseldorf (= hs. D, in onze tekst : Hagen D)
, beide behandeld
2? fì
in Dornfeld •

Volgens Dornfeld

blijkt uit hs. F dat Hagen herkomstig is uit

het noordwesten van het Ripuarisch gebied, in de nabijheid van de Nederlandse
grens.

Wij baseren ons, afgezien van één detailontlening aan Zelissen ($ 1 5 ) ,

op Dornfelds gegevens uit de hss. F en D, alsmede op de "Beitrage zur mittel229
ripuarischen Grammatik"
, met welke Dornfeld overigens een voorloper is van
Bach en Kramer.

7.De "Pilgerfahrt des träumenden Mönchs" (in onze tekst : Pilgerfahrt], s^schreven
230
231
232
in 1430

, hs. uit 1444

.

Damave

schrijft dat het hier gaat om "eine

originelle, vollständige Übertragung aus dem Französischen in den Kölner Dialekt"
en stelt uit onderhavig geschrift een rijmgrammatica samen.

Wij steunen op de

gegevens in Damave, maar rangschikken ook deze volgens de in onze studie ter
sprake komende spellingcategorieën.
8. Ripuarische oorkonden uit de 13de eeuw (in onze tekst : Rip. charters resp. Rip.
charters 13de eeuw).

Deze omschrijving hebben wij overgenomen van Holmberg, die
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er een vrij heterogene verzameling oorkonden mee bedoelt, uit deel II van
Lacomblet —

hiertoe behoren ook Lacomblets transcripties van drie der oudste

door ons gebruikte Gulikse charters —

en uit de Quellen zur geschichte der

Stadt Köln hsg. ν. L. Ennen und G. Eckertz. Bd. 1-6.
tekst : Ennen).

Köln 1860-79 (in onze

Wij maken gebruik van de gegevens in Holmberg.

9. Een 43-tal charters, uitgevaardigd, soms mede uitgevaardigd, door de [marklgraven
c.q. hertogen van Gulik in de periode 1251-1445 (in onze tekst : Gulikse charters resp. Gulikse oork.).

Wij kunnen nu en dan gebruik maken van een uittreksel
233
uit een niet-gepubliceerde dissertatie van Scheben
over de Geschichte der
Urkundensprache des Herzogtums Jülich, in een enkel geval [§ 19] ook van gegevens
uit deze dissertatie in Frings, Eingang.

Daar deze informatie echter bij lange

na niet voldoende is om een beeld te schetsen van de Gulikse chartertaal, hebben
wij zelf ons Guliks materiaal bijeengebracht, waarmee mogelijk ook een dienst
wordt bewezen aan degenen die belangstelling hebben voor de taal der Gulikse
oorkonden.

Het viel evenwel, meenden wij, buiten het kader van onze studie op

zoek te gaan naar originele Gulikse documenten.

Van 41 Gulikse charters berust

ons onderzoek dan ook noodgedwongen op de afdrukken ervan in Wilhelm, voor de
stukken tot 1300, en Lacomblet, voor de latere documenten, terwijl wij verder
kunnen putten uit originele oorkonden uit het Sittards gemeentearchief.

Het

gaat hier om de charters S 1401 en S 1417 die wij reeds omschreven hebben in de
234
vorige paragraaf. Scheben
gebruikt voor haar dissertatie alleen gedrukt
materiaal.

Onze bronnenkeuze voor Gulik brengt overigens mee dat wij alleen

materiaal kunnen geven uit de kring der hertogelijke kanselarij. Het zijn echter
uiteraard eerst en vooral dergelijke documenten waarmee de Sittardenaren werden
235
geconfronteerd
en waar taalinvloed van kan zijn uitgegaan. Wij geven nu een
overzicht van de 41 door ons gebruikte charters uit Wilhelm en Lacomblet :

Afkorting

Datum

W I 21 В

1251 sep

Vergelijk tussen aartsbisschop Conrad

Wilhelm, deel I nr.

tember 9

van Keulen en graaf Willem IV van

21 В blz. 32-35;

Gulik betreffende het bezit van Hülch-

Lacomblet, deel II nr

Regest

Opmerkingen

rath, Wanlo, Zülpich, Lommersum, Ken-

376 blz. 200 vlg.

ten, Tomberg en andere twistpunten.

Vgl. Heinrichs, blz.
116-11B.

W I 55
1261

1261 sep-

Graaf Willem IV van Gulik doet uit-

Wilhelm, deel I nr.

tember

spraak in de strijd om het voogdij-

55 blz. Θ7 vlg.; La

recht op Burtscheid tussen de abdis

comblet, deel II nr.
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Afkorting

Datum

Regest

Opr.prkingen

en het convent van Burtscheid ener

506 blz. 2Θ4 vlg.

zijds en de voogd van Burtscheid
anderzijds .
W I 56
1262

1262

Walraven, broer van graaf Willem IV

Wilhelm, deel I nr.

van Gulik, en zijn vrouw riechteld

56 blz. ΘΒ-90.

maken bekend dat er een einde is
gekomen aan het geschil dat zij had
den met aartsbisschop Engelbrecht
en het sticht van Keulen.

W I

69 A

1263 mei 7

1263

Graaf Willem IV van Gulik wordt

Wilhelm, deel I nr.

burger van de stad Keulen en beide

69 A blz. 104-107.

partijen verplichten zich tot weder
zijdse hulp.

Als tegenprestatie

ontvangt Willem een lening van 100
mark jaarlijks.

W I 69 В
1263

Idem

Idem

Wilhelm, deel I nr.
69 В blz. 104-107;
Lacomblet, deel II
nr. 530 blz. 297-299.
Zelfde tekst als van
W I 69 A

W I 70
1263

W II 1076
12B9

1263 mei 7

12B9

Walraven, broer van graaf Willem IV

1 2 6 3

.

Wilhelm, deel I nr.

van Gulik, wordt burger van de stad

70 blz. 107 vlg.

Keulen onder dezelfde voorwaarden als

Praktisch dezelfde

t.a.v. zijn broer gelden.

tekst als van W I 69
„ 1263

Graaf Walraven van Gulik wordt burger

Wilhelm, deel II nr.

van de stad Keulen onder dezelfde

1076 blz. 376-37Θ.

voorwaarden als t.a.v. zijn vader.

Grotendeels dezelfde

graaf Willem IV van Gulik, golden.

tekst als van W I 69
л 1263
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Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

W IV 34Θ5
1299

1299 sep. .
„„
tember 2Б

Walraven van Gulik, heer van Bergheim,

Wilhelm, deel IV nr.

wordt burger van de stad Keulen onder

34Θ5 blz. 566-56Θ.

dezelfde voorwaarden als t.a.v. graaf

Nagenoeg dezelfde

Willem IV van Gulik golden.

tekst als van W I 69
„ 1263

Graaf Gerard VI van Gulik wordt burger

Lacomblet, deel III nr.

van de stad Keulen onder dezelfde

120 blz. Θ6-ΘΒ. Gro-

voorwaarden als t.a.v. zijn vader,

tendeéis dezelfde

graaf Willem IV van Gulik, golden,

tekst als van W I 69
. 1263

1320 augus-

Graaf Gerard VI van Gulik doet uit-

Lacomblet, deel III

tus 15

spraak in de strijd tussen aartsbis-

L III 120
131
2

1312 oktober 31

L III 160
1320

nr. 1B0 blz. 146-152.
schop Hendrik II van Keulen en de
stad Keulen.

L III 236
1328

1328 november 29

Graaf Willem V van Gulik en aarts-

Lacomblet, deel III

bisschop Hendrik II van Keulen zien

nr. 236 blz. 194 vlg.

af van alle twistpunten die tot dan
bestaan hebben tussen beiden evenals
tussen Gerard VI van Gulik, de overleden vader van Willem V, en de
aartsbisschop.

Ter voorkoming van

verdere geschillen besluiten zij tot
de vorming van een scheidsgerecht.

L III 313
1337

1337 augus-

Markgraaf Willem V van Gulik en Jo-

tus 21

hanna, zijn echtgenote, maken bekend

Lacomblet, deel III
nr. 313 blz. 252 vlg.

dat zij van hun zwager, graaf Johan
van Sayn, en Elisabet, diens gemalin,
de rechten op de burcht Braunsberg en
het dorp Rheinbrohl gekocht hebben,
hun daarbij toestaande dat na drie
jaar deze rechten teruggekocht mogen
worden.
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Afkorting

Datum

Regest

L III 364
1341

1341 juni 28 Markgraaf Willem \J van Gulik beleent
de edelman Gerard, heer van Blanken-

Opmerkingen
Lacomblet, deel III
nr. 364 blz. 290.

heim, met de burcht Blankenheim en de
stad Gerolstein als een eeuwigdurend
leen .
L III 405
1344

1344 juni 3

Markgraaf Willem V van Gulik doet ten

Lacomblet. deel III

gunste van zijn broer, aartsbisschop

nr. 405 blz. 320 vlg.

Walram van Keulen, afstand van zijn
rechten op de voogdij en heerlijkheid
van Honnef.
L III 409
1344

1344 juli 31 Markgraaf Willem V van Gulik sluit een
verbond met zijn broer, aartsbisschop

Lacomblet, deel III
nr. 409 blz. 322 vlg.

Walram van Keulen, en gaat de verplichting aan deze bij te staan in
diens strijd tegen de graaf van Loon,
waartegenover de aartsbisschop op zich
neemt hem te helpen Berg en Ravensberg
in bezit te krijgen na de dood van
graaf Adolf, terwijl hij tevens Willems pandgeld op Zülpich met 12 000
kleine gulden verhoogt.
L III 464

1348 decern-

Markgraaf Willem V van Gulik en zijn

Lacomblet, deel III

ber 31

oudste zoon Gerard verkopen aan Gerard

nr. 464 blz. 373.

van Cleberch een lijfrente van 13
gulden.

L III 478
1349

1349 mei 5

Markgraaf Willem V van Gulik verklaart

Lacomblet, deel III

dat de inwoners van Keulen niet onder-

nr. 47B blz. 383 vlg.

worpen zijn aan de nieuwe tollen in
zijn land en dat de burchten Wildenburg, Dollendorf en Mûnstereifel beschouwd moeten worden als Keulse
lenen.
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Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

L III 479
1349

1349 mei 14

Markgraaf Willem V van Gulik verklaart

Lacomblet. deel III

dat aartsbisschop Walram van Keulen al
diens schulden aan hem voldaan heeft.

nr. 479 blz. 384 vlg,

1351 augus-

Markgraaf Willem V van Gulik schenkt

Lacomblet, deel III

tus 6

zijn zoon Willem voor een periode
van twaalf opeenvolgende jaren een

L III 502
1351

nr. 502 blz. 408.

rente van 1 200 oude schild jaarlijks.
L III 554

1356 mei 23

Markgraaf Willem V van Gulik komt

Lacomblet, deel III

overeen met Aleidis, gravin van Nassau, nr. 554 blz. 465.
Frederik, heer van Cronenberg en Godart, heer van Wiltz, dat hij de helft
ontvangt van de boete die graaf Willem
van Nassau schuldig is wegens de dood
slag op Willem van Guliks neef, graaf
Lodewijk van Vianden.

L III 561

1356 augus-

Markgraaf Willem V van Gulik belooft

tus 30

dat hij de burchten Valkenburg en

1 Я ЦР»

Lacomblet, deel III
nr. 561 blz. 468 vlg.

Montjoie niet in bezit zal nemen voor
dat hij zijn zwager Reinard van
Schoonvorst brieven aangaande het
slot Valkenburg verschaft heeft die
Hendrik van Vlaanderen bezit, en
voordat hij Reinard aan de belening
met Sittard geholpen en hem alle
mondvoorraad, krijgstuig en huisraad
heeft afgestaan die Reinard in Val
kenburg en Montjoie heeft.
L III 621
1361

1361 juni

Hertog Willem II van Gulik neemt

Lacomblet, deel III

2 5

van zijn zwager Reinard van Schoon

nr. 621 blz. 521-525.

vorst het land van Kaster terug, dat
deze ingevolge een vordering van
46000 oude schild in bezit heeft.
In plaats van Kaster verpandt hij
Reinard Montjoie, Kornelimünster en
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afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

Münstereifel, mede voor twee andere
door Reinard op het land van Montjoie
voorgeschoten sommen.

L III 673
1367

1367 febru-

Hertog Willem II van Gulik maakt be

Lacomblet, deel III

ari 2

kend van aartsbisschop Cuno van Trier,

nr. 673 blz. 571.

coadjutor van Keulen, 5 000 mark ontvangen te hebben als aflossing van
het pandschap op ZCIlpich.

L III 676

1367 febru-

Hertog Willem II van Gulik en ІЧагіа

ari 21

van Gelre, zijn gemalin, treffen een

1 "ì R7

Lacomblet, deel III
nr. 676 blz. 573 vlg

overeenkomst met hun zwager, graaf
Willem van Wied, inzake de Willem
van Wied en diens gestorven vrouw,
Johanna van Gulik, zuster van Willem
II van Gulik, als bruidsschat toekomende jaarrente van 1 000 oude
schild.
L III 713
1371

1371 septem- Hertog Willem II van Gulik belooft

Lacomblet, deel III
nr. 713 blz. 610.

ber 3

zijn leenman Voys van Sayn de door
hem gevangen gehouden hertog van
Brabant niet vrij te laten voordat
Rorich van Oytgenbach en andere ridders zonder losgeld op vrije voeten
gesteld zijn.

L III 777
1376

L III 634
1379

1376 maart

Hertog Willem II van Gulik en Иагіа»

17

zijn gemalin, sluiten vrede met
graaf Willem van Berg.

1379 maart

Hertog Willem II van Gulik en Gelre,

24

Иагіа, zijn gemalin, Willem, hertog

Lacomblet, deel III
nr. 777 blz. 679 vlg

Lacomblet, deel III
nr. 634 blz. 731-733

van Gelre en Zutphen, enerzijds en
Johan, graaf van Bloys, en Mechteld,
hertogin van Gelre, gravin van Bloys
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Afkorting

Datum

Regest

Gpmerkingen

en Zutphen, anderzijds, beëindigen
hun oorlog om Gelre en Zutphen.
L III ΘΒ1

1384 april

Hertog Willem II van Gulik en Gelre

Lacomblet, deel III

11

en Mana, zijn gemalin, nemen van

nr. 881 blz. 774 vlg.

aartsbisschop Frederik III van Keulen
de dorpen Merzenich en Girbelsrath in
onderpand in afwachting van een lening
van 6 QOQ gulden en staan als tegen
prestatie voor een periode van drie
jaar en daarna tot wederopzeggens aan
Frederik III hun rechten op Zülpich
af,

L III 931
13BB

1388 okto-

Hertog Willem II van Gulik en Gelre

Lacomblet, deel III

ber 18

en Maria, zijn gemalin, staan, in ruil

nr. 931 blz. 822 vlg.

voor de dorpen Merzenich en Girbelsrath, aan aartsbisschop Frederik III
van Keulen hun voogdij over Zülpich en
Zons af voor de tijd dat de betrokken
partijen in leven zijn en daarna tot
wederopzeggens .

L III 966
1392

1392 april

Willem VII van Gulik, hertog van Gelre, Lacomblet, deel III

22

sluit voor zich en zijn onderdanen een

nr. 966 blz. 849 vlg.

verdrag met de stad Keulen tot onderlinge juridische bijstand en tot recht
van vrije koop in de wederzijdse gebieden, en deelt mee in het eerstkomende
halve jaar burger van Keulen te zullen
worden.
L III 1000 1394 decern1394
ber 28

Hertog Willem III van Gelre en Gulik

Lacomblet, deel III

en Katharina van Holland, zijn gemalin, nr. 1000 blz. 884-887.
kennen aan hun moeder resp. schoonmoeder, hertogin Maria van Gulik, die afstand gedaan heeft van Montfort, Erkelenz, Venlo, Kriekenbeck, Kessel en
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Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

Horst, als weduwgoed de bezittingen
Kaster, Broich, Heimbach en andere
goederen en renten toe.
L III 106Θ 1399 septem- Hertog Willem III van Gelre en Gulik
1399
ber 22
treft testamentair beschikkingen.
L IV 13
1402

Lacomblet, deel III
nr. 1068 blz. 949-951

1402 april

Hertog Reinoud van Gulik en Gelre

Lacomblet, deel IV

20

geeft aan Johan van Buren zijn nicht

nr. 13 blz. 13.

Иагіа, dochter van zijn overleden
broer Willem III van Gulik en Gelre,
tot vrouw en schenkt hem als huwelijksgift slot en heerlijkheid van
Aerssen.
L IV 14
1402

1402 augus-

Hertog Reinoud van Gulik en Gelre

Lacomblet, deel IV

tus 2

beslecht diverse twistpunten tussen

nr. 14 blz. 13 vlg.

de magistraat van Duren enerzijds
en de burgers van deze stad ander
zijds .
L IV 23
1403

1403 decern-

Hertog Reinoud van Gulik en Gelre

Lacomblet, deel IV

ber 27

benoemt Diederik van der Mark tot

nr. 23 blz. 21 .

zijn leenman tegen een manieën van
1G0 oude schild uit zijn tol te
Lobith.

L IV 55
1410

1410 janu-

Hertog Reinoud van Gulik en Gelre

Lacomblet, deel IV

ari 5

en zijn gemalin Maria sluiten een

nr. 55 blz. 58-61 .

huwelijksverdrag tussen Willem,
Reinouds natuurlijke zoon, en Johanna, dochter van de overleden
Arnold, heer van Wachtendonk, waarbij Johanna als huwelijksgoed slot
en land van Wachtendonk inbrengt en
Willem slot en heerlijkheid van der
Knypen en een jaarrente van 200
gulden .
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Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

L IV 63
1411

1411 april

Hertog Reinoud van Gulik en Gelre

lacomblet, deel IV

19

beslecht diverse geschilpunten tussen

nr. 63 blz. 68 vlg.

aartsbisschop Frederik III van Keulen
en hertag Adolf van Berg.
L IV 69
1411

1411 decernber 7

Hertog Reinoud van Gulik en Gelre en

Lacomblet, deel IV

zijn gemalin Maria verklaren van Johan

пг. 69 blz. 77-79.

van Loon, heer van Heinsberg, В 000
gulden te leen ontvangen en daarmee
slot en land Schoonvorst bij ridder
Godart van Rohre ingelost te hebben.
Voor deze lening van 8 000 gulden
zetten zij Johan van Loon tot onder
pand dit slot en land van Schoonvorst,
benevens Plflnstereif el, terwijl zij
verder mededelen dat deze panden
definitief aan Johan van Heinsberg
zullen toevallen, indien, na betaling
van zijn schuld, de hertog kinderloos
zou overlijden.
L IV 72
1412

1412 septem- Hertog Reinoud van Gulik en Gelre

Lacomblet, deel IV

ber 11

nr. 72 blz. 81.

schenkt hertog Adolf van Berg de
burchten en het land van Heimbach en
Bergheim, mits hij kinderloos zou
overlijden, en belooft hem ook verder
terwille te zijn.

L IV 191
1429

1429 juli

Hertog Arnold van Gelre en Gulik

Lacomblet, deel IV

13

staat toe dat graaf Frederik III van

nr. 191 blz. 221 vlg,

Meurs gedurende de voor vier jaar
met Gulik en Berg aangegane wapen
stilstand Süchteln in bezit nemen,
maar hem dit na afloop van deze
vrede weer afstaan zal.

Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

L IV 272
1445

1445 juli

Hertog Arnold van Gelre maakt bekend,

Lacomblet, deel IV

10

inzonderheid aan zijn beambten, leen-

nr. 272 blz. 326 vlg.

mannen en onderdanen van het land van
Düssel, dat hij dit gebied verpand
heeft aan Adolf van Kleef.

1Q

Dertien charters, uitgevaardigd door de heren van Meurs c.q. van Meurs en Sarwerden in de periode 134Б-1423 [in onze tekst : Meurse charters resp. Meurse
oork.).

Wij gebruiken ook hier, althans voor 12 oorkonden, de afdrukken in

Lacomblet en vonden één charter, de reeds in de vorige paragraaf omschreven
oorkonde S 1421, in het Sittards gemeentearchief.

Bedoelde 12 stukken uit

Lacomblet zijn de volgende :

Afkorting

Datum

Regest

Opmerkingen

L III 429

1346 maart

Graaf Frederik I van Meurs regelt,

Lacomblet, deel III

30

na de dood van zijn vader, Diederik

nr. 429 blz. 341-343,

III van Meurs, de erfdeling met zijn
broers Diederik, Johan en Walram.

L III 560

1356 augus-

Diederik IV, heer van Meurs, verklaart

Lacomblet, deel III

tus 23

door graaf Johan van Kleef beleend te

nr. 560 blz. 46Θ.

1 3ЦR

zijn met de stad, burcht en heerlijk
heid Meurs.
L III 65Θ
1364

1364 decern-

Ridder Johan van Meurs belooft hertog

ber 6

Eduard van Gelre na ontvangst van

Lacomblet, deel III
nr. 658 blz. 560.

30 364 oude schild in het bezit te
stellen van het tolhuis geheten up
gen Tragelen en, na vervulling van
diens beloften aangaande Milien, van
het huis Milien en de steden Gangelt
en Waldfeucht.
L III 721

1372 mei

1 3 7 2

11

Ridder Johan van Meurs beleent, samen

Lacomblet, deel III

met zijn neef graaf Frederik II van

nr. 721 blz. 616 vlg,

Meurs, graaf Engelbrecht van der Mark
met de Hoemberger weyrt, zodat deze
daarop een tol kan stichten.
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Regest

Afkorting

Datum

L III 744
1373

1373 septem- Ridder Johan van Meurs maakt bekend
ber 3

dat hij en Adolf van der Пагк, graaf

Opmerkingen
Lacomblet, deel III
nr. 744 blz. 640.

van Kleef, zich neerleggen bij de
uitspraak van het scheidsgerecht
onder leiding van graaf Willem van
Berg, en dat zij vrede sluiten voor
de tijd van één jaar.

L III 787
1376

1376 septem- Graaf Frederik II van Meurs verplicht

Lacomblet, deel III

ber 10

nr. 787 blz. 690 vlg.

zich de aan zijn gemalin Walburga,
dochter van graaf Johan van Sarwerden
en zuster van aartsbisschop Frederik
III van Keulen, beloofde lijftocht en
huwelijksgift ten spoedigste aan de
burchten en landen van Milien en
Gangelt ten laste te doen vallen.

L III 975
1392

1392

Graaf Frederik II van Meurs verplicht

Lacomblet, deel III

zich tegenover graaf Adolf van Kleef

nr. 975 blz. 864 vlg,

een huwelijk tussen zijn oudste zoon
en een van Adolfs beide jongste
dochters, wanneer deze huwbaar is,
tot stand te brengen.

L III 990
1393

1393 november 1

Graaf Frederik II van Meurs verklaart

Lacomblet, deel III

dat Katharina, dochter van Adolf van

nr. 990 blz. Θ78.

Kleef, volgens het kerkelijk recht
niet in het huwelijk kan treden met
zijn zoon, aangezien zijn gemalin
Walburga haar meter is en dat hij
daarom Adolfs dochter Irmgard of,
indien Irmgard vdôr haar huwbare
leeftijd overlijdt, Engelbrechte
verkiest.

L IV 32
1405

1405 febru-

Graaf Frederik II van Meurs en Sar

Lacomblet, deel IV

arí 19

werden schrijft voor dat zijn munt-

nr. 32 blz. 31.

meester in Valkenburg munten moet
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Afkorting

Datum

Opmerkingen

Regest
slaan die dezelfde goudwaarde bezitten
als de Arnhemse guldens van hertog
Reinoud.

L IV 98
1416

1416 septem- Graaf Frederik II van Meurs en Sar-

Lacomblet, deel IV

ber 29

nr. 98 blz. 106.

werden verklaart niets geweten te
hebben van bepaalde brieven over een
leenafhankelijkheid van Meurs t.o.ν.
Kleef, die zijn vader, Diederik IV
van Meurs, indertijd aan zijn vrien
den toevertrouwd had, toen hij deel
nam aan een veldtocht naar Pruisen.

L IV 111
1418

141B okto-

Graaf Frederik III van Meurs en Sar-

Lacomblet, deel IV

ber 23

werden regelt met zijn oudste broer

nr. 111 blz. 127 vlg,

Johan de erfdeling, nu hun vader en
moeder gestorven zijn.
L IV 150
1423

1423 juli

Graaf Frederik III van Meurs en Sar-

Lacomblet, deel IV

13

werden verbindt zich met hertog Adolf

nr. 150 blz. 168 vlg.

van Culi к en Berg en Johan van Loon,
heer van Gulik, Heinsberg en Leeuwen
berg, tot hulp tegen allen die de
laatstgenoemde twee personen het
hertogdom Gelre en het graafschap
Zutphen afhandig zouden willen maken.

Zoals voor de term "oostmnl." blijkt uit de gekozen bronnen ook welke inhoud
de omschrijving "mrijnl." in onze studie heeft, i.e. een verzameling van taaiver
schijnselen die gelokaliseerd kunnen worden in het gebied vanaf de NederfrankischRipuarische grens zuidwaarts t/m het Rijnfrankisch, maar met het Ripuarisch als
zwaartepunt. Noordelijke, zelfs Nederfrankische trekken heeft Rother, maar ook
236
Hagen
, terwijl, behalve Hagen, eveneens Karlmeinet, Dramenbruchstücke en Rip.
charters 13de eeuw zonder meer tot de (Noord]ripuarische teksten blijken te kunnen
worden gerekend.

De Meurse oorkonden komen uit een gebied niet ver van de huidige

Nederlandse grens.

Hetzelfde geldt voor de iets zuidelijker te situeren Gulikse

charters, met dien verstande dat, zoals reeds geschreven, de hertogen van Gulik
vanaf 1379 tevens hertogen van Gelre zijn.

Speciaal representatief voor Keulen
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zijn blijkbaar Judenschreinsbuch en Pilgerfahrt.

De Göllheimfragmenten hebben

taalkenmerken die ons gehele "mrijnl." kunnen omspannen.

De gegevens die vermelde

bronnen ons verschaffen, worden aangevuld met verdere informatie van vooral Kramer
en Bach, terwijl wij hier en daar een beroep hebben gedaan op enige nog niet vermelde mrijnl. teksten, te weten :

1. Een "mittelfränkisches Legendär" (in onze tekst : Plfr. Legendär), hs. uit de
237
eerste helft van de 12de eeuw
. Wij ontlenen onze gegevens aan Holmberg.

2. De "mittelfränkische Bruchstiücke" [in onze tekst : Hfr. Bruchstücke), hs. uit de
eerste helft van de 12de eeuw

. Wij nemen een en ander uit Holmberg over.

239
3. "Von Christi Geburt" tin onze tekst : Christi Geburt), hs. +_1140
, met een
240
241
mfг.
, volgens Holmberg
rip., taaikarakter. Wij nemen enige gegevens
uit Holmberg over.
4. De proloog van "Morant und Calie" (in onze tekst : Florant), t.w. een kritische
uitgave

daarvan, met belangrijke taalkundige opmerkingen, in Frings, Eingang,
242
volgens de stand van zaken rond 1200 in de "Kölner Kulturraum"
. In één
geval (J 22) heeft de aanduiding "riorant" betrekking op gegevens uit het
Keulse hs. C, uit het begin van de 15de eeuw, een bijna volledig handschrift
243
van "Karlmeinet", waarin "Morant und Galie" in zijn geheel opgenomen is
Wij maken voor deze verwijzing gebruik van Hartmann.
244
5. Het "Rheinische Marienlob" (in onze tekst : Marienlob), hs. + 1250
, met
245
Ripuarisch taaikarakter
. Wij ontlenen onze informatie aan Holmberg.
6. Het nünchense handschrift (hs. M) van de "Prosa-Lancelot" (in onze tekst :
246
Lancelot), daterend van kort voor het midden der 13de eeuw
, behandeld in
247
Tilvis. De taal van dit hs. is mrip., waarschijnlijk Guliks.
Wij baseren
ons op de gegevens in Tilvis.

7. De "Lilie" (in onze tekst : Lilie), hs. uit het begin van de 14de eeuw
249
taal is mfr.
Wij steunen voor gegevens op Holmberg.

. De

. Het z.g. "Maastrichts Paasspel" (in onze tekst : Haastr. Paasspel), hs. + 1390
—
250
251
, met mfr. taaikarakter
. Wij ontlenen ook hier taalkundige gegevens
aan Holmberg.
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9. Een charter uit Heinsberg var 1286 (in onze tekst : Heinsberg 1266).

Wij

ontlenen informatie aan De Smet-Gysseling, Floyris en Zelissen.

10. Rijnlandse charters uit de periode 1362-1447, door ons geraadpleegd in Lacomblet.

In het Latijn geschreven is de eenmaal ($ 27) door ons in Lacomblet ge1244
consulteerde oorkonde L II 290
d.d. maart 1244.

11. Oorkonden uit Keulen, uit de periode 1251-1449, door ons geraadpleegd in
1251
Wilhelm en Lacomblet Cin onze tekst : W I 21 A
, etc.). Enige informatie
over Keulse charters uit de 13de eeuw hebben wij ook geput uit Gleißner-Frings.

12. Charters uit Berg, uit de periode 1257-1423 (in onze tekst : Bergse charters).
Wij baseren ons op Scheurmann —

een helaas slechts kort uittreksel uit een
252
niet-gepubliceerde dissertatie
— incidenteel ook op Frings-Eingang en Frings Schieb XII.

13. Akense rechtsbronnen uit de 13de, 14de en 15de eeuw (in onze tekst : Akense
o

Rechtsbronnen), waaraan wij terloops gegevens ontlenen via Asdahl Holmberg en
Weinhold, en Akense stadsrekeningen uit 1394 (in onze tekst : Akense Stadsrekeningen 1394), waaromtrent Zelissen een en ander mededeelt.
Vergelijkingsmateriaal van buiten de oostmnl.-mrijnl. regionen putten wij, zoals wij al in 5 1 mededeelden, uit Van Loey I, Van Loey II (vooral) en Franck.
Echter moeten wij in dit verband nog enige andere bronnen en hulpmiddelen vermelden.
Belangrijke gegevens verstrekken ons de Z.-W.-Brab. archivalia (in onze tekst :
Z.-W.-Brab. archivalia), althans de mededelingen over deze documenten in Van Loey,
Bijdrage.

Occasioneel ({ 25) zullen wij t.a.v. het mbrab. ook gebruik maken van
ПП7
135?
een vijftal charters uit Lacomblet, t.w. de stukken L III 54
, L III 515
,
13R9

L III 696

137Π

, L III 701

ІЧЧ?

, L III 1035

glossaria wezen wij reeds in het voorafgaande.

. Op ontlening aan Limb.-Brab.
Voor enige gegevens uit Vlaanderen,

i.e. Brugge, kunnen wij, behalve bij Van Loey II, te rade gaan bij Vangassen V.
Weer op onze schreden terugkerend en onze blik oostwaarts richtend, moeten wij
erop wijzen dat wij ook het mnd. niet buiten beschouwing zullen laten.

Waar o.i.

wenselijk bedienen wij ons nl. van nuttige informatie in Lasch.
Wij beëindigen ons exposé met te vermelden dat wij, wanneer naar onze mening
daartoe aanleiding bestaat, zullen wijzen op de situatie in de Oudfrankische
253
psalmenfragmenten
(in onze tekst : Oudfrankische Psalmenfragmenten), zoals die
uiteengezet wordt in Van Heiten, Psalmenfragmente, waarbij wij de door ons overgenomen gegevens, waar mogelijk, verifiëren aan ae hand van Quak.
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§ 5 Wijze van presentatie
Aangaande de technische presentatie van onze studie willen wij het volgende
opmerken :
I. Onderstreept wordt zowel het materiaal uit de Sittardse charters als dat uit
onze overige bronnen.

Wanneer het, in het laatste geval, om gegevens gaat die

niet in eerste instantie door ons zijn genoteerd c.q. bijeengebracht, nemen
wij deze, met uitzondering van cursiveringen, over in de vorm waarin wij ze in
de desbetreffende publikaties hebben aangetroffen, met dien verstande dat, zoals
reeds is aangeduid, ook deze voorbeelden worden onderstreept.

Het door onszelf

uit oorkonden opgetekende materiaal geven wij weer in een transcriptie die zo
dicht mogelijk de authentieke spelling benadert.

Afgeweken van de originele

teksten zijn wij daarbij alleen bij de weergave van de afkortingen, i.e. door
gaans' of wat daarop lijkt (voornamelijk voor er, re, soms voor eer, ere, ar, j~
etc.) en

[vooral voor _en, д, nu en dan voor m, cl£ e t c ) , welke tekens wij,
254
om druktechnische redenen en terwille van de leesbaarheid, hebben opgelost.
255
De door ons aangevulde letters zetten wij echter tussen de tekens < en "> .
Wanneer wij letters tussen ronde haken plaatsen, willen wij daarmee evenwel het
geheel aan varianten aanduiden dat een bepaald woord in onze charters heeft.
Deze methode passen wij overigens, in voorkomend geval, ook toe t.a.v. andere
bronnen.

Tussen vierkante haken staan woordgedeelten die, om welke reden dan

ook, niet meer te lezen zijn.

Eveneens hebben wij vierkante haken gezet om de

komma's die wij, teneinde de zinsstructuur te verduidelijken, aan langere citaten hebben toegevoegd.

II. Onze opgaven van hedendaagse dialectfeiten documenteren wij naar mogelijkheid
met bestaande studies daaromtrent, in de regel met die van Dols en Van der Heijden
voor Sittard, Jongeneel, soms ook Dols, voor Heerlen, Tans voor de dialecten van
Maastricht en omgeving, e t c , terwijl wij voor Nederlands- en Belgisch-Limburg in
9 co

hun geheel een beroep doen op deel В en 10 van de

RND

. Als wij uit dit ma

teriaal letterlijk citeren, gebruiken wij de aangetroffen spelling, waarbij de
desbetreffende passage onderstreept wordt.

Wanneer wij onze hedendaagse gegevens

niet documenteren, berusten deze op eigen onderzoek.

Bij dit onderzoek ondervroe

gen wij een aantal geboren en getogen dialectsprekers, waaronder de Sittardenaar
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Scheiberg.

Dat wij niet citeren uit diens Woordenboek van het Sittards dialect,

Amsterdam 1979, komt omdat dit werk eerst verschenen is nadat onze studie reeds
voltooid, ja zelfs getypt was.

Bij onze vragen was de auteur echter zo bereid-

willig zijn antwoorden steeds vanuit de manuscriptversie van zijn woordenboek
toe te lichten.
In het geval van eigen annotatie, evenals in de situatie dat wij weliswaar
verwijzen naar optekeningen van anderen, maar die niet letterlijk overnemen,
zetten wij de onderhavige woorden tussen vierkante haken en gebruiken wij een
spellingsysteem dat geïnspireerd is door de schrijfwijze der dialectwoorden in
Dols, welke laatste spelling zoveel mogelijk aangepast is aan de Orthografie van
257
het nnl.

Een minutieuse beschrijving van hedendaagse klanken, waarvan overi-

gens dus ook Dols afziet, zou in onze studie o.i. haar doel voorbij schieten.

De

opgave van de tegenwoordige feiten staat hier immers in functie van een vergelijking met de msitt. geschreven vormen, en de fonetische waarde daarvan kan, bij
gebrek aan het gesproken woord, ten hoogste globaal omschreven worden.

Er komt

bij dat ons systeem druktechnisch geen al te hoge eisen stelt.
Voor een overzicht van de in het nsitt. voorkomende klanken verwijzen wij naar
Dols

, van welk overzicht wij trouwens gebruik maken bij de nu volgende om-

schrijving van de door ons, min of meer aan de hand van Dols dus, gebezigde
spelling van Sittardse en andere dialectgegevens :
A. Vocalen

[a]

: korte, open vocaal, ongerond-achter, als in nnl. man, bak

[aa] : lange, open vocaal, ongerond-achter, als in nnl. aan, water
[ae ] : lange, half open vocaal, ongerond-voor, als in nhd. Bar, fr. mère
[ao ] : lange, half open vocaal, gerond-achter, als in fr. zone, fort
[äö] : lange, half open vocaal, gerond-voor, als in fr. moeurs, oeuvre, nnl.
freule
[au] : diftong, met [a] als inzet en [oe] als afloop, als in eng. flower, nhd.
blau
[ou] : diftong, met [o] als inzet en [oe] als afloop, als in nnl. rouw, dauw
[e]

: korte, tussen open en half open liggende vocaal, ongerond-voor, als
in nnl. bed, met

[é]

: korte, half open vocaal, ongerond-voor, als in nhd. fett, Wetter, fr.
paix; de [é]

[Э]

is minder open dan [e] en minder gesloten dan [i]

: half open tot half gesloten, ongespannen middenklinker = stomme e = ζ.g.
toonloze vocaal in onbeklemtoonde lettergreep, als in nnl. bode

[ее] : lange, half gesloten vocaal, ongerond-voor, als in nnl. meer, beek, zee
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[eu] : langBj half gesloten vocaal, gerond-voor, als in nnl. deur, neus
[ei] : diftong, met [e] als inzet en [ie] als afloop, als in nnl. lei, zij
[i]

: Korte, half gesloten vocaal, ongerond-voor, als in nnl. pit

[ie] : zeer lange, gesloten vocaal, ongerond-voor, langer dan ie in nnl. bier
[ie] : gesloten vocaal, ongerond-voor. Korter dan [ie] , als in nnl. drie
[o]

: Korte, half open vocaal, gerond-achter, als in nnl. pot

[ó]

: Korte, half gesloten vocaal, gerond-achter, als in nnl. Krom

[ö]

: Korte, half open vocaal, gerond-voor, als [maar iets opener dan] in
nhd. wölben, Köpchen, Götter

[oo] : lange, half gesloten vocaal, gerond-achter, als in nnl. door, zo
[oe ] : zeer lange, gesloten vocaal, gerond-achter, langer dan oe in nnl. boer
[oe ] : gesloten vocaal, gerond-achter. Korter dan [ oe ] , als in nnl. doe
[u ]

: K o r t e , half g e s l o t e n v o c a a l , g e r o n d - v o o r , als in n n l . s t u k , put

[uu] : zeer lange, gesloten vocaal, gerond-voor, langer dan

uu in nnl. vuur

[uu] : gesloten vocaal, gerond-voor, korter dan [ uu ] , als in nnl. nu_
[ui] : diftong, met [ö] als inzet en [uu] als afloop, als in nnl. lui

Consonanten

[p ]

: stemloze, bilabiale explosief, als in nnl. soep, poes

[b ]

: stemhebbende, bilabiale explosief, als in nnl. bak, baan

[t ]

: stemloze, dentale explosief, als in nnl. tand, kaart

[tj ] : stemloze, palatale explosief = gemouilleerde t, ongeveer als in nnl.
lintje
[d ]

: stemhebbende, dentale explosief, als in nnl. dag, goede

[k ]

: stemloze, velare explosief, als in nnl. koek

[G ]

: stemhebbende, velare explosief, als in nhd. Götter, nnl. zakdoek, baKboord

[f]

: stemloze, labiodentale spirant, als in nnl. fout

[ν]

: stemhebbende, labiodentale spirant, als in nnl. veel, leven

[w ]

: stemhebbende, bilabiale spirant resp. semivocaal, met dezelfde variaties
als in nnl. water, twaalf. Kwart, zwart, eeuw

[s]

: stemloze, dentale spirant, als in nnl. soep, poes

[sj ] : stemloze, palatale spirant, als in nhd. Schade, nnl. sjouwen, meisje
[ζ]

: stemhebbende, dentale spirant, als in nnl. zaag

[zj] : stemhebbende, palatale spirant, als in fr. âge, juste, nnl. stellage
[X ]

: stemloze, velare spirant, als in nnl. macht, slag
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stemhebbende, velare, naar palataal neigende spirant, als in nnl. leger,

[g]

hij gaat
[j]

stemhebbende, palatale spirant resp. semivocaal, als in nnl. jaar, plooi

[(h)]

stemloze Cals combinatorische variant stemhebbende), laryngale spirant,
als in nnl. hoeve, hoed, de hoed.

De ronde haakjes om het teken h in

Sittardse woorden geven aan dat het foneem h in het nsitt. zeer labiel
is
[m]

stemhebbende, bilabiale nasaal, als in nnl. moed, riem

[n]

stemhebbende, dentale nasaal, als in het nnl. neus, kan

[nj ] : stemhebbende, palatale nasaal = gemouilleerde n, als in fr. champagne,
nnl. franje, ben je
[η]

: stemhebbende, velare nasaal, als in het nnl. bang, bank, drinkt

[1 ]

: stemhebbende, dentale lateraal, als in nnl. lang

[Ij] : stemhebbende, palatale lateraal = gemouilleerde 1, als in nnl. zul je
[r ]

: stemhebbende, dentale, soms ook velare, ratelklank = nnl. tongpunt-r
resp. uvulaire r, als in nnl. raap, paar, paars, arm

Opgemerkt moet worden dat wij, in tegenstelling tot hetgeen Dols 259 doet,
de consonant tussen korte vocaal en Э niet dubbel schrijven.
De, ook in het nsitt. voorkomende

, Limburgse stoottoon

, geven wij

in woorden of woorddelen aan met een dubbele punt (:) na de syllabedragende
vocaal.

Indien wij voor deze aanduiding niet kunnen teruggrijpen op schrifte

lijke documentatie, steunen wij op eigen waarneming.

Het markeren van de sleep-

toon laten wij achterwege, aangezien het de "gewone, attribuutloze intonatie" is
7 CO

Τ CQ

Deze praktijk wordt ook gevolgd door Dols, Kats, Tans, Van der Heer

III. Onze "fonetische" spelling gebruiken wij ook in de, vrij sporadische, gevallen
dat wij een bepaalde nnl., nrijnl. of nhd. klankwaarde nader willen omschrijven.
Bovendien bedienen wij ons van bedoeld orthografisch systeem, voor zover wij
althans niet letterlijk citeren uit andere studies, voor een, zo goed mogelijke,
aanduiding van oudere klanksituaties. Wanneer echter in dit laatste geval een
nadere specificatie moeilijk of zelfs niet mogelijk is, laten wij, om fonetisch
niet te veel te suggereren,

de vierkante haken weg.
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Hoofdstuk 2

§6

DE SPELLINGEN VOOR GERM. Â EN A

De spelling a(-) voor wgenm. â en voor ogerm. ä in open lettergreep
De Orthografie a(-) wordt in de Sitt. charters zonder onderscheid gebruikt zowel

voor wgerm. â als voor ogerm. a in open lettergreep.

Zo vinden wij voor wgerm.

â b.v. jaer 1348 e.V., jair 1401 e.V., late<n> 1348 e.V., laete<n> 1450 M,
laite<n> 1435 e.v. en voor ogerm. a b.v. aen 1369 e.V., ain 1401, betalen 1352 N,
betaele<n> 1418 e.V., betailt 1379 Π.

Dit vastgesteld hebbend. Kunnen wij binnen

de onderhavige schrijfwijze a[-] twee punten van spellingdifferentiatie opmerken :
1. Tot 1401 werkt met grote regelmaat
enkel teken in open lettergreep.

het systeem : dubbel teken in gesloten,
De uitzonderingen op de regel zijn gering.

In de eerste plaats betreft het het woord пае.
volledig, in zoverre dat voor 1401 —

Hier is de uitzondering bijna

de tijd erna doet minder ter zake

—

praktisch steeds een schrijfwijze met twee vocaaltekens, i.e. пае, verschijnt.

1

Verdere ontsporingen zijn 1352 N vaeren, 1357 baenelt (kad.ben.), 1369 jaere.
saeke.

Vanaf 1401 is dit systeem echter verstoord : nu treedt de spelling met

dubbel teken, d.i. ae en de variant ai, waarover dadelijk, in open lettergreep
belangrijk meer op dan voordien.

Het stuk van 1401 heeft daige, daig<es>,

paissehdaige<n>, пае, laitende, jairen, Braemaent, dat van 1402 maite<rC>. waele,
dae, altemaele, daige, andaige, daiges, daighes, laitende, draigen.
kunnen wij zonder meer voortzetten.
schreven beeld.

Deze reeks

De afschriften beantwoorden aan het om

Als enige ontsporing verschijnt А 1352 N vairen, in overeen

stemming met vaeren in het or.
Terzijde van deze materie staan, in principe niet gebonden aan enige periode,
bepaalde gevallen van enkelspelling in gesloten syllabe, vormen van het soort
dar, jarlix 1439, welke behoren tot aen oud, archaïstisch-overgeleverd type,
2
waarop wij nog terugkomen
2. Er is een concurrentie tussen de spellingen ae en ai, de in $ 35 te behandelen
dubbelspelling voor ogerm. a in gesloten lettergreep meegerekend.
geldt onveranderlijk de tekencombinatie ae.

Tot 1379

Vanaf 1379 treedt ai op.

Deze

spelling verovert 5 plaatsen in het charter van 12 maart 1379, maar kan zich
voorlopig nog niet doorzetten.

De oorkonde van 11 juni 1379 heeft alleen de

ae-spelling, die van 15 sept. 1390 alleen hait "heeft".
1399 vertonen alleen ae.

De beide stukken van

Met de oorkonde van 2 juni 1401 treedt echter een om-

mekeer in de verhoudingen op.

Dit charter heeft 20x ai naast slechts 2x ae.

Voortaan blijft de spelling ai overheersend, zonder nochtans ae te verdringen.
De afschriften wijken in zoverre af, dat in A 1352 N 4x ai staat, in A 1401
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echter slechts 1x, naast 6x ae; in de averige gevallen in A 1401 staat de o(-)spelling, welke in de volgende paragraaf ter sprake komt.
digd is ai in A 1379 M, A 1402, A 1446, A 1449.

Beter vertegenwoor

Een soort compromisspelling

is aei in jaeir 1450 Π en waeil A 1446 (naast wail in het or).
Een ondergeschikte rol speelt de schrijfwijze ay : 1421 rayd, ayn, ayntreffende;
1426 slayn; 1433 te mayle; ook A 1449 ayn (naast ain in het or].
Nu wij aldus de feiten vôur ons hebben liggen, willen wij trachten iets verder
in de achtergronden daarvan door te dringen.

Overeenstemming t.a.v. punt 1, de

wisseling van enkel en dubbel teken in open lettergrepen, hebben ook de oorkonden
van Van der Heer en Tille.

In de stukken van Van der Meer verschijnt voor wgerm.

â in open lettergreep de schrijfwijze ae in het bijzonder in jongere stukken;
alleen voor "Pasen" treden vroege ae-voorbeelden op : paeschen 1320, 1384, 13Θ5
(ook paesschen 1461, 1531], paese 1426, bij welk woord de ae- (en ai-] spelling
3
volgens Van der Heer reeds vroeg verbreid was.
Dan volgt als vroegste voorbeeld
4
пае 1425.
Ook voor ogerm. a moeten in Venlo de vormen met ae in open lettergreep
van jongere datum zijn, volgens de voorbeelden die Van der Meer van dit verschijn
sel geeft : als oudste vormen gelden haelen en daecke, beide van 1457

. De

schrijfwijze ai in open lettergreep, voor wgerm. â zowel als voor ogerm. ä, komt
uitsluitend voor in de 15de eeuw, en wel vanaf 1426.
Bekijken we nu het materiaal van Tille, dan zien we dat, evenals in de Sitt.
charters, voor ogerm. a in open lettergreep de spelling ae in de regel later optreedt dan a.

Het chronologisch verschil is echter niet zeer groot, kleiner dan in

onze stukken, en in elk geval verschijnt ae regelmatig voor 1379, het beginjaar der
Gulikse periode.

De spelling ai komt in de Gelderse oorkonden voor vanaf 1399.

Bij de representatie van wgerm. â in open lettergreep schijnen de rollen tussen a
en ae omgedraaid te zijn, althans volgens Tille.

Zij meent nl. dat blijkbaar die

gevallen waarin de lengte uitdrukkelijk wordt aangegeven —
dat is hier ae —

dus met dubbel teken,

de oudste zijn, waarbij ze als voorbeeld het woord пае/na geeft.

Nu kunnen wij daar al direct tegen inbrengen dat haar eerste voorbeeld van пае uit
9
1316 dateert, maar haar oudste vorm na reeds uit 1312 . Bovendien hebben wij ook
in ons materiaal kunnen constateren dat het, in de charters vóór 1401, juist en
uitsluitend de vorm пае is die met twee vocaaltekens duidelijk uit de band springt.
Een zekere spellingtraditie m.b.t. ae in de woordauslaut mag overwogen worden, wan
neer wij aan het reeds gesignaleerde toevoegen, dat in de Limb. Sermoenen in open
lettergreep ae "hoogst zelden" voorkomt, maar dat aan het einde van een woord ae
er gebruikelijk is
Omdat én de Venlose én de Gelderse én de Sittardse charters voor wgerm. â aanvankelijk het principe hebben : dubbel teken in gesloten en, ook voor ogerm. a,
enkel teken in open lettergreep —

een afzonderlijke categorie wordt gevormd door
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de enkelspelling die in gesloten lettergreep vooral vôôr г (+ dent.] optreedt

11

—

mogen wij in dit principe een overgeleverd spellingsysteem zien, temeer daar het in
12
oudere oostmnl. bronnen het alleen of doorgaans voorkomende is, b.v. in Aiol
13
14
Limb. Sermoenen

, Leven van Jezus

. Later is dit dan in de drie genoande

chartergroepen verbroken, waarbij de Gelderse stukken de Sittardse oorkonden chro
nologisch iets voor schijnen te zijn, terwijl de Venlose documenten duidelijk
achteraan komen.
Tot dit overgeleverde spellingsysteem hoort ook de tekencombinatie ae, die in de
Sittardse charters t.a.v. ai tot 1379 de absolute hegemonie behoudt. In de oudere
15
oostmnl. bronnen is ae praktisch zonder concurrentie van ai : Aiol
, GezondΊR

17

1Я

heidsregels (lx ai in iair]
, Oudenbiezen
, Maastr. charters
, Belg.-Limb.
19
20
charters
, Leven van Jezus И х ai in laisdi "laast gij", naast laesdi]
21
Limb. Sermoenen (lx ai in onsailde]
. Gysseling neemt aan dat ae ontstaan is naar
analogie van het optreden van e als lengteaanduider in ее, oe, ue. De schrijfwijze
22
ae wordt dan later, na oude vormen met aa, de gewone spelling in Vlaanderen.
23
Ook Van den Berg
zoekt de verspreidingshaard van ae in Vlaanderen, althans voor
de Hollandse klerken.

In elk geval is in het mnl. in gesloten lettergreep ae de
24

meest verbreide spelling, naast a in open lettergreep.

T.a.v. de oostmnl. bronnen verschijnt de schrijfwijze ai tegenover ae dus als
25
een jongere Orthografie. De oorsprong van deze spelling ai zoekt Gysseling
in
het Noordfrans, waar omstreeks 1200 de diftong ai gemonoftongeerd en daarbij tot
[ aa ]werd in het Lorreins en Bourgondisch, met behoud van de spelling ai. Deze
schrijfwijze ai drong dan vanuit het Lorreins door naar het Rijnland : 1204
Spainheim, 1208 Sayphinberg (= Saffenberg).

Van het Rijnland uit ging ai dan verder

naar de Nederlandse gewesten, het eerst, meent Gysseling aanvankelijk, naar Holland,
waar Van den Berg

deze spelling reeds in materiaal uit 1282 aantrof. Deze ziet
27
?fl
in ai bepaaldelijk invloed van Keulen
, terwijl Van der Heer
liever enige
29
geografische armslag behouden wil. In tweede instantie heeft Gysseling
trouwens
zijn oorspronkelijke opvatting gewijzigd en nu geponeerd dat de functie van i als
lengteaanduider in het 13de eeuwse Vlaanderen kan berusten op eigen vinding, via een
ontwikkeling oi > ö in leenwoorden uit het Frans, en dat deze spellingwijze in het
13de eeuwse Holland dan veeleer berust op import uit Vlaanderen dan op expansie uit
het Rijnland.

Hoe deze zaken ook mogen liggen, voor de oostmnl. bronnen is de her30
komst van ai Rijnlands
en het is vanuit het mnl. gebied dat deze spelling ook
31
doorgedrongen is naar Westfalen
. Voor Sittard zagen wij dat ai, na een aarzelend
begin in 1379, een dominerende positie verovert in 1401.

Later dan in Sittard ver-

schijnt ai in de Gelderse stukken van Tille : 1386, althans in de oorkonden uit de
hertogelijke kanselarij : de stedelijke documenten leveren te weinig materiaal voor
32
vaste conclusies
. In Venlo treedt ai nóg later op, vanaf 1426, eerst na de re-
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gering der graven van Gulik.

33

Vroeger dan in de laatstvermelde chartergroepen
34
verschijnt ai in het Naastr. Stat. Boek van 1380, als de gewone spelling
35
Op grond van datum en herkomst neemt Tille
aan dat de spelling ai in de
Gelderse stukken afkomstig is uit de kanselarij van de graven van Gulik [1379-1423].
3R
Daarentegen is de late datering in de Venlose documenten voor Van der Meer
aan
leiding t.a.v. Venlo in het gebruik van deze spelling geen navolging te zien van de
Orthografie der Gulikse kanselarij, maar hierin een gevolg van het Venlose streven
naar politieke zelfstandigheid te onderkennen, dat in dezen gebruik maakt van een
wijdverbreide, in het bijzonder oostelijke, spellingeigenaardigheid.
Wanneer wij een blik werpen op de Gulikse en Guliks-Gelderse charters van rond
1379 in Lacomblet, stellen wij vast dat de spelling ai daarin een doorlopende lijn
У

'1'iR7

ІЯ71

vormt : L III 673
betzailt, hait, vurmails, graisschaff. jaire; L III 713
genaiden. hain "hebben" 1 pi., haint 3 pi., laissen inf., Coynrait, jairen; daar1379
1384
naast aen; L III

34

dairaen (verder echter steeds ae); L III 8 1

anspraiche, anspraichen, jair, jaire, jairen, hait, hain, gesait "gezet" p.p.,
laissen, Paisschen; L III 882
dair, dairaff, jair, gesait p.p-, wairheit,
37
Paissch, ook, met wgerm. o in open syllabe
, gaids "Gods" gen.s., gaide dat.s.,
vaichdyen. Deze lijn kunnen wij achterwaarts vervolgen tot het beginpunt
W I 55

л уел

: hait pres. 3 s., hain inf., ргез. 3 pi. (4х), gain 3 pi., gedain p.p.,

gestain inf..

De doorlopende ai-lijn rond 1379 maakt Tilles these, dat de spelling

ai in haar stukken in eerste instantie een kwestie is van de Gulikse kanselarij,
aanvaardbaar.

Ook voor Sittard is, menen wij, t.a.v. ai invloed van de Gulikse

chartertaal aannemelijk.

Het stuk van 2 juni 1401, waarmee de hegemonie van ai voor

Sittard inzet, is het eerste uit de Gulikse periode, die voor Sittard op В dec. 1400
З
begint
. De rol van het charter van 12 maart 1379 is ons hier minder duidelijk.
Ook dit stuk is een chronologisch "grens-charter" : het is het oudste dat wij hebben
uit de regeringsperiode van Reincud van Born, Sittard en Susteren, die in 1378 zijn
39
halfbroer Waleram opgevolgd is
. Deze Reinoud heeft in elk geval connecties ge
had met het gravenhuis ч/ап Gulik, want hij wordt in een charter van 24 maart uit het
40
reeds vermelde jaar 1379
genoemd als een der getuigen bij het sluiten van de
vrede in de Gelderse erfopvolgingsstrijd tussen enerzijds Willem en Maria van Gulik
en Gelre en Willem van Gelre en Zutphen en anderzijds Johan van Bloys en Mechteld
van Gelre, Bloys en Zutphen.
Samenvattend kunnen wij schrijven dat wij voor Gelre en Sittard de Gulikse kanse
larij zeer wel kunnen zien als middellares bij de verbreiding van een mrijnl. spel41
ling ai
, welke spelling in Sittard overigens ook na 1450 haar rol in de ortho42
grafie blijft spelen
. De zelfstandigheid van Venlo is hier dan niet zozeer ge
legen in de, late, aanvaarding van deze schrijfwijze, als wel in het lange weerstand
bieden eraan.
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Behalve het feit dat het gebruik van ai in de aangehaalde charters uit Lacomblet
rond 1379 geen onderbreking kent, laten deze stukken ons t.a.v. vermelde spelling
nog iets anders zien : ai wordt in deze documenten zonder onderscheid zowel in gesloten als in open syllabe gebruikt.

De verbreking van het principe : enkel teken

in open lettergrepen, in Sittard plaatshebbend in 1401, kan dus zeer goed in relatie staan met het optreden van ai zelf, welke spelling in Sittard eveneens in 1401,
het eerste "Gulikse" jaar, definitief wortel schiet.

Voor Gelre valt evenwel geen

chronologische coïncidentie te noteren, zagen wij reeds.

Wél konden wij dit doen

voor Venlo : ai in 1426, ai in open lettergreep ook in 1426.

Dp zijn minst heeft

het "Guliks" gebruik van ai in open lettergreep de verbreking van vermeld principe
bevorderd.

Een andere kwestie is, dat het gebruik van dubbel teken in open letter-

greep ook voor de mrijnl. regionen wel een secundaire, latere, aangelegenheid zal
zijn, aangezien het eerst regelmatig voorkomt in relatief jonge bronnen als Juden43
44
45
schreinsbuch
Rother

en Pilgerfahrt

, Karlmeinet

,

niet of zeer zelden echter b.v. in Bestiaire

en Gollheim

Van minder belang in de Sitt. charters is, schreven wij reeds, de spelling ay.
Deze staat ook in de Geleense oorkonde S 137Θ, 6x, naast 47x ai, bij algehele af
wezigheid van ae. Verder vinden wij ay in Venlo, maar slechts in twee charters :
49
1359 en 1365.
Niet aangetroffen hebben wij ay in de Gelderse charters en in
Bestiaire. Wél vermeldt Holmberg ay voor enkele Gelderse en Kleefse documenten,
doorgaans voor de combinatie ogerm. a + 1 + dentaal.
regel waarschijnlijk een diftong —

Het betreft hier in de

wij kunnen te dien aanzien van onze kant wijzen

op de Sitt. [genitief)vorm payments e.var. 134Θ e.V., al is de etymologische
achtergrond niet dezelfde — omdat als lengteteken y na a in deze bronnen nauwelijks
51
voorkomt.
In het geval dat y de functie heeft van lengteteken na a, nemen wij
overigens aan dat dit optreden van y verband houdt met het fungeren van y als
lengteteken in andere vocaalcombinaties dan met a, i.e. in de spellinggroepen oy
en uy, waaraan wij expliciet aandacht zullen besteden in 5 33.
Eén kwestie hebben wij intussen nog niet aangeroerd : die van de klankachtergrond.

Aangezien wij daartoe ook nog de spelling o(-] ter sprake moeten brengen,

komt deze materie aan de beurt in de volgende paragraaf.

§7

De spelling o(-) voor wgerm. â
Naast de schrijfwijze al-)

die wij in de vorige paragraaf behandeld hebben,

treffen wij in onze charters de spelling o(-) aan :
1353 JA moele, sloen
1360

woerheit
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swoere "zware" ace.m.pi. (2x), putstroete dat.s., woerheit

1379 И joir (3x), wedersproke, woerheit

M
1379 J doer (5x), gedoen, joer [2x], Jore, ioergulden, joerguiden [2x], joerguld,
joerliker, loten inf. (2Х), temoel, altemoel, moten "maat" gen.s., noe СЗх),
nocomelinghe [2χ], nocomeli<n>ge, seruoes "Servatius", sloen (2x), Rubesoetz "koolzaad" gen.s. (3x), swoer C2x), woriet "waarheid"
1390

noe, noecomelingen/noecomelinge<n> [7χ], doe "daar", Joer

1399 J doe (2x], joer (2x), joerliker, geloete<n>. temoel, moend, moete<n>, noe,
oen "zonder", sloen, woerheit
1399 D noe, airenoest (2x], vurroede, doer, doe [2x], moend, joer, joerlix, temoel,
sloen, goen, oen, woerheit
1402

joebeke "Jabeek" top.

1411

moete<n>, doir, woe, joirlixe

1414

ioir, joe<r>, moei, loeten, noe [2x), moete<n>, stroet, sloen, woer, woereit

1417

doe, naemoels, roe<de> "raad" dat.s.

141B

naemoels, moete<n>, woere<n> pret. 3 pi., doir

1421

stoetliche<n> "plechtig", begoen (2x), beroyde<n> p.p.

1427

moete<h>, doir, doe, joe<r>, sloen, loeten (2x]

1433

heumoent "hooimaand"

1435

moete<n> (2x)
52

1436

moeten, soet, roibsoetz

1439

moessen "maat" gen.s., noemaels (4x], joe<r> (2x], doir, sloin, loessen
"laten" inf.

1443 F moete<n>, schoirs lant
1449

sloen, loeten

1450 M sloen
Voor de afschriften is, wanneer wij deze vergelijken met de originelen, het
volgende te schrijven : Geen ter zake doende afwijkingen hebben A 1353 IM, A 1379 M,
A 1402, A 1443 N, A 1446.

Enkele stukken hebben o(-] tegenover een volledig ont

breken daarvan in de originelen : A 1352 N C9x), A 1353 JU (3x), A 1401 M i x ) .
Het afschrift A 1449 heeft vnbeswoert naast onbesweirt in het or., maar daarentegen
slaen en laeten.
Wanneer wij de etymologische achtergrond van de opgesomde voorbeelden nagaan,
bemerken wij dat het steeds of nagenoeg steeds een wgerm. â betreft.

Alleen

stoetliche<r> 1421 en schoirs lant 1443 F zijn hier moeilijk indeelbaar, echter
»,
53
zonder dat direct aan een gerekte ogerm. a gedacht moet worden
het beeld niet wezenlijk wijzigen.

,

weshalve ze

Voor een onbetwistbare ogerm. a in open letter-

greep geldt in onze charters steeds de spelling a(-), voor welke kwestie wij verwijzen naar de vorige paragraaf.
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Het SittardsG principe : aanwezigheid van o(-)-spelling, maar dan alleen voor
wgerm. â, terwijl ogerm. § in open syllabe steeds met a(-] geschreven wordt,
geldt ook voor andere bronnen : het materiaal van Kessen [o.a. Dudenbiezen en
Maastr. charters]

, Van Sterkenburg (Oudenbiezen]

der Meer

, Moors

OQ

СП

, verder in Minnesänger

, Noldus

, Van
С Л

СП

, Limb. Sermoenen

, Maastr. Stat. Boek

Limburgs materiaal wordt ook nog verschaft door Van Loey

. Van onze mrijnl.
сл

со

bronnen hebben o-spelling Dramenbruchstücke

(zeer veelvuldig], Göllheim

RЦ

Cechter alleen noch en 3x wofen], Hagen

(tamelijk vaak na w en qu : si woren,

quoit], Gulikse charters (evenwel zeer sporadisch, b.v. W I 55

rode "raad"
RR

dat.s.].

Afwezig is deze Orthografie daarentegen in Servatiusfragmenten
R7

leen gedan, stan, bestan], Aiol
, Leven van Jezus
u 4.
69 ~~
.. . ,
, 70 _ . .
71 _1
charters

, Gezondheidsregels

Karlmeinet

, Tristan

, Judenschreinsbuch

(al-

RR

, Gelderse en Kleefse
. 72 _ . . .
73 _ ..

, Floyns

, Pilgerfahrt

, Bestiaire

, Rother

, Meurse charters.

De gesignaleerde o(-]-schrijfwijze voor wgerm. a, bij afwezigheid van een zo
danige voor gerekte ogerm. a, wijst op een bekend verschijnsel : verdonkering van
de niet umlaut ondergaan hebbende wgerm. â —

naast grotendeels behoud van een

meer palataal karakter van de gerekte ogerm. a —

een verschijnsel dat tegenwoor-

dig voorkomt in heel Nederlands- en in een groot deel van Belgisch-Limburg, welke
-γα

gebieden hierbij passen in een groot Oostnederlands geheel
. Als exponent van
vocaalverdonkering is de o(-]-spelling voor wgerm. â dan ook steeds voor de des79
betreffende bronnen geïnterpreteerd.
Via het voorkomen van vormen als
alternóle, do, goen, joer, jorghelics etc. in Dudenbiezen 12Θ0-1310 — a(-] ontfin

breekt er voor wgerm. â vrijwel

RI

—

komt Kessen

tot de conclusie dat de ver-

donkering van wgerm. â in het Zuidlimburgs van de tweede helft der 13de eeuw vrij
DO

algemeen geworden is, terwijl Van Loey

voor de gehele mnl. periode vaststelt

dat in Limburg (en verder noordoostwaarts] wgerm. S tot een geronde [ ao ]-klank
is geworden.

Wij menen dat uit de door ons verzamelde gegevens blijkt dat de
RЯ

o-spelling in de eerste plaats een Limburgse aangelegenheid is.

Bezwaarlijk

tot een sluitend geheel te verenigen, zoniet contradictoir, lijken ons de opvat
tingen van Otten over het voorkomen van oe = wgerm. â te zijn. Enerzijds poneert
Θ4
hij dat men deze schrijfwijze niet mag beschouwen als de "Bezeichnung"
resp.
Q С
fi С?
"Niederschlag"
"einer mundartlichen Lautung"
, mäar veeleer als "einen
ρу

sanktionierten, weit über den limburgischen Raum"
Q Q

, ja zelfs "weit über das
D Q

niederländische Gebiet"
, "verbreiteten Scheibbrauch"
, anderzijds is voor
90
hem het gebruik van deze oe een "bodenständiger Schreibbrauch"
, meent hij dat
wgerm. â in het mnl. "einem mundartlichen Phonem /э:/ phonetisch nahe stand oder
91
mit diesem zusammenfiel"
, acht hij het bezigen van de onderhavige oe verklaar
baar uit het "Bestreben
das Phonem /У./ oder einen diesem Phonem ähnlichen
92
Laut zu bezeichnen"
en citeert hij voor dit schrijfgebruik alleen voorbeelden

74
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uit mlimb. teksten

93

Opvallend is wél de hoge frequentie van de o-schrijfwijze in Dramenbruchstücke.
94
Deze kan echter niet representatief zijn voor het Ripuarisch van de 14de eeuw
,
95
al is Dörr
blijkbaar een andere mening toegedaan.
Een andere kwestie is intussen of wgerm. a in het mlimb. wel steeds de klank
[ ao ]heeft opgeleverd.

In het nsitt., zoals in alle dialecten ten 0. van de lijn
9B
Zutendaal-Mopertingen-Rijkhoven-'s Heerenelderen-Val-Meer
, klinkt wgerm. â inderdaad als [ ao ] , vgl. nsitt. [ mao: 1 ]"maal, keer", [sjlaon ] , [wao:reit ] ,
97
^
[ jao:r ] , waarnaast ogerm. a in open lettergreep in het nsitt. de waarde [ aa ]
9Θ
heeft : [aa[n](-] ] , [b3taal3 ] etc. Ten W. van vermelde lijn Zutendaal— аі-Иеег,
m.u.v. Hasselt, heeft zich echter voor wgerm. â een secundaire overgang van [ ao ]
99
tot [ oo ] , soms zelfs tot [ oe ] , voorgedaan
. Kunnen wij voor het msitt. zonder
meer voor wgerm. â een waarde [ ao ]en voor gerekte ogerm. a een waarde [ aa ] aannemen, zoals voor het hele mlimb. ten 0. van ds lijn Zutendaal—Val-Meei voor wgerm.
â de waarde [ ao ] moet gelden, anderzijds mogen wij voor bronnen als Dudenbiezen
en de Belgisch-Limburgse stukken van Поогв en Noldus de ontwikkeling [ ao ] > [ oo ]
(> [ oe ]] = wgerm. â niet uit het oog verliezen, al betreft het hier, zoals reeds
100
aangeduid, een secundair, volgens Van Wijk
zelfs >/rij jong. proces. T.a.v.
ogerm. a in open lettergreep moeten wij voor onze mlimb. bronnen in eerste instantie een relatief palatale waarde, d.i. in de regel wel [ aa ) , aannemen, op grond
van spelling en hedendaagse dialectverhoudingen, al is incidenteel een meer velare
variant te overwegen : de waarde [ aa ]

voor ogerm. a in open lettergreep geldt

tegenwoordig in een groot Ned.-Limburgs, zich in Belg.-Limburg voortzettend, ge101
bied
, maar zowel Maastricht met onmiddellijke omgeving als een daaraan westwaarts aansluitende Belg.-Limburgse streek kent ook voor gereKte ogerm. a al dan
102
niet gedeeltelijk een velare waarde [ ao ]
Bij een nader ingaan op de spelling zelf valt het op dat in ons Sittards materiaal de schrijfwijze oe, oi, oy, o, voor wgerm. a, niet consequent is gebruikt
en zelfs niet de overhand heeft.
andere meer de o-schrijfwijze.

Sommige charters hebben uitsluitend de a-spelling,

Daarbij is het aantal o(-)-voorbeelden in de oor-

konden die ouder zijn dan 1379 J, niet grootj de afschriften van de stukken van
vóór 1379 staan daarentegen in 2 van de 3 gevallen op jonger standpunt.

Treffend

is, om weer terug te keren tot de originelen, de situatie in de oorkonde van
11 juni 1379 : dit stuk heeft steeds o(e), m.u.v. daer (2x), jaer, jaerguld,
wareit, welke a(e)-vormen alle voorkomen in het gedeelte van 1361.

Hoewel in dat

zelfde gedeelte ook vrij veel o-spellingen verschijnen, kunnen wij alles bij elkaar
toch concluderen, dat de o-spelling eerst in 1379 een regelmatig karakter krijgt.
Het jaar 1379 is enerzijds een beginjaar van mrijnl. speliinginvloed i.e. van het
optreden van ai naast de standaardmnl. schrijfwijze ae, naar wij in de vorige para-
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graaf zagen.

Anderzijds is dit dus echter het tijdstip van waaraf in de Sitt.

charters een o-spelling die niet bepaald Rijnlands, maar eerder Limburgs is, een
103
duidelijke rol gaat spelen, een rol die ze overigens na 1450 blijft behouden
Wel verwondert het ons niet dat in de stiftsaKte 1443 N de a-spelling de alleenheersende is, aangezien ons duidelijk zal gaan worden dat dit stuk in zijn ortho104
grafie een oriëntering op mrijnl.. Meurs gebruik vertoont
Dat de spelling a(e), hoewel gedeeltelijk getransformeerd in ai (ay), zich ook
na 1379 stevig handhaaft, komt overeen met de vaste positie die de a-schrijfwijze
4

Λ Π С

t.o.v. о(-) heeft in de oorkonden van Moors

en Van der Meer

ПО

. Niet verge

ten moeten wij overigens te wijzen op de opvallende, tweemaal in hetzelfde Sitt.
charter voorkomende, een superscriptum bevattende vorm nacomelinge (1379 Mj in
het afsehr, staat nakomelinge)• Is dit eveneens een poging een verdonkerde wgerm.
107
1 [vgl. nsitt. [nao: ]
) grafisch weer te geven ? Soortgelijke voorbeelden
o

heeft ook Moors — elders in het oostmnl. hebben wij ze niet gevonden — : avont,
o
o
106
laten, gheraempt, naar zijn mening een verbinding van a(-)- en o(-)-spelling
o

Ook de vorm koren plaatst Moors in deze
den opmerkt dat, "naar Duits voorbeeld,
109
de klankwaarde bedoeld [ kan ] zijn"
naan Weinhold
, die mededeelt dat de

rij, waarbij hij t.a.v. alle vier voorbeel
met de o-superscriptum een verandering van
. Voor een "Duits voorbeeld" verwijzen wij
grafie a o.a. voorkomt in Akense Rechts

bronnen 14de eeuw (naast a, ae, ay, ay) en wel voor wgerm. â en voor ogerm. a in
open lett., en de waarde heeft van een klankaanduiding "a = o".
Gezien het geschrevene ligt het in de lijn der verwachting dat in onze Sitt.
charters doubletten optreden met traditionale a- en mlimb. o-spelling ;
1379 M woerheit - waerheit
o

1379 J doer (oud en nieuw ged.) - daer; joer (id.) - jaer; joerguld (oud ged.) jaerguld; woriet (nieuw ged.) - wareit
1390

noe, noecomelingen - да

1399 0 noe - nacomelinge, nacomeling<er>
1411

doir - daer

1421

beroyde<r¡> p.p. - rayd

1427

joe<r> - jae<r>; doir - dair

1439

joer - jarlix; doir - dair

In deze zelfde sfeer liggen ook de wisseling o(-) —

a(-) tussen afschrift en

origineel en het voorkomen van hetzelfde woord met beurtelings a(-) en o(-) in de
diverse charters (vgl. b.v. naemoels 1417, 141Θ —

noemaels 1439, 4x) . Binnen de

schrijfwijze met o ruilen de varianten oe, oi en o van plaats.

Slechts eenmaal

echter komt de spelling oy voor, nl. in beroyde<n> 1421, parallel lopend aan rayd
en ayntreffende in hetzelfde charter.
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Onze beschouwingen mogen wij niet besluiten zonder terug te zijn gekomen op
één kwestie : de verhouding tussen de oude en de hedendaagse gegevens.

Wij zagen

in het voorafgaande dat voor wgerm. â tegenwoordig sprake is van een groot Oostnederlands [ ao ]-geheel.

Onze gegevens uit de mnl. periode wijzen erop dat welis-

waar voor het zuidelijk gedeelte daarvan in grote lijnen overeenkomst bestaat
tussen o-spelling en [ ao ]-klank, maar dat anderzijds Venlo de noordelijkste
plaats is in het oude Gelre met de o-orthografie, zodat een niet gering gedeelte
van het hedendaagse [ ao ]-gebied van een oude schrijfwijze o(-] verstoken is. Betekent dit nu dat zich blijkbaar van (Nederlands] Zuid-Limburg uit de donkerder
uitspraak van wgerm. â naar het westen en het noorden uitgebreid heeft, zoals Van
111
112
Wijk

meent, gevolgd door Tans

?

Wij geloven deze opvatting van Van Wijk

te kunnen bestrijden, omdat hij in deze kwestie alleen oog heeft voor de o-spelling voor wgerm. â, maar daarbij de typisch Gelders-Kleefse schrijfwijze a(-] voor
gerekte wgerm. δ uit het oog verliest.

Deze laatste spelling a(-], eveneens voor

een klankwaarde [ ao ] , kan alleen verklaard worden uit hypercorrect gebruik van
een oorspr. spelling a(-) = wgerm. â met klankwaarde [ ao ] .

Aangezien de a-schrijf-

wijze voor gerekte wgerm. o in de Gelders-Kleefse regionen reeds aanwezig is in de
periode 1296-1308, vormt deze tijd tevens een datum ad quem voor de verdonkering
van wgerm. â in vermeld gebied.

Uiteindelijk betekent het geografisch tegenover

elkaar staan van o- en a-orthografie voor wgerm. â én gerekte wgerm. o niet de uitdrukking van klankverschil, maar de consequentie van het bestaan van twee verschil113
lende spellingtradities op het gebied van een zelfde klank [ ao ] .

§8

De spelling e(-) voor wgerm. â
In een aantal gevallen verschijnt in de Sitt. charters voor wgerm. a de spelling

eC-] :
1348

weren pret.opt. 3 pi.

1349

we<r^>n

1350

gheue "gaef" adj., we<re>n

1351

we<re>n

1352 F

gheue, neeste, were pret.opt. 1 s., weren

114
1352 N neeste, were, weer, weren. A 1352 N neste
, were, weer, weren
1353 JA we<r6i>n
115
1353 JU (johan) Greue eig.
(3x), neeste, weren. A 1353 JU Greue. neest,
we<rE>n
1353 N

were<n>.

1356

neeste, we<re>n

A 1353 IM weren

1357

neeste, weren

1360

ые<ГЁІ>п,

1362

neeste (2x), weren

1367

\діеге<пі>

1369

were (2x), weert (= weer + _t], neeste

1379 Π geue, genedig, were (ЗхЬ gebreke pret.opt. 3 s., tebreke id.

A 1379 Π

gheue, genedich, were, we<re> (2x), gebreke, tebreke
1379 J we<re>, were<nì>
о

1390

geue, neest, neesten, we<re>n. onckter>seten.

A 1390 geue, neest, neesten,

weeren, ond<er>seete<n>
1399 J selig<er>, were<ri>
1399 G were, stedicheit "bestendigheid"
1401

w[e]ert.

A 1401 weert

1402

neest.

1404

weerachtichs, weert

1411

meert

1414

oepenberlick, werachtich

1417

üepenbeirlich, we<re>, were<n>

1^10

selicheit

1421

BLedigen "bevestigen" inf., stediglie^'^ pres. 1 pi., bestedicht p.p., stede

A 1402 neest

t2x] "bestendig" adv.; wellicht ook scoele<re>n, Schoele<re>n, schoele<rë>n
"scholieren" dat.pl.
14?7

neest, weirt (2x]

1428

achterstctiich "achtei'stallig", selige, selige<rì>, genedige<p> (2x1, Creue

1433

сremeг

143b

Jnbesweert, we<rp>, weert, werachtichs

1436

onbesweert, we<re>, weert

1439

lanigr eu<en>, vnbesweirt, wee<r>, wee<re>

1443 F neest, Jnbesweert, we<re> [4χ]
1443 M gnedige, gnedigon, Greue, Greuen, vnmeissich, neisten, neister dat.f.s. (2x],
offenbeiriich, uffenbeirlichen, qweeme pret.opt. 1 s., qweemen pret.opt.

1446

3 pi., bequemelichste, were e.var. Í3x); mogelijk ook Scholeren "scholieren"
117
dat.pl.
Kje<re>, weert. А 1446 we<re>, weert

1449

geue, onbesweirt, wer, we<re>.
afwijkend : vnbeswoert

1450 И geue, neist, onbesweirt, we<re>
1450 0 onbesweirt, we<r>et

А 1449 geneme mnl. "gename", weert, we<re>;
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Maast de e-vormen staan enkele concurrerende parallellen met ae, oe : apenbaerlich 134B, naeste 1351, airenoest 1399 0 (2x), [vnbeswoert A 1449], swaer e.
var. 1357 e.v.

Geheel zonder e-spelling verschijnt jaerlics e.var. 1353 N e.v.
11 я
(Vgl. mhd. jaergelich, jaerlich
, nhd. jährlich].
De gesignaleerde schrijfwijze e(-] is een aanwijzing dat Sittard reeds vanaf

1346 het verschijnsel "umlaut van wgerm. â" kent, waarbij de aandacht moet worden
gevestigd op de chronologische constantheid van deze Orthografie.

Deze aanwijzing

wordt versterkt door de hedendaagse gegevens. In het nsitt. is umlaut van wgerm.
119
â ni. een normaal verschijnsel. Dols
geeft als voorbeelden [lee:X ] "laag"
adj., [ gSbree:КЗ lik ] "gebrekkelijk, zwak, broos", [ gBsjpree:кЭlik ] "spraakzaam,
minzaam", [sjee:r ] "schaar", [bree:m ] "braam", [ее:кЭг ] "aker", [ hee:p ] "heep",
[ kree:m9r ] "kramer", [zee:liX ] "zalig".

Wij kunnen, voor de voorbeelden uit on

ze charters, daar nog aan toevoegen [ong3nee:diX ]"ongemakkelijk, ongenadig, onge120
121
zouten"
, [mee:rt ]
"maart", [b3sjwee:r3 ] "bezwaren, bezwaar maken",
[ónb3kwee:m ] "onbekwaam, niet in staat zijnde". Het betreft in al deze gevallen
122
steeds een oude umlaut, uit de tijd vöör de verdonkering â > [ao ]
. Voor een
123
jongere umlaut, de "morphologische" umlaut
, b.v. in meervouds- en diminutief124
125
vorming

, verwachten wij de klank [ äö ]

: vgl. de nsitt. rij [sjao:p]

"schaap", [sjäö:p ] "schapen", [sjäö:pk3 ] "schaapje"

. Aanduidingen voor deze

secundaire umlaut hebben wij in onze stukken niet gevonden : e(-)-schrijfwijze
plus niet-secundair-morphologisch karakter plus hedendaagse uitspraak wijzen alleen
op een oude umlaut.
Intussen staan de Sittardse charters ook in de onderhavige e-spelling niet al127
leen. Van Loey
concludeert dat vormen met umlaut van wgerm. a voorkomen :
"In het Oosten en in Brabant [tot in de Dendervallei]". Als afzonderlijke bronnen
met e-spelling tekenden wij buiten de Sitt. oorkonden op : Z.-W.-Brab. archiva128
129
130
lia
, Limb.(-Brab.] glossaria
, Belg.-Limb, charters
, Tongerse Cijns131
boeken [en andere Limburgse teksten)
, Lutgart К en A, Christina, Leven van
132
Jezus
, Oudenbiezen [molenere, Godefert der Holnere, Kolenere, Marsilis neutelere, Kemerere, seien inf., Borgreue, neesten, neisten, cleirlike e t c ] , Maastr.
charters (SP 1294 ΓΊΑ Jan der Gherdenere, Wouter der molenere, stedich, stedech;
И 1294 А 4 stedech, Baudewin Kese, airenest (2x), Elyas Greven; M 1294 A 6 stedech,
Baudewin Kese, der Wisselere; SP 1294 ME Pieter/Janne/Jan der Gherdenere, Wouter
133
der Molnere (2x), nesten, were; Π 1372
steidich, Baudiwin Kese, alreneste,
134
135
136
Greven gen.s.], Maastr. Stat. Boek
, Servatiusfragmenten
, Minnesänger
,
137
138
139
140
Limb. Sermoenen
, Aiol
, Venlose charters
, Tondalus Η en Ν
, Gelderse
141
142
143
charters
, Kleefse charters
. Verder noteerden wij Bestiaire
(de eschrijfwijze komt hier echter "in ziemlich beschränktem umfang" voor] en voor het
144
145
146
147
mnjnl. : Dramenbruchstucke
, Hagen
, Rother
, Karlmeinet
, Juden-
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schreinsbuch

146

[verleisnisse, werit e.var., geue e.var., riQist e.var., jeir149
150
lichen), Pilgerfahrt
, Göllheim
, evenals de Gulikse en Neurse charters.
1337
Voorbeelden voor Gulik zijn o.a. L III 313
marchgreue, marchgreuinne, alre1341
1344
neist; L III 364
marcgreue; L III 405
lvlarchgreue<n>, genedich, were,
1344
1348
1349
stedicheyt; L III 409
Marcgreue; L III 464
greue, marcgreuej L III 478
marchgreue, greuen gen.s., underdenigen, underdeingin, cleirlichgen, toelneren
1349
1351
"tollenaars", weren opt. 1 pi., steitgeit; L III 479

margreue; L III 502

marchgreue, neisten. Were opt. 3 s., engeiuen opt. 1 pi., achterstedichs, steide
adv.; L III 554
steitgheit.

marcgreue, greue, greuen, greuinnen, genedich, stede adv.,

Voor Meurs : L III 560

135B

greue; L IV 32

1405

greue; L IV 98

1416

1 Д 1 fì

greue, greuen, cleerlichen; L IV 111
greue, greuen, neisten, neistkomende,
were, enwere. Weren 3 pi., treiffen opt. 3 pi., seliger Cgedechtnisse), stede
1423
adv.; L IV 150
greue, reede "raadsheren" ace. pi., seliger [gedeichte], stedicheyt; e.a. Zo wordt ons een groot e-gebied zichtbaar, van de Dendervallei tot
151
in het Rijnland, voor welk gebied de vaststelling van Kramer
van toepassing is
dat de umlaut van â in de eerste helft van de 12de eeuw juist in de Middel- en
Nederfrankische gebieden een grotere verbreiding verkregen heeft. Voor de oudere
152
periode mogen wij m.b.t. deze regionen de Oudfrankische Psalmenfragmenten
aanhalen : stedinussi "standvastigheid" a c e , geuuede "gewaden", ge-, giuuepene "wapenen", ehtit "hij vervolgt", ehtidon, -indon, heftidon "zij vervolgden", ginekeda"
"hij naderde", enz.
Niet alleen voor Sittard, maar voor het gehele Oostned. gebied wordt t.a.v. de
oude umlaut van wgerm. a de spelling e(-) ondersteund door de hedendaagse gegevens :
de aanwezigheid van een door umlaut getroffen vocaal in een Oostned. gebied, westwaarts tot in Brabant toe.

Wel vinden wij in het grootste gedeelte van dit gebied

niet meer [ ее ], zoals in Sittard, maar een klank [іеСЭ) ], op een later tijdstip
uit [ее ] ontstaan.

Zulk een klank [іе(Э) ] treffen wij aan in Venlo en ten Z. van

Sittard in de streek Heerlen-Oirsbeek, welk laatste gebied deel uitmaakt van een
groter geheel, bestaande uit het grootste gedeelte van Nederlands-Limburg en verder
Belgisch-Limburg ten Z. van Hasselt met in aansluiting daaraan een strook in
153
Belgisch Z.-Brabant ongeveer tot Leuven.
Spellingen die zouden kunnen wijzen
op een vernauwing van umlauts-[ee ] tot [іе(Э) ] hebben wij echter in de aangehaal154
de mnl. bronnen niet aangetroffen, maar wel in Rother
: rieten, zeseneten,
1 55
Judenschreinsbuch
С niest, nyest, niestin, nyesten. alreniest : 1353, 1354, 1356),
Л ГО

Hagen

14

(wirlich) en Pilgerfahrt

7

(liest "laat" pres. 3 s., naast leest)•

1 Cfì

Kramer

deelt t.a.v. deze spelling mee dat die alleen in het mfr., in hoofdzaak
159
in het Ripuarisch, voorkomt, terwijl Dornfeld
voor de rip. charters niest opgeeft.

- во Nu wij, op grond van oude e-orthografie en hedendaagse vocaal met umlaut tot de
overtuiging zijn gekomen dat de umlaut van wgerm. â voor de tijd der aangehaalde
bronnen reeds aanwezig is, moeten wij anderzijds aandacht besteden aan het voorKomen, naast voorbeelden met e(-), van concurrerende vormen met a[-), of-]. Met
1 RH

name de a-spelling vinden wij opgegeven voor Limb.(-Brab.] glossaria
1fi1

Limb, charters

, Belg.-

1R?

, Leven van Jezus

, Maastricht 1349, Maastr. Stat. Boek (echΊ РЯ

ter is aCe) in deze laatste twee bronnen "hoogst zelden")
^сп

1RR

1R4

, Minnesänger

1R7

,

IRR

Limb. Sermoenen
, Aiol
, Veníase charters
, Tondalus H en Ν
, Gelderse
169
170
171
172
charters
, Tristan
, evenals trouwens voor Bestiaire
, Dramenbruchstücke
173
174
175
И х sallich), Hagen

, Rother

, Göllheim

. Ook in de a/wezigheid van de

e-arthografie staan de Sittardse oorkonden dus niet alleen.

Dit alles behoeft in-

tussen in het geheel niet te betekenen, ook niet voor de opgegeven oostmnl. teksten,
dat de onderhavige umlaut als zodanig hier een onzeker verschijnsel was.

Ten eer-

17R

ste mag het traditionele, voor onze oostmnl. bronnen standaardmnl.
de geschreven taal niet uit het oog worden verloren.

element in

Ten tweede kan er invloed be-

staan van verwante vormen, hetzij op de Orthografie, hetzij op de klank.
kan er sprake zijn van wisselvormen binnen een paradigma zelf.

Ten derde

T.a.v. dit laatste

punt mogen wij wijzen op het naast elkaar staan van de Sitt. voorbeelden naeste 1351,
airenoest 1399 0 en neeste e. var. 1352 F e.v. Een inconvenient is hier wél dat
177
het nsitt. voor "naaste, volgende, dichtstbijzijnde" de klankvorm [ naekst9 ]
heeft, niet met een [ ее ] , maar met een [ ae ] die eigenlijk hoort bij de umlaut
1 7R

van een ogerm. a in open syllabe
, terwijl wij voor bedoeld woord niettemin
1 79
moeten denken aan een oorspr. wgerm. â
, die, met umlaut, beter dan in Sittard
л on

vertegenwoordigd i s b.v. i n Heerlen :
ΊflΊ

veld : [nie:st9 ] "naaste"

[nie(3]kst3 ]

"naaste" subst. en Gronds-

. Anderzijds kent het nsitt. hier in ieder geval

een vorm met umlaut, maar daarnaast ook een concurrerende pendant zonder umlaut,
want naast [d9 naekstd famielie]

tekenden wij b.v. ook op [ d3 naotsta famielie ] .

Is in het laatste geval invloed aan te nemen van een vorm [ nao: ] , zoals wij die
1fìя

vinden in het nsitt., bij een representatie in de Sitt. charters als natel, noe
,
of is er sprake van een oud verschil dat berust op het bestaan van twee grondvormen,
een met en een zonder umlautsfactor ? Deze vraag roept herinneringen op aan het
1B4
naast elkaar bestaan in het ohd. van nahist en nahost/I Q С . Ter aanvulling kunnen
wij er nog op wijzen dat in de Belg.-Limb, charters

naest en nayst de gewone

vormen zijn, voorkomend naast een minder frequent neest, en dat in de Gelderse
1flR

charters

met name enige malen naest verschijnt.

In elk geval achten wij voor

"naastte)" in het msitt. het bestaan van een vorm zonder umlaut naast een met umlaut
niet onmogelijk.
Inhakend op het zoeven geschrevene, kunnen wij t.a.v. mogelijke invloed van ver
wante vormen voor apenbaerlich 134Θ nsitt. [ аорЭbaar ] aanvoeren, zonder oude
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umlautsfactor

en met een —

nnl. ? —

heldere [ aa ] , terwijl voor jaerlics е.

var. 1353 N e.V., nsitt. [ jao:rliks ] , gewezen moet worden op jaer e.var. 1348
/IDO

e.V., nsitt. [ jao:r ]
1ВЭ
op nsitt. [ sjwao:r ]

, en voor vnbeswoert A 1449 (naast onbesweirt in het or.)
190
, op het pad liggend van ohd. swâr (naast swâri)

. Het

nsitt. [b9sjwee:r Э] vindt daarentegen eerder aansluiting bij de spelling onbesweert e.var. 1435 e.v. en bij Gelderse vormen als besweren inf., besweringe, be191
sweernisse
Een ander punt is dat in bepaalde gevallen gedacht kan worden aan ontlening van
een e-vorm aan mrijnl. schrijfgebruik. Zo achten wij het waarschijnlijk dat, ter192
wijl het nsitt. [grao:f 1
heeft, de spelling Greue, Greuen in de titulaturen
her<á>n Greue van moirse ind van Sarwairde<n> (1428] en h<e>r Friderich Greue zo
Ploerse ind zo Sarwerden resp. h<e>r<e>n friderich Greuen zo moerse ind zo Sarwerde<ri> (beide 1443 N) rechtstreeks overgenomen is uit gelijkluidende Meurse formules
1405
], Wir Friderich

als Wir Frederich greue zo hoerss und zo Sarwerden (L IV 32
Greue zo moerse ind zo Sarwerden (S 1421] e.a.

Een en ander wil o.i. echter niet

zeggen dat reeds het msitt. in "graaf" een vocaal zonder imlaut moet hebben.

Het

nsitt. [grao:f 1 kan, menen wij, zeer wel een verlimburgsing zijn van nnl. [graaf ] .
Het msitt. voorbeeld lantgreu<en> gen.s. 1439 —

vgl. Borgreve in Oudenbiezen —
193
, terwijl ook

pleit in elk geval niet tegen een msitt. vocaalwaarde met umlaut

de eigenaam johan Greue 1353 JU niet uit het oog mag worden verloren.
Nnl. invloed, ditmaal zelfs overname zonder meer, nemen wij ook aan voor nsitt.
[gaa:f ] , b.v. in [ dae gu:j9 is gaa:f ] "deze gulden is gaaf".

Hoewel het woord

g(h]eue 1350 e.V. in de Sitt. charters, zonder concurrentie van a(-), uitsluitend
voorkomt in formules als gued ende gheue 1350, aude ende gheue 1352 F, genge <erì>de
geue e.var. 1379 И e.V., van welke met name de laatste in het mnl. een grote ver194
breiding kent
, geloven wij niettemin dat de gesproken msitt. taalvorm heel goed
kan corresponderen met dit geijkte woordbeeld, te meer daar "de meeste diali."
195
volgens Franck-Van Wijk
hier tegenwoordig — nog — umlaut hebben.
Resumerend kunnen wij het volgende concluderen :
Sittard heeft minstens reeds vanaf 1348 de oude umlaut van wgerm. a —
ling met e(-) overtreft de concurrerende met a[-] en o(-) trouwens verre —

de spel
al hoeft

de verbreiding ervan niet dezelfde omvang gehad te hebben als tegenwoordig, noch ten
voordele, noch ten nadele van de vocaal met umlaut.

Met de e-spelling past Sittard

daarbij in een groter geografisch, Brabants-Oostnederlands-Rijnlands, geheel, en
het is in bepaalde gevallen zelfs mogelijk dat een e-vorm aan dit gebied werd ont
leend als Orthografie zonder meer, terwijl Sittard zelf deze umlaut niet had of
niet meer had.
Tenslotte nog een andere kwestie : tot het verschijnsel "umlaut van wgerm. â"
horen niet de Sittardse vormen deit "doet" 3 s. 1421; geit 1417, gheit 1390, gheyt
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1357, begeit 1421, begeyt 1421 "{beìgaaz"

1421,

steyt A 1379 M, (A) 144B, steytt 1357 "staat" 3 s..

3 G.

,

J sic-, t ' о7^ Г', 1373 J,

1350,

Noldus

1

rekent soort1Э
gelijke vormen met ее en ey in zijn materiaal wél daartoe, maar Moors
toont
199
zich hier t.a.v. de Belgisch-Limburgse gegevens, op het voetspoor van Van Loey
sceptisch.

Voor de aangehaalde Sitt. vormen sluiten wij ons aan bij de opvatting

van Dols

, dat de [ei ] in het presens van de ww. "gaan", "slaan", "staan",

"doen", in het spoor gaat van wgerm. ai, ohd. ei, waarbij voor de ww. "gaan" en
"staan" de ei-vormen reeds voorkomen in het ohd. (Otfrid).

Uiteindelijk hebben de

desbetreffende Sitt. voorbeelden die wij, temeer daar ze zonder concurrentie zijn
van enige andere spelling, identiek achten aan de nsitt. [ei ]-vormen, dus dezelfde ontwikkeling als de voorbeelden deil 1353 JA e.V., deyl 134Θ e.V., ein 1399 J
e.V., eyn 1348 e.V., gemeinlich e.var. 1379 J e.V., ghemeynlich e.var. 1348 e.v. enz.,
201
welke een vocaal bevatten die regelrecht afstamt van ogerm. ai, ohd. ei
. Op
deze zelfde ontwikkeling wijzen én de gelijke spelling én de hedendaagse klankge202
lijkheid : nsitt. [deit ] , [geit ] , [sjteit ]
, naast nsitt. [deil ] , [ein ] ,
l gornein J enz.

§9

De spelling e(-) voor ogerm. a in open lettergreep
Nadat wij in de vorige paragraaf voorbeelden van umlaut van wgerm. â besproken

hebben, zullen wij in deze paragraaf die gevallen behandelen waarin sprake is van
umlaut van een oude a in open syllabe.

In dit materiaal kunnen wij twee groepen

onderscheiden :

A. Een groep met voorbeelden als beke 1350, (A) 1353 N. Oelbeick 1399 0; stede
"plaats" dat s. 1404, 1411, steede id. 1426, steden id. 1436 (2x). 1439, hofsteden
dat.s.

1352; beete<re>n

inf. 1443 F, gebeCeltert p.p. 1421 (2x). Dit umlauts-

type, met umlautsfactor in de op ogerm. a volgende syllabe, wordt in het mnl. alom
aangetroffen, weshalve wij geen nadere bronnen hoeven aan te halen, en is reeds
204
^
[n d
ontstaan in de voôr-mnl. periode
. In
de 12de eeuw is deze umlaut van ogerm. a
205
in het mfr. bijna geheel doorgedrongen.
Wanneer er sprake is van de onderhavige umlaut van ogerm. a in open lettergreep,
heeft het nsitt., in tegenstelling tot de meer gesloten [ ее ] bij oude umlaut van
wgerm. â, als regel een meer open [ ae ] ; vgl. voor onze voorbeelden [ baek ] ,
one

[ sjtae: ] "steden" pi., [ baetì г ]
, [ ЬаеіЭ г Э] , [ φ ЬаеіЭ rt ] . Op grond van
207
nsitt. [ baenj Э]
, pi. van [ baentj ] "beemd", maakt ook beinden "beemden" dat.
pi. 1399 0 de indruk tot dit type te behoren, maar indien werkelijk een grondvorm
met ogerm. ä, gevolgd door een i in de volgende syllabe, aangenomen mag worden, dan
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is anderzijds niet geheel duidelijk in welke mate de umlaut toegepast is en evenmin of bedoelde a in oorspr. open of in oorspr. gesloten syllabe stond.
Van Wijk

Franck-

geeft voor de vele vormen rond nnl. beemd nl. een staalkaart van

grondvormen :

Pami-J-,

йат-сГі(а) -, zodat wij ons

tiam-Ja-, -âô,

bami-j-,

nauwelijks verwonderen over de vormenrijkdom van bedoeld woord in het charter 1399
0 : baent, baende (Bx), bemd, bemde, bemden (2x) beinden (Зх), waarnaast nog bamp
en Bampt in 142B staan. Deze vormenrijkdom, die wij ook aantreffen in de Belg.209
, dient in breder verband nader onderzocht te worden.

Limb, charters

Een [ ae ]-klank heeft ook, schreven wij reeds in de vorige paragraaf, nsitt.
[ naekst Э] "naaste, volgende, dichtstbijzijnde", maar hier zouden wij, zagen wij
verder, eerder een [ее]

verwachten, omdat onderhavig woord een oorspr. wgerm. â

bevat, weshalve wij neeste e.var. 1352 F e.v. bij de vorige paragraaf ondergebracht
hebben.
Etymologisch gemakkelijker te verklaren daarentegen is de [ ae ]-klank in nsitt.
210
[ (h]ae [hlaet ] "hij heeft"
, met welk [ (h)aet ] de msitt. vorm heet 1369
schijnt overeen te komen.

Dit heet wordt enerzijds ter zijde gestaan door heeftf)t

1350 e.V., anderzijds echter, samen met heef(f)t, in aantal overtroffen door de
211
e.V., die kennelijk geen umlaut bevat.
Wij willen de

vorm haet/hait 134

vormen voor "heeft" dan ook in hun geheel behandelen in de volgende paragraaf, bij
de bespreking van ogerm. a in open syllabe zonder volgende umlautsfactor.
Het omgekeerde als voor neeste e.var. 1352 F e.v. schijnt te gelden voor scepen
e.var. 134B e.v.

In het laatste geval mogen wij een vocaalontwikkeling vanuit
212
ogerm. a voor umlautsfactor aannemen
, maar naast het dan te verwachten
[sjaep3n 9] "schepenen" heeft het nsitt. ook [sjee:p3n3].

Wij geloven echter dat

wij in het laatste geval te doen hebben met overname van de A.B.-klank [ ее ] , zo
dat de onderhavige vocaalwaarde niet representatief is voor een Sittardse ontwikke
ling uit ogerm. ä in open lettergreep + umlautsfactor.
Konden wij in het voorafgaande in de regel een lange vocaal aannemen als eindresultaat van het desbetreffende umlautsproces —

alleen bemdCe]Cn] 1399 0 wijkt

hier, wanneer er tenminste geen sprake is van spelling met enkel teken voor lange
213
vocaal
, af — in enige nu te bespreken gevallen is aan een korte vocaal te
denken.

In de eerste plaats geldt deze waarschijnlijk voor leste(n) 1356 (3x),
214
welke vorm wij identiek achten aan nsitt. [lést3]
"laatste"
; een korte [e ]
is trouwens in de hedendaagse Ned. dialecten in het woord "laatst(e)" de meest
215
71 fi
voorkomende vocaalwaarde
. Uitgegaan moet hier worden van onfr. letist
;
217
ingevolge vocaalverkorting vôôr consonantcombinatie
is dan uit e wel de vocaal
['e^

] ontstaan : lëtist

>

lëtst

>

letst

>

lest.

Moors'

voorbeeld

leesteCn] moeten wij o.i. evenwel waarschijnlijk beschouwen als een geval van, la21 9
ter verloren gegane, vocaalrekking vôôr s + cons..
Het nnl. laatstCe] bevinden
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wij ons op een ander vlak.

Dfcze superlatiefvorm hoort bij nnl. laat, mnl. laet,
220
_
'

welk laet volgens Franck-Van Wijk

gevormd is bij het adverbium mnl. late.

Vervolgens moeten wij t.a.v. een vermoedelijk korte vocaal de aandacht vestigen
op de vormen twelf 1350 (3x), Twelf 1352 N. twelff А 1352 Ν, twelfden 1369. Wij
221
222
nemen hier gelijkheid aan met nsitt.
/ nlimb.
[twe:l[3]f ], [ twe:10)fd3]
en verwijzen naar Franck, die mededeelt dat mnl. twelf met umlaut en met syncope
223
van de vocaal der tweede syllabe afstamt van twalif
, terwijl zonder syncope
224
van de nevensyllabige vocaal de vorm twèlef ontstond
, door rekking in open
225
lettergreep dus. Het is derhalve niet noodzakelijk voor twelf met Moors
, die
in zijn materiaal twelf als gewone vorm heeft naast tweelf, tweelef, tweleften.
te denken aan "verkorting".

Opvallend is ons voorbeeld zweilff in de stiftsakte

1443 N, niet in het minst vanwege de verschoven anlautende consonant.

Deze wijst

de onderhavige vorm een plaats van herkomst toe die oostelijker ligt dan Sittard
Wij zien zweilff als een ontwikkeling uit mhd. zwelif, zwelef

, waarbij

de spelling ei niet opgevat moet worden als teken voor een diftong, maar als com22B
binatie van e en het lengteteken i
В. Een groep met de voorbeelden Plu%chmekers eig. 1368; nemelich 1443 N, nemlich
1450 0; sementlich, sementlichen "gezamenlijk" 1443 N; (Elfdusend] mechdedaghe
1450 0.

Het betreft hier een type waarin de umlautsfactor niet in de op de stam-

vocaal volgende, maar in de daaropvolgende syllabe staat en dat op mnl. gebied al229
leen gevonden wordt in het oostmnl. en het mbrab.
Als afzonderlijke bronnen
230
231
kunnen wij aanvoeren : Z.-W.-Brab. archivalia
, Limb.(-Brab.) glossaria
232
233
Belg.-Limb, charters

, Leven van Jezus

, Oudenbiezen [Johan der Kemerere,

Godenuel der Plugmekere, Godenuls Plugmekers gen.s., Gicebrecht der Seilmekere,
nemlike, nemlichs), Maastr. charters (И 1294 А 6 Witmakers gen.s.; И 1372 dreghere,
234
2x), Limb. Sermoenen
Cook -a-, b.v. dagelics, naast degelics], Venlose char
ters
(geen tegenhangers met a)
, Gelderse charters
(naast a-vormen).
Het overgangsgebied naar het mrijnl. en het mrijnl. zelf kennen deze e-spelling
eveneens : Bestiaire
(weinig e-vormen; voorbeelden van het type namelik, name239
240
liken en lagere zijn talrijker]. Rother
, Judenschreinsbuch
(Schoenmechgers
241
gen.s., semenclichen, semenklichin], Göllheim
(echter alleen eventure en Selentin "Saladin"). Ook hier passen de Sittardse stukken dus in een groter geheel en
- 242
ook ditmaal kan wel eens een e-vorm, evenals bij de umlaut van wgerm. a
, eerder schriftelijk ontleend dan in het leven geroepen zijn door de msitt. klank,
naar wij nog zullen vaststellen. Eerst willen wij echter de toestand in het nsitt.
nagaan :
Naast Pluechmekers 1366 kunnen wij de spotnaam voor de Sittardenaren :
243
244
[laamaekBsj ]
, letterlijk "lam-makers"
, stellen, een van de vele namen op

- 85 -

[maekâsj \ : de in 136B vermelde persoon in kwestie zou tegenwoordig in Sittard
[plou:Xmaekdsj ] geheten worden, al hebben wij deze naam er niet teruggevonden.
De onderhavige [ ae ]-klank is dezelfde als die in [ baek ] , [baetôr ] etc. in
punt A en is ook identiek met het eindresultaat van wgerm. e in open syllabe :
245
nsitt. [ [h)ae ] "hij", [ laez Э] "lezen", etc.
Nu meent Tans weliswaar — hij
schrijft dit voor het dialectgebied van Maastricht en omgeving, maar het kan o.i.
voor het gehele Limburgs gelden —

dat bij rekking de representant der umlaut on

dergaan hebbende ogerm. a oorspronkelijk een meer gesloten vacaal moet zijn ge- 24Б
weest dan die der wgerm. e
, maar hij moet er onmiddellijk aan toevoegen dat
247
de oorspronkelijke verhouding al spoedig vertroebeld moet zijn
. Wij nemen dus
voor Sittard voor 13B8

[-maekârs ] , of

[-maek3sj ] , aan.

Het is mogelijk,

hoewel niet zeker, dat een lange vocaal, i.e. [ ae ] , ook aanvaard moet worden
voor het eerste deel van mechdedaghe 1450 0, vgl. meghede bij Van der Meer en
248
249
jal
Tille
, en nsitt. [ maeX ] , pi. van [maat ] "dienstmeid"
. In dit geval
250
zou een lange vocaal in gesloten lettergreep met één teken geschreven zijn.
Zoeken wij voor onze msitt. voorbeelden naar verdere nsitt. representanten, dan
stuiten wij op [петЭІік ] "namelijk, te weten, dezelfde, hetzelfde, eender".

Wat

ons in deze vorm opvalt, is de korte [e ] , die overeen schijnt te komen met de
spelling e in nemlich

1450 0, maar in tegenstelling te staan met de schrijfwijze

nemelich 1443 N, 1450 0.

Wel lijkt het bestaan van een vocaal met umlaut voor het

onderhavig woord in het msitt. buiten kijf te zijn, een umlaut die waarschijnlijk
geldt voor het gehele oostmnl., getuige de "in de oostelijke tongvallen" van het
251
mnl. in dit woord algemeen voorkomende e-spelling
. In Sittard, en eventueel
elders, kan op een bepaald moment vocaalverkorting zijn opgetreden, wellicht onder
252
invloed van de op de oorspr. [ ae ] volgende m
. Dat een verkorte vocaal al zou
bestaan in het msitt., wordt door nemlich 1450 0 niet bewezen.

T.a.v. deze vorm

kan nl. sprake zijn van een met enkel teken in gesloten syllabe geschreven lange
253
vocaal.
Hogelijk ook is deze spelling zelfs zonder meer uit oostmnl.-mrijnl.
schrijfgebruik —
overgenomen.

wij herinneren hier nog aan nemlichs en nemlike in Oudenbiezen

—

Dit laatste kan trouwens eveneens het geval zijn met nemelich 1443 N,

waarvan de waarde der hoofdvocaal lijkt overeen te komen met het in de Gelderse
254
charters

in de periode 141В-14Э6 zonder concurrentie Voorkomende nemelic.

Uit

eindelijk kunnen wij dus voor Sittard voor de ter sprake zijnde vocaal wel de um
laut aanvaarden, maar is de kwantiteit niet met zekerheid te bepalen —

mogelijk

kent het msitt. hier zelfs een vorm met lange naast een met korte vocaal —

evenmin

als trouwens de vraag in hoeverre er sprake is van schriftelijke ontlening aan
oostmnl.-mrijnl. gebruik, afdoende beantwoord kan worden.
De t.a.v. nemlich 1450 0 en nemelich 1443 N bestaande problematiek geldt in nog
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sterkere mate voor sementlich[en) "gezamenlijk" 1443 N.

ri

Ee

primaire moeilijkheid

is dat een vergelijkbare vorm in het nsitt. ontbreekt. Weliswaar bestaat er een
255
25G
woord [зетЭІік 1
, maar dit betekent "tamelijk"
, net zoals b.v. in het
257
nheerl. [ semliX ] de betekenis heeft van "tamelijk"
. Kijken wij om ons heen
in het oostmnl. naar voorbeelden die met sementlichten) 1443 N corresponderen, dan
η r o

zien wij dat in Herk-de-Stad 1379 samentliken naast sementlike staat
en dat
259
Tille
hier de volgende verdeling heeft : samelick, samentlick 1318-1364, 1419,
1499,- semelick, sementlick 1359, 1371, 1409-1500, dus grotendeels binnen de Gulikse
periode, die voor Gelre in 1379 begint

, binnen welke samelick, samentlick groΊ ЯВ7

tendeéis ontbreekt.

Voor Gulik noteerden wij L III 676

semenclich en voor

14*1 R

Meurs L IV 111

sementlichen.

semenclichen, semenklichin.

In Judenschreinsbuch staat, naar wij zagen,

Alle gegevens bij elkaar nemend, geloven wij dat de

e-vorm voor dit woord vooral een kwestie is van het mrijnl., terwijl in het oostmnl. de a-vorm oude rechten, althans oude orthografische rechten, heeft.
Samenvattend en ter afronding van punt В kunnen wij voor het msitt. schrijven
dat dit ongetwijfeld het verschijnsel van de "secundaire" umlaut van ogerm. a, hier
in open lettergreep, kent; in het, oostelijker gelegen, mfr. veroverde deze zich
trouwens reeds in de loop van de 12de eeuw een plaats

. Echter kunnen ook een

of meer e-vormen ontleend zijn aan oostmnl.-mrijnl., of eerder specifiek mrijnl.
schrijfgebruik.

§ 10

De spelling e(-) voor ogerm. a in gesloten lettergreep

Het verzamelde msitt. materiaal kunnen wij onderbrengen bij twee verschijnselen :
A. Umlaut.
B. Palatalisatie, vóór г + labiaal of velaar.
De umlaut kunnen wij dan weer onderverdelen in
1. primaire umlaut,
2. secundaire umlaut,
3. functionele, of morfologische, umlaut.
De primaire umlaut is de oude umlaut met umlautsfactor i, j in de volgende sylla2fi2
be, welke umlaut in het ohd. sinds de 8ste eeuw aanwezig is
, die voor ons taalgebied uit de vóór-mnl. periode dateert
en die in het mfr. van de 12de eeuw bij264
na volledig doorgedrongen is
. In onze Sittardse stukken treffen wij deze primaire umlaut o.a. aan in de volgende voorbeelden : erfnamen 1348 e.V., erfelich e.
var. 1349 e.V., erue dat.s. 1349 e.V., Eruen e.var. "erfgenamen" gen.dat.ace. pi.
1379 Π e.V., erfrenten 1379 J e.V., erfbesitter 1399 0, geerft e.var. p.p. 1399 0
e.V., onterfft p.p. 1418, erffpacht e.var. 1404 e.V., erffcense 1433; wedersegghen

- B7 е.var. 134В e.V.; kennessen "kennis" dat.s. 1348 e.V.; hebben, hebbe<n> inf., 1.3
pi. 1348 e.V.; ghenghe e.var. "gangbaar" 1367 e.V.; vesteninge, vestenningen "vestingwerk" gen.s. 1399 0; gesellen gen.pl. 1399 0.

Met deze e-spelling sluit Sit-

tart, zoals reeds geschreven, aan bij het standaardmnl. (en mfr.) beeld, zodat wij
ook ditmaal geen afzonderlijke bronnen meer behoeven aan te halen.
Zoeken wij voor onze msitt. voorbeelden parallellen in het nsitt., dan vinden
wij daar met een half open [é ][ké:n9s ] , [g3zé:10) ] en met een tussen half open
en open liggende [ e ] [ erf ].

Equivalenten voor ghenghe e.var. 1367 e.v. en ves-

tentn)ingen 1399 0 ontbreken er, al moeten wij wijzen op nsitt. [ ge:riiX ] "gangbaar, courant" dat echter een voorbeeld is van secundaire umlaut, naar ons in
punt 2 duidelijk zal worden.

De gegevens der charters combinerend met [ ké:n3s ] ,

[g3zé:10) ] en [erf], achten wij de aanwezigheid van de primaire umlaut van ogerm.
a in het nsitt. vaststaand.

Voor de klankwaarde kan dan gedacht worden aan een

half open [ é ], waarnaast in bepaalde gevallen de meer open [ e ] kan staan.

Wij

komen op deze kwestie in het vervolg van deze paragraaf nog terug.
In enige gevallen vinden wij i.p.v. erf- e.var. een schrijfwijze met twee vocaaltekens : eerfname<h> 1369, eerue 1369, eerffpachts 1411 (2x), (A) 1446, eerffrenten 1421, eerffrente<h> (A) 1446, eerfflich CA] 1446, eirfflich 1449 (2x), 145Q
M, eirff 1449 (3x), 1450 M, eirffcensis] 1450 И (3x). Naar wij in $ 35 zullen
zien, is hier waarschijnlijk sprake van een oude, later verloren gegane rekking.
De vraag is intussen of een volgens het nsitt. te verwachten umlaut overal ten
uitvoer gebracht is.

Hier kunnen wij wijzen op argheren 1352 N [ärgeren А 1352 Ν),

ohd. argirôn, nsitt. etymologisch correct [erg3r3 ] , t.a.v. welk arg[h]eren wel
invloed aan te nemen is van het grondwoord arg, naar wij in punt В van deze para
graaf zullen zien.

Gecompliceerder is het beeld dat de in onze charters voorkomen

de infinitief- en presensvormen van de ww. "hebben" en "zeggen" —
ww. hebben wij hier alleen een gesubst. inf. —

bieden.

bij het laatste

Voor die van "hebben"

stelden wij het volgende overzicht samen, waarmee wij tevens de draad van heef[f]t
1350 e.v;, heet 1369 uit de vorige paragraaf opnemen :

-

Inf

pres

hebben hauen

A

A
A

A

A

A
A

A
A
A

1346
1349
1350
1351
1352
1Э52
1352
1353
1353
1353
1353
1353
1356
1357
1360
1362
1367
1368
1369
1379
137Э
1379
1390
1390
1399
1399
1401
1401
1402
1402
1404
1411
1414
1417
1416
1421
1425
1426
1427
1426
1433
1435
143S
1439
1443
1443
1443
1446
1446
1449
1449
145D
1450

heb

pres

3 s.

B8 -

3 s

pres

haet lait heeft
ix2"
1x
Эх

lx
lx
lx
2x
2x

F
Ν
Ν
JA
JU
JU
Ν
Ν

lx
Ixt ff )
1x
1x
1K

1x
lx
lx
1x
1x
lx

1x
2x
1x

fi
Π
J

lx

4x
2x
2x
2x

1K

lx
J
0
lx
1x

lx
lx
lx
2x
lx
lx
lx
1x( ff )

1x
1x

I

2x

1 pi

pres

3 pi

heet hebt hebben/heDöe<n> hain hauen/hauG<n> hebben/hebbe<n> nai

2xClx ff )

lx
lx
1x
lx
lx
lx
Ixt nnl
lx
lx
1x
lx
lx
1x
1x
lx
1x
1x
lx
lx
Эх
Эх
Эх
lx
lx
lx
lx
lx
lx
1x
1x
lx
1x
lx
lx
1x
3x

hainl haue<n>

lx

lx
lx

lx

lx
1x
7x

1x

1x
lx
2x

F
IJ
Ν

lx
lx

lx
lx

2x
2x
3x
?x
3x
Эх

lx
βχ
8x
2x( ff ]
2x(1x ff )

Π
0

lx

lx

lx

3x
3x
lx
2x

lx
lx

flx
4x

lx
lx

lx
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SamenvattGnd Kunnen wij schrijven dat dit overzicht getuigt van een strijd tussen de typen hebbjan en habën

. Opvallend is de grote frequentie van haet 3 s.,

vanaf 1390 terzijde gestaan door hait, welk haet/hait in het gehele tijdvak 1346145D regelmatig voorkomt en wel in 24 origínelo charters.
in Б afschriften.

Daarnaast staat het nog

In 23 or. en afschr. verschijnt het type hebb|nn, t.w. heef if)t,

heet, hebt, met chronologisch duidelijke onderverdeling : 1350-1368 heef(fit; 1369
heet; 1379-1414 hebt; 1418-1446 heef(fit.

Doubletten t.a.v. dp n-pn de e-vorm

zijn :

(Al 1352 N haet 2x - heef(fit
1367

haet - heeft

1379 J (oud ged.l haet - hebt (nieuw ged.l
(Al 1390

hait - hebt 2x

Veel sterker in de e-spelling dan heeft etc. staat hebben, dat vooral voorkomt
als 1 pi.
af 1379.

Hier is in 5 originelen en 1 afschrift concurrentie van hain en wel van
Doubletten :

(Al 1379 И hain - hebben/hebbe<r»
1421

3x

hain - hebben 3x

De vorm hauen, haue<rt> komt als 1 pi. alleen voor in 142Θ en 1443 N, dus in de
2R7
enige twee Sittardse charters waarin de inhoud Rijnlandse relaties heeft
. In
deze stukken verschijnt haue<n> ook als 3 pi. (142Θ1 en als inf. (1443 N1; daar
naast staat als 3 pi. haint in 1443 N.

Tenslotte valt onze aandacht nog op hain

3 pi. in 1450 П.
Wanneer wij de Sitt. charters vergelijken met andere oostmnl. bronnen, stellen
wij vast dat de eerstgenoemde t.o.v. de laatste in het presens van "hebben" opmer
kelijk veel a-vormen bevatten :
ПС Q

Moors

vermeldt voor de Belg.-Limb, charters, naast gewoon heeft, heet, 1x

hait "heeft" in Rekem 1389, welk charter ook 1x haven inf. heeft; onzeker is haet
Maaseik 1364 : "= heeft of had".

Voor Oudenbiezen tekenden wij op : inf. hebben

(hebenl; 3 s. normaal heft, daarnaast het, heb, hebt, heeft, haet, hait, hat; 1 pi.
normaal hebben, daarnaast hebwer, hebbe we en han wir; 3 pi. normaal hebben, daar
naast hefse "hebben zij". Voor de Maastr. charters : SP 1294 MA hebben inf., 1.3
pi., hevet 3 s.; M 1294 A 4 hebben inf., hebbe 1 pi.,'hevet 3 s.; Π 1294 A 6 heb
ben inf., 1 pi., hevet 3 s.; SP 1294 ME heb, hebben 1 pi.; M 1372 hebben inf., 1
269
pi., hevet 3 s. In het Maastr. Stat. Boek
staat heet 3 s. Uit de Gezondheids270
regels noteerden wij hebben inf., heues 2 s., heuet 3 s. en hebbet imp. Tille
271
heeft voor "hebben" alleen e-vormen en Van der Meer
vermeldt slechts hebben,
272
hebbe. Overgaande naar literaire bronnen vinden wij in Aiol
steeds -e-, m.u.v.
273
1x haen inf. Minnesänger
heeft de voorbeelden heeft, heues (= heuet), heet,
274
275
steeds 3 s. Tristan
kent steeds -e-, Floyns
echter alleen -a- : inf.

- 90 hauen; 3 s. hauet, hauit, hat; 2 pl. hauet, hat; 3 pl. hauen.

De Limb. Sermoenen

Typ

hebben alleen e-vormen. Dezelfde toestand geldt voor het Leven van Jezus,
m.u.v. wi habben, volgens van Ginneken een "compromisvorm tussen westelijk gegemi277
neerd hebben en oostelijk ongegemineerd haven"
, maar o.i. misschien een ver
schrijving voor wi hebben. Dan ter aanvulling nog de Bestiaire en enkele andere,
?7fl

mrijnl., bronnen. In Bestiaire
verschijnt in het pres. alleen -e-; de a-vormen
279
zijn beperkt tot pret. en p.p. Karlmeinet
heeft alleen a-vormen, evenals DraoDη

menbruchstücke

7ñ Ί

en Judenschreinsbuch

(hauen inf., hauent, haint 3 pl.].

Göllheim

In

'уПО

ПОП

staat 1x het 3 s. naast normaal hat, in Hagen

hait en verdere a-vormen.

helft 3 s. naast

Regel is a(-) ook in Pilgerfahrt

2Θ4

, in welke bron

heefs 2 s., heet, heeft, hift 3 s. zeer duidelijk in de minderheid zijn.
De zoeven verzamelde gegevens scheppen de mogelijkheid te concluderen dat de
a-vorm voor ons taalgebied niet een kwestie is van het N.-O. (Venlo, Gelre, daar
bij ook de Bestiaire), maar eerder, hoewel zwak zichtbaar, van het Z.-O. (Belg.Limb., Oudenbiezen).

Zo bezien is Floyris eerder zuidoostelijk dan noordoostelijk

te situeren en maakt deze bron geen bijster mnl. indruk.
Een groot aantal a-vormen leveren de Gulikse charters op, vgl. W I 21 В
hauen inf., hat 3 s., han 1 pl.; W I 55
hain, hauent 3 pl.; L III 464

1251

hain, hauen inf., han 1 s., hait 3 s.,

hait 3 s., hayuen, hauen, hain 1 pl.; L III

hait 3 s., hauen, han 1 pi.; in de Guliks-Gelderse tijd : L III 931 1 3 B 8
1394
hait 3 s., hauen, han 1 pi.; L III 1000
hauen inf., hait 3 s., haue opt. 3 s.,
1392
hain 1 pl., hauen 3 pl.; echter ook L III 966
hebben inf., 1 pl., heeft 3 s.

881

1 3 7 6

In het Sittards archief : S 1401 hauen inf., 1 pl., hain inf., 1 pl., haint 3 pl.,
naast S 1417 hebben, hebbe<r> 1.3 pl.

Voor charters uit Meurs tekenden wij op

hebben 1.3 pl.; L III 975 1 3 9 2 hebben inf., 1.3 pl., heuet 3 s., hebb
1393
14G5
wy; L III 990
hebben inf., 1 pl., hefft 3 s.; L IV 32
hauen inf., hain
1 pl.; L IV 98
hebbe opt. 3 s., hebben 1 pl., heb wy; L IV 111
hauen inf.,
1423
hain 1 pl., haint 3 pl.; L IV 150
hauen inf., 1 pl., hait 3 s., harrt, hauent 3
L III 560 ^

pl.

5 6

In het Sittards archief : S 1421 hait 3 s., hain 1 pl., haint 3 pl. Daarte

genover staan echter S 1396 I en S 1396 II (Simon van Salm) met hebben, hebbe<r>
1.3 pl.
Ter afronding dient ook de hedendaagse toestand in het onderzoek te worden betrokken.

Het nsitt. heeft voor het presens 3 s. [ (h)aet ]

. Hiermee zou heet
noe

1369 kunnen corresponderen, maar deze vorm, door Van Loey
burgs bestempeld, staat in onze charters alleen.

als Brabants en Lim

Op een vocaalwaarde in de buurt
7R7

van [ aa ] duidt daarentegen de spelling haet/hait.

Wij vestigden er reeds de

aandacht op dat hael al vanaf 1348 in onze stukken voorkomt, in een voor het oostmnl. gebied unieke frequentie.
heid met Gulik en rieurs

Het lengteteken e wijst daarbij op onafhankelijk-

, waartoe Sittard in den beginne trouwens ook geen staat-

- 91 kundige binding heeft

269

. Eerst in 1390 legt de i in halt t.a.v. deze verbale

vorm веп band met het mrijnl.

Op grond van dit alles zijn wij geneigd in haet

1348, later grafisch ten dele omgevormd tot halt, de afspiegeling te zien van een
inheemse Klankwaarde, waarnaast wij heef[fit 135D e.ν. en hebt 1379 J dan in de
eerste plaats zouden willen beschouwen als louter schriftelijke, op westelijker
290
gebruik georiënteerde

, elementen, waarmee wij ook het optreden van de doublet-

ten haet/hait—heef(f)t/hebt menen te kunnen verklaren.

Voor inf., 1 pi. en 3

pi. echter geloven wij op grond van ons materiaal het bestaan van een msitt. gesproken [ aa ] -vorm te moeten afwijzen.

Hier herinnert ons hain, voorkomend van-

af 1379, te zeer aan het hain uit Gulik en Heurs, welke correspondentie nog sterker geldt voor hauen, haue<r> en haint.

In dit geval achten wij daarom hain,

h a i n t — beide steeds met "grafische" i — en hauen, haue<n> de schriftelijk-ontleen291
de vormen. Met hebben 134Θ e.V., nsitt. [ Ch]öb3 ]
, zoals trouwens ook mett heb
het
292
1425, nsitt. [ (h)öp ] , blijven wij dan binnen het hedendaagse hebbjan-gebied
waarbij een ronding tot [ö ] nog niet aanwezig schijnt.
De infinitief "zeggen" komt in onze charters voor in een formule die aangeeft
dat men bij gebreke van betaling of leverantie zijn hand mag slaan aan een bepaald onderpand en daarmee doen en laten sonder yemans wedersegghen И34В].

De

e-vorm vinden wij hier t/m 1369, verder in 1379 J, 1411, 1417, (A) 1446 en A 1390.
•e a-vorm —

sonder yemans wiedersagens 1390 —

verschijnt daarentegen in 1390,

1399 J. 1399 0. CA) 1402, 1404, 1414, 1426, 1427, 1435, 1436, 1439, 1443 F, CA) 1443 N,
CA) 1449, 1450 M, 1450 0.

Opvallend is het naast elkaar staan van 1390 wieder

sagens en A 1390 wed<er>seggens.

Op grond van het feit dat het nsitt. met [ zéG9 ]
293
in het hedendaagse seggjan-gebied
ligt, zouden wij voor het msitt. een e-vorm
kunnen aannemen, waarmee onze charters inderdaad inzetten.

De a-vorm wijst dan

op mrijnl. invloed, die wij veiligheidshalve hier andermaal als een louter schriftelijke zien, al hebben wij, nog, geen mrijnl. parallel voor de bovenvermelde
Sitt. formule aangetroffen. Op mnl., ook oostmnl., gebied vinden wij evenwel al294
295
296
leen de e-vorm
, terwijl in mrijnl. bronnen als Dramenbruchstücke
, Hagen
,
297
290
Pilgerfahrt
en ook in Floyris
juist de a-vorm, althans in de niet-umlautssituatie, zonder concurrentie is.
Onder de secundaire umlaut van ogerm. a verstaan wij die welke later optreedt
dan de oude, primaire umlaut, al zijn niet alle voorbeelden van secundaire umlaut
even jong.

Het betreft bij deze umlaut doorgaans gevallen met een umlautsfactor

in de derde syllabe, d.i. in de regel in een suffix, hoewel hier de umlautsfactor
299
ook wel eens in de syllabe na de stamvocaal kan staan
. Verder kan ertoe gerekend worden de umlaut νώώΓ cht
, al dan niet met volgende umlautsfactor, in
welk laatste geval beter van palatalisatie gesproken zou kunnen worden.
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Gerangschikt naar de suffixen, zijn in onze charters de volgende gevallen van
sec. umlaut te noteren :
a.

-er, -re, onfr. -ere, ohd.-ari, os.-ari, -eri, < lat. -ârius :
becker 1433 СЗх) "bakker", nsitt. [ЬекЭг ]

.
3G3
held<er> 1450 0 "houder", bij halden "houden"
.

penre "gerechtelijk pandnemer" eig., penres gen.s., beide 1352 F, vgl. S 137В

b.

Goesse déme spricht der Penre.
^
. , . , 304
-ig, ohd. -ig (-icj
:
ЗЛЦ
belestich p.p. (A) 1446 "belast", vgl. nsitt. [ lestiX ]
"lastig".
3nfi
mechtich 1421 "machtig", nsitt. [ meXtiX ]
. Het tot stand komen van de
umlaut ondanks de positie voör -cht is kenmerkend voor het oostelijke mnl..

307

vesticheit 1443 N "zekerheid".
30Θ
-ken, < -kïn
Hen5k<en>, hensken, henskens gen.s. 1435, nsitt.
310
[ (h)ans ]

[ (h)ensk9 ]

309

, dim. van

lempken CA] 1402, wel dim. van Lambert.
d.

311
-lijk, onfr. -lik, ohd. -lih, os. -lïk
:
alleen in verschoven vorm; in de stiftsakte 1443 N : vergencklich, vestlich;
312
verder wellicht restlich 1404 "rustig" = "ongehinderd", vgl. ohd. os. rasta
313
en nsitt. [ rastS ]
"rusten". Spellingen die voortvloeien uit de afwezigheid van umlaut, zijn behaudelich 1350 e.V., pachtelics 1352 N, 1353 JA.
Voor het nsitt. kunnen wij o.a. wijzen op [g9mek3lik ] "gemakkelijk" (naast
ouder

e.

[g9maek9lik ] ].

314
-nis, onfr. -nissi, ohd. -nissi, -nissi, -nissa, os. nissi(a)
:
315
behelte<n>nis e.var. 1379 J e.V., bij behalt "bezit"
. Vocaalspelling
met twee tekens hebben wij in beheyltenis 1449, beheyltenys 1450 M, op welke
Orthografie wij terugkomen in 5 34.
begenkenisse 1421 (2x), begencknisse 1443 N, mnl. begankenisse "lijkdienst",
Я 1 fi

bij begangen (begaen) "een plechtigen omgang doen"

= begoen inf. 1421.

gedeichtnisse 1443 N (2x), met umlaut voor -cht en spelling met twee vocaal4-

L.

3

1

7

tekens
• L. sis
f.

-_s, ogerm. -iska

:

o[y)uerlenssche "Rijnlandse" adj. 142B, 1443 N.
Als een geval van secundaire umlaut moet eveneens worden beschouwd [kirspel)319
elter 1443 N [4x) : ohd. alteri (naast altari), os. altari
. De vorm elter
320
wordt ook aangetroffen in Maastricht 1294 A 4, Паазеік 1349 en Henis 1397
321
Afgaande op nnl. [altaar ] , nsitt. [altao:r ]
, nhd. Altar, moeten wij vast
stellen dat een umlautsvorm weinig of geen vorderingen gemaakt heeft, al Kunnen
wij anderzijds b.v. wijzen op nbeeks [eltj9r ] . Waarschijnlijk is de lat. vorm
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altare in de regel te sterk geweest voor elter.

Of deze laatste in het gesproken

msitt. bestaan heeft, is moeilijk uit te maken, te meer daar voorbeelden buiten
de stiftsakte 1443 N ontbreken.
In de ter sprake zijnde categorie brengen wij ook onder de e in de eerste com
ponent van elmissen, Elmissen 1411, elmoesen 1418.

Het ziet er namelijk naar uit
χ
322
dat wij hier moeten uitgaan van een grondwoord rom.
almosina
, met een um
lautsfactor in de derde syllabe. Het nsitt. heeft evenwel een vorm zonder umlaut :
323
324
[a[a]lmou:s ]
, e v e n a l s b . v . ook h e t n h e e r l . : [ a l m o o : s ]
. De vorm [ a l - ]
. . .
. . .
x ,
.
x . .
325
kan zijn oorsprong vinden in rom.

almosna, concurrerende vorm van

almosina

,

terwijl voor nsitt. [aal- ] o.i. gedacht kan worden aan invloed van nnl. [aalmoes ]
(= mnl. aelmoes[s]ene, wel < alemoesCs]ene
], óf aan een zelfstandige ontwik327
keling. Het woorddeel -mis-, door het Mnl. Wb. en Franck-Van Wijk
verklaard
uit vrij jonge klinkerverzwakking en door Van Haeringen

beschouwd als gedeelte-

lijk onder de invloed staande van mis subst., voert ons naar de mnd. hoofdvorm
329
33Û
almisse, maar aldaar ontbreekt el- geheel
. Lexer
vermeldt voor het mhd.
331
steeds al-, maar nooit -mis-. Voor het mnl. geeft het Mnl. Wb.
elmis zonder
nadere oriëntering. Wij vonden, behalve in de Sittardse charters, el- verder nog
332
333
bij Moors

Celmusen, elmusse, elmesse, naast a-vormen] en Van der Heer

[Elmoisen].

Wij krijgen de indruk dat de el-vorm, waarachter een korte klinker

schuil moet gaan, voornamelijk of geheel een aangelegenheid is van het oostelijk,
maar niet al te noordoostelijk mnl.

Wanneer in Sittard, in overeenstemming met

het nsitt., alleen de vorm zonder umlaut aanwezig was, kan de tegenhanger met umlaut vanuit dit oostelijk gebruik als geschreven specimen zijn overgenomen, al
blijft het altijd mogelijk dat Sittard indertijd [nog] een vorm mat umlaut, concurrerend met een umlautloze, kende.
Umlaut vöör -cht zonder volgendeliJ is wellicht aanwezig in de moeilijk te verklaren vorm ghemechs, voorkomend in de formule In orkonde des ghemechs 13Б .
ghemechs is misschien, met t-syncope, hd. gemacht + genitief-s.

Voorbeelden van

'Э *3 /I

deze z.g. cht-umlaut

O Τ ^

verschaft o.a. net telwoord "achtO)" in Göllheim

Íeichte], Judenschreinsbuch
Gulik W I 56

1261

(Eicht e.var.], Pilgerfahrt

[echt, echde],

[echdage "acht dagen" acc.pl.), W II 1076 ^

1ЯЯ7

L III 313

Dit

1Т4Я

[echt], L III 4Б4

8 9

CEitschig, Eiczig],

14 Ί1

[eycht], L IV 69

[echtdusent, echttusent),

1 41 А

Meurs L IV 111

eichtzien.

De Sitt. charters hebben hier echter acht [A] 1353

JU (2x), 1362, 136B, A 1379 И (2χ], 1416, achtene 141Θ, aecht 1379 Μ (2χ], 1426,
aicht 1433, evenals ook veertinacht [A] 1353 N.

Zulke a(-]-vormen zijn a priori te

verwachten voor een plaats die, hier met [ aX ] , [ naX ] , in elk geval tegenwoordig
ten W. van het, Rijnlandse, gebied met cht- umlaut ligt

. Zou deze umlaut wer

kelijk voor ons ghemechs 1368 aangenomen moeten worden, dan zien wij dit voorbeeld
in de eerste plaats als een aan mrijnl. gebruik ontleende, schriftelijke, vorm.

- 94 De aangehaalde voorbeelden van sec. umlaut wijzen de Sitt. charters een plaats
339
340
toe binnen het spellingbeeld van het oostelijk mnl.
en het mrijnl.
gebied.
T.a.v. oostmnl. bronnen kunnen wij wijzen op het materiaal van Moors, Noldus, Van
341
Sterkenburg, Van der Meer, Tille en Holmberg
, verder op Dudenbiezen [Godefert der
Beckere, pegter], Haastr. charters (SP 1294 MA Jan der Gherdenere; И 1294 А 4
Lodewic der beckere. Pesters "pastoors" gen.s., elter; SP 1294 ME Pieter/Janne/
342
Jan der Gherdenere; M 1372 Kenterken eig. (< cantor ?
), Kenterkens, Matheus
343
344
der becker], Leven van Jezus
Cook machtegheit), Limb. Sermoenen
(echter
345
als suffix steeds -agteg naast -agt), Gezondheidsregels
(verken) en S 13B5
(genslich "geheel", eiste "oudste"). Daarnaast moeten hier aangevoerd worden
346
Bestiaire
(echter zeer dikwijls -a-) en, voor het eigenlijke mrijnl.. Rother
347
34Θ
132Θ
1344
, Hagen
, Gulikse charters (o.a. L III 236
beheltenisse; L III 405
1356
1379
gentzliche; L III 554
eyndrechtich; L III 834
eendrechtliken, beheltelich;
1344
1411
349
L III 1000
eyndrechlich, beheltlich(s); L IV 69
mechtig)
; Meurse
charters (o.a. L IV 32 1 4 D 5 mechtig; L IV 111 ^ 4 1 8 mechtich; L IV 150 1 4 2 3 bekrech350
tigen inf.). Kramer
schrijft voor het mfr., dat aldaar de aanduiding van de
secundaire umlaut van ogerm. a in de loop van de 12de eeuw haar beslag krijgt.
Kunnen wij enerzijds aannemen dat het msitt. het verschijnsel als zodanig van de
sec. umlaut gekend heeft, dan moeten wij anderzijds de mogelijkheid accepteren van
ontlening van een of meer concrete voorbeelden aan alg. oostelijk mnl. resp. mrijnl.
gebruik, zoals wij dit ook reeds deden voor de sec. umlaut van ogerm. a in open
τ Ч.+.
351
. . . .
.
. 352
lettergreep

en de oude umlaut van wgerm. a

T.a.v. de bepaling der klankwaarde kunnen wij ervan uitgaan dat het nsitt., zo
als reeds uit de aangehaalde nsitt. voorbeelden bleek, voor de door sec. umlaut uit
a ontstane e een klank heeft die opener is dan de e die uit a ontstaan is via pri
maire umlaut, behalve wanneer deze laatste vôôr г + lab. of vel. staat, in welk ge
val de meer open [e ] verschijnt.

Met deze verdeling sluit Sittard aan bij de al353
gemene toestand in de Limburgse dialecten
en wij hoeven niet bezijden de waar
heid te zijn, wanneer wij aannemen dat voor het msitt. dezelfde verhouding gegol
den heeft, een verhouding die overigens voor het mhd. t.a.v. de sec. umlaut van
^
354
ogerm. a algemeen geaccepteerd is
Onder functionele, of morfologische, umlaut verstaan wij die welke optreedt bij
afleiding, vervoeging en meervoudsvorming.

Deze is in de hedendaagse Ned. dialecTс с

ten geheel of voornamelijk een kwestie van het Limburgs.

Я4R

Weijnen

noemt

als categorieën de verkleinwoorden, de 3e pers. pres., de meervoudsvorming, de comparatieven en de superlatieven. De functionele umlaut sluit nauw aan bij de secun357
daire umlaut : het eindproduct is in het nlimb. regelmatig een meer open [e ]
35fì
en in het mnl. komt deze umlaut vooral voor in Brabant, Gelderland en Limburg
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Paul-Möser-Schröbler

359

brengt dan ook voor het mhd. de —

niet-etymologische

meervoudsumlaut van de masculine a-stammen onder bij de secundaire umlaut.

—

In

onze charters treffen wij zeker de volgende twee groepen aan :
a.

Verkleinwoorden : Hensk<en>, hensken, henskens gen.s. 1435, lempken CA) 1402.
Deze voorbeelden kwamen reeds ter sprake bij de secundaire umlaut, zodat bij
deze categorie sec. umlaut en functionele umlaut volledig samenvallen.

Het

feit dat bij de verkleinwoorden de umlautsfactor steeds aanwezig was, is dan
ook wel de reden dat deze categorie in de Ned. dialecten verder verbreid is
360
dan de overige groepen
b.

Pres. 3 s. : gefellet "uitvalt" = "gebeurt" 1443 N.

De oogst is gering en

bij deze geringheid nog gebonden aan één charter : de stiftsakte 1443 N.
Meer voorbeelden hebben wij bij de functionele umlaut e >

i, het type ghilt,

ghehiltpt, stirfft, dat wij nog zullen behandelen in $ 1Θ.

Het principe van

functionele umlaut in het pres. 3 s. is dus grafisch wel bekend in onze oorkonden en met een stevige blik op nsitt. [3t

g3vé:lt ]

"het bevalt", bij

ост

[g3va:13 ]

"bevallen", kunnen wij de sec. umlaut in gefellet 1443 N voor

het msitt. representatief achten.
Tot het domein van de functionele umlaut zouden wij ook de volgende vorm willen rekenen : hedde pret.opt. 3 s. 1418, 1426 [2x], vgl. ohd. habêti

. Als

indicatiefvorm vinden wij, zonder umlaut, hadde pret. 1 s. 1425, vgl. ohd.
364
habeta
. Een verschil tussen optatief- en indicatiefvorm treffen wij hier

—

ЯР 5

nog ? —

aan in het nlimb.

Zo staat in het nsitt. en nheerl.

de opt.-vorm

[ [h)ae (h)ei: ] "hij zou hebben", o.i. uit hedde, naast [ (h)ae (h)au: ]
had", wel met Welter

te verklaren uit

haude

<

havede.

"hij

Wij kunnen o.i.

verband leggen tussen nsitt. [ (h)ae (h)ei: ] en het hedde in de Sitt. charters.
De vorm hedde resp. hedden pret. opt. 3 pi. komt ook voor in Z.-W.-Brab. archiva, . 368 _ .
. . . 369 .. ,
370
_ ..
371 . .
, ,
372 .
u
lia
, Belg.-Limb.
, venlose
en Gelderse
charters. Holmberg
, in
wiens Bestiaire de pret.opt.-vormen van "hebben"i zelden umlaut kennen, vermeldt
voor deze tekst als uitzonderingen heddes, hets, heden. Tenslotte moeten wij
373
hier wijzen op pret.opt.-vormen met e in Karlmeinet
[hedde 3 s.], DramenbruchЯ7Д

stücke

Я75

(hedz 2 s., het, hedde 3 s.]. Hagen

Я7Я

(hedde 3 s.), Pilgerfahrt

Л ЯЦ*?

íhette. hedde 3 s., etc.), Meurs L III 975

1Δ1 Я

[hedden 1 pi.), L IV 111

(hedde 3 s . ) .
Het is zeer de vraag of wij de vormen ermen e.var. 1399 J e.ν. "armen" = "pauperes" en merck 1450 И "mark" pi., muntsoort, kunnen beschouwen als specimina van
de functionele meervoudsumlaut.

Zoals wij zo dadelijk zullen zien, heeft het

nsitt. bij beide woorden geen vocaalverschil tussen enkel- en meervoud.

Voor

merck geldt bovendien dat de meervoudsvorm niet gebruikt wordt in het nsitt.

—

evenals in het nlimb., nnl. en nhd. — w a n n e e r , zoals in onze charters, een bedrag
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aangsgevGn wordt, vgl. nsitt. [twee: mark ] etc.

Wij zullen het voor de ondarha-

viga e-schrijfwijze daarom in een andere richting moeten zoeken en wel, naar wij
aanstonds zullen zien, binnen het domein van de palatalisatie a >

в vóór -г +

velaar.
Hiermee is voor onze charters het chapiter van de functionele umlaut afgehan
deld.

Het parallellisme tussen oude en hedendaagse gegevens pleit voor een

msitt. realiteit.

Tevens wordt aan onze oorkonden andermaal een plaats toebe

deeld binnen het oostelijk mnl. spellingbeeld naast de Belg.-Limburgse, Venlose
^УРі

Я77

en Gelderse oorkonden
, met bovendien aansluiting aan Bestiaire
en het
379
mrijnl. : Karlmeinet, Dramenbruchstücke (ook nog eppel, eppele gen.pl.
), Judenschreinsbuch

[hende nom.acc.pl.К Hagen, Pilgerfahrt (ook brecht, brechte

3 B 1

pret.opt. 3 s.
] , Gulik L III 464 ^
1411
L IV 69
(henden dat.s., eiste).

4 8

(eiste "oudste"), L IV 55 1 4 1 0 (lenger),

Maast de woorden die wij nu behandeld hebben, staat, zoals wij aan het begin
van deze paragraaf reeds schreven, een tweede groep woorden met e-schrijfwijze,
welke groep В minder voorbeelden bevat dan de eerste.
o

Het betreft nu de woorden

o

ermen e. var. 1399 J, 1414 (5x), huys ermen 1416, huyserme<r¡> 1418, huyserme<n>
1416 (2x), 1439, ermer 1418, ermere<n> 1418 "(huis)arme(n)" (= "pauperes", "-urn",
"-ibus", adj. of gesubst. adj.); merck 1450 И, А 1353 N "mark" muntsoort; even
tueel ook, waarover dadelijk meer, merct 1379 ІЧ, merckt A 1379 M, (A) 1449 "markt".
Het A.B.N, heeft voor deze woorden steeds de vocaalwaarde [a ] , ingevolge de re
gel, dat ogerm. a voor г + labiale of velare consonant in het A.B.IM. doorgaans
про

teruggevonden wordt als [a ]

, uitgezonderd dan bij umlaut o.i.v. een volgen

de i of j, aangezien in dit geval alleen in de verbinding ar + dentaal de a bewaard gebleven is

.

In veel dialecten vinden wij echter ook zonder volgende

umlautsfactor
dede
ogerm.
a vuôr г + lab.гof
niet
terug
[a ] , maar als
[e ] ;
blijkbaar
heeft
consonantverbinding
+ vel.
lab. of
vel.
een als
palataliserende
wer384
king uitgeoefend op de a
. In enige woorden is deze [ e ] ook doorgedrongen in
het A.B.N., door ontlening aan een of meer palataliserende dialecten : scherp,
derven, nerf, zwerm, verf, berm, kermen, werf, erg, sterk, merg, zerk, merk etc.
In ons geval is het van belang te weten dat het nsitt. deel uitmaakt van een uit
gestrekt gebied met palatalisatie a >

e vôôr r + lab. of vel., omvattende het

N.-W.-Veluws, het Bommelerwaards, het Noordbrabants, het Nederlands- en BelgischLimburgs, het Belgisch-Brabants en Oostvlaams dialectgebied

. Voor onze voor-

beelden heeft het nsitt. [ erm ] (als adj. : "pauper" en subst. : "bracchium",
"bracchia") / [ егтЭ ] (als gesubst. adj. : "pauper(es)")

en [ mert ]

"markt".

Voor merck 1450 M heeft het echter [mark ] s., [ тагкЭ ] pi. (muntstukken); o.i.
hebben wij hier te doen met het doordringen van de [ а ] -klank van hd. Mark : tot
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6 januari 1915, op welke datum betaling met Duits geld verboden werd, was de mark
in Sittard een gewoon betaalmiddel.
Afgaande op de hedendaagse dialecttoestanden zouden wij kunnen aannemen dat
onze met e geschreven voorbeelden wijzen op een uit a gepalataliseerde vocaal [e ] ,
389
390
zoals Van den Berg

erop gewezen heeft dat er voor Zuid-Nederland

een paral

lellisme aan te nemen is tussen de gegevens voor de oudere en die voor de nieuwere
tijd.

Een nadere beschouwing van het materiaal maakt echter duidelijk dat in de

mnl. periode de toestand niet bijzonder stabiel was, aangezien naast de voorbeel391
den met e-schrijfwijze er — nog — veel voorkomen met a-spelling
, welke
laatste het beeld danig vertroebelen. Het Sittardse materiaal maakt daarop geen
uitzondering.

Direct treft het ons dat ermen m.var. 1399 J e.v. zeer belaagd

wordt door vormen met a : armen e.var. 1360, 1362, 1379 J, 1399 J (4x), 1436.
1443 N. huusarmen, huu5arme<n> 1353 JA, huus armen 1353 JA [2x], huysarme<n> 1436
(4x), 1439 [5x), husen armen 1353 JA. Het a-type blijkt dus zelfs in de meerder392
heid te zijn. Dit feit is echter niet nieuw. Van Wijk
constateert dat in een
getijdenboek uit Tongeren, geschreven in de 15de eeuw, het woord arm "pauper",
herhaaldelijk voorkomt, maar steeds geschreven met a, terwijl arm in de betekenis
393
"bracchium" met a en e geschreven wordt. Voorts wijst Van den Berg
erop, dat
in een charter uit Kortenberg van 1267 het woord armen ("pauperes") alle vijf
maal dat het voorkomt, geschreven wordt met a.

Echter is dit het enige voorbeeld

van ogerm. a + г + labiaal of velaar in dit charter, zodat de hoognodige verge
lijking met soortgelijke voorbeelden in deze tekst niet kan plaatsvinden.

Geluk

kiger is Van den Berg wanneer hij, temidden van overige gepalataliseerde vormen,
394
a-voorbeelden voor arm "pauper" kan aanhalen uit andere bronnen : Brussel 1383
ЗЧ^
ЗЯ6
Aalst 1391
, Dendermonde 134D, 1405, 1447 (naast ermen]. 1454, 1531, 1616
,
397
яяа
Waas 13Θ3/1384, 1364/1305, 1365
, Sint-Niklaas 1553
. Vormen met e vinden
wij in een charter van 1461, enige plaatsen in Belgisch-Limburg betreffende [ermen,
399
400
verermt]
en in een stuk uit Dendermonde van 1447
[ermen], daarnaast in
401
402
Gloss. Harlem.

(ermuede) en in enige door Van Loey

opgegeven, vooral Bra

bantse, bronnen.
403
Noldus
constateert de aanwezigheid van de vormen arme, armoede in de
404
Cronijck der Landen van Overmaas [1493]
en wijst verder op aerm, armer in een
Limburgs gebedenboek uit de 15de eeuw. De conclusie trekkend uit het onderzoek
405
van Van Wijk, Van den Berg en Noldus constateert Van Loey
dat in Tongeren,
eind 14de eeuw, en in Limburg in de 15de eeuw, a voor г + labiaal of velaar regel
matig als e verschijnt, maar dat arm "pauper" met a geschreven blijft.
biezen

In Ouden-

troffen wij alleen 4x den armen "pauperibus" aan.

ΠΟΟΓΞ kan slechts
407
een e-voorbeeld aanvoeren : ermen, uit een Maaseiks charter van 1390
. Bij dit
alles zijn onze Sittardse vormen met e dus nog opvallend talrijk te noemen;
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409
woord helemaal niet voorkomt in zijn stukken. Tille
geeft armen dat. plur.
Van der Иеег

("pauperibus" ?], steeds met a. Wel moeten wij hier nog wijzen op de Limb. Ser410
moenen
met 3x ermüde, naast armude.
Een belangrijk feit t.a.v. de 3itt. charters is, dat in twee stukken, die door
twee verschillende personen geschreven zijn, a-vormen wisselen met e-vormen :
1399 J : 4x arme<n>. Armen, naast 1x ermen
1439

: 5x huysarm<en>, naast 1x huyserme<n>

Wij kunnen moeilijk aannemen dat beide schrijvers in het ongewisse verkeerden
omtrent de klanks/orm.

d.w.z. nu eens de ene, dan weer de andere zouden aangeven.

Waarschijnlijker lijkt het ons dat zij wisselden in de spellingvorm,

terwijl het

gesproken msitt., wanneer wij afgaan op de overeenkomst tussen e-spelling en hedendaagse klankvorm [ erm ] , alleen de vocaalwaarde [в ] had.

De veronderstelling

van een [e ]-waarde wordt daarbij in belangrijke mate ondersteund door het feit
dat de frequentie van de e-spelling in de Sittardse charters hier veel groter is
dan in de aangehaalde bronnen uit het oostmnl. gebied.

M.a.w., de e-schrijfwijze

kan in Sittard nauwelijks een ontleende spelling zijn, en moet dus wel wijzen op
een inheemse klankvorm.

Wij kunnen daarom, met alle voorbehoud uiteraard, con

cluderen dat in Sittard voor "arm" = "pauper" de palatalisatie а >
val rond 1400 vast is.

e in elk ge

De a-spelling helpt ons daarbij voor Sittard chronclogisch

411
niet verder, aangezien het hier duidelijk een overgenomen standaardmnl.
Ortho
grafie betreft. Het is mogelijk, dat de tijd rond 1400 ook voor andere gebieden
een criterium vormt. Wij denken hier aan de reeds aangehaalde Haaseikse vorm
ermen van 1390. Ook druist deze datum niet in tegen de chronologie van Van den
Bergs aangehaalde voorbeelden, wanneer we rekening houden met diens conclusie dat
de vrij westelijke "a-charters" t.a.v. de palatalisatie а > e vóór г + lab. of
412
vel. vanuit het oosten gepenetreerd zijn
, waarbij tevens de a-spelling wijst
op een nog meer of minder recente a-klank.
Nog hardnekkiger in zijn a-spelling dan armen e.var. 1353 JA e.v. is in onze
stukken het woord arghelist e.var. "kwaadwil" 1348 e.V., dat steeds geschreven
wordt met a, daarbij geflankeerd door de vormen argheren 1352 N [ärgeren А 1352 Ν]
413
"schade toebrengen" inf. (nnl. ergeren
) en arghert "erger" comp. CA) 1379 Π,
voorbeelden die beide zowel in de originelen als in de afschriften éénmaal voor414
komen, en wel in de a-schrijfwijze
. De corresponderende nsitt. vormen zijn
[ erX ] , [erg3r 3 ] , [ erg3г ] .

Oorkondenspelling en nsitt. klankvorm dekken el

kaar dus in genen dele.
Voor het woord arghelist moet erop gewezen worden dat het in Sittard steeds
voorkomt in een bepaalde charterformule, die in het stuk van 134B luidt : alle
arghelist vytghesceyden in desen vors^. zaken.

Wij kunnen dus aannemen dat het
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doorgegeven wordt.

Zulk een traditie is uiteraard het aangewezen middel ouder

taaigoed te conserveren.
Ook in andere bronnen komen van het woord arg e.var. talrijke a-vormen voor.
415
Dit is het geval in de stukken van Van den Berg : St.-Truiden 136Б
argelist;
416
417
Brussel 1360
arghelist; Brussel 1383 arghlelist
, archeit "boosheid",
41Θ
419
420
arghe "boosheid"
; Mechelen 1340
argh "kwaad"; Dendermonde 1434
arghe420
421
list, ghearghert "beschadigd"
j Sint-Niklaas 1553
ärgeren. Dichter bij
422
huis hebben wij in de Limb. Sermoenen
arg als vorm zonder e-concurrentie en
423
in het Leven van Jezus
arghe en arger, eveneens zonder nevenvormen met e.
424
Naast het noordoosten gaande, vinden wij bij Van der Пеег
zonder uitzondering
425
argelist 1345-1519, argh 1457 en bij Tille
argelist als gesloten gelid in de
hele periode 1286-1500, slechts éénmaal onderbroken door erghelist 135Θ; verder
aerghelijst 1342, arch tmet éénmaal erch 1348), gearchwilliget "vijandelijk behandeld" 1463, archwilligende "vijandig", de laatste twee vormen zonder e-concur426
rentie. Voor Gelderse en Kleefse documenten geeft Holmberg
argelist als de
normale vorm, naast éénmaal voorkomend ergelist (1326) en erch (1348).
Voor het materiaal van Tille en Holmberg betekenen de a-vormen van arg(-) niet
een bijzonder verrassend verschijnsel; in onze tijd althans vormen de N.-O. dialecten een gebied waarin ogerm. a vöur г + lab. of vel. teruggevonden wordt als
427
[a ]
. Opvallender zijn vermelde a-vormen voor de aangehaalde stukken van
Van den Berg en Van der Meer, voor de Limb. Sermoenen en voor het Leven van Jezus :
428
het ermee corresponderende hedendaagse taalgebied heeft [erX(-)]
. Van den
429
Berg
ziet dan ook geen andere oplossing, dan voor zijn materiaal bij herhaling
430
voor arg(-) een chartertraditie aan te nemen. Tille
daarentegen meent uit de
rijke overvloed aan voorbeelden van argelist ("über hundert Belege") te moeten
concluderen dat in het herkomstgebied der Gelderse charters a νώώτ г + cons, haar
[a ]-waarde behoudt en dat klaarblijkelijk een sporadische, wellicht oude, [e ] klank in de tijd van 1379-1477 teruggedrongen wordt.
Vermelding verdient nog het voorkomen van e-vormen in charters uit St.-Truiden
431
: 1419 ergelist; 1481 ergelist; 1486 erch; 1532 ergelist. Trouwens, ook bij
432
Moors
vinden wij een behoorlijk aantal voorbeelden van ergelist, en wel vanaf
433
1364 (Maaseik). Voor Van den Berg
is de wisseling in de charters van St.Truiden —

1366 (kopie !) argelist χ 1419, 14B1, 1486, 1532 ergelist (erch)

—

aanleiding om in de a van argelist een voor St.-Truiden in 1366 reële klankaanduiding te zien.
Wij van onze kant zouden, zeer voorzichtig, het volgende willen concluderen :
voor de Limburgse regionen is de overgang arg

>

erg niet vóór 1350-1400 te con-

stateren (Leven van Jezus hs. + 1325 : arg; Limb. Sermoenen hs. + 1390 : arg;
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434
De vorm ergern in Guigoven 1277
bewijst hier niets, wegens de aanwezigheid van
435
een oude umlautsfactor

. Voor Sittard zelf is nog minstens tot 1450 de spel

ling arg- absoluut dominerend.

Dit laatste feit betekent echter niet dat het

msitt. hier geen e-klank gehad kan hebben.

De spelling arg blijkt —

ook —

in

het gehele oostelijke mnl. een vrij uniform karakter te hebben en vooral in arghelist e.var. 134Θ e.V., zoals ook wel in arg С hieren CA] 1352 Ν, kan heel goed
sprake zijn van loutere overname van een vaststaand schriftbeeld.

Ook het feit

dat de oude umlautsfactor i in arg[h]eren zich niet bijzonder heeft kunnen doen
gelden, kan niet los worden gezien van een overwicht van de vorm arg.
De nodige hoofdbrekens bezorgen ons ook de voorbeelden voor nnl. "mark" (munt
soort) en "markt".

Wij beginnen met "mark".

de e-vorm merck uit 1450.

Voor dit woord vermeldden wij reeds

Deze wordt beconcurreerd door vormen met а : 1351 marc;

1353 N marc, march; 1401 marck.

Er tekent zich dus, echter op basis van weinig

voorbeelden, een chronologische tegenstelling af tussen oudere a-vormen en een
jongere e-vorm.

Het beeld wordt iets scherper, wanneer wij nagaan hoe de kopiist

van het charter van 23 november 1353 bij zijn arbeid in het cartularium te werk
gaat t.a.v. de oorspronkelijke a-vormen.
Echter verandert hij mare in merck.
436

Het voorbeeld march laat hij staan.

Het desbetreffende afschrift is van + 1450.

De verandering van mare in merck en de aanwezigheid van de vorm merck in 1450
kunnen een aanwijzing zijn dat het jaar 1450 beschouwd moet worden als datum ad
quem voor het zich doen gelden in Sittard van de palatalisatie a >
woord "mark", een relatief late datum dus.

e in het

Nog later moet dan weer de a-klank het

verloren terrein heroverd hebben, o.i. onder invloed van hd. Пагк, naar wij in het
voorafgaande schreven.
Onderzoeken wij andere bronnen, dan treffen wij om te beginnen in Dudenbiezen
437
enige malen mare aan, zonder concurrentie, terwijl Haastricht 1294 А 4 ons de
eigennaam Hondertmarcs gen.s. en Maastricht 1372 ons vijfmaal mare verschaft. Bij
436
Van den Berg
vinden wij een charter van St.-Truiden uit 1366 met zowel merck
439
als marck. Noldus vermeldt voor Guigoven 1277 mark C2x)
, voor Tongerse Cijns440
boeken 14de eeuw merch
, voor een Limburgs gebedenboek uit de 15de eeuw merch
441
442
Voor Venlo geeft Van der Meer merck uit 1385
, echter naast martel kein]
443
1320, 1359. 1363, 1369, 13Θ4, 1413, 1425, 1457
. Nog verder naar het N.-O.444
gaande, vinden wij bij Tille
marc als normale vorm, naast 2x mere (1323, 1402).
445
Holmberg
tenslotte geeft voor zijn Bestiaire mark en voor Gelders-Kleefse
446
charters 1x mere (1323)
, naast mare passim.
Ook buiten Sittard tekent zich dus voor "mark" enigermate een chronologische
overgang van a- naar e-vormen af, waarbij ons in de eerste plaats het Limburgse ge
bied interesseert.

De spellingen schijnen hier een tijdstip van overgang te sugge-
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reren dat ouder is dan in Sittard.

De tegenstelling Guigoven 1277 mark, Ouden-

biezen marc X Tongeren 14de eeuw merch wijst op een tijdstip rond 1300.

De wis-

seling marck/merck in St.-Truiden 1366 doet deze datum opschuiven in de richting
447
1400, maar ... het desbetreffende stuk is geen origineel, maar een kopie
!
Voor de 14de eeuw hebben wij dan nog het, helaas zwaar belaagde, Venlose merck
van 13B5 en voor de 15de eeuw het voorbeeld merch uit Limb. Gebedenboek.

Wij

kunnen afsluitend, onder alle voorbehoud uiteraard, concluderen dat de palatalisatie a

>

e voor het woord "mark" in de Limburgse regionen vastere vormen aan-

neemt in de tijd 1300-1400, met welke conclusie wij toch weer enigermate in de
richting gaan van de vermelde datum ad quem 1450 voor de Sittardse charters.
T.a.v. "markt" rijst al direct de vraag of wij wel steeds te doen hebben met
een oude a.

Naast elkaar staan namelijk enerzijds os. markat, ohd. markat en

anderzijds ohd. mërkât. mërchât.
lat. marcâtus <

De vormen met a vinden hun oorsprong in vulgair448
lat. mercatus, die met e in lat. mercêtus zelf.
Kijken wij

nu hoe wij de historische basis, voor het ogenblik in het midden latend of deze
vulgairlat. marcâtus of lat. mercatus zou zijn, terugvinden in het ons ter beschikking staande materiaal, dan vinden wij in onze Sitt. stukken, zoals reeds
bleek, de vorm merct 1379 Π / merckt 1449, zonder concurrentie van spelling met
a.

Wellicht kan ook nog meegerekend worden de eigennaam Cjohan vanden) audenmerct

1353 N.

In het cartularium vinden wij alle terug met e-spelling : A 1353 N auden

merct, A 1379 И, А 1449 merckt.
449
De gegevens van Van den Berg
verschaffen ons eveneens een aantal voorbeel
den met e-spelling : St.-Truiden 1481; Wuustherk 1461; Brussel 1342; Lier 1394;
Aalst 1447; Dendermonde 1416, 1524; St.-Niklaas 1553. Daarnaast vinden wij ech
ter ook spellingen met a : Antwerpen 1324; Brussel 1360, 1366; Aalst 1391; Den450
dermonde 1317, 1416; St.-Niklaas 1553. Goossens
deelt voor de Brabantse
steden mee dat in de periode 1301 tot 1450 het aandeel van a van 74 % daalt
naar 45 %, maar dat de participatie van e stijgt van 18 % naar 53 %; t.a.v.
de Noordbrabantse en Limburgse steden geldt voor 1450 zelfs de verhouding 76 %
451
e tegenover 24 % a. Moors
vermeldt de vorm merct uit drie Maaseikse char
ters van 1341, 1343, 1350 en één Loons charter van 1398. Onze Maastr. charters hebben uitsluitend -a- : M 1294 A 4 Harct, Kersemarct "Kaarsenmarkt" ;
M 1294 A 6 Kersemarct. Houtmarct; И 1372 flarct, Kersmarct. Het Leven van Jezus
452
, hs. ± 1325, heeft alleen markt. Van der Meer geeft voor Venlo -merc[k)t
1384, 1385, 1387 4 5 3 , Cjaer)meert 1531, 1552 4 5 4 , daarnaast markt 1320 4 .
456
Tille
vermeldt marckten dat.pl. 1449, maercte dat.sing. 1322, koeren marckt
1466, markettollen dat.pl. (z.j.L naast jaermercten dat.pl. 1355, merkede dat.
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s. 1344, merctrecht 1383. Holmberg
tenslotte geeft voor de door hem onder
zochte Gelderse en Kleefse archivalia 2x jaermerkQt (Kleefs Heffingsregister
45B
1312-131B, naast market etc, pass.] en merkede (1312, 1344
).
Het valt op dat dG voorbeelden van e-spelling voor "markt" in het algemeen
van vroegere datum zijn en een grotere geografische (noordoostelijke] verbreiding
hebben dan die voor "arm" ("pauper"], "arg-/erg" en "mark".

Vgl. voor Sittard

(A) 1353 N audenmerct naast mare 1351, 1353 N. march 1353 N en 1379 M merct CA
1379 Π merekt], naast arghert (A] 1379 П.

Deze chronologische prioriteit en

ruimere spreiding pleiten ervoor dat de oostelijke e-vormen van "markt" niet in
de lijn liggen van vulgairlat. marcatus, maar van lat. mereätus, en dus een oude
459
e bevatten.
Wanneer toch in het oosten van ons taalgebied ook de e van
merc(kH e.var. ontstaan zou zijn door palatalisatie van a

йог г + velaar, zou

den wij kunnen overwegen, bij alle beperkingen die het materiaal ons oplegt, of
de palatalisatie а >
"arg-"/"erg" en "mark".

e bij "markt" niet van vroegere datum is dan die bij "arm",
Dns baserend op merct in Maaseik 1341, 1343, 1350 kun

nen wij dan de mogelijkheid opperen dat de palatalisatie bij "markt" rond 1350
in de Limburgse regionen vrij vast staat.

Deze datering druist niet in tegen on

ze Sittardse gegevens en ook de Venlose voorbeelden bezorgen geen moeilijkheden.
Dat Maastricht 1372 Marct en Kersmarct heeft, betekent in dezen geen hinderpaal,
aangezien dit charter een afschrift is van een stuk van 1267

, zodat desbe

treffende oudere voorbeelden zonder meer kunnen zijn gekopieerd.
Behalve de reeds vermelde vormen ermen e.var. / armen e.var. 1353 JA e.v.
arg[h]elist/argh9ren/arghert 134

e.v., merek/mare e.var. 1351 e.v. en eventueel

merc(k]t 1353 N e.v. hebben onze stukken weinig andere voorbeelden op het gebied
van ogerm. а + г + lab. of vel.

Vooreerst de uitsluitend met e(e] geschreven

groep erfnamen etc. 134 e.v., waarin de ogerm. a primaire umlaut ondergaan heeft
461
tot e
, zoals wij aan het begin van deze paragraaf reeds zagen. Vervolgens
hebben wij de eigennaam (sinte] Margriten 1360, die wij in het nsitt. terugvinden
4R2

als [grei:t ]

4РЯ

, met Sittardse diftongering { ее ] > [ ei ]

. Wanneer deze

naam in 1360 nog in de volle vorm werd uitgesproken, hoeft de spelling met a niet
te wijzen op een ontbreken van de palatalisatie а >

e, maar kan deze zeer wel

onder invloed staan van de lat. vorm (Sancta) Margareta. Tenslotte dan de vorm
464
arbeit e.var. 1379 J e.V., onfr. arbeit, ohd. ar(a]beit, nhd. Arbeit
. Dit
woord komt in onze stukken regelmatig voor en wel steeds in een bepaalde charterformule die aangeeft dat een erfpacht e.d. geschieden moet op iemands cost end
arbeit (1379 J; 1399 J : kost en<dá> arbeit] c.q. cost[,] anxt ind arbeit e.var.
465
(1401 e. v.]
. Het is dus mogelijk dat de ohartertraditie hier een oudere
vorm, i.e. uiteraard die met a, conserveert; wij overwogen deze mogelijkheid reeds
t.a.v. arghelist e.var. 134B e.v.

In het nlimb. bestaat het woord arbeid e.var.

o.i. niet als levende vorm; wij vinden er werk etc.

Het kan dus zijn dat arbeit
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niet alleen gebonden Is aan een chartertraditie, maar dat deze traditie bovendien
steeds afgeweken is van het lokale taaieigen.

In dit kader is het opvallend dat
¿IRR

in het meermalen geciteerde materiaal van Van den Berg

het woord niet éénmaal
4R 7

verschijnt.

Het ontbreekt ook in de gegevens van Иоогз

4Rfl

en Van der fleer

,

maar dat kan zijn omdat de gepalataliseerde vorm, i.e. erbeit, niet voorkomt in
het door hun onderzochte gebied, welk feit eveneens illustratief zou zijn. Het
45g
470
Leven van Jezus
heeft arbeit. Tille
geeft voor de Gelderse charters een
471
tweemaal voorkomende vorm arbeyt. Holmberg
vermeldt voor zijn Bestiaire de
472
vorm arbeit. De constatering van Van Loey
dat erbeit "minder gebruikelijk"
is, schijnt dus alleszins gerechtvaardigd. Het woord "arbeid" is blijkbaar t.a.
v. de palatalisering a >

e vöör г + lab. een buitenbeentje.

in de uitheemsheid en/of chartertraditie, of zijn er —

nog —

Ligt de oorzaak
andere factoren

in het spel, die wij momenteel niet vermogen te achterhalen ?
Wanneer wij trachten voor het mlimb. tot een eindoordeel te komen m.b.t. de
palatalisatie а >

e vôôr г + labiaal of velaar, moeten wij vooropstellen dat

het materiaal dat ons ten dienste staat, gering is, niet alleen voor Sittard :
473
Tille
constateert het met name voor haar onderzoekingsgebied. Een tweede
vaststelling sluit bij het zoeven opgemerkte aan : het materiaal is niet alleen
gering, maar geeft bij deze geringheid bovendien geen doorslaand overwicht aan
e-spellingen, welk feit bij de bespreking der afzonderlijke voorbeelden reeds
bleek.

Bekijken wij ter aanvulling enige mlimb. literaire bronnen waaruit ons

gegevens ter beschikking staan, nader, dan vinden wij het volgende beeld :
474
hs. + 1200
Servatiusfragmenten
: steeds а : arm "pauper" nom.m.s.,
hs. + 1220/1240
hs. + 1250

hs. + 1250
hs. + 1300

warf pret. 3 s., starch.
475
Aiol
: steeds a, behalve —

met umlautsfactor —

gescerpet p.p.

Gezondheidsregels : steeds a : darftu "mag jij", darme, warmen
47Б
477
adj.ace. m.s.
, Margrieten dach
47Θ
Tristan
: alleen stare.
479
Lutgart К
: regelmatig ermoede, maar verder alleen arm, arem
en andere a-spellingen.

hs. + 1325

hs. ± 1390

Leven van Jezus

: alleen erme (naast arme] "bracchium",
4Θ1
scherpe "reiszak", ofr. escharpe
; met umlautsfactor : wer482
. ,
men
; verder steeds a.
4B3
Limb. Sermoenen
: alleen erm "bracchium", ermüde, scerpe
"reiszak", verwe "kleur", ook erwermen, verwennen; daarnaast :

15de eeuw

arm, armude, varwe etc.
4Θ4
Tongers Getijdenboek
: erke "ark" (naast arke), herpen "harp"

15de eeuw

dat.s., sterek, scerpe(n).
4Θ5
Limb. Gebedenboek
: merch, sterk, werf, naast aerm, armer.

15de eeuw
1493

Kroniek Luikse Oorlogen
: steerek, sterek, Burchwerm.
487
Treckpoel
: erstwerf, werf, naast arme, armoede.

4ñR
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Overzien wij het gehele verzamelde materiaal, dan geeft het ons de indruk dat
de palatalisatie a >

e

ойг г + labiaal of velaar in de Limburgse gebieden haar

identiteit begint te krijgen in de tijd 1300-1400, met ruimte voor jongere aan
zetten.

Chronolische diversiviteit lijkt voor de onderscheiden woorden of groe

pen woorden bij dit proces aannemelijk.

Uiteraard moeten wij, zoals reeds ge

bleken, zeer voorzichtig zijn bij het aannemen van palatalisatie voor "markt",
omdat wij hier sterk rekening moeten houden met een voortborduren op wgerm. e.
In elk geval verschijnen voorbeelden van "markt" met e voor 1350. Relatief laat
lijkt in het algemeen de palatalisatie voor "arm" "pauper" [rond 1400; opvallend
vroeg is echter het reeds vermelde ermoede in Lutgart K), al komt de datum voor
de woordgroep "arg- /erg" dicht in de buurt : afgezien van het niet-representatieve ergern in Guigoven 1277 niet voor 1350-1400.
logische afstand niet zo groot : 1300-1400.

Dok tot "mark" is de chrono

Een niet-gepalatallseerd "arm" is

dus niet direct een unicum : het hele onderhavige beeld, althans het hele spel
lingbeeld, vertoont een niet-uniforme ontwikkeling.

In haar geheel genomen maakt

de palatalisatie а >

e vôôr г + labiaal of velaar voor het mlimb. de indruk een

jong proces te zijn.

Hierop wijst ook het open karakter van deze e in het nlimb.

Л Q Q

: hetzelfde open karakter als de in gesloten syllabe staande ogerm. a met se
cundaire umlaut heeft tegenover de primaire umlaut van deze a.
Dat het centrum van de ter sprake zijnde palatalisatie gelegen is in Brabant,
499
490
zoals Van de Berg

meent, is mogelijk

. Toch moeten wij ook wijzen op

vroege e-vormen in de Gelderse charters, welke e-vormen wij in het voorafgaande
grotendeels reeds te berde brachten : 1323 mere, 1329 deruen, 1343 sterke, 1348
491
492
493
erch. ook 1344 merkede (3x)

, 1326 ergelist, 1331 derf

. Voor Kleef

moeten wij de reeds aangehaalde voorbeelden 1312 merkede en 1312-1318 CKleefs
Heffingsregister) jaermerket niet geheel uit het oog verliezen.

Misschien is het

al bij al veiliger deze palatalisatie te zien als een algemener oostelijk mnl.
494
verschijnsel, met overigens een westwaartse expansie, naar Van den Berg

meent

te kunnen aantonen en die door de door ons bijeengebrachte gegevens niet wordt
tegengesproken.
Wij mogen onze beschouwingen over de palatalisatie a

>

e

ойг г + lab. of vel.

niet beëindigen zonder de aandacht te vestigen op de mrijnl. situatie in dezen.
Het is namelijk van belang te weten dat wij de onderhavige e-spelling niet vinden
opgegeven als voorkomend in het mhd. in het algemeen of het mrijnl. in het bijzonder en dat wij er in onze mrijnl. bronnen dan ook geen voorbeelden van hebben aan495
„
getroffen
. Integendeel, waar ons mrijnl. materiaal specimina van ogerm. a
496
vôôr г + lab. of vel. heeft, bevatten deze de spelling a, b.v. Bestiaire
mark,
stark, arbeit, scarpe adj., harpt pres. 3 s., varwe, daruen, darf pres. 3 s., arm,
497
49Θ
armude (met umlaut : ergere comp.]; Rother
marke; Göllheim
arch; Juden-
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schreinsbuch

499

marK, marc, marck, marke, marcke, Aldenmarte "Oudenmarkt", alden-

marte, Marportze e.var. "Marktpoort"
. Voor de Gulikse charters : W I 21 В
1251
- . , ,,_,-_ 1261 „
..T ,_„ 1261 .. , ,,T „_ rt 1263
-. .
arge list; W I 55
Marc; W I 56
March; W I 69 A
arge liste,
marc, Mulinnarken; W I 69 В
arge list, marc, Mulenarcken; W I 70
arge list,
i одр

о

marc, vunfmarc, sant тагх tag; W II 1076
arge liste, marc, vunfmarc; W IV
1299
1337
34B5
arge list, marc; L III 313
e.v. marchgreue, marchgreuinne e.var.;
1402
latere oorkonden : S 1401 argelist, marde dat.s.; L IV 14
argelist; L IV 72
1412
1429
argelist; S 1417 argeliste; L IV 191
argelist, ärgeren inf., sente Nar1 Я4Р!

1 372

grieten dach. Voor heurs : L III 429
argelist; L III 721
argelist,
1373
greue(n) van der Marke nom./dat.s.; L III 744
argelist, Ailffs/Ailffe van
1392
1393
der Marke gen./dat.s.; L III 975
greuen van der Marken gen.s.; L III 990
argelist; L IV 32
argelist, marck; L IV 9
greuen van der Marke dat.s.;
141Я
1423
L IV 111

argelist, Gerard van der Marke; S 1421 argeliste; L IV 150

argelist, sent Margreten dach.
Een en ander wil voor Sittard zeggen, om daarmee te sluiten, dat de overgang
van oudere a-spelling naar jongere e-schrijfwijze, die wij zich zien manifesteren
in de tegenstellingen armen e.var. 1353 JA —
var.

ermen e.var. 1399 J e.V., mare e.

1351 e.v. — m e r e k 1450 M, A 1353 IM, niet inhoudt een partij kiezen voor een

mrijnl. spellinggebruik, maar wel, met de overige desbetreffende e-voorbeelden,
de aansluiting betekent aan een in eerste instantie oostelijk mnl. spellingtype,
dat de respons is van een plaatsgevonden hebbende klankovergang.

§ 11

De spelling a(-) voor ogerm. a in gesloten lettergreep

De desbetreffende voorbeelden zijn in te delen in twee groepen :
1. een groep verbale vormen met z.g. rückumlaut,
2.

een groep met de overige voorbeelden.
501
Tot de gevallen van rückumlaut
horen in onze charters de volgende voorbeelden : bekandCeJ pret. 3 s. van bekennen "verklaren" 1348, 1349, 1351, 1352 F, CA)

1352 N. 1353 JA. (A) 1353 JU» CA) 1353 N, 1356, 1357, 1362, 1369. 1379 J. 1399 J,
502
A 1401
, CA) 1402, 1404, 1411, 1414, 1417, 141B, 1426, 1427, CA) 1446, bekanden
pret. 3 pi. 1360, CA) 1379 M, bekant p.p. 1350, 1390 (A 1390 -dt), gekant, geka<rOt
p.p.

1435, 1436, 1443 F, (A) 1449, 1450 0; ghesat e.var. p.p. van setten : alle

charters behalve 1368. 1399 0, 1416, 1421. 1425, 1428, 1443 N, (A 1379 M), in welke
dit woord geheel ontbreekt, besad p.p. 1350; genant p.p. van nennen "noemen" 1439,
1443 F, 1443 N; belacht p.p. van beleggen 1443 N; gestalt p.p. van stellen 1443 INI.
Tot deze categorie behoort ook de eig. Goedsghewant e.var. [A] 1353 JU, mits deze
503
althans een p.p. van wenden bevat
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De rücKumlaut, in het pret. en het p.p., is een normaal varsch•jnsel in het
hedendaagse Limburgs en komt daar niet alleen tot uiting in een wisseling tussen
e en a, maar b.v. ook in een zodanige tussen eu en oo : [ (h)eu:r3 ] "horen" —
504
[ ІХ Chloort ] "ik hoorde"
. Van onze voorbeelden vinden wij in het nsitt. met
rückumlaut terug [g3zat ]
[(ЬЭ)ке:пЭ ]

, [bBzat ]

, nheerl. [(b3)ki:n9 ]

en [ g3laX ]

. Het ww. nsitt.

, heeft in het nsitt. echter het pret.

[b9kénd3 ] etc. en het p.p. [g3ként ] resp. [b3ként ] , tegenover nheerl. [ka:nk ]
510
pret. en [g3ka:nk ] , [ЬЭка:лк ] p.p.
. Naast de inf. [sjté:l3 ] vinden wij in
het nsitt. als pret. [ sjtéld3 ] en als p.p. [gösjtélt ] . Het ww. nennen komt o.i.
niet meer voor in het nlimb.; wij kennen althans alleen vormen die verwant zijn
511
met nnl. noemen : nsitt. [nui:m3], pret. [nui:md3 ] e t c , p.p. [g3nui:mp ]
512
Voor het mnl. vinden wij o.a. gegevens bij Franck
. De vorm ghesat komt
volgens hem aldaar zelden voor en lachte, ghelacht, van legghen, acht hij beperkt
513
tot het Limburgs.
rückumlaut.

Dok Van Loey

vermeldt voor het mnl. werkwoordsvormen met

Hij deelt daarbij mee dat de vormen satte [bij setten), sachde, ge-

sacht (bij seggen], lachte, ghelacht (bij leggen] alleen voorkomen in oostelijke
bronnen.

Het zijn dus deze laatste waarin wij in eerste instantie een regelmatig

voorkomen van de ter sprake zijnde rückumlaut verwachten, welke verwachting door
onze oostmnl. teksten inderdaad bewaarheid wordt :
514
De Servatiusfragmenten
hebben sande en gesant• Een groot aantal voorbeelden
515
van de onderhavige a-spelling heeft Aiol
: lachte, lachten, belachten, uutsachten 3 pi. (bij uutsecgen], becande, becanden, genant, randen, gerant, gescant,
sand [e] ,

gesant.

Voor Dudenbiezen noteerden wij satte 3 s. besatte 3 s., sat we,

satten 3 pi., gesät p.p., genant. (Vor)genante(n), bekant p.p.. voor de Maastr.
charters SP 1294 ИА bekanden 3 pi.; M 1294 A 4 bekanden 3 pi.; SP 1294 ME ercant
p.p.; M 1372 becanden 3 pi.
bij Moors

г л г-

T.a.v. de Belg.-Limb, charters vinden wij gegevens

. Deze somt een groot aantal specimina op van ghesat etc. — reeds
517
— naast 4x gheset; naast 5x satte staat 1x sedhde

in Guigoven 1277 staat gesat
en lx besetde.

Voor het ww. "leggen" schrijft hij dat het gewone p.p. gelacht is;

geleecht, geleet en gheleit komen elk éénmaal voor.
normale vorm, waarnaast 4x lacht(e) voorkomt.
beeld, heeft hij 2x sachte, 2x -ghesagde

In het pret. is echter lede de

Voor "zeggen". Moors' laatste voor-

en lx gesacht.

Opvallend is dat in

het Leven van Jezus de onderhavige rückumlaut geheel ontbreekt.

De a-vorm komt

hier alleen voor in andere omstandigheden, n.l. wanneer het pret. en p.p. vanouds
geen middenvocaal bezitten, in welk geval ook het alg. mnl. en het nnl. "rückum519
520
laut" hebben
: bracht(el, (geJdachte, hadde
. Deze kwestie is hier echter
521
niet aan de orde. Een ten dele ander beeld vertonen de Limb. Sermoenen.
De
rückumlaut die wij momenteel bespreken, blijkt daar regelmatig voor te komen, de
ww. "leggen" en "zeggen" echter uitgezonderd.

Deze hebben leg(e)de, ghelegt en
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SGgCelde, sechde, seide, gesegt•

Van der Пеег roert de kwestie van de rückumlaut

niet aan, zodat wij verder moeten gaan met Tille.

Het blijkt dat in de Gelderse

charters bij de werkwoorden "bekennen", "leggen", "zeggen", "zenden", "zetten",
"stellen" vormen met rückumlaut voorkomen, en wel m.u.v. 2x bekande steeds als
perfectumvormen, naast zulke met e, en dat de eerste gaandeweg de laatste over522
vleugelen.
Voor "zeggen" en "zenden" is dat ongeveer vanaf 1379, voor "zetten"
en "leggen" ligt het tijdstip van overgang vroeger, voor "stellen" wellicht later.
523
524
Tristan
tenslotte heeft rande en gerant.
Werpen wij nu ook nog een korte blik op het oostelij k-chronologisch aspect van de
aan de orde zijnde rückumlaut, dan zien wij dat deze reeds in de Dudfrankische Psalmen525
fragmenten
aanwezig is : sanda, santa; be-, bicanda, -on, naast kende; satta, -os,
-on, gesatta, -os. Pret.- en p.p. -vormen van "leggen" en "zeggen" ontbreken er.
Concluderend kunnen wij vaststellen dat de Sitt. charters met hun a-voorbeelden
passen in een oostmnl. taaibeeld, vooral met de exclusief oostelijke vormen ghesat e.var. 1348 e.V., besad 1350 en belacht 1443 N.

Deze blijken van de voorhan-

den zijnde voorbeelden ook die te zijn die in het nsitt. [a ] hebben, terwijl de
overige niet —

meer —

in de a-vorm aangetroffen worden.

De combinatie van a-

spelling en nsitt. [a ]-waarde maakt het bestaan in het gesproken msitt. van rückumlaut voor ghesat e.var., besad en belacht aannemelijk.

De blijkbaar zeldzame

schrijfwijze gesait 1439 roept daarbij ook nog gedachten op aan. later verloren
gegane

, rekking, al is spellingovername uit ten oosten van Sittard gelegen

gebieden hier niet onmogelijk.

Wij vestigen te dien aanzien met name de aandacht

op de nog te vermelden vorm gesait in Bestiaire.

Vermeld charter 1439 heeft b.v.

ook de vormen zu, moessen "maat" gen.s., loessen "laten" inf., betzaele<n>,
527
sécher, saeche, met klankverschuiving
, en kent trouwens nog andere naar oostelijkere regionen wijzende verschijnselen.
52Θ
Op deze plaats moeten wij ook wijzen op de mening van Kern
, in wiens Limb.
Sermoenen pret. en p.p. van "leggen" en "zeggen" geen a-vormen hebben, dat bij de
invoering der a-vormen van deze twee werkwoorden het voorbeeld kan zijn gegeven
door de ww. "kennen" en dgl., maar dat anderzijds Duitse invloed toch onmisken
baar is. Wij van onze kant willen aanstippen dat reeds Aiol lachte, lachten, be
lachten heeft, naar wij zoeven zagen, dat het p.p. gelacht in de Gelderse char529
ters
voorkomt vanaf 1359 en in de Belg.-Limb, charters van Moors de gewone
vorm is, zoals al medegedeeld werd.

Wij mogen daarom aannemen dat reeds rond

+ 1220/1240 [Aiol] de rückumlaut van "leggen" in het oostmnl. aanwezig is. Voor
a-vormen van "zeggen" mogen wij ons beroepen op het reeds aangehaalde untsachten
530
in Aiol en op voerg[h)esagde in Maaseik 1341
Een en ander wijst intussen de mogelijkheid dat de a-vormen van "leggen" en
"zeggen" in het oostmnl. uit het Duits ingevoerd zijn, niet af.

In het mhd. is na-
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melijK de ter sprake zijnde rückumlaut alom aanwezig

531

en onze mrijnl. bronnen

en die uit het overgangsgebied van het oostmnl. naar het mrijnl. hebben er dan
532
ook regelmatig voorbeelden van
, waarbij wij met name wijzen op sahte, satten
533
in Floyris
, satte [2x, naast lx sette), gesait И х , naast geset» geseet, ge534
seit), gelagt И х , naast geleget, gelegt, geleit) in Bestiaire
, gesast, ge535
lacht, gelait, sachte [sads) in Göllheim
, satte, gesät, versât in Judenschreinsc op

buch

C;Q7

, laichte, gelaicht, saichte, saichten, gesaicht in Hagen

, (neder)-

lacht Ce), lachten, gelacht, sat, satte, besät, gesät, stalt, gestalt, sacht, sachte,
53B
17fi4
saigde (salde), gesaget [gesait) in Pilgerfahrt
, bêlait in W II 1076
(Gulik). Ook het mnd. heeft regelmatig verbale vormen met rückumlaut, naast zulke
539
zonder rückumlaut : satte, sattede, naast sette, settede, etc.
Blijkens de zo
straks omschreven verhoudingen in de Belg.-Limb, en de Gelderse charters zouden
bij ontlening in het oostmnl. aan het Duits van a-vormen in het pret. en p.p. van
de ww. "leggen" en "zeggen" en wellicht ook andere, de perfectumvormen de preteritumvormen zijn voorgegaan.
Voor zoeven niet ter sprake gekomen Sitt. voorbeelden met a, t.w. bekand(e)[n)
1348 e.V., bekant 1350 e.V., gekant 1435 e.V., genant 1439 e.V., gestalt 1443 N,
overwegen wij het bestaan van een [a ]-klankvorm die later verdwenen is.
stip van verdwijning echter is onduidelijk.

Het tijd-

Zo mogen wij uit het feit dat de

vormenrij bekandCe) e.var. voorkomt t/m 1450, niet zonder meer concluderen dat de
[é ] van nsitt. [ (b9)kénd9 ] , [ (b9)ként ] eerst dateert van na 1450. Ons bekandCe) (n) etc. is gebonden aan een bepaalde charterformule, die b.v. in 1348 luidt :
Wir scepen ghemeynlich der stad van zittert doen kont

dat voer ons

comen is johan ouendorscher bekande apenbaerlich dat he

De mogelijkheid

van een stereotiep-traditioneel element in deze a-spelling is niet te sluiten.

Groep 2, die van de woorden met a-spelling zonder rückumlaut, valt uiteen in twee
subgroepen :
1.

een subgroep bestaande uit voorbeelden met enkelvoudig vocaalteken a in gesloten lettergreep : stad e.var. 1348 e.V., dat 1348 e.V., gasthuis e.var. 1348
e.V., van 1348 e.V., dach e.var. 1348 e.V., onderpant e.var. 1348 e.V., hant
e.var. 1348 e.V., acht num. 1348 e.v. etc., pachtelics 1352 N e.V., armen e.var.
540
541
1360 e.v. etc.

2.

. aide e.var. 1379 Π e.v. etc.

;

een subgroep bestaande uit voorbeelden met a + e of i in gesloten lettergreep :
waes pret. 3 s. 1348 e.V., vaet e.var. 1352 N e.V., daegh e.var. 1369 e.V.,
aecht e.var. num. 1379 M e.v., stait e.var. 1401, e t c , aerbeit (A) 1446,
behaelt 1439.
T.a.v. de representatie in het nsitt. van bovenstaande voorbeelden is te schrij

ven dat ogerm./wgerm. a in het nsitt. in gesloten syllabe wordt teruggevonden als
korte [ a ] of als gerekte [ aa ] , behalve in bijzondere gevallen als secundaire c.q.
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functionele resp. morfologische umlaut, palatalisatie vôûr г + lab. of vel.,
1-vocalisatie in de combinatie ogerm. a + 1 + dent.
Wij laten, omdat wij deze reeds behandeld hebben
543

542

of nog zullen behandelen

, van de in de subgroepen 1 en 2 opgesomde voorbeelden die woorden buiten be
schouwing die onder de drie zoeven vermelde bijzondere verschijnselen ressorte
ren en vinden dan van de overgebleven msitt. specimina de volgende nsitt. repre544
545
546
sentanten : met korte [a ] : [ sjtat ]
, [dat ]
, [ gashoes ] , [ va(n) ]
547
546
[ondrpantj ] , [ [h)antj ]
, [ aX ] ; met gerekte [ aa ] : [ daaX ]
,
549
550
[(h)ae waas ]

"hij was", [vaat ]

cnderhavige spelling met a[-).

. Hierna kunnen wij terugkeren naar de

Daarvan is het type met enkel teken a, voor in

gesloten syllabe staande, geen umlaut etc. ondergaan hebbende a, de regelmatig
voorkomende in het mnl.

zowel als, met het mrijnl.

, in het mhd.

Wij

mogen stellen dat de Sitt. oorkonden zich hier aansluiten bij de mnl. traditie.
In de gevallen dat wij voor hst msitt. een korte vocaal [a ] mogen aannemen, is
er daarbij parallellisme tussen spelling en vocaallengte.

Waar echter voor het

msitt. een gerekte [ aa ] te overwegen is, is dit parallellisme afwezig en is de
554
spelling a voor Sittard een standaardmnl. schrijfwijze zonder meer.
Daaren
tegen vindt de rekking wél een spellingpendant in de schrijfwijze ae en ai, waarvan de eerste in dit gebruik oostmnl. is, maar waarin de grafische e vanaf 1401
555
ten dele vervangen wordt door het in oorsprong mrijnl. lengteteken i.
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Hoofdstuk 3

§ 12

DE SPELLINGEN VOOR GERM. AI, ΐ, E. I, E FN E.

De spellingen ey, eij, ei en e(e), ie (ι) voor ogerm. ai, ohd. ei

Voor ogerm. ai. ohd. ei hebben de Sitt. charters de volgende spellingen :
1. ey

: dsyl e.var. 134Θ e.V.; eyn e.var. art. en num. 134Θ s.v.; ghemeynlich
e.var. 134Θ e.V.; vytghesceyden p.p. 1348 e.V.; steynwech 1349; meyste<re>n e.var. pi. 1350 e.V., sekerCh)eyden 1367. 1379 J; gheystlichs
1379 14; etc.

Hierbij ook gheyt e.var. "gaat" 3 s. 1350 e.v. en steytt

e.var. "staat" 3 s. 1357 e.v.

1

2. eij : beijder 1411; gemeijnlich. deijle dat.s., gereijdt A 1352 N fnaast ghe
meynlich, deyl, ghereit i.h. or.]; peterssheljm top., gemeijne<n> dat.s.
(naast gemeyne<]i> aces. en gemeynlich), gemeijnden "gemeente" dat.s.,
geijt 3 s. A 1390 (naast petersheym, gemeynen, gemeyne<Ti>J gemeynde<h>,
gheit i.h. or.]; gemeijnlich 2x, deijle, gemeijnen aces., beijd-.Ïsr>
A 1401 (naast gemeynlich 2x, deyle, ghemeynen, beyd<er> i.h. or.).
3. ei

: zekerheiden e.var. 1346 e.v.; waerheit e.var. 134Θ e.v.; meister e.var.
pi. 1349 e.V., Rentmeister s. 1352 N; vyt ghesceiden e.var. 1351 e.V.;
o

einghe e.var. 1352 N e.v. (A 1352 N eynighe); ghereit (gued] "roerend
(goed)" 1352 N (A 1352 N gereijdt); deil e.var. 1353 JA e.V.; gemeinlich
e.var. 1379 J e.V.; geheiten p.p. 1379 J (2x); ein e.var. 1399 J e.a.
etc.

Hierbij ook deit "doet" 3 s. 1421, gheit e.var. 3 s. 1390 e.V.;

steit 3 s. 1379 M e.v.
4. e(e): 134Θ meeste<re>n
1351 vleeschouwer
1353 JA delen inf., naast deil subst.
1353 JU Enen (A 1353 JU eyne<n>). naast Eyn, eyn
1353 N ene<TT> (A 1353 N eynen), naast Eyn, eyn
1356 vleescouwer
1357 enen, ene<n>
1369 ghemeenlijch
1439 mest 2x "meest"
Misschien ook :
1435 [johans van] breedben<!3n> eig.gen.s.
Apart moeten hier de volgende voorbeelden vermeld worden :
vierdel 1353 N, vierdell (A) 1402, A 1352 N
elfden 1399 J. 1399 G, Eelff 1411.

- 111 5. ie

: woriet 137Э J (nieuw gedeelte], naast wareit in hetzelfde charter, oud
gedeelte.

Wel niet tot deze categorie behoort wiete<ñ> "weten" inf.

1418, ondanks nsitt. [weitd] inf. en pres.pi., op welke kwestie wij terugkomen in $ 14.
Onze aandacht valt eveneens op hilligen adj.gen.m.s. A 1449 [naast heilgen in het
or.].
Opmerkelijk is dat, behalve beijder 1411, alle voorbeelden met eij in afschriften staan.

T.a.v. de frequentie der spellingen ey en ei is mede te delen dat bei-

de orthografieën in de meeste charters naast elkaar voorkomen.
1379 J eyn (2x) —

einen (2x); 1402 eyn e.var. —

Doubletten zijn

egein; 1417 Gastmeyste<r> —

Bur-

g<Br>meiste<r>; 1421 begeyt—begeit. Enkele woorden hebben echter een voorkeur
voor ei : zekerheiden m.var. heeft in de 32 originele charters waarin dit woord
verschijnt, slechts 2x ey, maar 30x ei; waerheit m.var. heeft in 39 originelen ei,
naast lx ie in 1379 J en is in 142B overigens onleesbaar; arbeit m.var., voorkomend in 1379 J, (A) 1401, (A) 1402. (A) 1446, heeft uitsluitend ei.
Het grote overwicht van de spelling ey (eij), ei t.a.v. e(e) doet bij ons de
mening postvatten dat het msitt. hier een klank heeft in de buurt van het nsitt.
2
[ei ] — vgl. nsitt. [ deil ] , [ein ] , [ gamein(lik)] etc.
— in elk geval een
3
diftong. Otten
op zijn beurt neemt een diftongische waarde aan voor de door hem
opgetekende Sittardse voorbeelden met ei, ey, eij uit de periode 1450-1609. De
nsitt. [ei ] zelf past in een Ned.- en Belgisch-Limburgs geheel : hier levert een
ogerm. ai die niet vôôr oude h, r, w

en niet in de auslaut staat, als regel een

klank [ei ] op, ook wanneer er geen i of j op volgde, dit alles analoog aan het
4
hd..
Alleen treffen wij in centraal Belgisch-Limburg een monoftong [ее ] aan in
de plaatsen Hasselt, Genk, Beverst, Bilzen, Hoeselt, Rijkhoven, 's Heerenelderen,
5
Milien, Sluizen e.a.

Voor het mnl. schrijft Van Loey

dat vormen met ei vooral voorkomen "in het Oos

ten", in het bijzonder ook in de umlautloze positie, terwijl voor oude i en j even
eens in Utrecht en het oosten van Dost-Vlaanderen ei regelmatig aangetroffen wordt.
In het westen geldt echter, afgezien van een schrijfwijze ie, als regel e(e). Wij
verzamelden voor ons onderzoekingsgebied het volgende materiaal :
α

Servatiusfragmenten
g
Aiol

6

, welke [ее ] overigens ook geldt in Heerlen in Ned.-Limburg

: steeds ei, m.u.v. Hejnrlc en beschejdenlike.
: meestal e(i), verder e(e), in het bijzonder vóór 1; ie in
negien, nien, riet.

Guigoven 1277

: steeds ei : ein, eine, negein, deil, beide(n), woreit,

Oudenbiezen

: ei : ein, eine, alleine, engein, tweedeil, terdedeil,

wareide, geit "gaat" 3 s., m.u.v. negien.

tfirdeil, deilinge, breit, Arnout van Winkelheim, Leimculen top ., etc.

- 112 in de regel ei, ey; nu en dan e (ее] :

Maastr. charters

SP 1294 MA : Heister, deil, deile dat.s., ghedeilt p.p.
(2x), heide, vriheit, eyn, eynre dat.f.s., deyn "de een",
deylinghe, Heynekens gen, s., clene nom, pi. (2x), halfschede "helft".
M 1294 A 4 : deil, ghedeilt. Breide dat.f.s., e t c , eyne,
deyn, deyle, deylinghe, Meyster e t c , des Heieges Ghsists
molen. cleenen dat .n .pi •
M 1294 A 6 : deil, vierdeil, sesdeil, ghedeilt, Breider
dat.f.s., Vleicshouwers gen.s., eynre, eynen, deyn,
Diederic van Eynenberch. deyle, sesdeyls, ghedeylt, Neyster etc.. biden Cleynen Heleghen Gheiste.
SP 1294 ME : Meister, ordeile, eyn, eyne, deyl, ordeyle,
beyder, cleyne .
M 1349 : alleen ei, behalve in twe en vollest.

10

M 1372 : ein, einre, dein, deil, vierdeil, deilinge,deillingen, deilden pret .opt. 3 pi., gedeilt, des Heiligens
Geist, eynen dat./acc.m.s., Breyder dat.f.s., enre "een"
dat.f.s., denen dat .n .s •
Belg .-Limb, charters

11

buiten Guigoven 1277 naast ei en ey vaak e[e), zonder
etymologisch, chronologisch of geografisch verschil.

Leven van Jesus
L i m b . Sermoenen

12

overwegend e[e].

13

ei (ey) en e(e) worden ongeacht de etymologische her
komst door elkaar gebruikt.

r i a a s t r . S t a t . Boek

14

doorgaans ei, daarnaast nu en dan e(e) in e(e)n en
eenigh, verder in deel, eedt, geestelyck (steeds naast
ei), leliken.

Venlose charters

1. niet vóór oude i, j: in 1320 tamelijk vaak e(e),

Gelderse charters

welke spelling zich in "een" handhaaft tot 1359; na
15
1320 doorgaans ei, ey, eij.
16
2. voor oude i, j : bijna uitsluitend ei, ey, eij.
een groep met overwegend ei, ey, eij, minder frequent
e, ее, y, i, ye, waarin de e(e)-spelling vooral in de
17
eerste helft van de 14de eeuw optreedt.
Volgens
1ñ
Van der Meer
bestaat deze groep voor meer dan de
helft uit voorbeelden met stamvocaal vóór oude i, j .
een groep met overwegend e(e), minder vaak ei, ey en
19
20
bij uitzondering ye, ie.
Volgens Van der Meer

- 113 -

gaat het hier op enige gevallen na om een categorie
met stamvocaal zonder volgende 1, j .
Gezondheidsregels

21

naast ei Komt ook e voor : lelt, ne gein, reine, steine,
vleisch, vleische, weit e t c , enetn), enigh, gerede.
helen, clederen, negen "geen", negene, vreslike, wegebrede, weke.

Tristan
Floyris

22

steeds ie, m.u.v. en, enen, hemlic.

23

steeds ei.

24

Bestiaire

ongeacht de etymologische herkomst staan e, § fee) en ei
naast elkaar.
meestal ei, 1x ey, enige malen в en nu en dan ie.

Rother
Karlmeinet

26

Dramenbruсhstиске

regelmatig ei.
27

ei in gemeine, unreine, meister etc.; ey in eynen, reyne.
steyn etc.; e in eniche (naast einicher].

Göllheim

in de regel ei, ey, nu

20

Judenschreinsbuch

29

п dan ai, e, i, ie, ye.

in de regel ei, ey, sporadisch eCe] : helst pres. 3 s.,
heisse pret. 3 s., geheissen, Reiffe "reep" norn.s., Rentmeister e t c , ge he y s se "bevel" dat. s., wassersteyn, Reyf fe, Reyf f en aces./pi., Rentmeyster e t c , hemeliche
(naast heimeliche), hantreeken inf.

Hagen

30

: meestal ei; ey in eynich; e in vresen, enich, evenals in
en deil, en luzzel, Poillem, Poillemre; opvallend is
vriet = vrieit "vrijheid".

Pilgerfahrt

31

: in de regel ey, ei; e in cleden.

Aldus tekent zich een gebied af met ei, ey e.var. van Belgisch-Limburg t/m
Gelre, welk gebied dan oostwaarts aansluit bij het Rijnland.

Voor de ouderdom

van de schrijfwijze ei kunnen wij wijzen op de situatie in de Oudfrankische Psal32
, die in de regel ei hebben (fleisc, heisa "hees" adj.f.pi.,

menfragmenten

meistero "máximo", geistis, upsteig pret. 3 s.], naast een geringer aantal vormen met e.

In onze mlimb. bronnen is ei, na verloop van tijd geflankeerd

door ey, dan ook vanaf het begin aanwezig.
stabiel in zijn ei/ey-spelling.

Anderzijds is het oostmnl. gebied niet

Voor de westrand van deze regio treffen wij in

het Leven van Jesus overwegend e(e) aan, terwijl in de Belg.-Limb, charters van
Moors nog in de jongere stukken ei, ey en e(e) in dezelfde woorden naast elkaar
staan. Mogen wij hier wijzen op het feit dat in Belgisch-Limburg tegenwoordig
33
[ei] én [ ее ] aangetroffen worden, soms zelfs in dezelfde plaatsen
? Ook in de
Limb. Sermoenen komen ei (ey] en e(e] zonder meer naast elkaar voor.

Vervolgens

de noordoostrand van het oostmnl. gebied bekijkend, stellen wij vast dat in de

- 114 Venlose charters een zekere overgang plaatsvindt van e(e)- naar ei-, ey-, eijspelling, hetgeen betekent een zich orthografisch meer aansluiten bij het mlimb./
34
mrijnl. type, vooruitlopend op de hedendaagse toestand in het nvenl .
, maar dat
de Gelderse charters het hier blijkbaar blijven zoeken in een richting die over35
eenkomt met de nnl. situatie
. Opvallend is de afwezigheid van ei, ey etc. in
Tristan, terwijl de Gezondheidsregels en de iets oudere Aiol ei naast e[e) heb
ben.

In elk geval blijken na +_ 1360 Venlo en Sittard vaster te staan in de ei-,

ey- (eij-) spelling dan de westelijke en noordoostelijke randgebieden van het
mlimb. resp. oostmnl. territorium, welke toestand min of meer in overeenstemming
36
is met de hedendaagse situatie
T.a.v. de concurrentie die in het mrijnl. de spelling ei, ey ondervindt van
e(e), is het interessant nog te wijzen op de stand van zaken in de oudste twee
1251
Gulikse charters.
W I 21 В
heeft heligin gen.m.s., henesberg "Heinsberg",
1251
1251
Sene "Sayn" (naast Seyne; W I 21 A
: 2x seyne), lomunzem (W I 21 A
:
1251
Lomuntzheim], Rimethem (W I 21 A
: Rimetzheym), warede dat.s., en_ "een", ene
dat.f.s., beder gen.f.s., beden dat .pi., gemenen dat .pi., naast geystes gen.s.,
deylet pres. 3 s., beyde, ouermeyster, steyt pres. 3 s., terwijl in W I 55
alleen ei voorkomt : ein, einen, einehalf, einenthaluen, engein, heilgen, heili
gen , beiden, gemeinde, gemeinden etc.
Zoals reeds geschreven, nemen wij voor het msitt-, op grond van de zeer sterk
dominerende spelling ey Ceij), ei en van nsitt. [ei], een klankwaarde aan in de
buurt van dit hedendaagse [ei]. De voorbeelden meeste<re>n 134Θ, delen 1353 JA,
Enen 1353 JU, ene<n>, enen 1353 N, 1357, gemeenlijch 1369 worden inderdaad over
spoeld door parallellen met ey Ceij) en ei. De spelling e(e) kunnen wij hier
niet anders beschouwen dan als een louter orthografisch, standaardmnl. element,
dat daarbij gebonden is aan de periode 134В-136Э, waarmee andermaal het Jaar
1379 als jaar van overgang naar voren treedt.

Binnen deze periode valt het op

treden van vleescChJouwer 1351, 1356, zonder concurrentie van ey, eij of ei, het
geen nu echter niets meer inbrengt tegen de aangenomen [ei]-waarde.

Als spelling

met enkel teken voor lange vocaal in gesloten lettergreep kan beschouwd worden
37
mest 1439

, welke schrijfwijze dus neutraal is. Daarnaast staat meisten dat.f·

s. 1399 D.

In het nog niet behandelde vierdel 1352 N, vlerdell (A) 1402, A 1352 N

hebben wij zonder twijfel te doen met een pereducRprde vocaal in het tweede
3B
39
lid, vgl. nsitt. [vee:d31]

, "verrei, kwartier" en nnl. [ егЭІ]

. Voor Eelff

1411, resp. elfden 1399 J, 1399 0. nsitt. [é:lf] c.q. [é:lfd9], verwijzen wij naar
i 35.
riet het bovenstaande is ook de kwestie der doubletten afgehandeld, m.u.v.
woriet/wareit 1379 J.

Wel moeten wij nog terugkomen op de vaste spelling ei,
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nagenoeg zonder concurrentie van ey, in zeKerheiden e.var. 1348 e.V., waerheit e.var.
134Ö e.v. en arbeit e.var. 1379 J e.v.

Het blijkt dat de voor ogerm. ai, ohd. ei

verschijnende schrijfwijze ei in het oostmnl. t.a.v. ey de oudste rechten heeft : wij
zien een aanwezigheid van ei, maar een afwezigheid van ey, in onze oudste oostmnl.
40
bronnen, nl. Servatiusfragmenten
, Aiol, Guigoven 1277, Oudenbiezen, terwijl ook in
41
de Gelderse charters
ei eerder voorkomt dan ey. Verder oostwaarts vinden wij ei
steevast, t.o.v. ey althans, in Floyris, Bestiaire, Rother, Karlmeinet, Hagen, echter
І^Ці

niet in W 21 В

1?Β1

, maar wel in W I 55

. Het wekt dan ook niet direct verwon

dering, dat ei in de Oudfrankische Psalmenfragmenten zonder ey-concurrentie is, naar
wij zagen. Het gevonden oudere oostmnl. ei-beeld sluit aan bij het alg. mnl.-se,
42
want Van Loey
omschrijft de diftongische ey t.o.v. ei als "later-mnl.". Nu moeten
wij voor onze onderhavige Sittardse voorbeelden zekerheiden e t c , om daartoe terug
te kerpn, in het oog houden dat ze uitsluitend voorkomen in bepaalde, stereotiepe,
43
charterformules : een erfpacht moet geschieden op iemands cost en arbeit
e.var.
(1379 J e.v.) daarbij wordt iets ten onderpand gezet te mere zekerheiden der betalinghe<n> e.var. [134Θ e.v.) en het stuk wordt gezegeld In kennessen der waerheit e.
var. (134Θ e.v.).

Op grond van de oudste rechten van ei, namelijk t.a.v. ey (eij),

nemen wij aan dat onze voorbeelden zekerheiden e.var., waerheit e.var. en arbeit e.
var. in en door deze vaste charterformules, waaraan ze gebonden zijn, een stereotiepe,
oude, ei-spelling voortzetten.
De spelling met ie, waartoe wij nu geraakt zijn, treffen wij niet alleen aan in
Sittard [woriet 1379 J), maar b.v. ook in Aiol Cne gien, nien, riet), Guigoven 1277
44
(negien, naast negein), Tristan
(hiel, unhiel, onhiel, geriet, geriede, geschieden,
45
schienen), Gelderse charters
(dielen, ghiene, ghienre wijs, ook h y l i g e n — naast
hilghen en hilliger—hyeten, dyelinge, yen), verder met enige voorbeelden in
46
47
Rother
taal.

en Göllheim

. Het betreft steeds, of bijna steeds, de positie vóór den-

Deze conditionele factor voert onze gedachten naar de overweging van een bij-

zondere klankontwikkeling, maar een zodanige vermogen wij, zeker voor Sittard, niet
te achterhalen. Ook krijgen wij associaties met vormen van het type stien, briet,
4Θ
hiet, door Van Loey
geplaatst in Zuid-Brabant, Z.-W.-Vlaanderen en Holland. Uit
49
50
de verklaring van Bach

en Kramer

, dat ie een Ripuarische, omgekeerde schrijf

wijze is voor de klank [ ее ] , omdat wgerm. ê, eo aldaar tot [ ее ] werd, echter door51
gaans ie geschreven

, terwijl anderzijds er de in deze paragraaf behandelde ogerm.

ai eveneens een [ ее ] opleverde, mogen wij niet besluiten tot aanname van een inheemse
tekensubstitutie ie = ei voor het msitt.

Weliswaar kan t.a.v. het msitt. voor wgerm.

в, eo het aanwezig zijn van een vocaalwaarde [ ее ] overwogen worden, maar voor ogerm.
ai, ohd. ei moet, naar wij zagen, een diftongische representatie in de zin van [ei ]
aangenomen worden.

Wél geeft een en ander aanleiding voor woriet 1379 J te denken
52
aan een schriftelijke overname van een Rijnlandse eigenaardigheid
. riet "schrifte-
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lijke overname" is daarbij de enige tastbare bestaansgrond van dit woord in onze
charters aangeroerd.
Zonder bewijskracht voor de tijd tot 1450 is de schrijfwijze hilligen in A 1449
(naast heilgen in het or.), aangezien deze alleen voorkomt in vermeld, zeer laat
afschrift.

Ook hoeft dit hilligen niet de afspiegeling te zijn van vocaalverkor-

ting in het woord "heilig", voor welke tijd dan ook.

Weliswaar heeft het nsitt.
53
in bedoeld woord inderdaad een korte, d.i. wel vóór [ -liX ] verkorte
, vocaal :
54
[ (h)éliX ] , verbogen [ (h)élg9]
, maar de spelling i is in elk geval niet direct
representatief voor een waarde [ é]

. Van belang is hier bovendien dat het

spellingtype hillich in het Gelders-oostmnl. zeker niet ongebruikelijk is

—

herinneren ook aan de zo straks vermelde Gelderse vormen hilghen en hilliger
evenmin trouwens als in het mrijnl.

wij
—

Wij achten dan ook de kans groot dat hilli-

gen A 1449 zonder meer overgenomen is uit (N.-)oostmnl./mrijnl. schrijfgebruik.

§ 13

De spellingen e(-) en ye (ie, i, ij) voor ogerm. ai, ohd. ê

Op het gebied van de spelling e(-) hebben de Sitt. charters voor ogerm. ai, ohd.
ê de volgends schrijfwijzen :
1. e(e) : he<re>n gen.s. e.var. 1348 e.V.; mere e.var. comp. 1348 e.V., me id.
1390 e.V.; emmerme<re> e.var. 1353 JA e.V., о<1п>тегте e.var. 1379 M
e.V.; leynheer 13Б0; twete] e.var. 1350 e.V.; wanneer e.var. 1352 F
e.V., wanne(e) 1390, 1427, wilneer e.var. "eertijds" 1353 JA e.V.,
wllneCe) 1379 tl, 1427; ewelich 1352 N, 1379 J, 1399 J; leenhere e.var.
resp. lene he<re> e-var.

1369, 1379 J (2x), 1390, 1399 J, (A) 1402,

1404, 1411, 1414, 1417, 1426, 1427, 1433, 1435, 1436, 1439, 1443 F, CA)
1446, CA) 1449, 1450 M, verlenen inf. 1399 J; seien "zielen" gen.dat.ace.
pi. 1399 J (2x), 141Θ, seelen dat.acc.pl. 1443 N C2x), seelmisse e.var.
1443 N C22x); enz.
2. ey

: leynhe<re>n e.var. 1348, 1349, 1350 [2x), 1351 (2x), 1353 JA C2x), 1353
JU (2x; A 1353 JU : leenhe<er>, leenhe<re>n), 1353 N (2x; A 1353 N : lx
-ey- naast 1x -ее-), 1356, 1357 C2x), 1360 (2x), 1362 (2x), 1367;
eyrsamen 1379 M (naast eersame<n> in A 1379 И); tweyn "twee" dat.pl. (А)
1446, zweyde "tweede" 1443 N (naast tzwen, zwen).

3. ei

: leinh<e>ren 1379 J (naast leenh<e>re, lx oud en 1x nieuw gedeelte),
leinhe<re> 1450 0, geleint p.p. 1428, geleinden adj./p.p. dat.n.s.
1428; twein 1399 0; heirlicheit 1390, leneheir 1449, 1450 M; Eirsam

- 117 e.var. 141В, 1443 N. Eirwerdichsten 1443 Ν, Eirbe<re>n

1443 Ν; eirsten.

eirst9<n> 1421 C2x), 1435, 1436, 1443 F; meire comp. 1450 G.
De meest voorkümende spelling is

Се). Tegenover deze zijn ey en ei ver in de

minderheid, waarbij opgemerkt ^oet worden dat naast ey en ei praktisch steeds,
hoewel doorgaans in andere charters, dezelfde vormen met e(e) staan, terwijl de
balans in de parallelle afschriften meer dan eens eveneens naar e(e] doorslaat.
In twee kwesties zien wij een chronologische gebondenheid :
a. t.a.v. het woorddeel "leen-" in "leenheer" : leynhe<re>n e.var. 1348-1367 χ
leenhere e.var. / lene he<re> e.var. 1369-1450, met ei-vormen in 1379 en 1450,
aangevuld met gelernt, geleinden in 142Θ;
b. t.a.v. de spelling ei : deze komt eerst voor vanaf 1379 en bestrijkt de perio
de 1379-1450.
Dok een zekere lexicale gebondenheid is te bespeuren, in zoverre dat de spel
ling ey vooral een kwestie is van de eerste component van het woord leynhe<re>n
e.var., waarbij opvalt dat anderzijds ook bij de schrijfwijze ei de variant leineen behoorlijke rol speelt.
In elk geval is de frequentieverhouding tussen ey/ei en e(ej hier een andere
dan in de vorige paragraaf, ja, in wezen zijn de rollen ditmaal omgekeerd.

Deze

andere verhouding nu past in het hedendaagse taalbeeld, aangezien ogerm. ai vóór oude
h, r, w en in de auslaut in het nlimb. m e t een klank [ei ] e.var. oplevert, maar
in Sittard [ее](tegenover [ei] in de vorige paragraaf) en in andere delen van
Limburg

, b.v. in de streek Heerlen-Dirsbeek, [іеСЭ]]

. Weliswaar hebben wij
R1

voor "leenheer" geen directe parallel gevonden, maar Jongeneel

geeft uit het

nheerl. voor "leen, leenmansgoed" de vorm Lieen en vermeldt de benaming In 't
Lieen "naam ener hoeve". Verder kunnen wij, mede met het oog op onze voorbeelden
gelernt 1428, geleinden 1428, wijzen op vormen voor het ww. "lenen", denominatief
R?

van "leen"

pq

: nsitt. [ ІеепЭ], nheerl. [ІіеЭпЭ]

Het zijn vermelde hedendaagse taalverhoudingen die de doorslag gegeven hebben bij
de opname van de e-vormen voor "ziel" in de voorbeelden van ogerm. ai vóór h, r,
w en in de auslaut en die aanleiding geven ook de e-vormen voor "-tien" —

derteen-

den 1414, viertene 1414, achtene "achttien" 1418, vijftein 1379 J, vijfteyn 1390

—

in deze categorie onder te brengen, hoewel de desbetreffende etymologische wegen
m e t geheel parallel lopen. Voor "ziel" vinden wij in het nsitt. als "correcte"
vorm [zee:l]

; het jongere [zei 1 ]is een ontsporing

. Voor het nheerl.

RR

heeft Jongeneel

[zie3:l] opgetekend.

Deze uitspraak als [zee:l] resp. [zie3:l]

wijst erop, dat de onderhavige vocaal in dit woord in genoemde gebieden de rechtstreekse voortzetting is van een ogerm. ai vôôr w zoals deze wordt aangetroffen
in got. saiwala, welke voortzetting wij ook vinden in het ohd. (sêula, sela] en

- 118 -

nhd. [Seele].

Het nnl. [ziel] •leeft echter een vocaalwaarde als van wgerm. eo,

en is te stellen naast os. seola, siola
in het nheerl. [tieSin] ([-tien]]
van wgerm. -e ha- : ohd. zëhan

.

"Tien" luidt in het nsitt. [tee:n]

. Etymologisch moeten wij voor "tien" uitgaan

(nhd. zehn], os. te han

. Samentrekking van -eha-

leverde hier in het Limburgs een vocaal op die zich ontwikkeld heeft ais ogerm.
ai vôôr h, г, w en in de auslaut, in tegenstelling tot het nnl., waar "tien" de
- 71
weg is gegaan van wgerm. e
Het overwicht der spelling e(e] en de nsitt. klankwaarde [ е е ] — wij kunnen voor
72
73
onze voorbeelden nog aanvoeren [(h)ee:r], [mee:]

, [twee:], [ee:sjt9]

"eerste",

e t c — zijn aanwijzingen dat het msitt. voor ogerm. ai, ohd. ê dezelFde of nagenoeg
dezelfde [ее]-waarde heeft als die welke in het nsitt. geldt.

In dat geval kunnen

ey en ei geen diftong — [ e i ] — aangeven, maar moeten y en i beschouwd worden als
lengtetekens, als hoedanig wij deze reeds in combinatie met het teken a zagen op74
treden
. T.a.v. de functie van у staat leynhe<re>n 1348 e.v. etc. dan naast
keyrstiaen " Christiaan " 1379 И (naast kerstiaen in het afschrift) en beheyltenis
1449 (naast Beheltcnys in het afschrift), vormen waarin у eveneens de taak vervult
van Isngteteken, naar wij in 5 34 en i 35 nog zullen zien.

Buiten Sittard vinden

wij у als lengteaanduider bij e o.a. in Maastricht 1372 : screyff pret. 3 s, beyden "bede" dat.s. (pi. ?) en in de Venlose charters

: leyer "leder" 1364

(< wgerm. e ) , verder ook ij : smeijt 1385 (< wgerm. i), preijster 1366 (< wgerm.ê);
7R

ook in de Gelderse oorkonden : meyrre 1318
, verder ey-voorbeelden met andere
etymologie, die doorgaans de 14de eeuw niet overschrijden
: alleen geynre dem.
7fì
79
gen.pl. 1436
en neyst 1443
wijken in dit opzicht af. Het materiaal van
Sс
Moors gaat slechts tot 1400; opgetekend zijn eyr- en eyrst
, terwijl ook verder
81
een "monoftongisch" ey zeldzaam is
. Tenslotte moeten wij hier nog wijzen op
Dy

de Hollandse stukken van Van den Berg
1316-1336.

, waarin de grafische у na e voorkomt van

Alles bij elkaar blijkt de spelling ey voor monoftong op mnl. gebied

vroeg voor te komen, echter een slechts geringe frequentie te hebben en de 14de
eeuw doorgaans niet te overleven.

De oorzaak voor de geringe frequentie en de

vroege dood van deze ey is wel de vrees voor homografie met ey = [ei], waarbij wij
eraan herinneren dat het teken ey voor de diftong juist een, t.o.v. de grafie ei,
jongere schrijfwijze is in het hele mnl.

In het geheel genomen blijkt de Sit-

tardse spelling ey voor niet-diftong vrij goed te passen in het gevonden mnl.
beeld.

Nu moeten wij daarbij twee zaken in het oog houden :

1. leynhe<ra>n m.var. is in zijn voorkomen gebonden aan twee vaste charterformules : iets wordt ten onderpand gezet mit willen des leynhe<re>n e.var. (1348
e.v.) en aan dit onderpand mag door de rechthebbenden de hand worden geslagen
sonder ymans wedersegghen behauJglicn der. 1еупКсрі> sijns rechts e.var. (1350
e.V .) ;
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het dan volgende document, van 136Θ, heeft het woord "leenheer" in het geheel
niet, het daaropvolgende, van 1369, éénmaal —

in de tweede formule —

en nu in

de vorm leenhere, waarmee de ete]-lijn geopend is, die t/m 1450 zal doorlopen.
B4
Het wordt ons dan duidelijk dat het slechts de pen van een persoon is
, die via
de weg der stereotiepe charterformulering het hier reeds ten dode opgeschreven
leven van ey nog enige jaren rekt.

De spelling ei die vanaf 1379 in "leenheer" en

enkele andere voorbeelden het type leenhere enige concurrentie aandoet, sluit zich
chronologisch aan bij de schrijfwijze ai, waarin de i eveneens vanaf 1379 als lengteteken optreedt
De representatie van ogerm. ai, ohd. ei buiten beschouwing gelaten, vinden wij
in de Sitt. stukken meer ei dan ey, al zijn er ook voor bedoelde ei chronologische
gapingen, aangezien deze schrijfwijze ontbreekt in de charters 1348-1379 M, 14011414, 1425, 1426.

Waar deze spelling ei wél voorkomt, blijkt het bij voorkeur

vôôr г te zijn, in welke positie verwisseling met ei = [ ei ] uiteraard reeds bij
voorbaat uitgesloten was
De niet tot ogerm. ai, ohd. ei in relatie staande spelling ei vinden wij buiten
Sittard regelmatig in oostmnl. bronnen.

Voor Oudenbiezen wijzen wij op lein, leins,

te leine, naast vaker leen Cien), leen heren, leens, leende pret. 3 s., verder op
eirsten,

teinde(n), derteindage, Lambrecht van Tweinbergen, Kououtsteige, cleir-

like, neisten etc.

Voor de Maastr. charters moet de aandacht gevestigd worden op

SP 1294 ME verteich pret. 3 s.

Moors vermeldt voor Belgisch-Limburg eirst, heir,
S7
meir (Sint-Truiden 1344 en 1345)
, verder enkele ei-voorbeelden die niet onder te
QQ

brengen zijn bij de categorie van ogerm. ai

Qq

. In de Limb. Sermoenen

treffen

wij tein "tien" aan. Van der Meer geeft voor Venlo (-)meir(-) 1354, 1357, 1356,
90
1359, 1437, 1452
; bij andere herkomst dan uit ogerm. ai komt deze ei eerst voor
91
vanaf 1426, m.u.v. zeigel "zegel" 1366
. Tille wijst voor Gelre op heirlicheide
97
1342, heirlicheit 1412, geleint 1344, meirre 1359, meir 1449, voirtmeir 1344
;
93
naast deze voorbeelden staat reeds in 1306 geinen "degene"
. In de Gezondheids94
regels
trekt seir (naast sere) de aandacht. Buiten het mnl. gebied vinden wij
95
96
97
de onderhavige ei-spelling met name in Rother
, Karlmeinet
, Dramenbruchstücke
96
99
100
Göllheim
, Judenschreinsbuch
, Hagen
, Gulikse en Meurse charters (naast ey)
101
Samenvattend kunnen wij concluderen dat deze niet-Sittardse gegevens, evenals
trouwens de Sittardse, de these dat i in leinh<e>ren etc. slechts een lengeteteken
is, evenals de y in leynhe<re>n e t c

ondersteunen.

overweging van een [ее ]-waarde voor het msitt.

Daarmee zijn wij terug bij onze

Ter sprake moet nu worden gebracht

de spelling met i(e), ij, ye, waarvoor onze charters de volgende ter zake doende
voorbeelden hebben :
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ie

: siele 1421, zielen 1350, veertinacht [A) 1353 Ν (2χ); daarnaast in de
afschriften nog vijfftien A 1352 Ν, A 1390, sestiende A 1352 N ;

2.

ij

: dertijn 1362, vijftijn 1352 N (A 1352 N : vijfftien}, sestijnde 1352 N
(A 1352 N : sestiende], sestljn 1356;

3.

ye

: yersten 1443 N, 1450 0.

Vormen als siele 1421 , zielen 1350, veertinacht 1353 N hoeven niet te pleiten
tegen een msitt. klankwaarde [ ее] en als zodanig in conflict te komen met seien
etc. 1399 J e.V., derteenden etc. 1414 e.V., vijftein 1379 J, vijfteyn 1390. Er
blijkt voor "ziel" en "tien" in het mnl. een verschil in geografische verbreiding
102
te bestaan tussen i(e) enerzijds en e[-) anderzijds. Volgens Van Ginneken
is
1 03
zele Limburgs en Van Loey
constateert hetzelfde voor teen • Het type seien no104
teerden wij uit de volgende bronnen : Servatiusfragmenten
И х seien), Gudenbiezen [seel guet, seel lant, Aire seien dach, in aire seien dage etc.), Belg.Limb. charters

[iets meer zeel, zele dan ziele, sielen), Leven van Jesus
1 07
И х zele "tegenover talloze male zile"), Limb. Sermoenen
(: sele; meer gebrui1 flfì

keiijk is echter sile), Vsnlose charters
[seien 1367; andere vormen worden
1 09
niet vermeld), Gelderse charters
[sele 1313, zelemissen; daarnaast vormen met
110
ie 3x, ye 3x, i 1x). Buiten het mnl. wordt sele opgegeven voor Rüther
en
111
Dramenbruchstücke
. Voor teen kunnen wij aanvoeren : Oudenbiezen (en derteendage, no derteindage, die teende, van der teenden, teinde(n), tenden(n); spora112
113
disch tiende
) , Belg.-Limb, charters
[theen Maaseik 1343), Limb. Sermoenen
[teen, met "standvastige dubbele spelling", verder de "wisselvorm" tein), Maastr.
114
Stat. Boek [theende, theenderen_n.pl.), Maastricht 1440 [vyfthene)
, S 13Θ5
115
[sesteen), S 1434 [teen), Gelderse charters
(11x e(e), naast een zeer groot
overwicht aan ie, ii, ij, ije, ye, i, y ) . T.a.v. onze mrijnl. bronnen kunnen wij
11

fi

o

wijzen op veyrtzen (naast tzien en tziende) in Pilgerfahrt
, vunfzeyn in W IV
i?qq
ПРО
1Я4Ч
3485
, vuynfzeyn in L III 120
, veirtzenden in L III 479 ' ^ 3 (Gulik, te1361
1418
genover b.v. L III 617

sestzienden in Gulik en L IV III

eichtzien in

Meurs) en seuenthen in S 1417 [Gulik).
Het ligt voor de hand de zoeven bijeengebrachte gegevens, die de e(-)-vorm een
plaats toewijzen in het oostmnl. (-mrijnl.), bepaaldelijk in de mlimb. tak daar
van, in verband te brengen met de gememoreerde bijzondere ontwikkeling van de
vocaal in "ziel" en "tien" vooral in het nlimb., zoals wij reeds deden voor Sittard.

Dit betekent dat wij de e(-)-vorm, met welke wederom 1379 wordt gemarkeerd

als beginjaar, als representatief zien voor een Limburgse klankontwikkeling, maar
117
de ie-vorm beschouwen als een standaardmnl. schrijfwijze
, die voor het mlimb.
in eerste instantie de waarde heeft van louter schriftelijk specimen, en de i-vorm
houden voor een Limburgse (ook wel Brabantse en Gelderse) spellingvariant daar11 ñ
van
. Tevens houdt dit in dat niet alleen de ie-vorm, maar strikt genomen ook
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de i-vorm niet mag worden opgevat als bewijs voor een tweede Limburgse ontwikke
ling : [ее] > [іе(Э]], zoals in nheerl. [zie3:l] en [tieO):n].

Dit geldt ook

voor de spelling met ij, een schrijfwijze die wij in zekere zin kunnen beschouwen
als een vroege variant van ie, naar wij zullen zien in § 22.
Tenslotte dan yersten 1443 N, 1450 0.

Naast deze spelling staat lx eersten

(1369] en 5x eirsten, eirste<ri> (1421, 2x, 1435, 1436, 1443 F ) .

Zoeken wij in

het oostmnl. voor de representatie van ogerm. ai, ohd. ê naar voorbeelden met ye,
i(e] e.var. buiten "ziel
119
Servatiusfragmenten

en "tien", dan kunnen wij de volgende gegevens noteren :
steeds e, ook gehere, geheren, eren, mere, twer "tweeer" gen .pi., etc.

Aiol

120

steeds e, ook e(e)r, ere, me(e]r, mere, keerden, wiederkeren, kere, sere.
121

], hersten

Oudenbiezen

meer irsten dan ersten, eersten (deerste
123
122
, verder steeds e(-]
, eirsten

Maastr. charters

in de regsl ее, e, а : SP 1294 ПА eersame, eersamer,
erste, har "heer" nom.s., haren gen.s./pi.; M 1294 A 4
eersame, eersamer, ewelic, twee. Har, har, haren; etc.

Belg.-Limb, charters

124

ierst, yerste, irete, naast eirst, eyrst-; verder al
tijd e(-), m.u.v. 1x wannier.

125

irste, tirst, kiren (naast keren, te bekerne), si

Leven van Jesus

kirden (naast kerden), verder steeds e(e].
L i m b . Sermoenen

126

Maastr. Stat. Boek
Μ

Π

μ,

<-

irste naast eCe)rste; verder altijd e(e).
127

1 2 β

Venlose charters

ierste naast eerste, eirste•
irsten, irsten 1320, 13Θ4, 13Θ5, 1478, 1500, yrsten
1426, yersten 1363, naast eirsten, eirsten 13B7, 1413,
1457, 1463, 1464, ersten 1387,- verder steeds e(-).

Gelderse charters

129

ijrst C14x], iirst (lx), ierst (6x), yerst (12x), irst
(17x), yrst (9x), naast eerst (2x), eirst (2x), erst
(1x), erstelle (2x); kieren (3x), kiren (1x), naast
keeren (19x), keyren (lx), verkeren (1 χ), wederkeren
(1x)-,twijer (lx), twier (4x) , twyer (1x), naast tweer
(lx); verder steeds e(-).

Gezondheidsregels
Т

Ч 4-

Tristan

1 3 1

130

seir, sere.
e vóór г in er, eren, here, keren ; lx here; ie in twie,
twien dat .pi.

Onze mrijnl. bronnen en die uit het overgangsgebied naar het mnl. verschaffen
op onderhavig gebied de volgende informatie :
132
Floyris
: here(-), herre(-), herlic.
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BestiairG

e
e
kirt, kirt, kire, kirs, naast 3x keren, irst pass.;
g

Rother

verder steeds e(e), e.
1x zwiencich, naast 11x zvenzich ; 1x iren, naast erin;

134

Karlmeinet

verder steeds e .

135

Dramen brueh stücke

in de regel e : here, heren, mere, sere, keren; i in
136

owi.
in open syllabe e : ere, eren, leren, kere, here, mere,
sere, sele; in gesloten syllabe ei : seir, heirre, еігste.

Göllheim

137

sie "zee"; kirde; hirre "heer", naast talrijke e-vormen;

Judenschreinsbuch

13Θ

mir comp.; Rudegir; verder altijd e(-).
e, ее, ei, ey, b.v. in keren. keiren, Geirdruit, eyrsten, elude, eelude.

Hagen

139

hiere, hirschaf, irst, mirre, ook іг_ = er_ "heer"; daar
naast heirre, meirre, gekeirt, ei (= e_, nhd. "Ehe"),

Pilgerfahrt

14D

keren, ere, sere.
hierschaffie, verkiert p.p., yerste, yrste, irste, naast
here, herschaff, (be)keren inf., gekeert ρ .ρ., meerre,

Gulikse charters
Neurse charters
141
Bergse charters '

merre en andere vormen met e(e).
1371
1411
L III 713
zierst nhd. "zuerst"; L IV 69
ge_1445
kiert p.p.; L IV 272
yrst •
L III 656 1 3 B 4 irst, irste.
: ie verschijnt voor het eerst in 1363.

Uit de zojuist bijeengezette gegevens blijkt dat de spelling i(e), yCe) e.var.
niet aanwezig is in onze oudste oostmnl. bronnen, i.e. Servatiusfragmenten en Aiol,
evenmin als trouwens in een vroeg geschrift als Floyris. Deze situatie komt overeen met die in de Gudfrankische Psalmenfragmenten 142 die steeds e hebben, ook in
bekeran, -on, merra, er, era, erina [erini

143

), ser

etc.

Verder zien wij dat,

wanneer de schrijfwijze i(e), yie) e .var. wél aanwezig is, het om bepaalde woorden
144
gaat : "eerst(e)", "keren" e.var., "twee(ër)". Van Loeys
opmerking : "Jerstj
kieren

komen ook in het Limburgs voor" is dus correct.

Met dit "ook" geraken wij

intussen tot een geografische uitbreiding : in Holland langs de kust, sporadisch
in Zuid-West-Vlaanderen en vaak in Zuid-Brabant verschijnen "vele vormen met ie",
ook ierst, kieren, twie 145
De laatste drie zetten zich daarbij voort op oostmnl.
en mrijnl. taalgebied, in het laatstgenoemde blijkbaar gesecondeerd door enkele
andere i(e)-vormen.

Het is mogelijk dat de i(e)-, y[e)-spellingen t.a.v. hun oor146
,

sprong in verband staan met een uitspraak [іеСЭ]], de vaak voorkomende nlimb.

maar de beperktheid van deze onderhavige schrijfwijze tot enkele woorden bij een
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ontbreken in andere "rechthebbende" situaties, doet bij ons de menig postvatten
dat er in het oostmnl., om ons daartoe te beperken, toch wel in de regel sprake
moet zijn van enkele orthografische modevormen.

Daarmee is tevens de aanwezig

heid, in de Sitt. charters en andere bronnen, verklaard van e-nevenvormen.

Voor

Sittard sluiten zich daarbij eersten 1369, eirsten, eirste<n> 1421 e.v. evenals
ketelren 1379 J, 1421 en tweCe] e.var. 1350, 1351, 1352 F, CA] 1352 N, 1362. 1369,
1379 J, 1399 J,1399 O (2x), (A) 1401. (A) 1402 (3x) , 1421 (6x), 1439 C2x], 1443 F,
CA] 1446 duidelijker dan yersten 1443 N. 1450 0 aan bij een door ons overwogen
[ee]-waarde als in nsitt. [ee:sjtO)] en [twee:] . Op de functie van i en y als
lengtetekens in twein 1399 0 en tweyn 144Б hoeven wij niet meer te wijzen; de
147
vorm zweyde 1443 N is echter wel een Hoogduitse eend in de Sittardse bijt

§ 14

De spellingen e(-) en i(-), y voor wgerm. i in open lettergreep

De Sitt. charters hebben voor wgerm. i in open lettergreep, buiten de in de
volgende paragraaf te behandelen o- en u-spelling, de volgende voorbeelden :
e(e)
134Θ

ie

i (y)

desen (3x3. mede (2x),
zekerheiden, wedersegghen,
zeghel, gescreuen

1349

sekerheiden, vorscreuen

diesen (2x], zieghel

e.var. (2x), mede, weder
segghen, neghen
1350

vorscreue<h> e .var.

(9x], diesen, ziegel

zekerheiden, mede, weder
segghen
1351

vorscreuen e.var. [7x) ,

diesen (2x], sieghel

mede, wedersegghe<n>
1352 F

sekerheiden, vorscreuen

diesen C2x), ziegel

e.var. (θχ), mede, weder
segghen
1352 IM

leue<re>n, vorscreuen e.

diesen (2x], sieghel

var. (3x], sekerheiden,
mede, wedersegghen, leden
p.p.
1353 JA

sekerheiden, mede, wedersegghen, desen

diesen (2x]

sigei
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1353 JU

e[e]

is

iíy)

sekerheiden, vorscreuen

diesen (3x)

aighel

diesen (2x5

sighel, disen

diesen (2x)

sigel

diesen [2x)

sigel

diesen (2x)

sigel

diesen (2x)

sighel

e.var. (8x), mede, wedersegghen
1353 N

jndesteghe eig., sekerheiden, vorscreuenre, mede, wedersegghen

1356

mede (2x), sekerheiden,
worscreue<n>

e.var. (2x),

wederseghen
1357

vorscreuen e.var. (4x),
steghen dat.s., mede, wedersegghen, seuen num.

13BD

sekerheiden, mede, wedersegghen

1362

sekerheiden, mede, wedersegghen

13 67

desen (2x] , sekerheyden,

sigel

mede, wedersegghen,
seue<i>
1368

desen ( 2 x ) , v e r t e g h e C n l
ρ.

Í2x),

p.

seghel
о

1369

sekerheide, vurscreue<h>re, diesen (2x) , dieser

sighel

mede, wedersegghen, desen,
neghen
1379 Cl

dese(n) (5χ] , tewetene,
wedersproke, werworde (2x),
segelte] C6x), tseuentich

1379 J

vorschreuen e .var. (Bx] ,

dieseCn) (5x) , gescrie-

Sigel (3x], besi-

o

mede 14x) , sekereyden e.

uen, lieueringhe<n>.

geit, 1іи<ег>еп

o

139D

var. C2x), negen, tseuentich
mede [2x] , sekerhelt

wieder5ecghe<rt>
diesen (2x], geschrieue<rt>. Heueren, lieueringen, wiedersagens,
Siegel

1399 J

medeporter, sekerheit,

diesen e.var. C3x], lie-

negen, negentich

ueren, lieueringen, wiedersage<n>, der gienre gen.pl.
Siegel

- 125 в(е)
1399 О
1401

i(y]

du se<n>tdrij |-io<n>dertne -

diesen ( 4 x ] , wiederaa-

ge<n>jndnBge<n>tich

ge<n>(2x), wieder,

seker, sekBrheit, weder

diesen, diese<n>, l i e u e -

Siegel
si[ e ] g e l l

ren
14Q2

sekernis, wed<er>5agBn,

diesen (Зх] , lieue-O'e^i,

wete<ri>

lleueringen, siegell (2x1,
besiegelt

1404

seker, sekerheit, mede,

diesen (2x), lieueren

wedersags<n>, vredelich
1411

mede [3x], zeker, zeker-

diesen C2x), lieue<re>n,

heit, wete<rì>, С schepen] • lieuering<ert>
zegelle [2x), bezegelt,
weder
diesen [2x), miede, mie-

1414

depurterse, lieueren,
lieueringhe, sieker, siekereit, wiedersagen, siege!
diesen C2x) , dieser, lie-

1417

o

ueren, lleueringen, lieueringe<n>, sieckerheit, wie
derseggen, siegell

1418

diesen (2x], hiemelsleyde
kad.ben., beschrieu&<rt> p.
ρ ., wiete<rt> inf ., 1іеиегв<гг>,

1421

desetn] (3x], bescreuen,
weten inf., wete<h>, veel
[2x]

siegell
niema<n> "nemen" inf., siege!
(Зх)

1425

vertege<rt> ρ .ρ .

diesen, jngesiegel

1426

wete<p>, wedersage<ri>

diesen, lieuere<ri>, lieuerin ge<n> [2x], sieker, siekerheit,
Siegel

1427

nedeport<er>, wedersage<n>

diesen (2x], lieue<re>n, lieo

о

ueringe<n>, s i e k e r h e i t , sieuen
e.var.
142Θ
1433

(2x], Hiemellsleye,

siegell
diesen (2x] , siekerheit
diesen, lieue<re>n, lieueringe<ri>, zieker, ziekerheit,
Siegell

sigel

- 12Б e(e)
1435

wedersaghe<n>

i(/]

diesen, lieue<re>n, lle~
ueri<n>ghe<n>[2x], sieker,
siekerheit, diese<n>, die
ser, scepen<en>siegel

1436

de sen, deser, wedersaghen

lieue<re>n, lieuennghen,
lieueringhe<n>, siekerheit,
scepen<en>siegell

1439

mede, 1еие<гв>п, leuerin-

diesen, dieser, siegeis

gen, sécher, wedersage<n>
1443 F

weder5age<n>, segels

diesen [2x), diese<n>,
lieue<re>n, lieueringen,
sieker, siekerheid

1443 Ν

der gheen (2x), die ghene

vieil "veel" C2x]

Fnderich, fndenchCs] C4x] , wissen

acc.pl., der gheenre gen.
pi., den ghenen dat.pl.,

"weten" inf., уге,

beschreuen, desen e.var.

угге [2χ], yrem,

Ο χ ] , achterbleuen p.p.,

yren, alle poss.pl.

wederrede, wederomb, Segell C2x), Segels
1446

desen C2x] , seker, seker-

lieue<re>n, lieuennghen

nis, mede, weder, segei
1449

mede, seker, sekerheit, we- diesen (2χ] , dieser,
dersagen, segels

lieuere<n>, lieuenngf h]e
(2x)

1450 M
1450 О

seuendehalff, seker, seker- diesen C2x), dieser, lie
he it, wedersagen, segels

uere<n>, lieueringe

leueri<n>ge<n>, wedersa-

diesen, lieue<re>n , lie- dissen acc.m.s.,

ge<n>

ueri<n>ge<n>, sieck<er>,

dlsser dat .f .s .

sieckerheit, Siegels
Afwijkingen in de afschriften zijn :
A 1352 N : lieueren, naast leue<re>n i.h. or.
A 1353 JU: Siegel, naast sighel i.h. or.
A 1353 Ν : siekerheiden, naast sekerheiden i.h. or.
A 1379 Π : diese, diese<n> 5x, naast 5x deseCn] i.h. or.
A 1390

: wed<er>seggens, naast wiedersagens i.h. or.

A 1449

: desen 3x, Sicherheit, siegeis, naasr diesen 2x, dieser, sekerheit, segels
i.h. or.

Afgezien van enkele bijzondere gevallen heeft het nsitt. voor wgerm. ι in open

- 127 syllabe de volgende representatie : in een sleeptonig woord [ее], in een stoot14B
tonig woord [ei]
. Z o vinden wij in het nsitt. voor onze voorbeelden o.a.
149
150
151
[zeeK3roit]

, [zeegSl]

, [g3sjreev3]

, [seevätiX]—hierbij sluit zich een

geval van rekking van wgerm. i in gesloten syllabe aan : smyet eig. 1449 Ísmelt A
1449], nsitt. [sjmeet]
"smid" — naast [wei:3r]
"wederCom]" en [sjtei:X]
155
"steeg". Deze ontwikkeling beantwoordt aan die van wgerm. ê, eo
, terwijl de
eindtrap [ее] zonder [ ei ]-concurrentie aangetroffen wordt voor de oude umlaut van
wgerm. â en voor ogerm. ai vóór oude h, r, w en in de auslaut, naar wij reeds zagen
156
In deze laatste twee gevallen heeft het nlimb. niettemin, spontane, stoot157
toon.
In het gebied Heerlen-Oirsbeek vinden wij ook nu weer als regel
[zie3k3reit] 1 5 8 , [ zie3g31] 159 ,[g3sjrig3v3] 160 , [ sie3v3tiX]161 —

[іеЭ] : nheerl.

hiervan wijken

1 R7

echter af [wee:r]

en [sjtee:X] —afgezien van de kwestie sleeptoon-stoottoon

dus dezelfde situatie als bij wgerm. â met oude umlaut en ogerm. ai vóór oude h,
r, w en in de auslaut
Uit het voorafgaande kan worden afgeleid dat voor het oudere Sittards zowel
voor een gerekte wgerm. i als voor wgerm. ê, eo een "basisvocaal" [ее] is aan te
nemen, welke [ее] in het nsitt. bij sleeptoon [ее] bleef, maar onder stoottoon
164
zich tot een ditong [ei] ontwikkelde. Dols
bevestigt onze opvatting. Nu zijn
er aanwijzingen dat in het msitt. zich rond 1450 voor wgerm. ê, eo een overgang
1 65
[ie] > [ее] geheel of gedeeltelijk voltrokken heeft.
Dit feit kan op zijn
γ

beurt weer worden beschouwd als een vingerwijzing dat ook voor wgerm. ι in open
lettergreep voor het msitt. van die tijd een [ее]-waarde aanvaardbaar is, hetgeen
kán inhouden — deze materie is, zoals zo vaak bij studie van chartermateriaal,
uiterst gecompliceerd — dat de spelling i[e) hier zeker voor een deel niet (meer ?)
beantwoordt aan de msitt. taairealiteit, maar of een ouder klankstadium weergeeft,
of gewoonweg te beschouwen is als een uitheems orthografische aangelegenheid.
Het ontgaat ons daarbij niet dat het voorkomen van iCe) in de charters t/m 1379 M
gebonden is aan de twee woorden diCe)sen [dieser) en zieghel e .var., dus zeer
stereotiep moet zijn.
In enige gevallen past de nsitt. klankwaarde niet in een rechtlijnige ontwikkeling van wgerm. i in open lett., terwijl de corresponderende schrijfwijzen in onze
charters ten dele niet van het gevonden schriftbeeld afwijken :
Ί RR

"veel", nsitt. [väö:l]

: veel 1421 (2x), vieil 1443 N (2x), naast voele e.var.

1390 e.v.
1 fi7

"negen", nsitt. [neugh]
: neghen e.var. 1349, 1369, 1379 J, 1399 J. 1399 D
Cnyegenjndviertich A 1449) ¡ daarnaast ηogen e.var. 1379 M e .v .
1 Rfl

"haar" pron., nsitt. [(h)äör]

o

: yre, yrre (2x), yrem, yren 1443 N, naast huer

e.var. 1349 e.ν.
"deze" pron.dem., nsitt. [ diz3] m . s . (naast [ dee:s] f.s. en m.f.n.pl., [ dit ] n.
s.) : desen e.var. 134Θ e.V., diesen 8.var. 1349 e.V.

Beter schijnen

met de vocaalwaarde van nsitt. [diz3] overeen te komen dissen en disser
in 1450 0, al behoort disser tot het f.s.
"mede-", nsitt. [mit(-]] "met" als prep. sn adv., met wel reeds zeer oude afval
169
van de oorspr. eindvocaal
: mede e.var. 1348 e.V., miedepurterse 1414.
"weten" inf., nsitt.[ weit3] inf. en pres.pl. : tewetene e.var. 1379 M e.V.,
wiete<ri> 1416, wissen 1443 N.
~"

De laatste vorm, met verschoven ogerm.
170

t, is wel afkomstig uit het hd.

In nsitt. [ weit3] is o.i. de [ e i ] -

vocaal van het pres.s. [ iX weit] etc. binnengedrongen, zodat dit ww. in
inf. en presens geheel in het spoor is geraakt van ogerm. ai, ohd. ei
171
In het nheerl. is de toestand echter anders. Daar heeft de vocaal
van het pres.s. zich weliswaar meester gemaakt van het pres.pl. :
172
[ iX weet ] - [ vier weet3]
, met secundaire monoftongering [ei] > [ ее]
173
174
, maar als inf. geldt er nog [wie3t8]
, met klankwettige rekking
uit wgerm. ι.
175
17 Б
[r
"nemen" inf., nsitt. [пшіЭ]
, met vocaalverkorting en -ronding vóór m
177
nieman 1421
Een aparte plaats neemt de infinitief "zien" in, die in de Sitt. charters wordt
1 7 Pi

aangetroffen in de spelling sien e.var. 1346 e.V..
In het nsitt. heeft deze
inf., die in het wgerm. vertegenwoordigd wordt door ohd. os. sëhan en in het got.
179
ь·, ,
r
i1B0 , waarvan whet
^ vocalisme
1B1
Ί
η
n ηDols
door saihwan
, j
de klankvorm
[zeen]
volgens
te beschouwen is als identiek aan de limb, diftongeringsgrondslag minus de stoottoon.

Aangezien het vocalisme van de inf. nsitt. [zeen] "zien" parallel loopt
1Д?

met
met dat van de inf. nsitt. [zeen] "zijn"
en dit laatste [zeen] volgens Dols
1B3
in het spoor gaat van wgerm. i + rekkingsfactor, bestaat er reden ook de [ ее ]
van de inf. nsitt. [zeen] "zien" onder te brengen bij de sleeptonige, gerekte
wgerm. I.

Evenwel laat de klankwaarde van dit nsitt. [ z e e n ] , waarnaast overigens
1B4
in het nheerl. [ zie3]
staat, op zichzelf genomen ook toe de desbetreffende [ ее]
1R5

in te delen bij wgerm. ê, eo

en aangezien de constante spelling ie eerder past

bij de schriftelijke representatie van wgerm. ê, eo, menen wij de spelling sien
e.var. 134Θ e.v. te moeten onderbrengen in deze categorie.

Omdat althans de [ie]
1 RR

in nnl. [zien] een ontwikkeling heeft als uit wgerm. e (eo)

, mogen wij daar

bij niet uit het oog verliezen dat wij t.a.v. sien e.var. 1348 e.v. te doen heb
ben met een standaardmnl. spelling, die de eventuele msitt. klankwaarde [ zeen ]
bedekt hoLdt
De etymologisch moeilijk in te delen vorm welc e.var. 1350 e.v. resp. Wellich
e.var. 1379 J e.v. bespreken wij in S 17.
Niet teruggevonden in het nsitt. hebben wij parallellen voor der gienre 1399 J

- 129 -

168

der gheen e.var.

1443 N en Friderich, friderichÇs) 1443 N.

Wegens de za straks door ons aangesneden problematiek bij de beoordeling van de
verhouding tussen schriftbeeld en gesproken taal is het noodzakelijk nader op de
Orthografie voor wgerm. i in open syllabe in het oostmnl. en het mrijnl. in te
1 яо
gaan. Wij verzamelden voor de spellingen e(e) e.var. resp. i[e) e.var.
de
volgende gegevens :
A. Voor het oostmnl. :
Servatiusfragmenten

Aiol

191

192
Gezond he id srege1 s

h s . + 1200

m . u . v . 1x Da . . . . . mide
190
e.

steeds

h s . +_ 1220/1240

i(e]

h s . + 1250

i en e : cidenwaer, cedeware,

naast e .

diser, deser, ride, rede, sinep,
senep; verder e.
Τ

,

4-

'193

h s . +_ 1250

steeds e.

Tristan

1277

steeds ie, m.u.v. deese.

Guigoven 1277

1280-1344

sporadisch i : liueren. Ijveren,

Oudenbiezen

194

niderste, nidersten, niderster,
siuen

der mide, wider, vi

der, besigelt, disen, besriuen
p.p. e.a.; verder steeds e :
dese, desen, gescreue, geschreuen,
Jute de Smedinne, neder, te
leuerne, weder, dwederdeil, bese
gelt, ingesegele, vele etc.; ook
nemen, te wetene.
Gelderse charters

195

1286-1500

: in het algemeen e (in secundair
gesloten syllabe ее, ey], bij
uitzondering i, y, ie, ye, te
lokaliseren in het Overkwartier,
het Kwartier van Zutphen en dat
van Nijmegen, in de meeste geval
len de 14de eeuw niet overschrij
dend en vooral voorkomend in
Siegel en besiegelt•

Maastr. charters

1294, 1349, 1372: in de regel e : SP 1294 MA dese,
desen, segele, seghelen_dat.pl.,
geseghelt, ghescreven. wetene

- 130 1 9В
),

inf., VredenbrQhc top. [?

Jans van den Hémele, seven num.;
M 1294 A 4 dése, de sen, seghele,
ghescreven, wetene, seventien,
leget 3 s., wederdoen inf., wedersegghen inf.; etc.; ey in
beyden "bede" dat.s. [pi.) M
1372; uitzonderingen op de e -

regel zijn bielde, sieghel, d i e sen, wieder, dye ser ΙΊ 1349

1 97
,

w e l l i c h t ook Nidichem t o p . SP
1 98
3
1294 ΠΑ
en Wierics eig.gen.s.
en
M 1294 A 6 199
Kleefse c h a r t e r s

129Θ, 1300, 133Θ: L I I 1011 "

niderwert, sigel

[2x), disen, gescriven; L I I
1049

diesen [ 2 x ) , S i e g e l ,

s i e g e l e n ; L I I I 322 1 3 3 θ b e s i gelt,
Kleefs H e f f i n g s r e g i s t e r

201

1312-1318

segel.

: a l l e e n в : neder, weder, dése,
mede etc.

202
Venlose charters

1320-1543

: de e-spelling overweegt; uitzonderingen op deze schrijfwijze
zijn schiepen, lieuerde, blieven,
alle 1320, daarna smijede "smid"
dat.s. 1464 en zygel 1345, siegelen 1357, ziegelwas 13B5, in
welk woord "zegel" de e-spelling,
afgezien van zeigel 1386, eerst
voorkomt in de 15de eeuw : segelCen) 1426, 14Б4, 1519, bese
gelt 1413.

Belg.-Limb, charters

1322-1400

: naast dese Cdeys, deis) verh- ·

4-

u n

τ

j - r

ι

2 D 3

s c h i j n t enkele malen d i t e ] s e
en naast segelС le) staat s i g e l
204
Verdere e-vormen zijn versekernisse, zekerre, leveren,
leverenne, weder segghene, ver
schenen pret. 1 pi., versehene

wij, mede-, ghescreve, te wetenen, leden p.p.

Overige

concurrerende vormen zijn siekerre, wider, hijmeIsche, hymelsschen, myeloet "medelaten" subst.
. 206
pi.
Leven van Jesus

207

hs. ^1325

: steeds e, m.u.v. lillen, m igei
(2x), wider (naast 3x weder).

Maastr. Stat. Boek

20Й

13Θ0

: hetzelfde beeld als de Limb.
Sermoenen.

Steeds dese, deese,

maar 1x 1leveren naast 3x leve
ren .
Oork. Sitt. archief

13B5, 1336,
1434, 1440

: S 13Θ5 diesen, dieser, naast
desen, erlege pret.opt. 3 s., ver
der ghescreuen. seghel, segelen,
seghelen; S 1396 I begriepen p.p.,
diesen, besiegelt, Siegel, naast
dri j ho<n>dert se sen<de>nege<ri>tich; S 1396 II diese, diesen,
Syegel, besiegelden, naast dryhondertsesendenegentich; Ξ 1434
desen, segelle; S 1440 diese,
dieser, siekerre, wiederrede,
siegele, daarnaast gescreue<ri>.

Limb. Sermoenen

209

hs. +_ 1390

: indien de volgende syllabe geen
i of j heeft bevat, staat er als
regel e; uitzonderingen zijn
wider (herhaaldelijk), widerwere (2x), vritsam (1x) . Vôàr
oorspr. 1 of j "is i zeer gewoon, maar ook e".

B. Voor het overgangsgebied van het oostmnl. naar het mrijnl
210
Floyris
hs. + 1210
: in de reg
regel i : dise etc., uil
"veel" (13x), nider, spilen,
wider

etc.; 1x diesen; daar-

naast enige malen e in pronomina .
211
Bestiaire

hs. +_12B0

e
: normaal i, daarnaast ook i,
zelden e.

- 132 -

Voor het mrijnl.:
212
rifr. Legendär

hs. eerste helft: nu en dan e, maar in de regel
12de eeuw

Mfr. Bruckstücke

213

ie, i.

hs. eerste helft: nooit е.
12de eeuw

Christi Geburt
o
^u
Rother

214

2 1 5

hs. +_ 1150

nooit e.

hs. einde 12de

vrij vaak ie, o.a. in diese e.

eeuw

var.; ook i, у en e, de laatste
schrijfwijze gaarne in het pers.
eme dat.s ., ene acc.s.

м

.

π u- 216

Marienlob
Gulikse charters

hs. +_ 1250

: zeer zelden e.

1251-1417

: W I 21 В 1 2 5 1

ime pers.dat.s.,

irer pers.gen.pl., Iren poss.
dat.pl., wider, widergeue opt. 3
s., der mide, uile "veel", dise,
disen, dy gine, siuene "7", ingesigel, dysen; daarnaast eme
pers.dat.s.; W I 55

der

mide, widerspräche, ingesigele,
zebrichet pres. 3 s., hie miede,
nieder, diese, naast ere poss.
асе.f.s., eren poss.acc.pl.,
geschreuen, bescreuen, vorschre uen; W I 56

ir(г)e poss .pi.,

disen, wider, widerwessel, widerwesIe dat.s ., da mide, uile, ge scriuen, gescriuenre gen.pl.,
uorgescriuen, naast weder, nemen
1 pi., uersegerd "verzekerd" p.p.
W I 69 A

da mide, gesich-

;irt p.p., ze wiszene, iere poss.
öl., diese, diesen, wieder, wiedersagen, Jngesiegele, Jngesiegelen, besiegelt, nieder, vriedeliche, bescriefuin p.p., daar1263
naast wesen inf. W I 69 В
W I 69 А 1 2 Б З ; W I 70 1263
W I
69 A

m.u.v. disen, wider ¡

- 133 W II 1D76

1 2 8 9

= W I 69 A

1 2 6 3

m.u.v. da mede, weder (naast wie der en wiedersagen] jngesegele,
1 299
bescreifin; W IV 34B5
= W I
69 A

m.u.v. da mede, dese

(naast diese etc • ], neder
L III 120

1 3 1 2

;

iere poss.pl.,

ieren poss.pl., irre pers.gen.pi.,
naast geschreuen, deisen, inge1 Я4А

seigels; L III 464
deme,
1349
desen; L III 47Θ
gesichgert,
naast diegene, degenen, de ser,
desen, wederstain, gescreuen,
vurscreuen, ingesegele ; L III 479
1 3 4 9

^
desen,

•
τ
к
ingesegele,
besegelt;
1351
L III 502
Dese, aegei, bese1+

Л Q С С

gilt; L III

554

yren p o s s . f .

s . , уге p o s s . p l . , naast leueren,
d e s i n , segei ; L I I I 561
s i c h e r e i t , sicheren i n f ., g e s i 
chert ρ .ρ •, уге p o s s . p l . ,

inge-

s i g e l , besigelde, naast segele,
segelen, diese, naast desen, v e r 
der weder, vurschreuen, g e l e u e r t ,
eme "hem"; L I I I

673

1 3 6 7

yrme

p o s s . f . s . , naast i n g e s e g e l , bese1 Я R7

gelt, seuen; L III 676

die

ser, diesem, diesen, den ghienen,
siegile, ingesiegele, sicherheide,
vurschreuenen, wederrede, seuen1371
hondert; L III 713
yrs poss.
pi., Siegel, naast desen; L III
1376
7 7 7
777

diese, diesme, diesen,

dieser, ingesiegele, Sicherheit,
naast vurschreuen, leueren; L III
1379
Θ34
bescreuen, vorscreuen,
sekeren inf., weten, wetenheit,
leueren, segele, besegelen, desen, deser, tseuentich, gescheit
"geschiedt" 3 s.; L III 861
yren poss.pl.,

1 3 8 4

naast segei, dssen, des9r, ge schreuen, vurschrauen (7χ) ¡ L
III 931

Siegel, diesen, yme

"hem", yren poss. pl., beschreuen, geschreuen, vurschreuen,
neder; L III 1000

die ghie-

ne, siegele. Diese, dieser, diesen , naast desen, zuvreden, geschreuen, vurschreuen, herwedeгч
1399
L III 1068
desen, bescreuen,
gescreuen, zeghel, negen ende
tneghentich; S 1401 угге poss.f.
s., yre, yren poss.pi., wissenheit, dieser, naast desen, erkregen p.p., segei; L IV 13
1 4 0 2

»к

eme
L IV 14

.,

hem , segei, segele;

1402

g e l l ; L IV 23

seuen, desen, s e 1404
diesen, naast

s e g e i s ; L IV 72
desen,

1 4 1 2

eme_ "hem",

s e g e l ; S 1417 d e s e n ,

Se-

gell, seuenthen.
Rip. charters

21 R

1257-1299

: voôr 1300 meestal ie, minder
vaak i, zelden ei, e.

Het regel-

matig gebruik van ei, e dateert
eerst van na 1300. De gelijktijdige stukken in Lacomblet vertonen ongeveer hetzelfde beeld.
Göllheim

219

hss. *_ 12801300

: in de regel i, minder vaak y,
enkele malen e, vooral in hs. F,
minder in hs. D.

Karlmeinet

220

hss. +_ 1300

: e in wederbile, ie in iene "hem"

hs. begin 14de

: nu en dan e, maar in de regel

acc.s., diesen, verder steeds i.
Lilie
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eeuw
Neurse charters

1346-1423

ie, i.
: L III 429

Vrederich, ze-

ghel, zeghele, desen; L III 560
1 3 5 6

u

π

^

zeghele, desen, den ghenen
dat.s.; L III 65Θ 1 3 B 4 segel,

135 1377
desenj L III 721

disser,

dissen, Ingesigel, naast i n g e s e gele, Frederic i, Frederik, 1Frede37 fi
ne,

seuentzich; L III 7B7

yren, уте, угге, irs alle poss.f.s.
yr, ir pers.f .s., naast vurschre1392
uen, geschreuen; L III 975
diesen (4x) naast desen, dese,
Siegels naast segel, segele, sickerheit naast sekeren, ghesekert, verder Frederich; L III
1393
990
F n d e n c h naast gesekert, segels, desen; L IV 32
diesen, diese, dieser, viel
indif., siegell, ym "hem",
naast Frederich; L IV 9B

4 1 6

Frederich, segel, segelen, desen;
1 41 R

L IV 111

F n d e n c h , yre

p o s s . p l . , naast desen, ingesege
l e ; S 1421 F n d e n c h , S i c h e r h e i t ,
1423
naast desem, Segel; L IV 150
F n d e n c h , s i g e l , s i g e l e , wissen
inf.,

yren, у г г е , y r e , steeds

p o s s . p l . , naast deser, desen,
dieghene, denghenen, weder, ge
schreuen .
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Dramenbruckstucke

hs. ^_1350

: in de regel i, nu en dan y en
"sehr häufig" ie.

1352/1353-1395

: ie, i naast e : wiedersetzen,
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Judenschreinsbuch

geschrieuen e.var., vurschneuen
p.p..

Heueren, niederwert e.var.,

wissen e.var, inf., wissentheit,
vyssgesplissen ρ.ρ. —

wederspre-

chen e .var., wedermachen e .var.,
geschreuen e.var., nederwert,
neder wertz, gheuele "gevel" dat.
s. e.var., Segelgreuer e.var.
224
Hagen

eeuw
hs. begin 15de

ere]"häufig"
en ligen ire
[naast
: ргоп.
steeds [naast
e, m.u.v.

legen], welks vormen ook vaak
voorkomen in andere Keulse tek225
sten
; verder der gyn, naast
der geyn.
Pilgerfahrt

hs. 1444

: in de regel e, daarnaast yme
pers.m.s. [naast eme], yr pers.
f.s., ligen, lijgen "liggen"
inf. en ook der ghyn e.var., der
gheen e.var., geyn e.var.

Op oostmnl. -mrijnl. gebied is dus een oude i/ie-spelling zichtbaar, hetgeen
wijst op een aanvankelijke ontwikkeling wgerm. i > [ie] in open syllabe, waarbij
227
wij kunnen opmerken dat Dols

geneigd blijkt voor het primaire eindprodukt van

wgerm. i + rekkingsfactor in het Sittards [ie] aan te nemen.
oude i, j bij de ontwikkeling tot [ie] stimulerend werkte

Dat de positie vôôr
, is mogelijk.

Overi-

gens is dit juist de situatie waarin wij een i (en niet een ë) als uitgangspunt
229
verwachten.
Naast de i/ie-spelling doet zich evenwel ook de schrijfwijze e gelden. Daarbij
valt het op dat de situatie in de oudste oostmnl. bronnen verschilt van die in onze
oudste mrijnl. documenten.

Uit ons materiaal blijkt namelijk dat in onze vroegste

oostmnl. geschriften de e-spelling reeds vrij sterk staat, maar dat het in onze
oudste mrijnl. bronnen juist de i/ie-spelling is die domineert, bij welke laatste
toestand Floyris en Bestiaire zich aansluiten.

De overgang van i/ie- naar e-spel-

ling zien wij zich op mrijnl. gebied aftekenen in de Rip. en de Gulikse charters,
terwijl deze in Hagen en Pilgenfahrt grotendeels voltrokken is. O.i. staat de
230
constatering van Holmberg
dat in de mrip. documenten van vóór 1300 een vrij
homogeen ie- Ci-] beeld heerst, dichter bij de waarheid dan de bevinding van Dorn231
feld
dat in Hagen en de Keulse hss. van de 14de-16de eeuw de volgende regel
duidelijk te constateren valt : in open lettergreep wordt e, in gesloten lettergreep i geschreven, maar dat de mrip. teksten van vóór 1300 daarentegen "einen
anscheinend regellosen Wechsel zwischen i und e für den Laut i" tonen.
Afgaande op de door ons verzamelde gegevens menen wij dat in ons onderzoekingsgebied de uit gerekte wgerm. i ontstane klank [ie] op zeker tijdstip overgegaan is
in [ее] en dat dit proces blijkbaar eerder zijn beslag heeft gekregen in het oost
mnl. dan in het mrijnl.

Dat enige vroege mrijnl. bronnen ouder zijn dan onze oud

ste oostmnl. teksten, speelt hier geen rol. Uiteraard zal een onderzoek in nóg
oudere bronnen dan die wij voor onze studie gebruiken, een en ander moeten verifiëren.

Wel willen wij er nog op wijzen dat, reeds, in de Oudfrankische Psalmen232
fragmenten
te cleuone "te kleven" naast cliuoda pret. 3 s. staat.

- 137 Eveneens menen wij te mogen stellen dat althans zeker voor de oostmnl. bronnen
rekening moet worden gehouden met een archaistisch aspect in het bezigen van de
i/ie-spelling.

Archaistisch is hier zeker Guigoven 1277, terwijl de Gelderse en

de Venlose charters een overgang naar "moderner" gebruik laten zien.

Merkwaardig

nu is dat in de Sittardse charters juist een gedeeltelijk terugvallen op een ouder
spellingtype, i.e. ie (i),, te constateren valt :
Zoals blijkt uit het desbetreffende overzicht, is in de Sitt. charters t.a.v.
de distributie der e- en i(e)-vormen duidelijk een chronologische indeling zicht
baar : t/m 1379 И verschijnen m.u.v. diesen e.var., disen, zieghel e.var., sigel
e.var. alleen e-vormenj vanaf 1379 J domineren de ie- [i-]vormen over de e-vormen.
Nauwkeurig beschouwd, is het het nieuwe gedeelte van 1379 J dat de tweede periode
opent, want in het uit een afgeschreven charter van 1361 bestaande oude gedeelte
verschijnen op het gebied van de i(e]-spelling alleen 2x diese, 3x diesen, 1x
sigel, welke vormen nog tot de eerste periode behoren.

De afschriften hebben en

kele malen synpathieën voor de ie-zijde en tasten daarbij het e-beeld van de originelen 1352 N, 1353 N, 1379 M — v e r d e r — a a n , hier dus aanleunend tegen de tweede
periode.
In het voorafgaande wezen wij er reeds op dat een te vermoeden parallellisme in
de ontwikkeling van wgerrn. i in open syllabe enerzijds en van wgerm. ê, eo anderzijds—-eveneens—voor wgerm. ¥ in open syllabe een [ее]-waarde voor de tijd rond
1450 in overweging doet nemen.

Ook zou het eigenaardig zijn wanneer Sittard zich

indertijd aan een ontwikkelingstendens i >[ie] > [ее] zou hebben onttrokken, daar
in elk geval voor het oudere Sittards een vocaalwaarde [ее], de basis voor het
huidige

[ее] / [ei:], moet worden aangenomen. Op grond van deze feiten, van het

chronologisch aspect in het onderhavige schriftbeeld der Sittardse charters en
van de orthografische verhoudingen in de overige oostmnl. en de mrijnl. bronnen
zien wij in de concurrentie tussen de i(e)- en de e-spelling in de Sittardse oor
konden niet de afspiegeling van een strijd tussen twee klankwaarden, [ее] en [ie],
die zich indertijd in Sittard zou hebben afgespeeld, maar het op elkaar stoten van
233
twee orthografische tradities : een standaardmnl. met e
en een oostmnl.-,
voornamelijk mlimb.-, archaistische met ie [i], welke laatste relaties heeft met
het mrijnl. Als msitt. klankachtergrond nemen wij alleen [ее] aan, welke [ ее ] waarde dan duidelijker tot haar recht komt in de e-spelling dan in de schrijfwijze
met ie ti). Anderzijds schiet de e-spelling wel geheel of gedeeltelijk haar doel
voorbij in voorbeelden als veel 1421, nsitt. [väö:l], neghen e.var. 1349 e.V.,
nsitt. [neugd], desen (brief] e.var. 134B e.V., nsitt. [diz3 brei¡f], mede e .var.
1348 e.V., nsitt.[ mit-], tewetene e .var. 1379 Π e.V., nsitt. [weit3] . Dit is
echter ook het geval met de spelling ie e.var. in vieil 1443 N (en nyegenjndviertich
A 1449), yre e.var. 1443 N — nsitt. [ (h)äör] —diesen (brief] e.var. 1349 e.V.,

- 13Θ miedepurterse

1414, wiete<n> 1418, wissen 1443 Ν, πiensη '^l

— rsjtt. [ литЭ]

—

terwijl wij voor der gienre 1399 J, evenals voor der gheen e.var. 1443 N, en friderich e.var. 1443 N in het onzekere verkeren.

Op de schrijfwijzen voor "veel",

"negen" en "haar" pron., evenals op die voor het pronomen "hem", komen wij terug
in de volgende paragraaf.
Inmiddels wijst noch de spelling met e(e), noch die met iCe) op het reeds aan
wezig zijn van Sittardse diftongering.

Dit feit brengt ons echter weinig verder,

want het blijkt bij onderzoek dat er bij de opgesomde voorbeelden slechts één
woord is, bovendien met niet geheel duidelijke etymologie, naar wij in noot 154
aanstipten, dat in het nsitt. stoottoon en dus diftongering heeft : steghen 1357 :
234
nsitt. [sjtei:X]
; eventueel mag ook de eigennaam jndesteghe (A) 1353 N worden
meegerekend.

Verder zijn er nog twee woordtypen bij die elk verwant zijn met een

woord dat eveneens tegenwoordig stoottoon, met Sitt. diftongering, heeft : weder
segge<n>

1411, c.q. wedersegghen e.var. 1348 e.V., c.q. wiedersecghe<p> e.var.

1379 J e.V. : nsitt. [wei:3r]

"weer[om]"; vreaelich 1404 : nsitt. [vrei:]

"vrede", welk woord in deze vorm, met auslautsdiftongering, overigens voorkomt tot
237
. De gehele oogst blijft echter gering.

in Heerlen

Uiteraard willen wij trachten het optreden in de Sitt. charters van de onderhavige spelling ie Ci) iets nader toe te lichten en ons niet te beperken tot het
geven van de kwalificatie "oostmnl.-, voornamelijk mlimb.-, archaistisch".
ressant is wat Holmberg

Inte-

schrijft t.a.v. de i(e)-spelling in de door hem onder-

zochte mlimb. bronnen, n.l. dat het hier steeds dezelfde woorden zijn, die zich
van hs. tot hs. herhalen, b.v. niemen, hiemel, wieder, sieker, versiekeren, lieveren, Siegel, wat wij met onze gegevens kunnen bevestigen.

Onderzoeken wij nu ons

Sittards materiaal, dan blijken er niet veel meer dan zulke zich herhalende woorden te zijn, hetzij met ite), hetzij met e.

Wij hebben dus te doen met een kleine

groep charterwoorden, grotendeels aan vaste formules gebonden.

Bij een veranderde

kanselarijoriëntering kon daardoor, mét de desbetreffende woorden in hun vaste
formules, de ie-spelling nieuw ingevoerd worden, terwijl ze op grond van de inheemse gesproken taal had moeten uitsterven.

Het trekt daarbij onze aandacht dat

er in onze charters slechts weinig e/ie-doubletten optreden : 1353 JA desen

—

diesen (2x); 1369 desen—diesen (2x) , dieser; 1379 J (nieuw ged.) vorschreuen e.
o

β

var. (5x)—gescrieuen; 1450 0 leueri<r>ge<rì>—lieueri<r>ge<r¡> . Wanneer er bij
gelijke of verwante woorden gewisseld wordt tussen de e- en de ie-spelling, geschiedt dit op "Charterniveau". Voor ons wil dit zeggen dat het niet de klank is
die de wisseling bepaalt, maar de houding van de schrijver t.a.v. de traditionele
gebondenheid der hem ter beschikking staande

stereotiepe charterformules.

Opvallend is dat het in de Sitt. charters wederom het jaar 1379 is waarin een
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verandering in een spellinggewoonte optreedt.

Het ophouden van de activiteiten
239

van de scribent uit de jaren 1348-1368 geeft dus ook hier niet de doorslag.

Over de drijvende kracht van de onderhavige innovatie tasten wij dan ook in het
duister.

Invloed van Guliks schrijfgebruik ligt, op grond van de door ons verza-

melde gegevens, niet direct voor de hand en zou staatkundig bezien trouwens min of
240
meer voorbarig geweest zijn
. Wij moeten het dus houden op een archaistisch
modeverschijnsel, steunend op ouder mrijnl.-oostmnl. gebruik, waarbij de Sittardse
oorkonden zich in aanwendingsfrequentie nogal onderscheiden van met name de Gelderse
en de Venlose charters.
Inmiddels moeten wij de Sitt . ite)-vormen van vûôr 1379 —
zieghel e.var., sigel e.var. —

niet uit het oog verliezen.

diesen e.var., disen,
Wij mogen ons afvragen

of bij deze voorbeelden sprake kan zijn van een reeds vóór 1379, maar dan nog sporadisch, optreden van een ite)-modetraditie.
vaste charterformules.

Bedoelde vormen komen steeds voor in

Voor zieghel e.var. / sigel e.var. luidt deze : Jn kennes-

sen der waerheit hebben wir onsen zieghel an diesen brief doen hange<ri> e.var.
1349 e.V., met in 1369 : jn kennisse der woerheit dieser saken....
naast dieser 1369, meteen het ene der stereotiepe diesen 's gevonden.

Nu hebben wij,
Het tweede

staat steevast in de openingsformule, die in 1349 luidt : Wir scepen ghemeynlich
o

der stad van zitt<er>t doen kont allen luuden die diesen brief zuelen sien ende
о

huren lezen....

Voegen wij daar nog aan toe alle arghelist vyt ghesceyden in die

sen vorscreuen saken 1353 JU, dan zijn de gevallen van vöór 1379 J voldoende gecatalogiseerd.

De aangehaalde i(e]-voorbeelden zijn zeker traditioneel, maar maken

op ons de indruk eerder oud, dan recent ingevoerd te zijn, zoals dit laatste het
geval moet wezen met het merendeel der voorbeelden vanaf 1379. Wij mogen dus
stellen dat oud en "nieuw" elkaar in 1379 de hand reiken.
Aangaande de onderlinge frequentieverhouding tussen ie, i en у kunnen wij mede
delen dat wij in de Sitt. charters voor wgerm. i in open syllabe buiten de eschrijfwijze in het merendeel der gevallen ie vinden, zodat de verdeling ie/i zich
241
hier nauw aansluit bij die voor wgerm. e, eo
. De schrijfwijze i betreft buiten
5x
friderich
e.var.
en
1x
wissen
in
1443
N
en
behalve
1xverder
disen 1x
CA)besigelt).
1353 N en 1xWij
liu<ier>en 1379 J steeds het woord sigihüel e.var. (13x,
menen dat in het door ons verzamelde oostmnl. en mrijnl. materiaal de spelling i de
indruk maakt ouder te zijn dan ie, maar dat deze laatste langer blijft voortleven.
De verhouding tussen i en ie in de Sitt. charters harmonieert met deze constatering.
T.a.v. het woord "zegel" e.var., dat in de Sitt. stukken overigens ook met ie- en
e- spelling verschijnt, moeten wij er de aandacht op vestigen dat dit woord in oor242
konden zeer regelmatig met de schrijfwijze i blijkt voor te komen
j o.i. hebben
wij hier te doen met invloed van de lat. vorm. sigillum.

De i-spelling in "zegel"
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is in de 13de eeuw zelfs de er.ige in de door Gleißner en Frings
mhd. en mnl. charters.

243

onderzochte

De schrijfwijze y, om dit onderdeel te beëindigen, is in

de Sitt. charters enerzijds beperKt tot enkele vormen van het pronomen "haar",
anderzijds gebonden aan het charter 1443 N.

Wij worden hier sterk herinnerd aan

overeenkomstige vormen in de Gulikse en Meurse charters, reeds door ons aangehaald.
De onderhavige spelling y is wel een vrij jonge variant, mogelijk zelfs een duide244
245
lijkheidsvariant

, van de tot archaïsme geworden spelling i.

Terugkerend tot de overige oostmnl. bronnen, kunnen wij schrijven dat de spelling met ie, i, y, ye, ije daar in elk geval het karakter heeft van "oostelijk",
waarbij nog opgemerkt dient te worden dat ze westelijk van Limburg-Gelre nauwe24Б
lijks voorkomt
. Als "overgeleverd" kan deze schrijfwijze beschouwd worden in
Aiol, Gezondheidsregels, Guigoven 1277, Oudenbiezen, Kleefse charters 129Θ, 1300,
132Θ,

Venlo 1320, hier nog een tijdlang voortlevend in het woord "zegel", wellicht

ook in de Gelderse charters en de Limb. Sermoenen.

Jong, anderzijds echter met

te meer zekerheid archaistisch, komt ze ons voor in de Belg.-Limb, charters van
Moors, Maastricht 1349, Maastr. Stat. Boek en de aangehaalde stukken uit het Sittards archief. In elk geval is voor de klankwaarde in het mlimb. en mgeld. zeker
247
na 1300 wel steeds te denken aan [ ее ] , wel ongeveer de [ ее ] die Tans
voor de
moderne tijd als "normalen representant der wgm. i" in open syllabe beschouwt
24B
en die door Holmberg
wordt opgegeven voor Gelderland en het daaraan aanslui
tende Rijnlandse gebied. In genen dele correspondeert de spelling ie, i, y, ye,
249
ije met de in het Z.-W. van Belg.- en Ned.-Limb, voorkomende [ie(9) ]-waarde.
Behalve het in het voorafgaande geschrevene pleit reeds de verbreidingsdiscrepan
tie tussen de oude ie-, i- (y-, ye-, ije-) spelling en de hedendaagse [ie(3}] klank daartegen.

In het laatste geval gaat het o.i. om een latere overgang

[ее] >[іе(Э)] , welke overgang —

nog —

niet in de oostmnl. teksten weerspiegeld

wordt, evenmin als trouwens de parallelle overgang [ее] >[іе(Э)]

bij de repre-

sentatie van umlaut ondergaan hebbende wgerm. a
en van ogerm. ai, ohd. e
252
De mening van Van Loey
: "In Limburg, misschien in Gelderland [Overkwartier,
Kwartier van Zutphen, Nijmegen, in ontleende cultuurwoorden) is de vroegere г in
open syllabe ie

[denkelijk /i:/) geworden", steunt te zeer op de Orthografie en

kan door ons na het in deze paragraaf geschrevene niet worden aanvaard.

§ 15

(o)
De spelling o(-), u(-) voor wgerm. i in open lettergreep en in het pronomen
"hun"

In vier gevallen hebben onze charters voor wgerm. i in open syllabe een opval
lende spelling met oe. oi, oy, o, ue, u, uy, nu en dan naast e(e). ie [y, ye),
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terwijl ook het nsitt., samen met grotere of kleinere stukken van het nlimb. taalgebied, dat hier soms deel uitmaakt van een groter geheel, in deze gevallen niet
de normale ontwikkeling van wgerm. i in open lettergreep, zoals behandeld in de
vorige paragraaf, vertoont.

Het resultaat is ditmaal n l . een geronde klank, [äö ]

of [ e u ] , waarvoor men als oorzaak aanneemt of invloed van een oorspr. o in de
uitgang, weshalve men het onderhavige verschijnsel ook betitelt als o-umlaut, of
253
invloed van voorafgaande of volgende consonanten, zoals 1, г en de labialen
De bedoelde vier gevallen in onze charters zijn : het pron.indif. "veel", het
num. "negen[tig]" en de pronomina "haar" en "hem".

Met de pronomina "haar" en

"hem" zullen wij hier ook het pronomen "hun" behandelen, op grond van spellingge
lijkheid met "haar" en "hem" en grote overeenkomst in klankkwaliteit met deze
pron. (geronde korte [ö ]tegenover geronde lange [äö ] of [ e u ] ] , al moeten wij ditmaal niet uitgaan van een i in open syllabe, voor een volgende lettergreep met o,
maar van een i in éénsyllabige grondvorm.

A. De woorden "veel" en "negen"

1. "veel", onfr. vilo, ohd. o s . filo, filu
1390

voele

A 1390

vele

1401

voil

A 1401

vele

1402

voele

A 1402

voele

1404

254

:

o

1411

vuele
vole

1414

vuele

1417

voele

1421

veel (2x]

1427

voell

1443 N vieil C2x]

A 1443 N vieil (2x]

Wanneer wij proberen deze orthografieën in geografisch ruimer verband te brengen, stellen wij vast dat de spelling met o(-] wijst naar het gebied Brabant-Lim255
burg-Gelre. Van Loey
vermeldt Brussel 1295 even voele, Diest 1389 voel, Maas?5R
eik 1350 voel. Kern
geeft voor het Maastr. Stat. Boek voel, welke vorm ook
257
wordt aangetroffen in Venlo 1463
. Wijzelf tekenden op Sint-Pieter 1294 MA
7,пВ
259
vole, Sint-Pieter 1294 ME vole (3x) en Oudenbiezen 1316

vole.

Tille

heeft

naast elkaar de vormen vele, voele, voile, vole, zoals ook voor het num. "zeven[tig]" e en oe, oi, o, u elkaar beconcurreren in de Gelderse charters.

Zij meent

dat de vormen met de "verdunkelten" vocaal t.a.v. de e-vormen de oudere schijnen
te zijn.

Echter verdwijnen de o-vormen vanaf 1372 uit die stukken die met zeker

heid uit de hertogelijke kanselarij stammen, terwijl ze in de stedelijke kansela-

- 142 rijen tamelijk consequent behouden blijven.
op de diverse vormen voor "zeven(tig)".

Tille grondt haar conclusies vooral

Voor "veel" blijkt de chronologische

discrepantie tussen de e- en de o-vormen blijkens haar voorbeelden nog groter te
zijn dan bij "zeven".

De spelling veel verschijnt daar regelmatig in de gehele

14de eeuw, daarentegen springt voele van 133Θ ineens op 141Θ en vole van 1308
zelfs op 1493. Als klankwaarde achter de o-spelling neemt Tille een "verdunkelten"
vocaal aan ; in de e-spelling ziet zij Gulikse invloed voor diezelfde klankwaarde.
1399
Als aanvulling op Tille moeten wij hier nog vermelden L III 106Θ
voel.
Bij het overschrijden van het mnl. naar het mrijnl. gebied laten wij de o-spel
ling achter ons.

Holmberg

geeft voor Bestiaire als gewone vorm vil[e)\ één0

maal, en wel "ausnahmsweise" staat er vule, welke "trübung des vokals" in dit
woord volgens hem o.a. alg. oostnfr. is. Voor Floyris vermelden De Smet en Gysseling

13x uil. De vorm vil is ook de meest voorkomende in Rother

: 89x,

naast 29x vile en 1x vele. Voor Dramenbruchstücke geeft Dörr
viele op. In
2Б4
Göllheim
staan vil en vele naast elkaar, met in het rijm steeds vil, hetgeen
ТСС

volgens Bach

ook geldt voor andere Zuidmiddelfrankische bronnen als Wernher

vom Niederrhein en Jolande.

In de Gulikse en Meurse charters troffen wij de vol-

gende voorbeelden voor "veel" aan : Gulik W I 21 В
1Я17

u i l e , L I I I 313

als uile, W I 56

1Яб?

az v i l , L I I I 627
1364

also

14RP

also v i l e , L I I I 693

a s v i e l en

1405

Pleurs L I I I 65
a l s o v o e l . L IV 32
v i e l , b i j n a steeds met i ( e ) dus.
De g r o o t s t e v e r b r e i d i n g op Ned. gebied heeft intussen de e - s p e l l i n g . Echter
7Rfi
overdrijft Franck

, naar wij nu kunnen vaststellen, wanneer hij mededeelt dat

in het mnl. beklemtoond i bij rekking "ausnahmslos" tot [ее] is geworden,
neer hij in

ook wan

een opmerking een uitzondering maakt voor de ontwikkeling tot [ie] in

bepaalde Limburgse en aangrenzende dialecten.

Wél kunnen wij op zijn voetspoor de

e-spelling zien als de standaardmnl. schrijfwijze.

Dp oostmnl. gebied vinden wij

het type vele in de Servatiusfragmenten : vele/uele; daarnaast staat echter in
"? R7

het Leidse Servatiushandschrift van rond 1470 meermalen voele .

In Aiol tref-

fen wij 2x uele (123, 130] aan, naast 2x uiel (91, 655), 1x uiele (189) en 1x
П C¡D

П СП

uielt (190). De Limb. Sermoenen
en het Leven van Jesus
hebben uitsluitend
270
vele, welke vorm enkele malen ook voorkomt in Oudenbiezen. In Venlo
is deze,
afgezien van het reeds vermelde voel uit 1463, de normale, terwijl ze in de stukken
271
van Tille

van 1346-1418 zonder concurrentie is.

Gulikse invloed in dit

laatste geval, zoals Tille aanneemt, lijkt ons zeer moeilijk aantoonbaar. Wij
zouden trouwens in deze omstandigheden eerder een i-spelling verwacht hebben, maar
deze ontbreekt in de Gelderse stukken blijkbaar geheel.
Concluderend kunnen wij het volgende schrijven : De o-spelling voor "veel" te
kent zich voor ons af als een oostmnl., tevens mbrab., kenmerk.

Buiten het mnl.

- 143 wordt ze wel aangetroffen in het [weatlmnd.
rggionen.

, maar nauwelijks in de Rijnlandse

Bijzonder frequent is, m.u.V. de Sittardse charters, het voorkomen van

de o-schrijfwijze in onze bronnen niet : buiten Sittard is het in het oostmnl. de
e-spelling die het terrein beheerst. Afgezien van enkele vroege gevallen in SintPieter 1294 MA en HE, Oudenbiezen en Gelre is de o-spelling daarbij vrij jong.
Het is zeer te betreuren dat het Sittardse materiaal hier niet ouder is dan 1390.
De oorzaak hiervan is dat het woord "veel" in onze charters voornamelijk gebonden
is aan een bepaalde formulering, die eerst in 1390 verschijnt : de pandhouders van
een onroerend goed moeten te dien aanzien dezelfde verplichtingen t .o .v . leenheer
en stad nakomen als de overige ingezetenen dit moeten doen va<n> euen voele guetz
e.var. [1390 e.V.).

Alleen in de charters 1421 en 1443 N verschijnt "veel" in

andere omgeving en het is opvallend dat het net hier is dat de minderheidsspelling
ее/ie in de originelen verschijnt : 1421 alsoe veel (2x), 1443 IM also vieil, so
vieil.

Dat er in "veel" in de aangehaalde formulering gewisseld wordt tussen oe,

oi, o en ue wijst erop dat deze schrijfwijzen als gelijkwaardig gevoeld werden.
Hiermee zijn wij ook het probleem van de klankachtergrond genaderd. Het nsitt.
273
heeft [ väö:l]
en sluit t.a.v. deze geronde klank met het overige Limburgs aan
bij een groot gebied ten 0. en ten N.-O. van de lijn Brussel-Antwerpen-Steenbergen274
niddelharnis-Hellevoetsluis

. Inderdaad is de ое-, oi-, o-, ue-, u-spelling te

situeren in dit hedendaagse gebied met geronde vocaal, hetgeen pleit voor een sa
menhang tussen oude Orthografie en hedendaagse klank.

Een eventuele waarde in de

buurt van [ äö ] wordt daarbij voor Sittard in onze ogen het duidelijkst aangegeven
o

door de vorm vuele 1404, 1414. Daar wij deze nergens anders aangetroffen hebben,
is ze mogelijkerwijze "Sittards". De spelling met oe, oi en o is in zoverre indicerend, dat ze op een andere waarde wijst dan [ее]. Wij vestigden reeds de
aandacht op haar oostmnl.-mbrab. karakter.

De schrijfwijze eCe] is in eerste in

stantie standaardmnl. Voor het oostmnl. is deze te beschouwen ofwel als schrijftaalvorm, als hoedanig wij ze zien voor Sittard, ofwel als een aanwijzing dat het
hedendaagse gebied met geronde vocaal toendertijd en aldaar nog instabiel was.
De bestaansrechten van vele in het mrijnl. mogen daarbij niet over het hoofd wor
den gezien.

De overheersende spelling dáár is echter die met ite) en ons vieil

in de stiftsakte van 1443 is o.l. zonder meer uit Rijnlands, volgens datering en
275
charterinhoud Meurs
, geschreven gebruik overgenomen .
9 7 fi

2. "negen", ohd. niun, os. nigun
1349

neghen

13Б9

neghen

1379 И nogen

:

А 1379 M noeghe<rt>

1379 J Negen
1390

noegentich

A 1390

noegontich

A 1402

noegen

1399 J negen, negentich
1399 D du sentdrijhondertnegenjndnegentich
1402

noege<ri>

1418

noege<h> (Зх), noegen

1435

nueghenjndtwyntich

1439

nugenjnddarttig

о

1443 N nuyn (2x)

A 1443 N nuyn (2x1

1449

A 1449

noegenveirtich

nyegenjndviertich

De spellingwisseling oe, o, ue, u, e, ye bij "negen" herinnert ons sterk aan
de zodanige bij "veel".

Buiten Sittard is de o(-)-spelling echter nu — n o g —

minder vertegenwoordigd dan ze het in het vorige punt reeds was : SP 1294 MA noghentech; M 1294 A 4 noghen (4x), Noghen, noghentech; Π 1294 A 6 noghen (2x],
277
noghentyen, noghentech; SP 1294 ME noghene, noghentech; M 1349
noegen; M 1372
278
279
nogen, nogentich; Uikhoven 1375
nöeghen, noeghen; Rekem 1387
noegen; S
1385 noegendehalf. Verder hebben wij ze niet aangetroffen. Zowel Limb. Sermoenen
280
als Leven van Jesus, Venlose en Gelderse charters
hebben uitsluitend vormen
781
met e, met één uitzondering : Tille
vermeldt voor haar stukken een éénmaal
282
voorkomend nyegen van 1350. Ook het mnd. heeft overigens alleen e.
Uit het
Sittards archief tekenden wij nog op S 1396 I drijhondertsesendenegentich (Simon
van Salm) en S 1396 II dryhondertsesendnegentich (Simon van Salm). Voor Reinoud
1393
van B o m en Sittard : L III 977
negentich. In de Gulikse en Meurse charters
concurreert vanaf 1379 een tweelettergrepige e- met een reeds oude eenlettergrepige ui/uy-vorm : Gulik W I 69 A
1984

W II 1076

1263

12ЧЧ

Nuin; W IV 3485
1379

nuin; W I 69 В ^
о

6 3

nuin; W I 70 1 2 6 3 nuin;

1Я4Ч

Nuyn; L III 478
144?

ПДЧ

nuin; L III 479
1144

nuyn; L III 834

negen; L III 966
tweendetnegentich; L III 1000
1399
1412
nuyntzich; L III 1068
neghen, tneghentich; L IV 63
nuyntzienden; L IV
1429
1429
ІЧЧ?
191
negen; L IV 192
negen ; Meurs L III 975
nuyntzich; L III 990
1393
283
negentich.

Pilgerfahrt

heeft nuynde.

Ook nu weer is de Sittardse twee

lettergrepige o(-)/u(-)-vorm opvallend frequent in het oostmnl.-mrijnl. gebied.
De hedendaagse klankverhoudingen raadplegend, kunnen wij het volgende schrijven
Het telwoord "negen" wordt tegenwoordig in het Sittards uitgesproken als[neug3]
284
Meer ten 2 . van S i t t a r d , i n het gebied Oirsbeek-Heerlen, k l i n k t het d i f t o n 285
gisch : [nuu8g3] of [neu3g3]
. Verder heeft N e d . - met Belg.-Limburg, naast
enkele [uu3] /[eu(3]] -vormen, a l s regel [neeg3] of een ontwikkeling daaruit t o t
[nie(9]g3] .
Venia heeft [ n e e g 3 l .
Ten N. en ten IJ.-O. van Venlo i s aan
TDD

[neeg3(n)] , [nieg3(n)], [neg3n] te denken.

Wanneer wij deze gegevens verge

lijken met de zoeven vermelde voor "veel", stellen wij vast dat het gebied met een

- 145 geronde vocaal veel Kleiner is bij "negen" dan bij "veel" en in het eerste geval
beperkt blijft tot gedeelten van de Z.-D.-hoek van ons taalgebied.

Bekijken wij

nu de schrijfwijzen oe, o, ue, u voor "negen", dan blijkt een beperking hiervan
tot het Ζ.-0. van het mnl. domein niet te loochenen, terwijl wij voor "veel" ook oen u-spellingen ten W. en ten N. van dit gebied, met name in Brabant, Venlo en
Gelre, konden aanwijzen, analoog aan de grotere verbreiding van de hedendaagse ge
ronde vocaal in "veel".

Een en ander is intussen voor ons aanleiding ook voor de

ое-, o-, ue-, u-spelling in "negen" de klankwaarde van geronde vocaal aan te nemen,
waarbij wij voor Sittard denken aan een zodanige in de buurt van nsitt. [eu] in
[neug3].

Deze wordt dan in onze ogen — w e e r — het duidelijkst aangegeven in de

tweelettergrepige vorm met ule), die wij bij gebrek aan correspondentie in andere
bronnen andermaal voor een "Sittardse" houden, met u als variant van ue. De spel
ling met oe en o kunnen wij ditmaal bestempelen als "Limburgs", terwijl het eenzame
en zeer late nyegen A 1449 herinnert aan het evenzeer eenzame nyegen 135D bij Tille
en in elk geval beschouwd moet worden als een van de inheemse klank geheel los
staande geschreven vorm, die haar oorsprong heeft in het gebied waar tegenwoordig
[neeg3(n)] en [niegSCn]] naast elkaar staan.

Ook neghen m.var. 1349 e.v. beant

woordt niet aan de msitt. klank, maar is duidelijk de standaardmnl. vorm, die ech
ter ook bestaansrechten heeft in Gulik en Heurs en waarschijnlijk, alhoewel gedeel
telijk, die klankrechten van [ее] bezit in het mlimb. welke ze zeker heeft in het
o

overige oostmnl.

Het in 1443 N tweemaal voorkomende eenlettergrepige nuyn is naar

de uiterlijke vorm van dit woord en gezien datum en inhoud van vermeld charter
non

zonder meer overgenomen uit Meurs' chartergebruik.

Ook tegenwoordig overschrij

den wij met het eenlettergrepige type [nuun ], [nuun] de grens met het Rijnlands
taalgebied.
Een woord dat in de oorkonden uit het oosten van ons taalgebied eveneens nu en
dan verschijnt met een spelling die aan een geronde vocaal laat denken, is het tel
woord "zeven". Zo heeft Van der Meer de vorm soeuen, echter slechts éénmaal (1507)
291
292
293
, naast normaal seuen

. Tille

vermeldt voor de Gelderse stukken naast

seven, tseventich ook soeven, soven, zuven, tsoeventich, tsoiventich.

Haar mening

omtrent deze spellingen zagen wij reeds bij onze beschouwing van het woord "veel".
De toestand in haar charters sluit aan bij de gegevens van Lasch, die mededeelt
dat saven, soventich in het mnd. nu en dan reeds in de 13de eeuw voorkomt.
blijft wat Lasch noemt "die schriftsprachliche Schreibung mit e"
294
in tegenstelling tot het gebeuren bij "veel", westmnd. vole.

er lang geliefd,

Onze stukken hebben voor "zeven" alleen vormen met e, c.q. ie :
1357

seuen

1367

seue<n>

Echter
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1379 И tseuentich

А 1379 M tseue<p>tich

о

1379 J tseuentich
о

1427

о

sieuen, Sieuenindtwintich

1450 M Seuendehalff
Dezelfde situatie, d.w.ζ. alleen spelling met e resp. ite], geldt ook voor
naastr. charters (SP 1294 MA seven; M 1294 A 4 seventien; И 1293 A 6 seven, 2x¡
SP 1294 ME seven, sevene; M 1372 tzeventijchl, Oudenbiezen Cseuen, siuen], Limb.
295
296
Sermoenen
(alleen seuen, seuende, seuentech], Leven van Jezus
(alleen se1393
ven, sevene, sevende, seventech), L III 977
(Reinoud van B o m en Sittard :
297
29B
seuendusent 4x], Dramenbruchstücke
(sieven), Pilgerfahrt
(alleen seven,
1251
1337
sevende), Gulikse charters (W I 21 В
siuene; L III 313
seuen; L III 570
1 3 5 7
seuen; L III 621 1 3 6 1 seuenhundert; L III 673 1 3 6 7 seuen; L III 676 1 3 Б 7 se1Я71

1 TT^R

uen(-); L III 713

seuentzich; L III 777
sieuentzich; S 1417 seuenthen),
137?
1373
Meurse charters (L III 721
seuentzich; L III 744
seuentzich; L III 7B7
1376
. .!
seuentzig].
In het nsitt. is het telwoord "zeven" vertegenwoordigd door de klankvorm [zeev9]
299
in de streek Oirsbeek-Heerlen door [zie<>v9] .
Nsitt. [zeevô] vormt een der
[ее ]-eilandjes binnen het [ ziedvd ]-gebied, dat als een binnenrand in Ned.-Ζ.-Lim
burg ligt.

Om deze binnenrand bevindt zich een aansluitend [гее Э ] -gebied, met

o.a. Venlo.

De vorm [ zeuv9] , met geronde vocaal, komt voor in de streek Aken-

Eupen, maar voornamelijk in IM.-Brabant, Gelderland en de in N.-0.-richting aan
grenzende gebieden.

Ook nu weer, zoals bij "veel" en "negen", is er correspon

dentie tussen hedendaagse klankvorm en oude spelling.

De schrijfwijze met oe, oi,

o, u in de Gelderse charters moet in verband gebracht worden met de hedendaagse
geronde vocaal aldaar, waarbij ze overigens andermaal los staat van de GuliksMeurse Orthografie.

De spelling met e en ie past in het gebied met rechtlijnige
^
301

ontwikkeling van wgerm. i in open syllabe

, waarbij schrijfwijze met e als ge

schreven standaardmnl. vorm ook kon doordringen in de Gelderse [eu] -regionen, zo
als omgekeerd het Venlose soeuen van 1507 —

naast nvenl. [ zeev9] —

als schrifte

lijk element uiteindelijk ontleend moet zijn aan een streek waar [eu] wél gold,
b.v. het Gelderse gebied van Tille.
В. De pronomina "haar", "hun" en "hem"
3. "haar" :
Het mnl. pron.poss.pl. hare e.var., dat voor alle geslachten gebruikt wordt,
is voortgekomen uit de gen.pl. van het pron.pers. hare e.var., zoals ook het pron.
poss.f.s. hare e.var. de genitief van het pron.pers.f.s. hare e.var. tot oor302
sprong heeft.
Identiek aan elkaar zijn ook het pron.pers.gen.dat.f.s. en

- 147 het ргоп.pers.gen.pl. —
303
—

het onfr. pron.pers. iro is zowel gen.dat.f.s. als gen.pl.

zodat het geen verwondering wekt dat hare e.var. in het mnl. zonder onder

scheid in spelling gebruikt wordt én voor het pron.pers.gen.dat.[ace.) f.s. én voor
het pron.poss.f.s. én voor het pron.pers.gen.pl. én voor het pron.poss.pl. Deze
304
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gelijkheid constateren met name Tille
en Van der Neer
voor hun materiaal.
pron.iposs.pl.

134Θ

о
U

8l

(

ae
haer
o

0

1349

huer

huren

1350

huer
о
huer, huer

huren
huren C2x

1351

о

0

huren
1352 F

huer

1352 N

huer, huer

hure [2x]
o

huren
1353 JA

huer

1356

huer

1357
1360
1362
1367

huren

о

huer
о

о

huer, huer
о
huer (2x)

hure C2x]

huer

huren

о

hoire (2x), hore

1379 H

hoiren
1390

hoer, hoe
ren

1401

hoire<ri>

1402

hoer,

hoe

ren

1404
1414
1427

hoer (2x)
huere<n>
hoe<re>n

1443 N

уте, yrre
С2х), yrem,

Ж en
1446

hoer, hoeren
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Afschriften :
[a

u¡

ae
A 1352 N

oe

hueren

hoer, hoe<r>,
hoeren (2x)

A 1379 Π

hoe<r> (3x),
hoe<re>n

A 139D

hoer, hoeren

A 1402

hoe<r>, hoere<n>

A 1446

hoer, hoere<n>

Dit materiaal laat zich als volgt ontleden :
1. De originelen beginnen met een éénmaal voorkomend haer И348] .
2. 1349 t/m 1367 : periode met constante u[-)r-vormen.
3. 1379 N-1446 : periode met o(-)r-vormen, onderbroken in 1414 door hueren en in
1443 N door yr-vormen.

Bovendien treedt, naar wij nog zullen zien, vanaf 1379 J

een nieuw, dan dominerend, type op : hoen e.var., ontstaan uit de datief pi. van
het pron.pers.

3 0 6

4. De afschriften passen met hun hoer-vormen in het beeld van de periode 1379-1446,
hetgeen opvallend is voor het charter A 1352 Ν, waarin alleen hueren éénmaal het
oude u-type vertoont, tegenover 4x hoert-].

pron.poss.f.s.
oi

ue
1390

hoer (4x], hoeren (5x)

1399 J

hoer

1401

hoir (2x], hoire,
hoire<n>

1404
1414

hoe<r> (5x3, hoere
hueren

hore<i>

hoer (2x) , hoere

1426

hoir (3x]

1443 N

Afschriften

honre
yre

:

A 1390

hoer (2x), hoeren [Sx)

hoir (2x)

A 14D1

hoer [2x), honre, hon-

hoiren

ne<n>

pron.pers.dat.ace.f.s. :
ue

üe

1399 J

hoer (2x)

1404

hoe<r> [2x)

1414

hoer

oi

1426

hoir

o

honre

Vermelde spellingen komen chronologisch-typologisch overeen met die voor het zoeven behandelde poss.pl., zowel t.a.v. het type o(-)r als t.a.v. hueren in 1414 en
yre e.var. in 1443 N, met dien verstande dat in het charter van 1414 nu ook de volgens
de chronologie te verwachten vorm hoere verschijnt.

4. "hun", onfr. im, ohd. im, in, os. im

307

:

pron. poss. pi. :
^

oy

1379 J

hoen

1390

hoen

1399 J

hoen (3x)

1399 0

hoen [2x], hoens

1401

hoin

1402

hoen

1404

hoen (3x)

1411
1414

hoen
O

hoen (2x)

huen,huen

1417
1421

hoen
hun

hoene<fi>

1426
1427

hoyn
hoen

1433
1435

hoynne<n>
hoen, hoene, hoene<n>

1436

hoene

1439

hoen, hoens

1443 F

hoen, hoene, hoenen

1446

hoen

1449

hoen

1450 M

hoen, hoenen

hoin

hon [2x)

- 150 [о]
uè

оу
hoen

1450 0

о
hon, hone<ji>

Afschriften
А 1390

honne

А 1401

honne, hon-

A 1402

hoen

А 1446

hoen

А 1449

hoen

Het spellingbeeld van het pron.poss.pl. "hun" komt t.a.v. de o- en u-spelling
volledig overeen met dat voor het pron. "haar" : o(-) in de periode 1379-1450,
met oe-doubletten voor beide pronomina in de charters 1390, 1399 J, 1402, 1404,
(o]

1411, 1414, А 1402, А 1446, en ue-spelling in 1414, naast hoen, zoals ook voor het
poss.f.s. in 1414 hueren en hoere naast elkaar staan.
pron.pers.dat.acc.pl. :
1352 N

e
hen

1379 M

oen (2x)
hoin

1404
1427

hoen

hoen

Afschriften
honne

A 1352 Ν
A 1379 M

oen [2x]

Ook deze spelling komt overeen met het reeds gevonden beeld, want oe/oi treedt
op in de periode 1379 (M]-1427.

Vôôr 1379 verschijnt e in 1352 N, maar in het af-

schrift A 1352 N staat de o-spelling honne.

Opvallend is de vocalische auslaut in

het in 1379 Π en A 1379 Π telkens tweemaal voorkomende oen .
5. "hem", ohd. dat. imu, imo, ace. inan, in, os. dat. imu, imo, im, ace. ina, ine
e
1367

oe

1379 J

hoem

1390

hoem (2x)

1399 J

hoem

1399 0
1401

oi

hem

-en_
hoim C2x]

о

ЗОВ
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e

oe

1402

σι

о

hoem (2x)

1411

hom (2x)

1427

hoem

1433

hom (2x)

1446

hoem (3x)

Afschriften :
A 139Ü

hem (2x]

А 1401

hem (2x)

А 1402

hoem C2x]

А 1446

hoem [3x]

Onze verwachtingen t.a.v. de orthografieën voor het pron. "hem" worden niet beschaamd : de originelen hebben o(-) in de periode 1379 (J]-1446, met oe-doubletten
t.o.v. "haar" in de charters 1390, 1399 J, 1402, 1427, 1446 en t.o.v. "hun" in de
stukken 1379 J, 1390, 1402. 1446. Daarnaast staat nog 1401 h o i m — hoir(-) en 1433
hom —

hon.

Vöör 1379 vinden wij [e] in hem 1367, welke vorm opvallenderwijze ook

wordt aangetroffen in А 1390 en А 1401, terwijl -en in 1399 0 slechts encliticon is.
In de ontwikkeling van de Sittardse spelling voor de pron. "haar", "hun" en
"hem" zijn duidelijk twee perioden te onderscheiden :
A. 1348-1367 : een periode met niet-o-spelling, maar met
1. haer_poss.pl. 1346
2. Piuër, huretn) poss.pl. 1349-1367
3. hen pers. pi. 1352 N
4. hem pers.5. 1367
B. 1379-1450 : een periode met bijna uitsluitend o-spelling.

Uitzonderingen :

1. huere<n> poss.pl. 1414
2. hueren poss.f.s. 1414 (naast 2x hoer en lx hoere]
3. yre, yrre, yrem, yren poss.f.s. en pi. 1443 N
4. huen,

huen_poss.pl. 1414 (2x, naast 2x hoen)

5. hun poss.pl. 1421 (naast hoene<n>]
Een doorlopende lijn treffen wij echter aan m.b.t. de anlaut : praktisch alle
vormen hebben een anlautende h.

Uitzonderingen, binnen periode В vallend, zijn yre,

yrre. yrem, yren poss.f.s. en pi. 1443 N en oen (2x) pers.pl. (A) 1379 PI.
De afschriften staan doorgaans op het standpunt van periode B, met als afwijkin
gen А 1352 N met hueren en, opvallend, А 1390 en А 1401 met beide 2x hem.
Het is zeer te betreuren dat in de oorkonden 1368 en 1369 de pronomina "haar",
"hun" en "hem" niet voorkomen. Wij kunnen nu enerzijds wel vaststellen dat in de
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Sitt. charters op een bepaald moment de situatie t.a.v. spelling en gebruik van
deze pronomina gewijzigd is, maar niet aan de hand van originele charters uitmaken
of het feit dat een nieuwe oriëntatie zich voor het eerst manifesteert in 1379,
geen kwestie is van toeval. Niet rechtstreeks te beantwoorden blijft nu de vraag
(oJ

o

of met name het optreden van huer en hureCn] in de periode 1349-1367 geheel afhankelijk is van de voorkeur van de vaste scribent uit de jaren 1348-1368 en of het
bepaaldelijk het ophouden van diens werkzaamheden is dat de weg vrijmaakt voor een
andere oriëntering t.a.v. "haar", "hun" en "hem". Wél hebben wij een indirecte
aanwijzing in het cartularium, via een afschrift van een charter uit 1370, dat in
0
309
vermeld jaar de spelling hure(n) nog gegolden moet hebben.

Desondanks is het

met enig voorbehoud dat wij het Jaar 1379 ook ditmaal zien verschijnen als tijdstip waarop een nieuwe periode begint.
Hetgeen wij ons vervolgens onmiddellijk afvragen is welke plaats de Sittardse
charters, mede gezien de vermelde heroriëntering, op onderhavig gebied innemen temidden van hun oostmnl.-fnrijnl. omgeving.

Wij onderzoeken daarom nu de situatie

in onze overige oostmnl. en in onze mrijnl. bronnen, alsmede in Bestiaire en Floy310
ris. Opgemerkt moet worden dat Zelissen
het voorkomen van de desbetreffende
pronomina in oostmnl. en mrijnl. teksten aan een uitgebreid onderzoek heeft onderworpen.

Terwille van de overzichtelijkheid en van de uniformiteit in presentatie

vermelden wij echter doorgaans alleen de door ons in het kader van onze studie bijeengebrachte gegevens, welke, uiteraard, in principe uitsluitend betrekking hebben
op het niet-enclitisch gebruik van de desbetreffende pronomina :
o

Servatiusfragnenten

315
Aiol

p o s s . p l . : here И х ) , heren ( 2 x ) , höre И х ) , horen
Их)311
312
poss.f . s . : höre И х )
313
p e r s . d a t . p l . : hen (4х)
314
p e r s . d a t . [ace.) m.s. : heme И 5 х ) , home И х )
о о
p o s s . p l . : и г , и г е , 1х ог_
о

о

p o s s . f . s . : и г , uren
о

p e r s . d a t . f . s . : и г , 1х ог_
p e r s . d a t . p l . : егп^ ( t o t vers 243), um_ (vanaf vers 538),
о

un
о

pers.dat .m.s. : em(e) (tot vers 425), umie) (vanaf
vers 452)
о

Guigoven 1277

pers.ace.m.s. : unie) .
huren, h u i r s p o s s . p l . ι hurre p e r s . g e n . p l . ; hun, hvn
p e r s . d a t . a c c . p l . ; hume ( 4 x ) , hum, hvm p e r s . d a t . a c e . m . s .
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Gudenbiezen

hor, höre, horen, hur, huren, hars, eren, ir, irre
poss.pl.

De grootste frequentie hebben de o-vormen.

De andere Komen alle sporadisch voor.
o

hor, hors, hore, horen, hure (1x), ire (1x) poss.f.s.,
hors pers.gen.f.s ., hore pers.dat.ace.f.s., hore, ire
pers.gen.pl.,
hon, hone, hun, hvn, hen pers.dat.pl., heme, home pers
dat.acc.m.s., met heme als verreweg dominerende vorm.
Maastr. charters

poss.pl. : SP 1294 ПА hor [3x3, horre (2x), horen ;
Π 1294 А 4 hor (2x], horre (2x], horen ; И 1294
А 6 hor C2x], horre [2x), horen (2x) ι SP 1294 ME
hor, hors, horen C2x); M 1372 hor, hoer (3x],
horen (2x)
poss.f.s. : Π 1294 A 4 horen; M 1294 А В hon SP 1294
ME hor (2x), horre, horen; M 1372 hor
pers.dat.f.s. : SP 1294 ME hore C2x]
pers.gen.pl. : SP 1294 ME horre
pers.dat.pl. : SP 1294 MA hon (2x), hem; M 1294 A 6
hon; SP 1294 ME hon; M 1372 hon_ (2x]
pers.ace.m.s. : SP 1294 MA hem.

Belg.-Limb, charters

haerie) e.var., hoer e.var., huer e.var. ; in het
oosten o, in het westen o en a naast elkaar; ue e.
var., weinig talrijk, in het midden, met uitlopers
naar het westen.

Blijkens Guigoven 1277 zijn de uSIR

vormen, volgens Moors, het oudst
o

hvn poss.pl., hen, hoen, hon, hun, hvn, hun, houn
pers.dat.acc.pl. : de o-vormen zijn de gewone, tero
317
wijl hen en hun, hun iets minder voorkomen
heem, hem, heme, hemme, hoem, hoeme, hom, home, hum,
о

hume, hum pers.dat .ace .m .s . : de o-vormen zijn de
meest gebruikelijke, dan komt hem/heme, terwijl
Leven van Jesus

Limb. Sermoenen

slechts 4x -u- verschijnt
poss.f. en pi., pers.gen.pl. en pers.gen.dat.ace.f.s.
319
steeds a : har, harre, hars etc,
; pers .dat.ace.
320
pi. alleen hen en pers .dat.ace .m.s . alleen hem
poss.pl. : alleen harte)

321

poss.f.s. : de gewone vorm is harCe); daarnaast staan
к
here, heren

3 2 2

- 154 pers.gen.pl. en gen .dat .ace .f .ь . : tweeds a : harte),
323
hars, m.u.v. eenmaal höre als pers.gen.pl.
324
pers.dat.acc.pl. : hen
325
pers .dat.ace.m.s. : hem(e], éénmaal hen
Flaastr. S t a t . BoeK

піозе charters

329

326
honre pers.gen.
hoire, hoir, hoirs, horen poss.
327
pi.; hon pers.dat.pl.
, home, hoeme, hoem, homme,
heym И х ) , hem И х ) pers. dat -ace.m. s.
poss.pi. : gewoonlijk oer e.var./oen e.var., daarnaast
yr 1354, 1551, 155B, vre 1357, 155Θ, vren 1345,
1551, 155B, ur^ uren, urg 1552, 1594, eren 1354,
heren 1356, huer 1367, hunnen 1615
poss.f.s. : gewoonlijk oere e .var., daarnaast vr
1354, vre 1345, vren 1354
pers.dat.pl. : oen 1476
reflex, s. : oen 1437, 1452.

Gelderse charters

poss.pl. en f.s. : hare, hoere, hore, hoire, hooren,
huere, her, oere, ore, oire, ure (lx), ire И х ) ,
уеге И х ) . Tot ± 1370 overweegt hare op hore,
ore, terwijl vanaf 1450 oere m.var. de overhand
verkrijgt op hoere.

Zowel hare als hoere m.var.

en oere m.var. begint in 13DB, maar in tegenstel
ling tot С h)oere e.var. verdwijnt hare in 1416
330
pers.dat.f.s. : hare 136Θ wordt afgelost door hoer,
hoir 1377, 1400, 1453, 1449. oer 1409, 1433,
331
1439, 1500. oere 1409
pers.dat. (ace.) pi. : de algemene vorm is hem 130Θ1493. daarnaast hen in 1316, 13Θ6, 1453, maar
verder alleen vormen met o(-) en u(-) vanaf
332
1333 (hoem)
pers.dat. (ace.) m.s. : hem 1306-1500, oudste vorm
333
daarna : hoem 1336
Kleefse charters

334

pers.gen.pl. en dat.ace.f.s. : ur, oer, or, zelden
aer, aren, hoer-, haers .
pers.dat.pl. en ace.m.s. : un, une, oen, zelden hun
pers.dat.ace.m.s. : urn, oem, ome, nu en dan erne, em,
zplden hum, hem.
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Kleefs Heffingsregister

335

oir, or, urre, oen, on, ome, oem.

Gezondheidsregels
τ < t.
Tristan

3 3 6

her poss.pl. en, éénmaal voorKomend, pers.gen.pl»
heme, hem pers.dat.m.s.; hen pers.ace.m.s. [+ -ne] en
dat .pi.

Floyris

337

poss.pl. en f.s. + pers.dat.f.s. : 2x erte], 2x
ereCn), 2x ir, 1x iren
pers.dat.pl. : 7x en_
pers.dat.m.s. : 9x eme
pers.ace.m.s. : 3x en (+ 2x ne en 1x -n].

Bestiaire

о

338

о

о

poss.pl. en f.s. + pers.dat.ace.f.s. : vre, vr, hure,
о

hur, nooit met andere vocaal
о

pers.gen.pl. : 1x y£
о

pers.dat.acc.pl. : gewoonlijk vn, niet zelden ook
в

a

o

o

vme, vm, hume, hum
o

o

pers.dat.ace.m.s . : regelmatig vme of hume, naast
o

o

o

vm, hum, nooit met andere vocaal; vn komt alleen
voor in het plur., maar enclitisch verschijnt in
Rother

339

het s

wel -ene, -Ce]n en -ne.

poss.pl. en f.s. : 10x er_ naast 67x іг^
pers.gen.pl. : 5x ar naast 33x ix
pers.dat .f .s . : 1x er naast 9x ir_
pers.dat.pl. : 22x en_ naast 57x in_
pers.dat.m.s. : 11x eme naast 1 БЗх ime ι verder 1x
hume en 1x urne
pers.ace.m.s. : 5x en_, 15x ene naast 71x in
De e-spelling komt op rekening van de noordelijke
Karlmeinet

schrijver.

341

poss.pl. en f.s. : ir_ (2x], ire, irme, iren C7x]
pers.dat .f .s . : ir (4x), ire (3x]
pers.gen.pl. : ir, ire
pers.dat.pl. : in_ C4x)
pers.dat.m.n.s . : ime [12x)
pers.ace.m.s. : in_ [2x], ien, iene (3x).

Dramenbruchstücke

342

poss.f.s. : ire
pers.dat.m.s. : eme (7x), eime
pers .ace .m.s . : in [5x]
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Göllheim

poss.pl. en f .s. : ir, ire, iren e t c ; 1x eren
344
pers.dat.pi. : in

343

pers.dat.m.s. : 1θχ eme, 13x im, 1х eime, 5х ime, 1х
345
em, 2х ein
pers.асе.m.ε . : normaal in_j lx en_ in onbeklemtoonde
346
positie
347

Judenschreinsbuch

vn pers. 3 s./pl,

Hagen

poss. "haar" : gewoonlijk ir/yr, daarnaast 2x vr, 2x
348
vre en 2x vren
349
pers .dat .pi
in ; pers.ace .m.s . : in_

Pilgerfahrt

350

pers.dat .f.s. : yr_ (1x]
pers.dat.pl. : ¿n_ (1x)
pers.dat.m.s. : yme [1x], eme (lx)
pers.ace.m.s. : ^n_ (2x).

Gulikse charters

poss.pl. : W I 21 В 1 2 5 1

irem W I 55 ^ 6 1 vr, ere,
1262
eren (2x] ¡ W I 56
ir, ire (Зх), irre; W I
1263
іеге (2х), ierre, ieren, ierin; W 69
69 A
1263
в1263
W I 69 A
echter 2x ierre; W I 70
1263
іеге (Зх), ierre, ieren (2x) ; W II 1076
1289
iere, ierre (2x) , ieren (2x) ; W IV 3465
1299
iere (3x), irre, ieren, eiren; L III 120
1317
1Я7Й
III
iere. ieren; L III 236
irme; L1371
III 554
1Э56
yre; L III 713
1356 yre; L III 561
1'Э7Ч
1ЯН4
rs¡ L III 834
hoer, hoeren; L III 881
yrme, yrenj L III 931 1 3 8 8 yren; L III 1066 1 3 9 9
hoer, hoere, hoerre, hoeren ; 5 1401 yre (2x),
1402
1404
yren; L IV 13
ore; L IV 23
hoeren; L
1474

IV 191
hoiren
W I 55 1 2 6 1 er, höre (Зх), oren; L III 554
poss .f.s
yren ; L III 617
1 3 6 7

yrme; L III 834

yrs,
1 3 7 9

L III 673

hoere, hoeren; S 1401

/rre (2x)
12^1

pers.gen.pl. : W I 21 В
ho i rre
pers.dat.f.s.
pers .dat.pi.

L III 834
W I 21 В ^

1429

ігег; L IV 191
1374
5 1

hoer

en (4х)) W I 69 А

1 2 В З

in (4х); W I 69 В 1 2 6 3 in (4x); W I 70 1 2 6 3 in
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17ЧЯ

СЗх), W II 1076
L III 313
1 3 7 9

1п_ СЗх) ;

in_¡ W IV 34B5
yn_¡ L III 777

hoen; L III 1068

1 3 9 9

ur^¡ L III Θ34

hem, L IV 272

1 4 4 5

1251
pers.dat .m.s . : W I 21 В
ime, yme, eme; W I 55
1261
1 2 6 3
ome ( 4 x 1 . urne; W I 69 A
lerne; W I 69 В
1263 .
,, г -,η 1263 .
.. т т . _ . , „ 12В9 ,
lerne; W I 70
ieme; W I I 1076
lerne,
1244
1412
eme; W TM 34B5
lerne; L I I I 120
eme;
132В
1344
L I I I 236
i m e ; L I I I 409
lerne; L I I I
„.,„ 1349
. T T T r - , n 1357
, τ τ τ .,-,-, 1376
47Β
570 L IV yme;
I 777L IV
yem; L I I eme;
I 931L ^ I8 I 8I ^me_;
13 1 4LQ 2I I eme_;
__ 1404 .
. _.. __ 1412
. T w „ , . , 1429
23

hem; L IV 72

eme; L IV 191

hoen, o e n .
Meurse charters

. τ τ τ ._α 1346
. τ τ τ ._„ 1364
η
1372
332
poss.pl.
429eren, ere,
oere;Iren;
L IIIL 65ö
L III: L
721III
III 975 1oeren;
1 41 R
oers, oere, oeren; L IV 111
yre; L IV 150
1423
yren, yre. yrre
1^76
poss.f.s. : L III 7 7
yren, yre, yrre, irs
pers.gen.pl.
L III 429 1 3 4 6 oere; L III 975 1 3 9 2
,

TV,

1..И

1

4

1

θ

oer; L IV 111

yrre

pers.dat.f.s. : L III 7Θ7
oer
L III 429
1 ЯЧ?
L III 975
oen

pers.dat.pi.

pers.dat.m.s.
Uit het Sittards archief

poss .pl.

noteerden wij nog :

L III 65

1 3 7 6

1 3 4 6

^

6 4

yr, ir; L III 990

1 3 9 3

1 3 7 6

yn;

oen; L III 7B7
oen; L IV 32

1 4 0 5

ym.

S 13B5 hoeren, hoen; S 1396 I hoeren, hoen

(2x]; S 1434 honre, honne; S 1440 hoen
poss.f.s. : S 1396 I hoeren
pers.dat.pl. : S 1396 I hoen; S 1396 II huen, huen
C2x); S 1440 hoen
pers.dat .m.s. : S 13B5 hoem (2x] , hoeme

en uit Lacomblet

L III 977

1393

(Reinoud van Valkenburg, B o m en Sit-

tard) oeren poss.pl., oyr pers.dat.f.s., oyn pers.
dat.pl.
Het verzamelde materiaal laat zich indelen aan de hand van twee criteria
1. h-anlaut of vocalische anlaut ?
2. vocaalspelling met de typen a en e of o/u of e/i ?
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De gegevens dan volgens deze twee criteria bij elkaar zettend. Krijgen wij een
bepaalde indeling in "geografische velden", waarbij het geografisch element uiter
aard relatief, niet absoluut, is.

De gevonden vier velden Kunnen wij op grond van

de orthografische KenmerKen der erin ondergebrachte bronnen taalkundig-geografische
benamingen toekennen, hetgeen evenals de veldenindeling-zelf geen scherpe begren351
zing pretendeert te zijn. Rekening is gehouden met de gegevens van Zelissen
,
352
terwijl wij voor het standaardmnl. type nog verwijzen naar Franck
en Van Loey
353
Een en ander levert nu het volgende, door ons overigens alleen in relatie tot
de onderhavige pronomina gebruikte, indelingsschema op :

met hVDc. : type a en
standaardmnl.

zonder hvoc. : type o/u
grensoüstmnl ./noordmnjnl.

met hvoc. : type o/u
standaardoDstmnl.

Venlose charters
I TTT Q77

Gelderse charters

1393

Gelderse charters
Gulikse charters
vanaf 1379

Gelderse charters

Bestiaire
Kleefse archivalia
(zelden hoer-,
hun, hum)

Bestiaire
Kleefse archivalia

Meurse
charters,
vooral de
oudere

Gulik я^сл
w I 55

Ami

Meurse
charters

Gulikse
charters

Aiol

Sittard
[A) 1379 M
Kleefse
arch. (nu
en dan
erne, em)

1 zonder h- : Kleefse *•
archivalia
aer, aren [zelden)]
Servatiusfragmenten *—*• Servatiusfragmenten
(hore, horen, home)
Sint-Pieter 1294 ΠΑ •
[hem]

Maastr. charters

Dudenbiezen [hars,
hen, heme]

Oudenbiezen

*-

Dudenbiezen (sporadisch eren, ir, ire,
irre)

Belg.-Limb, charters «-» Belg.-Limb, charters
Leven van Jezus
Limb. Sermoenen
Tristan

Guigoven 1277
Maastr. Stat. BoeK
S 1385, S 1396 I,
S 1396 II, S 1434,
S 144D
Floyris
Rother
Karlmeinet
Dramenbruchstucke
Go11heim
Hagen
Pilgerfahrt

Sittard 134a, 1352 Ν,
1367 [A 1390,
A 1401)

• Sittard 1349-145G, <«met uitzonderingen

Sittard 1443 N

zonder hvoc. : type e/i
standaardmrijnl.
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Nu wij ons matsriaal spellinggeografisch geordend hebben, kunnen wij in de onderhavige materie overgaan tot een plaatsbepaling van de Sittardse charters.

Het blijkt

dan dat deze oorkonden zich, afgezien van de bijzondere gevallen in 1348, 1352 N,
1367, (A) 1379 M, 1414, (A 1390, A 1401), steeds ophouden binnen het "standaardoostmnl." veld. Zoals reeds geschreven, is dit een type met twee vocaalcomponenten :
o[-) en u(-).

In Sittard zijn, zoals wij eveneens al zagen, deze chronologisch ver-

deeld : u(-) 1349-1367 [+ 1414, 1421); o M

1379-1450.

In onze overige bronnen is

de spelling met h- en u het sterkst vertegenwoordigd in Guigoven 1277. Verder verschijnt ze, meer of minder sterk in de minderheid, in Oudenbiezen, Belg.-Limb., Venlose en Gelderse charters, S 1396 II, Bestiaire, Rother, daarnaast nog in Heinsberg
1286

(huren) en Akense Stadsrekeningen 1394

[hun, hün, hunnen, hünnen).

Sittard maakt dus, dit geldt dan voor het poss.pl., tot 1367 gebruik van een wel oud,
maar niet al te frequent type.

T.a.v. de geografische verspreiding ervan moeten wij

•ice

nog opmerken dat Van Loey

de ue-spelling hier vermeldt voor Brabant, maar dat het

daarbij steeds jonge voorbeelden betreft, voorkomend in 1441, 1443 en 1476, m.u.v.
huerre nechelen 1304, in het laatste geval echter als gen.s.

Terugkerend tot de

Sitt. charters kunnen wij schrijven dat het invoeren van de o-spelling in 1379 betekent dat type en chronologie van deze Sittardse spelling nu overeenkomen met de
Gelderse situatie in dezen.

Wij menen hiermee tevens een correctie aangebracht te
357

hebben in de mening van Van der Meer

dat een oe-gebied met Venlo als middelpunt

een noordelijk en zuidelijk gebied met a van elkaar zou scheiden.
De kwestie van de klankachtergrond is intussen nog niet ter sprake gekomen.
Sittards heeft tegenwoordig [ (h)äör]
enclitisch gebruik.

Het

, [ (h)un ] en [ (h)äöm ] , tenminste bij niet-

Er is weinig tegen in te brengen dat de waarde van geronde vo-

caal reeds voor de tijd 134Θ-1450 gegolden heeft, met welke opvatting wij t.a.v. de
u- en o-spelling aansluiten bij de interpretatie van dit orthografisch type door
Schönfeld

, Franck-Van Wijk

осп

ЯКД

, Van der Meer

, (ook Franck

alleen). Van Heiten

, Tille

'ЧРЦ

en Holmberg

. Doubletten met u- en o-spelling in de Sit

tardse charters zijn 1414 hueren—hoer (2x), hoere poss.f.s.; huen, huen—hoen (2x)
poss.pl.; 1421 h u n — hoene<n> poss.pl. (A 1352 N hueren — hoer, hoe<r>, hoeren (2x)
poss.pl.).

Ons haer 1348, hen 1352 N. hem 1367 (A 1390, A 1401) is, zoals wij gezien

hebben, een orthografische standaardmnl. aangelegenheid, terwijl oen de oorkonde
1379 Π in een sterk noordoostelijk en yre m.var. de stiftakte 1443 N in een Rijnlands,
Я RR

d.i. volgens datering en inhoud wel Meurs

, daglicht plaatst.

Waar overigens Van

Я R7

der Meer

t.a.v. het Venlose eren "ihren" van 1354 (naast vren) schrijft :

"Plan fühlte offenbar das Palatale am [ri] - Laute dermassen, dass man es nach [ e ]
hin übertrieb und e schrieb", vergist hij zich o.i. op even fundamentele als karakte....

.

ritieke wijze
schrijfwijze —

JDÖ

.

Hier is, menen wij, gewoon een in het Rijnland vaak voorkomende

men zie ons overzicht —

als geschreven vorm in een Venloos charter
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opgenomen, zonder dat er iets uit kan worden afgeleid t.a.v. het gesproken Venloos.

Wanneer wij tenslotte t.a.v. de Sitt. Orthografie nog enige gemeenschappelijke
punten voor "veel", "negen", "haar", "hun" en "hem" nagaan, kunnen wij het volgende
schrijven :
Tot 1379 is in het spellingbeeld van deze woorden, in de mate evenwel dat ze in
deze periode voorkomen, een standaardmnl. traditie te herkennen.

In 1379 wordt

deze echter verbroken door de o-spelling, t.a.v. "veel" en "negen" ook door de uspelling.

Deze laatste treedt echter al eerder op voor het poss.pl. "haar", nl. in
o

o

het type huer/huren : 1349-1367.

Misschien is hier een relatie met Brabants ge-

bruik te overwegen, maar in de latere u-spelling voor "veel" en "negen" staat Sittard vrijwel alleen.

Een doorgaande, wel archaistische, ue-lijn toont het charter
o

o

van 1414 : huere<ri>, huen, huen, vuele, zoals een oe-lijn zichtbaar is in 1390 :
hoer, hoeren, hoen, hoem, noegentich. voele; (A) 1402 : hoer, hoeren, hoen, hoem,
noege<n>, voele; 1417 : hoen, voele; 1427 : hoe<re>n, hoen, hoem, voell; een oi-lijn
in 1401 : hoir, hoire, hoire<n>, hoim, voil; een y/ie-lijn in 1443 N : yre e.var.,
vieil; tenslotte, in parenthese, een e-lijn in A 1390 en A 1401 : hem, vele.
Opvallend is dat de verandering van orthografische oriëntering in 1379 niet betekent een zich aansluiten bij Rijnlands, c.q. Guliks of Meurs, gebruik, zoals ook,
369
volgens de verwachting
, een dergelijke relatie vôôr 1379 afwezig is. Met de oen de tweelettergrepige u-spelling blijft Sittard steeds binnen een oostmnl., niet
al te ver oostelijk, gebied.

Hier vertoont alleen de stiftsakte van 1443 een bui-

tenmnl., wel Meurse, affiniteit, met de vormen vieil, nuyn, yre e.var., terwijl het
tweemaal voorkomende oen aan het stuk 1379 M in deze zaak wel een orthografische
plaats buiten Sittard, maar niet onmiddellijk buiten het oostmnl. gebied toewijst.

§ 16

De spellingen e, ее, ei voor wgerm. e in open lettergreep en ее, ei voor
wgerm. e in gesloten lettergreep

In deze paragraaf zijn drie categorieën msitt. voorbeelden te onderscheiden :
1. Voorbeelden met spelling e, ее, ei voor wgerm. e in open lettergreep.

Wij wij

zen hier om te beginnen op he pers.nom.m.s. 134Θ e.V., lezen e.var. inf. 134Θ
e.V., gheleghen e.var. p.p. 1349 e.V., wesen inf. 1349, gheuen inf. 1367, Gegheue<n> e.var. p.p. 1352 N, beden gen.s. 1367 e.V., sprekende 136Θ e.V., de
art./dem. en rel. 1379 J e.v.

, leuende 1379 J, etc..

Vanaf 1369 verschijnt

ook ее : hee 1369, 1416 (naast he), 1427 (2x), geleeghen 1402, beede<n> 1411,
1426,

dee rel.nom.m.s. 1421 en, indien met wgerm. e in oorspr. open lett., ge371
breeck 1443 F
; verder vinden wij in 1421 en 1443 ook ei : geseiten p.p.
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1421 (naast gesete<n», geleigen 1443 N (2x), gebeiden-dat.pl. 1443 N, leisen inf.
372
1443 N (2x), bij welke voorbeelden gebreic 1399 J kan aansluiten
. De af
schriften wijken niet af van het gevonden beeld, m.u.v. lessen A 1352 Ν, met dub
bel teken in open syllabe dus.
Tot de onderhavige categorie kunnen eveneens gerekend worden de voorbeelden voor
ogerm. a in open syllabe, gevolgd door een primaire umlautsfactor : beke e.var.
373
1350 e.V., stede e.var. 1404 e.v. etc.
, echter wel niet, althans chronologisch
374
bezien, de voorbeelden voor ogerm. a in open syllabe + secundaire umlautsfactor
У
^
Een aparte plaats nemen de ondanks ohd. hwelih en os. welik hier niet thuishoren
de vormen welc e.var. 1350 e.V. en willich e.var. 1379 J e.v. in, naar wij zullen
zien in de volgende paragraaf.
Bekijken wij de spellingen van de msitt. representanten van wgenn. e in open
lettergreep, i.e. e, ее en ei, dan vinden wij geen aanleiding voor de klankachter
grond ervan aan iets anders te denken dan een ee-klank.

Nader gepreciseerd wordt

deze echter niet, aangezien in onze charters ook hier gebruik wordt gemaakt van
bestaande grafische patronen.
mnl.

De spelling met e in open syllabe is zowel standaard-

en wordt buiten Sittard dan ook aangetroffen in oostmnl .
377
37ñ
en mrijnl. bronnen als Servatiusfragmenten
, Aiol
, Maastr. charters С SP 1294
MA thegen, thegenwordeghen, lesen inf., ghebeden p.p.; M 1294 A 4 thegen, ghebeden
379
p.p., beden subst.dat.pl., d£art., he_, weke etc.) , Leven van Jesus
, Limb. Ser3Ö0 „ ,
^4.
3B1 „ , .
, ,
ЭВ2 r
.. . .
, 3B3
moenen
, Venlose charters
, Gelderse charters
, Gezondheidsregels
,
Τ

• 4.

als alg. md.

3

8

4

•

4.4

J

3

B

5

Π

4.U

3

8

6

„

1

4

4-

3

8

7

Γ,

U

U 4-M

L

3

8

8

Tristan

, Bestiaire
, Rother
, Karlmeinet
, Dramenbruchstucke
3B9
390
Göllheim
, Judenschreinsbuch
[he, gheuen e.var., leuen e.var. pres. 3 pi.,
391
392
Euerartz gen .s. e.var. etc.], Hagen
, Pilgerfahrt
, Gulikse charters CW I 21
1251
В
geuent pres. 3 pi., widergeue pres.opt. 3 s., gegeuen p.p., ledig, leuendig,
gebeden p.p.; W I 55
geuen inf ., bede ace .s., wesen inf., neue nom.s., neuen
Λ "7Fi?

gen. s., ook gesezzen p.p.; W I 56
gegeuen, herecomen p.p.; etc.). De schrijf393
wijze met dubbel teken ее in open syllabe komt volgens Van Loey
sporadisch in
de 15de eeuw voor in Vlaanderen, maar reeds eerder, in de 13de eeuw, sporadisch in
Brabant. Ze verschijnt echter ook in Limburg en Gelre : Sittardse charters, Ven394
395
lose charters
en Gelderse charters
, evenals in het Rijnland : Judenschreins34R
buch
(hee, geleegen, beleegin). De spelling ei in open syllabe plaatst Van
397
Loey
in het westmnl., maar deze komt, naar wij zagen, ook voor in de Sittardse
39Θ
charters, verder in de Gelderse charters
(sporadisch) en in het Judenschreins399
buch
: geleigen p.p., weichen "wegen" dat./ace.pi., leift pres. 3 s. e.var.,
leiuende, geiuen, gegeiuen, ook veigen, veigens inf.gen.s., wederspreiche pres.opt.
3 s.
Het nsitt. heeft voor wgerm. e in open syllabe—hierbij ook ogerm. a in open
syllabe met primaire zowel als met sec. umlautsfactor

— a l s regel de klank [ ae]:
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4П2

404

t 1

[(h)ae]
. [Iaez3]
, [gblaegb],
[[gS)gaev3]
. [sjpraek3nd3]
. [dae] dem. en
rel.
, [Iaev3nd9]
etc., dezelfde klanK als een groot deel van Limburg, naast
407
[ее], ervoor heeft
. In de nsitt. klankwaarde [ae] mogen wij een argument zien
dat de volgens onze spellingen aan te nemen ee-klank ook indertijd als [ae] kan
hebben geklonken.

Van der Meer

neemt voor de Venlose e(e)-spelling in elk ge

val een waarde [ae] aan, uitgaande van het nvenl. [ae].
Tot de msitt. voorbeelden voor wgerm. e in open syllabe behoren strikt genomen
ook de vormen derteenden 1414, viertene 1414, achtene 1416, vijftein 1379 J, vijfteyn 1390, veertinacht (A) 1353 N (vijfftien А 1352 Ν, А 1390, sestiende А 1352 Ν ) ,
dertijn 1362, vijftijn 1352 Ν, sestijnde 1352 Ν, sestijn 1356, aangezien de vocaal
^
409
van "tien" ontstaan is uit wgerm. -eha. In het nsitt., zoals ook verder in
het nlimb., levert dit -eha- echter door samentrekking een vocaal op die in het
spoor gaat van ogerm. ai, ohd. ê, weshalve wij de onderhavige voorbeelden reeds behandeld hebben in Í 13.
Niet op één lijn te stellen met veertinacht [A] 1353 N etc. is de in de Gelderse
charters eenmaal voorkomende ie-spelling geghiaven ρ.ρ . 1353, welke ie-schrijfwijze
410
411
nu en dan ook aangetroffen wordt in Rother
, Gòllheim
en de Rijnlandse char412
413
414
ters

. Volgens Bach

en Kramer

berust het gebruik van deze ie op een

etymologisch onjuiste omkering van het feit dat in het mrijnl. wgerm. ê, eo, mhd.
ie, weliswaar de klankwaarde [ее] heeft, maar desondanks toch geschreven wordt met
415
de Orthografie van de "Kultursprache" : ie
2. Voorbeelden met spelling ее, ei voor wgerm. ë in gesloten lettergreep

йог г +

dentaal.

In deze categorie brengen wij de volgende vormen onder : sweertvegher
41 6
eig. 1369, nnl. "zwaard", onfr. ohd. swërt, os. swërd
; weer 1369, weert 1379 J,
41 7
nnl. "waarde", ohd. werd, os. wërth
, weirt 1449 (A 1379 И) id.; weerde<ri> inf.
41В
1439 (3x), nnl. "worden", onfr. os. wërthan, ohd. werdan
. Ook voor deze voor419
420
beelden heeft het nsitt. de reeds bekende vocaalwaarde [ae] : [waert]
, [waer3]
daarnaast ook wel eens [aa ] : [sjwaart ], in dit geval o.i. ontleend aan het A.B.N.
Wij doen, naar wij in $ 35 nog zullen toelichten, de waarheid geen geweld aan wanneer wij t.a.v. alle vermelde vormen ook voor het msitt. een gerekte vocaal aannemen, die dan andermaal dezelfde waarde kan hebben als nsitt. [ ae ].
zelf geeft in dezen echter ook ditmaal geen nadere specificatie.

De spelling

De schrijfwijze
421
ее wordt νύώτ г + cons, in het mnl. aangetroffen in "het ganse taalgebied"
,
422
423
daarbij vóór г + dent. o.a. in de Belg.-Limb.
en de Gelderse charters
, ter424
wijl de Venlose oorkonden
o.m. ae hebben. Dat in Sittard en elders naast voor
beelden met twee vocaaltekens ook vormen voorkomen met enkel teken, b.v. wert
1379 ΓΙ e.V., werde e.var. 1349 e.V., werden, werdef η ] pres. 3 pi. 1421 e.V., doet
geen afbreuk aan onze opvatting dat indertijd de desbetreffende vocaal reeds gerekt
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was.

Wij menen namelijk deze spelling met één teken te moeten beschouwen als een

archaïsme zonder klankconsequentie, naar wij zullen uiteenzetten in S 36.
3. Overige voorbeelden met spelling ее, ei voor wgerm. e in gesloten lettergreep.
Tot de laatste categorie rekenen wij sees "zes" CA] 1446 en weich e.var. "weg"
subst. 1399 0, terwijl ook enkele voorbeelden met ogerm. a in gesloten syllabe +
primaire umlautsfactor, zoals eerue 1369, e t c , eirff 1449 (3x), 1450 N, etc., in
425
deze groep kunnen worden ondergebracht
Wanneer wij vermelde woorden in het nsitt. terugzoeken, vinden wij ofwel repre426
sentanten met een gerekte vocaal : [ waeX ]
, ofwel vormen met een niet-gerekte
427
vocaal : [ zös ] "zes"
, [erf]. In 5 35 zullen wij zien dat de onderhavige
spelling met twee vocaaltekens voorkomt in het gehele Ζ.-W.-Brab.-oostmnl.-mrijnl.
gebied.

Wij zullen aldaar trachten aan te tonen dat Sittard doorgaans ook daar

een gerekte vocaal gehad kan hebben waar een nsitt. korte vocaal in conflict komt
met een msitt. spelling met twee vocaaltekens.

§17

De spelHngwisseling e/i voor wgerm. e in gesloten lettergreep

Wgerm. e in gesl. lett. wordt in de Sitt. charters meestal teruggevonden in de
spelling e : ghebreclich e.var. 134Θ e.V., gebrec e.var. 1379 И e.V.; steynwech
1349; Bgbrecht eig. 1350; gherecht<ei> adj.dat.f.s. e.var. 1350 e.V., Recht e.var.
subst. 13 52 F e .v. ; ghelts e.var. gen .s. 1350 e.v.; ses 1356, se st ij η 1356, sestijnde 1352 Ν, sesentwyntich 1426, Sessindderttich 1436, sesendeviertich (A] 1446; lewenb<er>g kad.ben. dat.s. (A] 1353 N; seluen gen.m.s. e.var. 1356 e.v. etc. Hier
toe dienen ook gerekend te worden voorbeelden van primaire umlaut van ogerm. a in
gesl. lett. : erfnamen 1346 e.V.; erfelich e.var. 1349 e.V., erue dat.s. 1349 e.V.,
Eruen e.var. gen.dat.acc.pl., erfrenten 1379 J e.v. e t c , aangezien de e-waarde
42B
reeds in het wgerm. c q . ohd. aanwezig is
. In hoeverre de msitt. voorbeelden
van secundaire en functionele umlaut van ogerm. a in gesl. lett. chronologisch in
429
deze paragraaf passen, kunnen wij niet uitmaken.
Afwijkingen van de onderhavige e-spelling zijn :
1. De schrijfwijze ее, ei in sweertvegher 1369, weer

430

"waarde" 1369, weert 1379

J; weirt 1449 (A 1379 Г1), weerde<n> inf. 1439, die representatief is voor rek431
king van wgerm. e vôùr г + dent.
, en in sees "zes" (A) 1446, weich e.var.
432
4T:t
"weg" subst., eerue 1369, etc.
, eirff 1449 (Зх), 1450 И, etc.
, waarvoor
^
434
eveneens rekking van wgerm. e aangenomen kan worden
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ouenderser 1421, ouend<er>sschers gen.s. 1427. Gezien de nevenvormten) met e
435
en nsitt. [ daesj9 ]
"dorsen" Komt ons de о van ouendorscher 1348 on-(m)sitt.
voor.
Го)

о

о

о

3. De schrijfwijze u in suster, sust<er>, susteren_dat.pl., susteren dat.pl., al^ 436
Ie 1421. Een waarde [ö ], ontstaan uit ouder -we, is hier voor het msitt.
aan te nemen.

Vgl. nsitt. [zöstdr].

4. De schrijfwijze a in harmans 1379 J, door ons met de vormen nugenjnddarttig 1439
en vierhondart 1439 te bespreken in Í 20.
5. De schrijfwijze i, y, ij, waarop wij nu nader zullen ingaan.

Hier zijn enkele

ongelijksoortige groepen te onderscheiden :

A. De voorbeelden schinken inf. 1428, en vmbtrynt 1443 N.

In schinken stamt de i

af van een door primaire umlaut uit ogerm. a ontstane wgerm. e : ohd. scenchen,
437
os. skenkian
. Iets dergelijks is ook mogelijk voor de у in vmbtrynt 1443 N,
438
maar de etymologie van "omtrent" is erg onzeker
. In het merendeel der gevallen
van primaire umlaut van ogerm. ä vôôr η + cons, staat in onze charters de spelling
e : kennessen "kennis" dat.s. 1348 e.ν. (13х, + Зх in de afschr.), kenne pres. 1 s.
1425, 1450 M, beke<n>nen pres. 1 pi. (A) 1379 M, 1443 Ν; ghenghe e.var. 1367 e.V.
(5x, + 2x in de afschr.Ь verpenden inf. 1443 Ν; ook vmtrent 1421; hierbij horen
wellicht ook penninghe 1368, pe<n>ni<n>che<n> 1421, wijsspe<n>nynck 1443 N, wijss439
pe<n>nynge 1443 N, wanneer er een umlautsverhouding is met pand
. In geval van
secundaire umlaut van ogerm. a vinden wij vôôr η + cons, steeds e, vgl. penre[s3
1352 F, Hensk<en> e.var. 1435, vergencklich 1443 Ν, begenkenisse e.var. 1421, 1443
Ν440.
Wanneer wij te doen hebben met orimaire umlaut van ogerm. a vôôr η + cons, komt
441
volgens Van Ginneken
in het mnl. de i-spelling zowel in Brabant als in Limburg
442
voor. Franck
geeft een aantal voorbeelden van de schrijfwijze met i, waaronder
443
schinken en omtrint, zonder geografische toelichting. Van Loey
doet eigenlijk
niet veel meer. Van Sterkenburg wijst op het voorkomen van de i-spelling in docu444
menten uit Brabant en de Denderstreek
en vermeldt verder een aantal gevallen
445
met i uit Limb.C-Brab.) glossaria
. T.a.v. onze bronnen vestigen wij om te
beginnen de aandacht op hynne "hoen", hynnen_acc.pl. in Maastricht 1294 A 6, hynne,
ghedincke "gedachtenis" in Sint-Pieter 1294 ME en hinne, hinnen, oeffminghere eig .
446
in Maastricht 1372 (naast colmenghers in Maastricht 1294 A 4 ) . Moors
vermeldt
voor de Belg.-Limb, charters kinnen e.var., veelvuldig, maar iets minder vaak ver
schijnend dan kennen e.var.; enkele malen wordt in deze oorkonden ook kynnen,
kijnde aangetroffen; verder vinden wij er bringhen, bringher И х brijnghere], veel
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trint, -omtrynt, naast -omtrent ; pinninc, naast gewoonlijk voorkomend pennino.
447
44Θ
Regel is ι in Lutgart K, Lutgart A en Christina.
In het Leven van Jesus
staat vaker i dan e; naast elkaar verschijnen kinnen en kennen. In de Limb. Ser449
sse —
moenen
is de spelling ι "niet zelden" — o.a. vinden wij kinnen, bekinnisse
450
maar de schrijfwijze e toch "de gewone". In het materiaal van Van der Heer
blijkt het i-type zeldzaam te zijn : ghehyngghe, ghehijncghe "hengsel" 1385, vynne
"veen" 13BB. Voor Venlose stadsrekeningen uit het einde van de 14de eeuw geeft
451
452
Holmberg
nog gesclnkt, gescynket • Ook in de Gelderse stukken van Tille
is
de i-spellmg slechts sporadisch aanwezig : gedincken 1405, bekinnen 1317, minsche
453
454
1327, 1343
. Holmberg
vermeldt voor dit Gelderse materiaal nog bekinne(n)
455
13B9, omtrint 133Θ
, ginghe ende gheue 1381, uytpinden 1381, Twinte 1341. Иеег
naar het oosten schijnt de i-spelling echter rijker voorhanden te zijn. Volgens
Holmberg is deze nl. in de plaatselijke oorkonden van de stad Geldern "reichlich
456
zu belegen"
en verschijnt deze Orthografie in de Bestiaire-zelf, geschreven in
457
45В
het gebied rond Geldern

, "fast durchgehends"

. Ten Z. van de Geldernse re

gionen hebben wij in onze bronnen de ι-spelling echter slechts vrij sporadisch aan459
getroffen : minsche in DramenbruckstCJcke
— opvallend is hier voor umlaut onder
^
е
е
460
gaan hebbende ogerm. a de schrijfwijze ι in verdinne inf.
— vinsteren, vynste
τ J
>.
u. u 4 6 1, minsch,
U vinster
4. in uHagen 462 , mynsche, vynren acc.pl. in Judenschreinsbuch
463
464
ster, ook lx bringen (naast doorgaans brengen
getroffen wordt de i-spelling in Rother

), in Pilgerfahrt

, Karlmeinet

. Niet aan

en Gdllheim

, al

Д RR

moet voor Rother
wel gewezen worden op enkele rijmen en + cons. : in + cons.
Ook in onze Gulikse en Meurse charters kunnen wij geen voorbeelden van i-spelling
1251
vinden, daarentegen wel gevallen van e-spelling. Voor Gulik : W I 21 В
penmnлусл

ge, enden inf., ze endene id., irkenne pres.opt. 3 s .; W I 55
1У

fi?

penninge; W I 56

1 ?РІЯ

penninge gen .pi., penngen dat.pi.j W I 69 A

penninge, pendln inf ., ook

hendelingen_dat.pl. (2x) , endlrswa "elders") W I 69 В
1 2 6 3

1 2 Б З

= W I 69 A ^

1263

6 3

, m.u.V.

1 2 8 Э

anderwa i .ρ .ν. endirswa; W I 70
= W I 69 В
; W II 1076
= W I 69 В
1263
1299
1263
П37
s W Д/ 34В5
= W I 69 В
, m.u.v. penden i.p.v. pendin; L III 313
1349
1349
bekennen pres. 1 pi., L III 47B
L III 502

1 3 5 1

L III 676

1 3 6 7

bekennen id.; L III 479

pennincge; L III 554

1 3 5 6

kenlich; L III 561

kennen pres. 1 pi.; L III 713

1 3 7 1

bekennen id.;

1 3 5 6

brencgen inf.;

kennen id.; L III 777 1 3 7 B beken-

ηen id.; L III ΘΘ1

bekennen id.; L III 682
bekennen id.; L III 931
1392
1399
bekennen id.; L III 966
bekennen id., kenlich; L III 1068
bekennen pres.
. ,
. .,., ._ 1402 . .
. .
.
,
„. 1402 „_ 1403 c c 1410
Ipl.; L IV 13
bekennen id. en zo verder in de nrs. 14
,23
,55
,
69 1 4 1 1 , 72 1 4 1 2 , 191 1 4 1 9 , 192 1 4 2 9 in L IV. Voor Meurs : L III 560 1 3 5 Б kenlik;
13 64
П72
ІЯ?^
L III 65B
bekenne pres. 1 s.; L III 721 '
kenlich; L III 744
bekennen
1392
pres. 1 s.; L III 7B7 bekennen id. [2x]; L III 975
bekennen pres. 1 pi., L IV
14П^

32

Ί41Α

bekennen id.; L IV 111

Ί Л.^^

verpenden inf. ; L IV 150

bekennen pres.
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1 pi. De conclusie van Holmberg

dat bij primaire umlaut van ogerm. a in het

mrip. vóór η + cons, "mit gewissen einschränkungen" e als de normale spelling beschouwd kan worden, lijkt ons niet te hoog gegrepen, nu wij hebben kunnen vaststellen dat het bij de i-schrijfwijze in onze zoeven ter sprake gekomen bronnen alleen
om enkele gevallen, bovendien doorgaans alleen de woorden "mens" en "venster" betreffende, gaat.
De gegevens samenvattend, constateren wij het bestaan van een -in- gebied Brabant-Limburg-Gelre-Rijnland, echter met een zwakke plek in het N.-D. van het Ned.
gedeelte ervan : Sittard, Venlo, Gelre, en met een zodanige in het Rijnland voor
het gebied ten Z. van Geldern.

Brengen wij nu de hedendaagse toestand ter sprake,

dan kunnen wij het volgende mededelen :
Vóór π + cons, wordt een primaire umlaut ondergaan hebbende ogerm. a in het
nlimb. teruggevonden ofwel als [ i ] [< в), ofwel, in een aantal dialecten, als
470
half open [é ] (< e). De vocaalwaarde [ i ]is volgens Van Ginneken
een kenmerk van sterk mouillerende dialecten, nl. die van Dendermonds tot Maastricht.
Voor de dialecten van Maastricht en de streek rond deze plaats hebben we dan de ge471
gevens van Tans
: [i], met in de noordelijke en westelijke périphérie [é], echter niet in "mens", aangezien dit woord ook daar [i] heeft. Bij vergelijking van
472
twee taalkaarten van Van Ginneken
blijkt dat een [ dinkS ] "denken"-gebied wel
in Limburg, maar niet in Gelderland te situeren is —

er geldt daar slechts de ge-

wone, relatief open [e] —

terwijl een gebied met [miC:)ns] "mens" ruimer is : deze
473
[ i]-kwaliteit komt ook in Gelderland, hoewel niet in Oost-Gelderland, voor
Dat de i-spelling in het oude Gelderse materiaal, naar wij zagen, slechts sporadisch
aanwezig is, druist niet in tegen de geringe hedendaagse verbreiding van de meest
gesloten variant, i.e. de[i]-klank.
T.a.v. het Duitse gebied dat aansluit aan de tegenwoordige oostgrens van Ned.474
, steunend op

Limburg, moeten wij de aandacht vestigen op hetgeen Holmberg

desbetreffende studies van Hanenberg, Neuse en Frings, over deze materie schrijft.
Holmberg concludeert namelijk dat in de zoeven aangeduide streek weliswaar een
[é] wordt aangetroffen in woorden als [mens] , [dénka] en [етіЭІ] , maar dat dit
geschiedt in het gebied Rees-Urdingen, echter niet zuidelijker, in de streeks
Düsseldorf-Aken, omdat daar de meer open [e] geldt.
Voor Sittard, om tot deze plaats terug te keren, is te schrijven dat een mogelijke i vóór nasaal , om het even of deze i het resultaat zou zijn van primaire umv
475
laut van ogerm. a vóór η + dentaal of niet
, aldaar in de regel aangetroffen
476
wordt a l s [ é ] , vandaar n s i t t . [ sjénkâ ] , [ кепЭ ]
, [ (iX) ké:n] "CiM ken", [ [ v e e r )
ЬЭке:пЭ] " C w i j ) b e k e n n e n " , [ k é : n 3 s ] , · d a a r n a a s t e c h t e r , n i e t o n v e r w a c h t , [ m i r n s j ]
477
47
479
"mens"

.

De n h e e r l . e q u i v a l e n t e n z i j n h i e r [ s j i n k 3 ]

k i : n ] , [ (vier) ЬЭкі:пЭ], [ k i : n 3 s ] , [ m i e : n s j ]

.

, [ki:n3]

, [ (iX)

Voor de o v e r i g e v o o r b e e l d e n

u i t onze c h a r t e r s hebben w i j noch i n h e t n s i t t . , noch i n h e t n h e e r l . p a r a l l e l l e n
gevonden.

Aangezien S i t t a r d dus i n e l k g e v a l t e g e n w o o r d i g d e e l u i t m a a k t van h e t
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Limburgse gebied met half open vocaal voor de primaire umlaut van ogerm. a vóór η
+ cons., is het a priori voor de hand liggend, hoewel niet vaststaand, dat het ook
indertijd daartoe behoorde.

De vraag is in dat geval waarom een in andere Limb.

bronnen regelmatig voorkomende eigenaardigheid, i.e. de onderhavige i-spelling, in
onze charters zo spaarzaam vertegenwoordigd is.
Deze vraag zouden wij eventueel kunnen beantwoorden met er inderdaad van uit te
gaan dat Sittard indertijd de overgang 1 > [é] reeds gehad heeft en er dan op te
401
wijzen dat een wgerm. i in onze charters vaak als e gespeld wordt
» zodat het
geen verwondering zou baren als [é][< i]< umlauts-e het teken e zou behouden.

Ech-

ter mogen wij bij dit alles het standaardaspect der Orthografie niet uit het oog
verliezen.

Zo is ons voorbeeld kennessen, uitsluitend voorkomend in de periode

1346-13Б9, geheel en al gebonden aan de formule In kennessen der waerheit hebben
wir onsen zeghel an desen brief doen hanghen e.var. 1340 e.v.

Met deze formule kan

ook de standaardmnl. e-spelling van charter tot charter gegaan zijn, de lokale uit
spraak latend voor wat ze was.

In vaste formules opgenomen zijn ook de voorbeelden

kenne CJch vranck van lexijt kenne mit diesen орепе<31> brieue
lich huys vursz, jch [ , ] her pouwels f , 1 kenne
wir truwelich gebeden

En<de> beke<h>nen dat wir

1425; vur wil-

1450 M ) , bekennen (so hebben
1379 M; Wir

Doin

kont ind bekennen

1443 Ν ) ; ghenghe e.var. (behalve in 1367 steeds in genge
482
en<de> geue e .var. 1379 M e.V.
) . De verandering van staatkundige oriëntering
4Θ3
vanaf het jaar 1400
kan aan het officiële karakter van de e-spelling nauwelijks
iets veranderd hebben, gezien het geciteerde materiaal uit de Gulikse en Meurse
charters.
—

nog —

Het inheems-fonetisch aspect van de onderhavige e/i-wisseling blijkt dus
moeilijker te benaderen te zijn dan het geografisch-orthografische.

Enige gelijkenis met de zoeven behandelde materie vertoont de wisseling went
"tot" 1352 N—wijndt A 1352 IM. Als wgerm. basis is hier een vorm met a aan te ne4Θ4
men : ohd. hwanta, os. hwanda
. Deze a is dan overgegaan in e, niet door umlaut,
4Θ5
maar door "abschwächung"
, welke e in het mnd. kon overgaan in i, ingevolge de
4B6
positie "vor dentalem nasaal"
. Is enerzijds went 1352 N te beschouwen als voor487
al oostmnl.
, anderzijds moet de vorm wijndt A 1352 N als louter grafische vorm
overgenomen zijn uit nog oostelijker gebruik.
vorm [went], met half open [é]
488

Het nsitt. kent overigens wel een

dus, maar alleen in de betekenis "als, wanneer"

B. Het voegwoord "en", waarvoor het materiaal zich als volgt laat verdelen :

- 16Θ -

ende/en<de>
1346
1349
1350
1351
1352
1352
1353
1353
1353
1356
1357
1360
1362
1367
136Θ
1369
1379
1379
1390
1399
1399
1401
1402
1404
1411
1414
1417
1418
1421
1425
1426
1427
1423
1433
1435
1436
1439
1443
1443
1446
1449
1450
1450
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

F
Ν
JA
JU
Ν

4x
6x
6x
11x
9x
15x
4x
11x
12x
1x
3x
3x
11x
2x
9x
37x
1x

ΓΙ
J

21x
17x
14x
2x

J
0

4B9

2x

1x
5x

10x
5x
9x
4x
4x
4x
1x
33x

1x

(nieuw
ged.]

1x
2x
9x

1x

3x

3x

1x

1x
1x

42x
7x
17x
29x
9x
17x
25x
27x
17x
30x
110x
9x
22x
17x
17x

30x

3x

2x

6x
16x
21x
109x
θχ
14x

1x

25x
22x
1x

3x

F
Ν
490

1x

M
0

1x
Sx

1352
1353
1353
1379
1390
1401
1402
1443
1446
1449

N
JU
N
M

6x

θχ

10x
11x
37x
15x
2x

2x

1x
1x

3x
3x
3x
2x
1x
3x
5x
1x
16x
3x
3x
Sx
2x

1x
1x
3x

N
6x

4x
1x
2x

15x
21x
16x

11x
23x
θχ

Ju

ind

end

2x

2x
Ιθχ
4x
13x

1x
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Bezien wij dit overzicht, dan Komen wij tot een indeling in twee groepen : de
e-groep ende, met ende, en<dg>, end en en, en de i-groep ind, met ind, jnd en jn •
Een vorm inde, met slot-e, zoals die vooral in mrijnl. teksten voorkomt, naar wij
zo dadelijk zullen zien, ontbreekt in onze stukken, evenals in die van Tille.
Onze beide voorbeeldengroepen zijn chronologisch duidelijk te omschrijven.

Be-

ginnend met de originelen, stellen wij vast dat de groep ende t/m 1379 M het terrein
volkomen beheerst.

Het eerste voorbeeld van ind verschijnt in 1379 J, éénmaal, en

wel in de aanhef van de formule : Ind dis in orkond der woriet So hebbB<n> wijr
o

o

Scepenen vursz • · . . ons ghemein soepen Sigel aen diesen brieff duen hanghen.
volgende charter, van 1390, heeft alleen ende, end.

Het

Het daaropvolgende, 1399 J,

levert de vorm ind tweemaal op, waarvan éénmaal in de aanhef van de reeds genoemde
formule : Ind dis in orkond der woerheit

Vervolgens komt het charter 1399 0.

Dit heeft 4x jnd naast 14x en<de> en 9x end.

In de periode 1401-1404 overvleugelt

de groep ind de groep ende duidelijk; ze wordt echter even duidelijk teruggedrongen
in de periode 1411-1416, maar viert in de periode 1421-1450 haar schoonste triomfen.
T.a.v. de afschriften kunnen wij schrijven dat, wanneer er sprake is van verschil
met de originelen, dit er een is ten gunste van de groep ind, getuige de situatie
in A 1352 N en A 1390. Hier zijn het klaarblijkelijk latere verhoudingen, welke
die van 1352 N en 1390 beïnvloed hebben.
De vraag is vervolgens, hoe wij het zoeven in onze charters geconstateerde gebeuren, de verdringing van de groep ende door de groep ind, in breder verband moe491
ten plaatsen. Hieromtrent nu verschaft Frings
ons nadere gegevens. Volgens
hem beconcurreren elkaar in het ohd. van voor het jaar 1000 vier vormen voor "en" :
anti, enti, inti en unti.

Daarbij stelt hij : enti = nnl. en, waaraan wij zouden

willen toevoegen : = nlimb./nsitt. [ en].
licht, aldus

Voor de tijd rond 1000 kan men dan wel-

Frings, een oude grenslijn met een noordelijk ende en een zuidelijk

inde reconstrueren op de linie Sneeuweifel-Rothaar.

Na deze tijd wordt inde als

"Kulturform" vanuit Keulen over deze grenslijn gedreven, tot Arnhem toe. Vôôr
492
Frings heeft Holmberg
zich reeds met deze kwestie beziggehouden en erop gewezen
493
dat ende mnl./ouder-nfг. en inde mfr./mrip .
is, waarbij inde gaandeweg het
oostelijke nfr. binnendringt en daar in de 15de eeuw steeds vaker voorkomt. Van de
494
oudere Limb, bronnen heeft Aiol
eenmaal ind, verder alleen end(e), terwijl
Gudenbiezen, Sint-Pieter 1294 Г1А en 1294 HE, Maastricht 1294 А 4 en 1294 А 6 uit
sluitend ende, d.i. voor Oudenbiezen en_+ afkorting, kennen. In Servatiusfragmen495
496
ten
en Limb. Sermoenen
staan ende en en, v«lke laatste vorm de alleen voor497
49B
komende in Lutgart A
is. Gezondheidsregels
heeft ende en end, Maastricht
1372 eveneensj in Maastricht 1372 is ende daarbij op één uitzondering na getrans499
cribeerd uit _en + afkorting. Moors
vermeldt éénmaal in voor Herkenrode 1379 en
éénmaal inde voor Brustem 1396. Verder zijn er in zijn materiaal twee charters
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die regelmatig ind opleveren : Hontenaken 1372 en Drustem 1366.

Reeds "heel gewoon"

is ind, inde in de Hasseltse archivalia 1400-1450.
Van der Meer laat geheel
501
verstek gaan. In de Gelderse charters van Tille
staat tot 1359 steeds ende of
en, sedert deze datum sporadisch ind.

Vanaf 1402 neemt dit ind in aantal toe en

vanaf 1425 zijn de stukken zeldzaam waarin alleen ende verschijnt.

Het betreft t.a.v.

ind echter dan nog steeds oorkonden uit de hertogelijke kanselarij. Tot 1500 staan
in deze ind en ende naast elkaar.

Het eerste ind in een niet-hertogelijke oorkonde

komt voor in een charter van 1436, naast ende.

Holmberg schrijft dat hij in Nij-

hoffs Gelderse oorkonden vóór 1350 inde helemaal niet aangetroffen heeft en in Lacomblet slechts in een Kleefse oorkonde van 1295, die ook verder nog zuidelijke
trekken oplevert.

Dit laatste is ook het geval in het Kleefs Heffingsregister 1312502
131B, waarin dan ook ind naast ende staat.
Wijzelf vonden in Lacomblet als
1341
oudste Gelderse oorkonde waarin ind verschijnt L III 35Θ
. Een afwijkend beeld
503
504
vertoont Tristan
, met 3x \m_, 5x vnd en Bx vnde. In Bestiaire
overheerst
e
505
inde; 2x komt hier in, Зх еп^ en 1x en_ voor. Floyris
heeft 37x ende en 1x vnde.
50R
In Rother
staat als regel unde, daarnaast nu en dan ande, ende, inde of in.
Göllheim
kent ongeveer dezelfde situatie : in hoofdzaak unde en slechts zelden
С η Q

ind, in, ende, de laatste vorm volgens Bach
met e < i vóór nasaal + cons. Geheel
anders dan in Rother en Göllheim is de toestand in Karlmeinet en Dramenbruchstücke :
509
510
Karlmeinet
heeft inde И х int], Dramenbruchstücke
inde en 1x vnd. Illustra511
tief is de situatie in de Akense Rechtsbronnen
: in 1336 hebben deze ende, vanaf +_1350 echter uitsluitend ind, inde.
De door ons bijeengebrachte gegevens plaveien inderdaad de door Holmberg en
Frings geschetste weg van inde in het oude ende-gebied.

Van de binnen het domein

van onze studie vallende chartergroepen wordt de Gelderse blijkbaar het eerste door
het type inde bereikt : 1341, al dateren de eerste bredere resultaten van deze penetratie eerst van 1402, waarmee we zeer dicht zijn bij het jaar waarin in Sittard
een periode van ind-hegemonie inzet ; 1401.

Ook het Gelderse jaar 1425 ligt dicht

bij het markante Sittardse 1421. Chronologisch nauw contact is er eveneens tussen
de Belgisch-Limb. stukken en de Sittardse : resp. 1372 en 1379 als jaar van de
eerste manifestatie van ind•

Alles bij elkaar genomen krijgen wij de indruk van

het optreden van een algemene, Rijnlandse, beweging.

Wanneer wij dan toch naar een

schriftelijk specimen zoeken dat voor vermelde chartergroepen een bijzondere bemiddelende betekenis moet hebben gehad, denken wij aan het feit dat ind in de Gelderse
oorkonden het eerst verschijnt in de hertogelijke stukken, en wel doorgaans in de
512
openingsformule hertoghe van Gelre ind greve van Zutphen
, en eerst veel later
in de niet-hertogelijke.

De hertogelijke kanselarij moet hier dan een doorslag-

gevende rol gespeeld hebben, minder die van Reinoud II, Reinoud III en Eduard van
Gelre en Zutphen en ook die van Willem III van Gulik, Gelre en Zutphen, als wel de
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kanselarij van Rsinoud IV en Arnold van Gulik, Gelre en Zutphen

. Wij moeten

derhalve deze kwestie zo zien, dat het niet het Gulikse huis is geweest dat, althans
direct, aan ind de eerste toegang heeft verschaft tot de Gelderse charters, maar dat
het wél aan een reeds aanwezig proces ruimer baan heeft verleend.

Dat niet het

Gulikse huis de oudste directe drijfveer is geweest, blijkt ook uit de gegevens van
Belgisch-Limburg : bij aanwezigheid van enkele voorbeelden van het ind-type is een
514
dynastieke relatie met Gulik-Gelre afwezig
Bekijken wij nu onze Gulikse charters, dan stellen wij vast dat ook het materiaal
dat deze bieden, niet tegen een bemiddelende rol van de Guliks (-Gelderse) hertogelijke kanselarij t.a.v. de Gelderse charters pleit.
terrein krachtig : W I 21 В

Tot 1379 beheerst ind(e) het

inde С jnde, Jnde, ind, Ind) ; W I 55

17R?

meer dan inde; W I 56
W I 69 В

1 2 6 3

eri_, ende,

17РЯ

inde (Jnde), unde И х ) ; W I 69 A

inde (jnde, Jnde, -in_-) ; W I 70

(jnde, Jnde, -in_-) ; W IV 34Θ5

1 2 9 9

1 2 6 3

inde (Jnde, -in-];

inde (-in_-); W II 1076

1 2 6 3

inde (Jnde, -in_-) , vnde И х ) ; L III 120

inde

1 3 1 2

1 3 2 0

inde; L III 180
inde; L III 236 1 3 2 8 und; L III 313 1 3 3 7 und, ind; L III 364
1141
П44
1444
1Я4п
inde; L III 405
ind; L III 409 ' ^ 4 inde; L III 464
ind(e); L III
1149

476
1 3 5 6

ind.

1344

ind_; L III 479 ' 0
indj L III 673

1 3 Б 7

1351

ind_; L III 502

ind; L III 676

1 3 B 7

135"R

ind_; L III 554
ind_; L III 713

1371

ind; L III 561
ind_; L III 777

1 3 7 Б

In de periode vanaf 1379, de Guliks-Gelderse periode, zet de hegemonie van

ind zich voort, maar nu verschijnt end(e) meer dan in het voorafgaande tijdvak :
L III 834 1 3 7 9 end, naast doorgaans ind; L III 881 1 3 8 4 ind; L III 931 1 3 8 8 ind, in^
134?

13Q4

13QQ

L III 966

ende, end; L III 1000
ind; L III 1098
unde, 2x, naast nor1402
1402
1403
141П
maal ende; L IV 13
ind; L IV 14
ende; L IV 23
ende; L IV 55
1411
1411
1412
14?q
ind; L IV 63
ind; L IV 69
Inó; L IV 72
ind; L IV 191
ende, lx,
1445
naast normaal ind; L IV 272
ende.
Tenslotte dan Sittard. Wederom is 1379 naar voren gekomen als beginjaar van
Rijnlandse invloed.

Een meer speciaal "Gulikse" invloed doet zich gelden vanaf

1401 . De toename van de groep ind vanaf dit laatste jaar kan niet los worden gezien
van het feit dat Sittard vanaf 1400 onder het Guliks(-Gelderse) huis ressorteert
515
Wij wijzen hier nog op S 1401 met ind, hoewel in S 1417 en<de> staat, in de
Sittardse ende-periode die van 1411-141B loopt.

Het Sittardse ind-tijdperk 1421-

1450 kan daarbij zeer wel — verder ? —ondersteund zijn door het dan geldende ind
141 В
in de kanselarij van de graven van Meurs, vgl. S 1421 ind en L IV 111
ind,
1423
1457
14G5
L IV 150
ind, L IV 314
ind, staande naast und_ in L IV 32
en L IV 98
141 fi
Dat overigens de j in jnd een grafisch variant is van de i in i n d — ook de
oudere Gulikse charters kennen, zoals wij zagen, deze variant—behoeft o.i. geen
516
nader commentaar.
Konden wij in het vorige punt t.a.v. de i-spelling in schinken 1428 en vmbtrynt
1443 N onze gedachten laten gaan over een reeds in het msitt. voltrokken ontwikke-

- 172 ling en_ + cons. > in_ ([en]) τ cans., n.h

. eie wisseling rncJe 1° i4

ν .And

137 9 J

e.v. heeft zich voor ons geen aanleiding voorgedaan een dergelijke ontwikkeling aan
te nemen.

Ind m.var. is voor Sittard. zoals ook voor Belgisch-Limburg en Gelre,

zonder meer te beschouwen als een louter grafisch, Rijnlands element, dat de spel
ling ende m .var., die veeleer beantwoordt aan een [e]-waarde en op weg is naar
nsitt. [en], min of meer verdrongen heeft.
C. Het pron.dem. en art.gen.m.n.s . "des"
Voor de schrijfwijze van "des" met i en ij (y) hebben de Sitt. stukken het vol
gende materiaal :
dists]

: 1379 J, (A) 1390, 1399 J, 1399 0, 1401, (A) 1402 (Эх], 1404 (3x), 1417,
1418, 1421, 1427 (3x), 1428, 1433 (2x3, 1435, 1436 (2x], (А) 144Б, (A)
1449, 1450 0 (5x)

dijs(s) : 1443 F, 1449, 1450 M (2x)
(dys : A 1449)
Deze vormen zijn gebonden aan bepaalde charterformules : Ind dis in orkond der
o

wonet So hebbe<n> wijr Scepenen vursz ..•. ons ghemein soepen Sigel aen diesen
o

brief duen hanghen e.var. 1379 J e.V.; Ind dis te mere sekerheit soe hait die
vorsz wilken

tot eyne<ri> onderpa<n>de gesat

erffpachs e.var. 1404 e.v.

e.var. 1401 e.V.; dis vursz;

Buiten genoemde formules staat steeds des, b.v. mit

willen des leynhe<re>n e.var. 1348 e.v.; des anders daghes пае sinte remeys dach
e.var. 1348 e.v.

In de eerste drie formules komt des ook voor, evenwel sporadisch :

jnd des in ghetugems der wairheit

1446 (A 1446

waerheit . . . ) ; En<dg>

des te mere sekerheit
1390 (ook des vursz eerffpachts A 1446) .
517
^"^
Volgens Franck
vindt het mnl. dis, dat aldaar in het rijm voorkomt als bij51 R
vorm van het t.a.v. dies verouderende des
, zijn oorsprong in een grondvorm
this. Op controleerbare bodem staan wij echter eerst met untes : unt + gen.n.s.
519
520
thes in de Oudfrankische Psalmenfragmenten

en met dës in het ohd.

Voor

het voorkomen van dis in het oostelijke mnl. kunnen wij het volgende schrijven :
521
522
In Oudenbiezen staat dis naast des als art.m.n.s.; vgl. Cloes dis Bartscheris
son
naast Johan des Sengers son
. In de Belgisch-Limb. charters van Moors
τ
staan des, dies en dis naast elkaar, geflankeerd door 1x dijs. In Guigoven
523"
1277 troffen wij echter 13x des, art.gen.m.n.s., als enige vorm aan. In het Leven
524
van Jesus
verschijnt voor het niet-samengest. dem. en het rel.gen.m.n .s. steeds
dis, voor het samengest. dem.gen .m .n .s . echter steeds des, terwijl voor het art.
gen.m.n.s. dis en des naast elkaar staan. Dit laatste geldt ook voor de Limb.
Sermoenen, al is de verhouding dis — d e s er ongeveer 2 : 1 . Als niet-samengest.
dem. en rel.gen.m.n.s. staat hier dis, zelden oes (dem.). 525 De gen.m.n.s. van
со с

het samengest. dem. ontbreekt er.

De toestand in de stukken van Tille lijkt
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sterk op die in het Leven van Jezus en de Limb. Sermoenen : als art.gen.m.n.s. des,
als niet-samengest.dem.gen.m.n.s. dis en voor het samengest.dem.gen.m.n.s. wederom
des.

Dok verschijnt dis in de Gelderse charters nog driemaal als nom.m.s., steeds
527
in dis brief (1359, 1366, 1370].
Daarentegen is des, als art. en/of dem.gen.
con

m.η.s., regel in Servatiusfragmenten

Ц 9Q

, Aiol

, (als rel. ook dies, naast des],

Guigoven 1277, Sint-Pieter 1294 MA en 1294 ME, Maastricht 1294 A 4, 1294 A 6 en
con

^ЯІ

ЦЯ*?

1372, Gezondheidsregels
, verder in Floyris
, Bestiaire
(hier ook "ganz
e
533
534
vereinzelt" dis). Karlmeinet
(13x, naast 1x dis], Dramenbruchstücke
(20x,
rηс

ЦЯ R

naast 3x dis], Göllheim
(dis is hier "ganz selten"]. In Pilgerfahrt
vinden
537
wij evenwel voor het dem.gen.η.s. 3x dis en lx des. In Tristan
staat, als art.
gen.m.s., dem.gen.m.n.s., rel.gen.η.s., steeds dies, welke vorm wij, als rel., reeds
aantroffen in Aiol.
Geen gegevens hebben wij voor Venlose charters (ontbreekt dis er dan ?), Rother,
1251
Judenschreinsbuch en Hagen. Voor de Gulikse charters noteerden wij : W I 21 В
1 2 6 1
262
1 2 6 3
des; W I 55
dis, meer dan des; W 56 ^
des; W I 69 A
des. Dis; W I 69 В
1761

1763

des. Dis; W I 70

1764

des. Dis; W II 1076

1317

Dis; L III 120
L III 479

1 3 4 9

17ЧЧ

des. Dis; W IV 34 5

1344

des eygens; L III 405
des; L III 502

1 3 5 1

des,
1344

des gerichtes; L III 478

des; L III 561

1 3 5 6

dis briefs; L III 777

des;
1 3 7 6

dis kriechs; L III 931 1 3 В dis; L IV 191 1 4 2 9 diss; L IV 272 1 4 4 5 dis. Meurs :
1416
L IV 98
dis greuen vader.
Het materiaal toont aan dat er in het oostmnl. en mrijnl. sprake is van een oud
des-gebied, terwijl dis, hoewel het eveneens oude rechten heeft, gaarne een kwestie
is van jongere bronnen.

Wij moeten hierbij ook wijzen op de enigermate aan het

chronologische daglicht tredende overgang d e s — d i s in de Gulikse charters. In
enige bronnen is er een functionele verdeling tussen dis en des, in andere, o.a. in
Oudenbiezen, Belgisch-Limb. en Sitt. charters, niet of nauwelijks.

Of er klankver

schil aangenomen moet worden als drijvende kracht van het bestaan van twee spellingCQ O

typen, is niet duidelijk. Evenmin behoeft men ertoe over te gaan met Kern
en
539
Moors
in dis spelling met enkel teken voor lange vocaal te zien. Voor de Sitt.
charters kan het nsitt. niet de helpende hand toesteken, want in de levende taal
ontbreekt hier een parallel voor dis/des.

Het gebonden zijn van dis e.var. aan be

paalde formuleringen wijst voor deze stukken op een stereotiep Charterelement.

Met

het in zwang komen van deze formuleringen, waarbij de ons reeds bekende data 1379 en
1401 opvallen, is ook de vorm dis in de Sittardse charters geraakt.

De aanwezigheid

van een impuls van elders uit het oostmnl.-mrijnl. gebied lijkt aanvaardbaar, maar
is niet direct aan te tonen.
Bijzonder moeilijk achten wij het de vormen voor het rel. "welk" op een bevredi
gende plaats in deze studie onder te brengen.

T.a.v. de etymologische herkomst van
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de stamvocaal van dit pronomen is het onmogelijk te schpid?n tussü.i wgerm. e en i,
540
zoals Franck
al vaststelde; vgl. het naast elkaar staan van ohd. nwelih (nhd.
- 541
welch), os. welik en onfr. wilik, os. hwilik
, waarin e resp. i bovendien in
open syllabe staat. Het nsitt./nlimb. helpt ons hier niet verder, in zoverre vol542
gens Kessen
de woorden elk, welk, zulk in het huidige Zuidlimburgs (Maastrichts)
543
vervangen zijn door synoniemen. Jongeneel
schrijft dan ook voor het nheerl. dat
men voor het vragende vnw. "welk, welke" wat vuer inne, ing, ее, samengetrokken
wavver inne, ing, ее, gebruikt.

Nu hebben wij weliswaar desondanks voor het nsitt.

het vragende Vnw. [welk ] , naast [waat veur еіпЭ ] / [waaf3rein3] etc. opgetekend,
maar mogelijk is dit [welk] ontleend aan het A.B.N.

Wat wij in ieder geval kunnen

constateren is, naar wij dadelijk zullen zien, dat voor "welk" een wisseling tussen
e- en i-spelling optreedt die een bepaalde graad van gelijkenis vertoont met de zo
danige voor ogerm. а + primaire umlaut vóór η + cons., de conjunctie "en" en
de zojuist behandelde genitiefvorm "des".

Wij geven daarom de diverse vormen voor

"welk" een plaats in de onderhavige paragraaf, zonder blind te zijn voor andere
mogelijkheden.

Voor bedoeld pronomen nu hebben de Sitt. charters de volgende voor

beelden :
1350

welc (2x), welken

1352 N welos
1367

welken

1366

welken

A 1352 N willichs

1379 J Willich, wilgen
1390

wilge

A 1390

wilge

1402

willich

A 1402

willich

1421

willich, wilcher, wilghe (3x)

1425

wilge<n>

1426

willichs

1426

willich, wilge

1443 N wilche (2x), wilcher

A 1443 N wilche,

1449

A 1449

wilgen

wilchen

1450 И willich
Duidelijk is hier een chronologische scheiding zichtbaar tussen e- en i-vormen,
met wederom 1379 als markant jaar, welke scheiding echter volledig, dus —

veel

—

scherper is dan die tussen ende en ind en des en dis, bij welke twee spellingwisse
lingen het charter 1379 J eveneens optreedt als visueel beginpunt van een nieuwe
periode.

Het afschrift А 1352 N staat met willichs aan de kant van de i-periode,

zoals dit reeds het geval was met ind.
Ook voor een beter begrip van de wisseling welc e.var. 1350 e.V. —

Willich e.var.

1379 J e.v. in de Sitt. charters is het noodzakelijk de situatie dienaangaande in
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het oostmnl. en mrijnl. te onderzoeken.

Wij behandelen daarbij het relat, "welk"

en het interrog. "welk" als één geheel, aangezien het gebruik van het eerste is
544
voortgesproten uit dat van het tweede
In het mnl. treffen wij wilc enkele malen aan in W.-Vlaanderen 545 , maar
verder blijkbaar in oostelijke regionen : Voor de Belg.-Limb, charters schrijft
54 Б
Moors
dat wilg etc, evenveel voorkomt als welc enz.; in Guigoven 1277 is het
547
woord afwezig. De Limb. Sermoenen
hebben willeg, willech, naast welc, welec,
54Б"
welke, weiges e t c , terwijl in het Leven van Jesus
alleen welken, welker etc.
staat.

Verder hebben wij Maastricht 1349 met wilghe, het Maastr. Stat. Boek van
549
550
13Θ0 met wilge
en de Maastr. Raadsresolutiën 1379-1425 met wellich
. Van
551
der Meer
vermeldt voor Venlo williche 1456 en wilcken 1502 en rept niet over
552
e-tegenhangers. Voor de Gelderse charters geeft Tille
16x i en 27x e, daarnaast
nog 1x weillic en 3x weilke. Als oudste vorm geldt er wilke : 1327, waarna de ivorm in de 14de eeuw verder nog voorkomt in 1363, 1371, 137Θ en 13B2, maar vooral
553
in de 15de eeuw overspoeld wordt door de -vorm. Tristan
heeft 1x weleke.
Tenslotte nog enig materiaal uit het Sittards archief : S 13B5 willichs, wilgenj
S 1434 wilge, wilge<n>.
Voor het mrijnl. kunnen wij al direct wijzen op de mededeling van Holmberg
dat wilch rip. en trouwens md. in het algemeen is. Gleisner-Frings

554

troffen

wilch, wilch etc. aan als hoofdspelling in de Keulse charters van de 13de eeuwj
CC R

hierbij ook wilgen Keulen 12B3.

In Bestiaire

(1x wilc], slechts zelden welk.

Rother

staat naast het normale wilc

, Hagen

en Pilgerfahrt

hebben

wilch. In de Gulikse charters vonden wij L III 561
wilghe en L III 65
1392
wilghe, in de Meurse oorkonden L III 975
wilghen.
Wanneer wij de verzamelde gegevens overzien, lijkt ons de volgende samenvatting
de waarheid het dichtst te benaderen : Een in eerste aanleg Rijnlands-Keuls i-type
is Belg.-Limb, en Ned.-Zuid-Limburg binnengedrongen, waar het rond 1350-1360 een
vaste positie veroverd heeft.

In Sittard treedt het bekende Jaar 1379 als begin

jaar op en wel voor een spelling die voor deze plaats eerder als Rijnlands in het
algemeen dan, bij gebrek aan schriftelijke bewijzen, als speciaal Guliks te beschou
wen is. Meer naar het noorden gaande, vinden wij de i-vorm in Venlo slechts laat
en sporadisch vertegenwoordigd. Wat bij dit alles pleit voor Rijnlandse invloed, is
niet alleen de geografische verbreiding van deze vocaalspelling, maar niet minder
een consonantische eigenaardigheid van de i-vorm in Belg.-Limburg en Ned.-ZuidLimburg, Sittard en Venlo : er is steevast sprake van klankverschuiving, welke
ccn

alleen te verklaren is uit Rijnlandse expansie
. Daarentegen kennen de Gelderse
5R1
charters
ook het i-type alleen in onverschoven vorm : wilke, willic. Dit kan
wijzen op inheemsheid aldaar van de i-vorm en zodoende een brug slaan naar wilc
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in de Bestiaire.

De verdringing door welke is daarbij iets dat de Gelderse stukken

ook in de jongere periode andere wegen doet gaan dan de Sittardse oorkonden.
Aan het einde van deze paragraaf gekomen — wij moeten hierbij evenwel nog opmer
ken dat wij de wisseling sintCe) 134Θ e.V., sijntCe] 1439 e.v. - sentCe) 13ВЭ e.V.
zullen bespreken in de volgende paragraaf—stellen wij vast dat wij bij onze di
verse groepen binnen de onderhavige e/i-wisseling slechts bij schinken 1428 en
vmbtrynt 1443 N enige aanleiding hebben gehad te denken aan een, reeds, in het
msitt. voltrokken klankontwikkeling ë > i.

Bij de overige drie categorieën konden

wij te dien aanzien geen argumenten aanvoeren.

Indien ook het Rijnlandse type wil-

lich 1379 e.v. uitgesproken is zoals het geschreven wordt, berust, naast deze
schrijfwijze, eveneens de ermee corresponderende uitspraak op Rijnlandse expansie.
T.a.v. dis e.var. 1379 J e.v. konden wij eigenlijk alleen iets schrijven over het
grafisch verbreidingsgebied ervan.
1379 J e.v.

Duidelijker was de situatie rond ind e.var.

Hier is zeker slechts sprake van overname van Rijnlands, c.q. Guliks-

Meurs, schriftelijk gebruik.

Wij zagen daarbij 1379 optreden als jaar van overgang

van de spelling ende e.var, naar de spelling ind e.var., welk optreden herhaald
wordt bij de overgang van welc e.var, naar willich e.var, en bij het verschijnen
van dis e.var.

§18

De spelHngwisseling i/e voor (w)genn. i in gesloten lettergreep

T.a.v. germ, ë en germ, i deelt Schönfeld

mee : "Owgm. e = ndl. e, owgerm. г -

ndl. /I/ (geschr. г], in gesloten syllaben", om dan verder te gaan met de mededeling
dat in het mnl. een wisseling e/i echter algemeen voorkomt.

Hebben wij ons in de

vorige paragraaf bezig gehouden met de wisseling e/i voor wgerm. ë in gesl. lett.,
thans is een zodanige spellingwisseling voor (w)germ. i in gesl. lett. aan de orde.
Twee voorbeeldengroepen zijn hier te onderscheiden :
A. met i e.var. i.p.v. e [e.var.]
B. met e i.p.v. i e.var.
In groep A bemerken wij in de eerste plaats enkele voorbeelden waarin de stamvocaal vóór r + cons, staat.

In deze positie verschijnt wgerm. i in onze charters

als volgt :
1349

kersdag

1352 N

kerke (A 1352 N kijrcke]

1353 JA kersdach, kersnisse
1367

kerstiaen eig.

1379 M

keyrstiaen, kircke (A 1379 M kerstiaen, kirke]

1399 J

kersmissen

1418

kirken

1421

kirke, kirken (4x), kirke<n> t3x), naast кегс, кегке<л>; stirfft pres. 3 s.

1427

kirken

1443 N

kirche, kirchen (15x], kirspel O x ] , kirspelelter, kirspelpriester, kirspelmissen. kirsten, dyrde [2x], dyrden. dirdedeill [3x], byrnen "branden"
inf., byrnende, birnenden, wirt "wordt" pres. 3 s. CA 1443 N kirche, kir
chen (10x), kirche<ri> (3x), kyrchen, kyrche<ri>, kirspel I2x), kyrspel, kir
spelelter, kyrspelpriester, kirspelmissen, kyrsten, dyrde [2x), dyrden,
dyrde deill (2x], dyrdedeill, byrnen, byrnende, birnenden]

1446

kirken (A 1446 kirke<n>}

1450 M

CSente) Peterskircken

Bij deze voorbeelden zijn er verscheidene waarin de г door metathesis achter de
stamvocaal is geraakt : kersdag, -ch, kersmisseCn] < Christus-

; ke(y]rstiaen <

christen
; kirsten < christen
; dyrde e.var. : ohd. dritto, os. thriddio
j
5 6 7
Ζ
^
u ·
byrnen e.var. : ohd. os. bnnnan
Waar in het mnl. voor wgerm. i + г + cons, de spelling іг_ + cons, voorkomt, be
cco
vinden wij ons "In het Oosten", naar Van Loey
ons mededeelt, op het voetspoor
569
570
^
van Franck
en Holmberg
. Buiten dit gebied is namelijk wgerm. ir_ + cons.
571
steeds overgegaan in er + cons., reeds in de voormnl. periode
. Voor onze voor
beelden stirfft 1421 en wirt 1443 N komt daar nog een aspect bij, nl. dat van de
functionele umlaut, naar wij nog zullen zien.
Dieper ingaande op de verbreiding van -ir-, vinden wij in oostmnl. en mrijnl.
bronnen het volgende materiaal :
Servatiusfragmenten

: kirstenhside (525; cristenheide 493, cristenheit
1004), kirken [551), irrere (1070), naast werke/
kerke (5357/5358), uerst (5770), merken/werken
(6165/6166).

Aiol

572

: irre naast erre, cirkel, hirte, daarnaast derde,
dertich, kersten; ook irgangen, irgaen, naast
erueret, eruougen.

Dudenbiezen

: kirchof, Klrchoef, kirkehof, kirghoue, kirghove,
naast kerke, kerken, kerchof, Willem van den Kerchoue, kersouent, kersouende, Kerstioen, Kerstions,
terdedeil, derdedeile.

Haastr. charters

: steeds -er- : SP 1294 MA derde, dertech; Π 1294 A 4
derde, dertech, Kersavende; ΙΊ 1294 A 6 derde, der
tien, dertech, kerke, kerken dat.s.; SP 1294 HE

- 176 dertecn; И 1372 dertien, Dertich.
Belg.-Limb. charters

573

alleen opgaven voor "kerk(-)".

De spelling ij, y,

i is hier voornamelijk gebonden aan stukken uit
naaseik (1342-1397).

Andere plaatsen hebben in de

regel ее, ei, e.
Tongerse C i j n s b o e k e n
Treckpoel

574

575

kirk.
: kyrkhoeff.

Leven van Jesus

576

: blijkens de voorbeelden alleen -er- : begherde, begherte, erre, kerbe "kribbe", kersten.
: volgens Kern werd i

L i m b . Sermoenen

йог г altijd e, behalve in een

paar gevallen voor eertijds volgende i of j, "waar
i door den drang van 't systeem bewaard bleef"

:

gebirgte, birget (1x), stirft (1x). beide pres. 3 s.,
naast normaal gebergte, bergt, sterft
Maastr. Stat. Boek

579

: stirf, wirft, wirpt (naast werpt], steeds pres. 3 s.
can

Limb. hss. 15de eeuw

: -ir- (-ier-] is hier volgens Holmberg

"nicht

ungewöhnlich", waarbij hij o.a. kirke vermeldt.
S 1434
Echt 1477

: kircken .
5B1

: kyrsavont, naast kerspel, kersstok, derde, gekeerstent p.p.

Eys 16de eeuw

562

Venlose Tolbrief

: stirfft, wirdt, steeds pres. 3 s.
563

: virt "vaart" pres. 3 s. passim, upvierdich eñ uitvierdich.

Venlose charters

584

: kirchoef 1367, Kircktoerne 13Ö7, kirspel 1425, naast
kercken 1369, 1457, kerckmeiste'η

1369, 1426, kerck-

meist'e 1369, kermis 1531.
Gelderse charters

: volgens Holmberg

565

staat in Nijhoff tot 1360 kyrch-

gifte 1331, kyrke 1335, 1346, kyerken 1342, Nyerkirken 1355, kirsdach 1332, kirsmisse 1336, kyrspel
1329, 1336, 1346 e t c , kyrstinen 1359. beschirm
1359, beschirmen, -t_ 1329, 1351 etc., tyrmpt 2x, -e_
1359.

Daarnaast ook kerk-, kers-, beschermen.

Tille schrijft dat vôôr г + cons, in het alg. e, i,
CDC

minder vaak о, u, a en bij uitzondering ey staat.
Het materiaal deelt zij in in twee groepen :
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a. Een groep waarin i door metathesis vóór г + cons.
is geraakt.

In dat geval staat er reeds vroeg e :

dirtich b.v. komt maar éénmaal voor (1433).

Een

schijnbare uitzondering is kirstC-) : invloed van
kerk- en prediktaal.
b. Een groep met i vôôr oude r-verbinding.
vormen gaan hier tot rond 1370.

De -ir-

Daarna verschijnen

vaker de -er- vormen. Als voorbeeld neemt Tille
5fl7
het woord kirspel.
Schatting Gelre

5ΘΘ

Kircken, kircmeister, Kirchave; verder gaarne -Irin eigennamen.

Akten Gelre en Zutphen

569

kirke, kirspel, kierspel, beschirm, beschirmen,
wirt, wiirdt beide pres. 3 s.; verder -ir- in eigennamen .

590

LeenaKten Gelre en Zutphen
Nijmeegse Stadsrekeningen

591

kirke, kirspel.
kyrsavont 1414-1534 passim, naast voorbeelden met
-er- ( -ar-, -or-) .

Harderwijk 147D

592

hirdscap, wircket.

Gelderse charters Lacomblet
593
en Kleefse charters

kirke KI. 134B, diertich G. 1330, wirt pres. 3 s.
G. 1338, firpel "arglistigheid" G. 1351, irgen KI.
1347, nirghent G. 1347.

Kleefs Heffingsregister

594

kirspel, kirsmisse, kir-, stirft, styrvet beide
pres. 3 s.

Floyris

wirt pres. 3 s. [63, 73, 3 4 5 ) , ier[re] "vertoornd"
(23Θ), bescirmen inf. (354).

Bestiaire

595

vóór r + cons., ook bij metathese, is i behouden;
e£-vormen kunnen toegeschreven worden aan analogie
naar een grondwoord met -er-, ook in het pres. 2.
3 s. der ww. met e + г + cons.

Rother

596

i.p.v. i staat

бйг г + cons, nu en dan e : gestir

ne, herriz, herze "herten" pi., wertschefte, geberge.
Dramenbrückstücke

597

_..,,. . 59Θ
Go11heim

stirft, naast sterfs.
behalve werde (?) en werdich (naast wirdich) steeds
-ir-.

Judenschreinsbuch

599

kirchen gen.s. e.var., kirsnacht.

- 180 BOO

, . ^
: Kirsten .

Hagen
Pilgerfahrt

RDI

: wirt pres. 3 s., Kirchen, dirde.
: vôôr г + cons, is e "selten".

Rip. charters 13de eeuw

Wel Komt nu en dan

ie voor, b.v. in Ennen 1280 wierd pres. 3 s., biernent, bierneint.
GuliKse charters

: W I 21 В

1251

virsten "uitstellen" inf., besirmen

"beschermen" inf.; W I 55 ^

6 1

derdeil; W I 69 A

beschirmen, beschirmet p.p.; W I 69 В

be-

schirmen, beschirmet; W I 70
beschirmen, b e 1289
schirmet ; W II 1076
beschirmen, beschirmet;
1299
W IV 34B5
bischirmen, bischirmet; L III 120
1312
1320
beschirmen inf.; L III 180
Kirchge, b e 1344
1344
schirmen inf.; L III 405
derde; L III 409
1 3 R1

wirt pres. 3 s . ; L1 3 III
621
Kirspel, Kirspelen,
dirden; L III 676 6 7 irren "hinderen" inf.; L III
„ „ 1379 .
. η
4.
834
bescirmen inf.; etc.
: L III 429
dirdehalf, dirde Ο χ ] ; L III 65B
1364 , ^. u . T T T ,_„ 1372 ..
dertich; L III 721
firpel

Meurse charters

BeKijKen wij het materiaal der aangehaalde oostmnl. bronnen, dan valt het ons op
dat de spelling -ir-,met ds orthografisch gelijKwaardige varianten -yr- en -ijr, vaaK een Kwestie is van het woord "KerK" e.var.

Wij denKen daarbij aan de

6ПЗ

opmerking van Holmberg

dat -ir- in het noorden van Gelre in hoofdzaaK beperKt

is tot bepaalde cultuurwoorden als Kirke, kirspel, tirmt, beschirmen etc., die
juist daarom het eerst als ontleende geschreven vormen te beschouwen zijn . Ander
zijds vinden wij in het nsitt. inderdaad [kirk]
RH Ц

in het nheerl.

, welke vorm o.a. ooK voorKomt

ΡΠR

en nroerm..

Wij kunnen niet uitmaken in hoeverre in het

type kircke voor de Sitt. c h a r t e r s — e n andere bronnen — s p r a k e is van grafische
ontlening of van opzettelijke keuze i.v.m. de inheemse klankvorm, maar achten in
elk geval voor deze laatste de -ir-vorm de meest acceptabele.

Natuurlijk speelt

bij deze beoordeling de hedendaagse klankvorm [Kirk] een doorslaggevende rol en in
welke mate deze nu weer een produkt is van ontlening aan Rijnlandse regionen —
607
ondanks de aanwezigheid van [-ir-]-vormen
is wgerrn. -ir- in het nlimb. regelRfìfì
matig tot [-er-] geworden

, zodat ons de vooral in de oudste documenten eigen-

lijk zwakKe positie van -ir- in de door ons aangehaalde oostmnl. bronnen niet verwondert — vermogen wij evenmin te bepalen.

In de lijn van onze redenering moeten

wij verder KerKe 1352 N, Kerc, kerken 1421 (naast Bx kirke, kirken, кігкв<гх>), b e 
stempelen tot standaardmnl. vormen en het ontgaat ons daarbij niet dat de -irperiode inzet in 1379 en het afschrift van 1352 N het jongere type kijrcke vertoont.

- 1Θ1 In deze kwestie schijnen de Gelderse charters en de Sittardse rond 1370/1379 eikaars
gescheiden posities te gaan ruilen.
De voorbeelden stirfft 1421 en wirt 1443 N komen zo dadelijk ter sprake, tezamen
met twee overige gevallen van functionele umlaut e > i : ghilt CA) 1353 N en ghehiltpt 1421.

Nu moeten wij eerst onze aandacht richten op de reeds aangehaalde

vormen met r-metathesis.

Het valt op dat het nsitt. hier afwijkende, niet-gemeta-

thiseerde, parallellen heeft : [ krisdaaX ], [krismäs], [kris], [krist3(-)]
,
fi1 π
[driedS], [ ЬгепЗ ]
. Trouwens, afgezien van enstenheit/cristenheide in de Servatiusfragmenten, zijn ook in de overige door ons aangehaalde bronnen de vormen met
r-metathesis regel.

Komen wij hier een latere demetathisering op het spoor ? Het

ligt echter buiten het bestek van deze studie nader in te gaan op deze kwestie.
Wel moeten wij hier aandacht besteden aan het aspect van grafische ontlening.

De

vormen kersdag 1349, kersdach 1353 JA, kersmisseCn] 1353 JA, 1399 J, kunnen zonder
611
meer gekarakteriseerd worden als standaardmnl., onder welke categorie Van Loey
"kerstdach enz." rangschikt, met o.a. kersten "christen", bij welke laatste vorm
612
wij aan ons voorbeeld keCyJrstiaen 1367, CA) 1379 M denken

. Vanuit het oosten

te benaderen zijn daarentegen blijkbaar dirdedeill, dyrdeCn), birnenden, byrnen,
byrnende, steeds in 1443 N.

Voor "derde" overschrijden wij met de -ir- С-yr-) vorm
fi1 Я

de oostmnl.-mrijnl. grens : Bestiaire

i Я R1

Cdirde], Gulik L III 621

(naast
134R
derfde] in andere Gulikse charters, naar wij zagen), Meurs L III 429
. Op te
merken valt hier overigens dat de hoofdvocaal in dirtich Gelre 1433 / diertich Gelre
614
«
1330 / dirtig Bestiaire
in eerste aanleg niet afstant van wgerm. i, maar van
61 ç
wgerm. î : ohd. drïzug, o s . thrltig
.
De Sittardse stukken hebben hier, naar
wij in 5 20 zullen zien, drie vormen met -er- en één met -ar-.
Niet alleen inzake dirdedeill e.var., maar ook t.a.v. birnenden e.var. valt op
de stiftsakte van 1443 een "oostelijk", hoewel ditmaal niet direct "buiten-mnl.",
daglicht.

Vormen met -ir- vinden wij nl. alleen opgegeven voor de Gostgelderse
RI 7

R1R

Tondalushandschriften

[birnenden) en de Bestiaire

íverbirn pres. 3 s.,

birnende) . Afsluitend kunnen wij derhalve schrijven dat de Sittardse charters voor
wgerm. ι + г in elk geval reeds drie soorten voorbeelden hebben : met standaard
mnl. -er-vormen (kersdag, -ch 1349 e.V., kersmisse(n) 1353 JA e.V., ke(y)rstiaen
1367 e.V.), met standaardoostmnl. -ir-vormen (kircke e .var. 1379 M e.V., kirspel
e.var. 1443 N, kirsten 1443 N) en tenslotte met grenscostmnl./mrijnl. -ir-vormen
(dirdedeill e.var. 1443 N, birnenden e.var. 1443 N) .
Een tweede samenhangende reeks voorbeelden in groep A hebben wij al aangekondigd
in het vorige punt : ghilt "betaalt" (A) 1353 N, ghehiltpt "helpt" 1421 —

voor ghe-

hilpt — stirfft 1421, wirt "wordt" 1443 N, alle pres. 3 s. Het betreft hier een
reeds in het oergerm. voorkomend type van functionele umlaut e > ι in het pres. (2

- 1Θ2 en] 3 s. van de sterke ww. der Klassen 2 b, 4 en 5,

ойг een оогьрг. i in de uit

gang, vandaar dat de desbetreffende i-vorm de normale is in het ohd., mhd. en nhd..
618
Gezien dit laatste feit achten wij het niet meer nodig onze mrijnl. bronnen
op dit punt te onderzoeken. In het mnl. verschijnt soms een zodanige i-vorm in
619
het pres. 3 s., met de vergelijkbare e < a, volgens Van Loey
Brabant toe, sporadisch in het Westen".

"in het Gosten tot

Een concurrerende vorm in de Sitt.charters

is wert 13 52 N (ook wordt A 1352 Ν], eveneens pres. 3 s.

Onzeker is wurt 1421, in

o

o

dezelfde formule staande als wurde pret.opt. 3 s. 1421 : wes ter tijt tu dat die
o

o

o

broderscappe gebeetert wurt [wurde] e.var.

Een pret. 1 s. wurt vinden wij in elk

R? Π

geval in de Bestiaire

. Etymologisch-correcte, met vermelde voorbeelden verwante

e-vormen verschijnen als gelden, gelde<n> inf. [A] 1390, (A) 1401, 1404, 1411, 1414,
3 pi. (A] 1446 : ohd. gëltan

, gëltent, en steruen "door sterven toevallen" inf.

1427 : vgl. ohd. stërban
Aangezien wij reeds in het vorige punt uit oostmnl.-mrijnl. bronnen die gevallen
van de onderhavige umlaut hebben gegeven waarin i vóór г staat, vermelden wij nu
verdere door ons aangetroffen oostmnl. voorbeelden.

In Oudenbiezen vonden wij dien

aangaande herhaalde malen gilt, naast gelden 3 pi. en te geldene, verder spriet
coq

"spreekt", terwijl wellicht ook git

meegerekend mag worden, wanneer deze vorm
R7 Л

althans de betekenis heeft van "geeft"

СП с

. Moors

heeft in zijn materiaal op

vallend weinig voorbeelden met i e .var. : alleen plict "pleegt" en spriect "spreekt"
Over mogelijke e-vormen schrijft hij niet. Ge Limb. Sermoenen

hebben regelma

tig i : gilt, hilpt, seilt, vigt e t c , echter ook sterft naast stirft (1x) en bergt,
verbergt naast birget (1x), naar wij reeds zagen.

In het Leven van Jesus verschijnt

со у

evenwel alleen ghildt, ghilt, door Van Ginneken

uitgelegd als parallelvorm naar

ingel . Git is o.i. een misgreep : de beoordelaar heeft hier door de geringheid van
het materiaal blijkbaar het eraan ten grondslag liggende systeem niet onderkend !
Voor de Venlose charters
vinden wij geen vormen met e opgegeven, maar wel gilt
62 9
1320, ghilt 1413, ghylt 1367, ghieft "geeft" 1320. Uiterst sober is Tille
:
i-vormen vermeldt zij in het geheel niet — deze treffen wij in ons overzicht in
het vorige punt voor het gebied Gelre-Zutphen-Kleef inderdaad slechts sporadisch
aan—terwijl zij t.a.v. mogelijke e-vormen gewag maakt van verderft, echter pres.
2 pi. en niet 3 s., zoals tot nu toe in de door ons aangehaalde voorbeelden
het geval is. Meer gegevens verschaft ons Holmberg

voor zijn Bestiaire.

Het

blijkt dat in deze tekst in het pres. 2 en 3 s. van de sterke ww. met e als stamvocaal regelmatig i staat : du verstirues, stiruet, hilpt, wirdet "wordt het", etc.
Resumerend kunnen wij schrijven dat Sittard met de onderhavige i-spelling grafisch
past in een oostmnl. geheel, dat zwakke plekken heeft aan de noord- rmet name de
Gelderse charters) en aan de westzijde [Belg.-Limb, charters. Leven van Jezus).
Alles bij elkaar genomen is het verschijnsel voor het mnl. in eerste aanleg Limburgs
Gaan wij nu over tot de hedendaagse taaiverhoudingen, dan stellen wij vast dat
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in nlimb. dialecten bedoelde umlaut zonder meer terug te vinden is. Vgl. voor de
aangehaalde voorbeelden :
nsitt.

[(h)aegiltj]
[ (h)ae h u l p ]

" h i j koopt"
633

-

[ veer gei3]

" w i j kopen"

[ v e e r Ch)elp3]

634

" h i j helpt"

-

" w i j helpen"

[ (h)ae s j t u r r f ]

"hij sterft"

-

[veer sjterv3]

" w i j sterven"

[ Chlae w u : r t ]

" h i j wordt"

-

[ v e e r waer3]

" w i j worden"

n h e e r l . [ hae g i l t ]

" h i j koopt"

-

[ v i e r gel3]

" w i j kopen"

[ hae h u l p ]

"hij helpt"

-

[ v i e r help3]

" w i j helpen"

[hae s j t u r f ]

"hij sterft"

-

[ v i e r sjtervS]

" w i j sterven"
FÎT 7

[hae weed:t]/[wied:t ] "hij wordt"- [vier wee3d3 ]

"wij worden"

De vormen met [u] hebben een vocaal die ongetwijfeld gerond is uit een oudere
СП Q

[i]
, die wij zonder deze ronding aantreffen in nsitt. [ [h)ae giltj ] en nheerl.
[hae gilt], [hae wie3:t] Í[wee3:t]). Spellingen die wijzen op een ronding in de
en q

desbetreffende presensvorm
komen, binnen het oostmnl./mrijnl. gebied, inderdaad
640
voor, evenwel sporadisch : Eys 16de eeuw
wurdt, wuerdt, weurdt [naast wirdt en
o

o

o

o

werdt), Bestiaire wurt, wurdet passim, wurpt (7x), welke bron verder ook wurde,
o
641
wurden pres. 1 s., 1. 3. pi. en inf. heeft
. In het voorafgaande wezen wij reeds
o

op het onzekere Sitt. wurt 1421.
Gezien enerzijds de parallellen tussen hedendaagse Limb, vorm aan de ene kant en
mlimb. spellingeigenaardigheid aan de andere kant en anderzijds de overeenkomst
- ^
642
tussen de umlaut e > i en de umlaut a, a, a > ее, e

qua mate van gerepresen

teerd-zijn in het geschreven mlimb. en gesproken nlimb., achten wij het voor de
hand liggend dat in het mlimb., met het msitt., de hier ter sprake zijnde umlaut
aanwezig was. Dat in de Sitt. charters zo goed als niets wijst op een geronde waar
de van de desbetreffende vocaal, kan betekenen dat de ronding van [ i] of nog niet,
of nog niet lang geleden, plaatsgevonden had — per slot van rekening ontbreekt ze
nóg in het nsitt. (nheerl.) [giltCj)]— ofwel dat een overkoepelende mlimb. i-grafie
het verschijnsel van de umlaut wel indiceert, maar anderzijds de fonetische realiteit ervan, ten dele, bedekt houdt.

Wij bemerken nl. dat de Sitt. voorbeelden alle

eveneens elders in de Limb, regionen teruggevonden worden, voor welk materiaal wij
643
ook
nog verwijzen
naar
het vorige
Aangaande
wert 1352
l\l voorkomend
en wordt A 1352
laatste
een variant
daarvan,
in depunt.
Gelderse
charters
reeds
in deN
menen wij kort te mogen zijn : eerstvermelde vorm is o.i. de standaardmnl. en de
laatste een variant dae
jaren
1327, 1335,
1362.
Tenslotte
hebben
wij in groep A nog een reeks van losse woorden waarin de spelling i ook in andere oostmnl. bronnen regelmatig wordt teruggevonden.
alle voorbeelden, tezamen met hun, sporadische, e-concurrenten :

Wij geven

184 -

i e.var.
1348

mit

1349

mit C2x)

1350

witteliker "wettelijke" dat.f.s., mit

1351

witteliker, mit

1352 F

witteliker, mit

1352 Ν

witteliker, mit (4x)

1353 JA

mit

1353 JU

witteliker, mit C2x]

1353 Ν

witteliker, mit

1356

mit

1357

witteliker, mit

1360

wittelich, mit

1362

mit (3x)

1367

mit (3x)

1368

witteliken, mit, richter subst.

1369

mit (2x)

1379 И

wetlich

mit (2x)

1379 J

et pers.п.s

witlic e .var. (4x), mit e.var. [7x),
richter, gericht p.p.

1390

witliker, witliken, mit (2x)

1399 J

witliker, witliken, mit (4x)

1399 0

mit (2x)

1401

witliker. wittige<n>, mit (2x]

1402

met, et

witlig<er>, mit

1404

wittiger, mit

1414

witliker

1417

mit (3x)

1418

mit

1421

mit (6x)

1425

witliger

1426

mit

1427

witlige, mit (2x)

1433

edt

mit

1435

et

mit (3x), mitpoert<er>. mitscepens

1436

et

mit, mitscepen<erL>
mit (2χ] , yt

1439
1443 F

et

mit (2x)

1443 Ν

-Ke»t

mit d i x ] , damit, id

1446

witlijcker, mit (2x)

- 1B5 1449

mit (Эх), mitscepen, mitten, mitte<n>
"met de"

145D И

mit_ (3x)

1450 0

rnyt_ C6x)

А 1352 N

wetlicher

mit [2x]. mijt C2xD

А 1353 JU

witliker, myt C2x]

А 1353 N

witliker, mit

А 1379 M

witlieh, mit (2x)

A 1390

wetlicher, wetlichen

mijt, myt

A 1401

wetlich<er>, wettigen

mijt, myt

A 1402

met, et

witlig<er>, myt

A 1443 N

(-t)

mit_ C11x), damit, id_

А 144Б

witlijeker, mit, myt

A 1449

mit, myt (3x) , mytten, mytte<ji>

Het blijkt dat wij te doen hebben met een beperkte groep voorbeelden — m i t e.
var., witteliker e.var., richter e.var., id_ e.var. —

die wij alle, mét e-tegen-

hangers, terugvinden in andere oostmnl. bronnen :

1 . mit e .var., ohd. mit, os. mid, mith Cmed)

644

Het grote overwicht dat mit in de Sitt. charters heeft op het sporadisch voorkomende met, wijkt sterk af van de situatie in Dudenbiezen, dat in het teken van
met staat, van de toestand in de Haastrichtse charters, waarin И 1372 mit heeft,
maar SP 1294 MA, M 1294 A 4, M 1294 А Б, SP 1294 ПЕ rnet_ hebben, en van de zodanige
645
, die mededeelt dat in zijn materiaal

in de Belgisch-Limburgse charters van Поагз

R4R

met meer voorkomt dan mit. Verder verschijnt met in het Leven van Jesus
, als
enige vorm, zulks in tegenstelling tot de Servatiusfragmenten, waarin wij 10x bit
647
telden. Een zelfde tegenstelling bestaat er tussen Tristan
, die 2x met als
R4R

enige vorm heeft, en Floyris
, die alleen mit (lx bit) kent. In de Limb. Ser649
moenen
staat naast bit dikwijls bet en naast met dikwijls mit. Ook in het
cc η

Maastr. Stat. Boek

staan mit en met naast elkaar. Voor de Gelderse charters

ETC Λ

deelt Tille

mee dat mit voorkomt in de gehele periode 12B6-1500, terwijl met

alleen geregistreerd wordt in 1359. 1361, 1362, 1363, 1463. 1475, 1493, 1499. In
cc τ

de Venlose stukken schijnt mit eveneens de algemene vorm te zijn; Van der Meer
eco

rept althans niet over met-vormen. De Gezondheidsregels
hebben 11x mit en
654
e
slechts 1x met. In de Bestiaire
staat alleen mit en. minder frequent, mit.
осе

RSR

RÇ7

Karlmeinet
heeft uitsluitend bit. Ook voor Rother
en Göllheim
is geen
voorkomen van met vermeld. In de Gulikse en Meurse charters vinden wij mit c.q.,

- 1Θ6 in de oudste Gulikse oorkonden W I 21 В

en W I 55

, bit.

Concluderend

kunnen wij schrijven dat, hoewel mit in het mnl. tot ver in het westen (Holland]
CC Q

voorkomt

, deze vorm in het oostmnl. vrij oostelijk gesitueerd moet worden.

Oudenbiezen. Sint-Pieter 1294 MA en 1294 ПЕ, Maastricht 1294 A 4 en 1294 A 6, Leven
van Jesus en Tristan doen zich hier kennen als "westelijk", Belg.-Limb, charters,
Limb. Sermoenen en Maastr. Stat. Boek als behorend tot een overgangsgebied en Servatiusfragmenten, Sittardse, Venlose en Gelderse charters als "oostelijk", aanslui
tend aan het Rijnlandse mit-gebied, voor welk laatste wij overigens ook nog verwijo

RCiQ

zen naar de mededelingen dienaangaande van Asdahl Holmberg

RR Π

en Bach
RRI

2 . w i t t e l i k e r e . v a r . ; v g l . o n f r . w i t a t , w i t u t [d_) , ohd. w i ^ ô d "wet"
RR9

Terwijl in het Leven van Jesus

alleen Эх wet en 2x weet "wet" staat, kont in

RR^

de Belg.-Limb, charters

RR4

wettich enz, evenveel voor als wittich enz. Tille

heeft 12x wittelike, 1x wettelike (136B), 1x wittaftighen (1327), lx wittige (1361),
2x wettige (1367. 136B), 4x wittigen "mededelen" (1436, 1463, 1496, 1500).
Meer

Van der

vermeldt 4x witlijc e.var. (1357, 1359, 1369, 1519) en 2x wetlick e-var •

(1426, 1427).

Evenals bij mit e .var. kunnen wij dus ook voor witteliker e.var, con

stateren dat onze charters t.a.v. de i-vorm meer de kant uitgaan van de stukken van
Tille en Van der Meer, dan van die van Moors.

Overigens heeft ook S 1440 witlich•

RRR

3. richter e .var., ohd. rihtâri
Oudenbiezen heeft hier alleen de i-vorm : richter, richters, richtere, rigtere,
righter, aent gerichte van Vleitinghen.

Hetzelfde geldt voor Sint-Pieter 1294 MA
RR7

(gherichte dat.s., 2x) en 1294 ME (gherichte), Leven van Jesus
[rightre, beRRfì
richten "berechten", gerichte], Limb. Sermoenen
(gerigte, ook rigtstul, rigtRRQ
weg e.a.), Belg.-Limb, charters
(richter, rychter, tsrijchters, gericht subst.,
zelfs richt subst.), Venlose charters (Richter, richt', riechter), Gelderse charR7 Π

ters

[richter, 1x riichter1322, gericht subst., gerichs, verder richtinge "be

slissing", richten "richten" e t c ) . Voor Limb.(-Brab.) glossaria vermeldt Van
Sterkenburg

R71

rigtere, richtere, gherichte, richtbank • Uit de Gulikse stukken

noteerden wij : W I 55

1 o Ri

rihtere nom.s., gerihte dat.s., gerihten dat.s., rihten
1 7 R7

"rechtspraak houden" inf.; W I 56

1 7 R"^

gerigte nom./dat.s.; W I 69 A

Rihtere

nom.pl., Riethere, riehteren dat.pl.; daarnaast gerehte subst .dat.s . ; W I 69 В

1 ? R4

Л y CQ

Riehtere, riehteren, gerehte; W I 70
Riehtere, Riehteren, gerehte; W II 1076
1289
1299
Rithere,
Riehteren, gerechte; W IV 34851 3 2
Richtere, Riehteren, gerichte;
1 2
L III 120 ^
richterin dat.pl.; L III 160
gerichte "rechtsgebied" dat.s.,
Л Q y D

richten "berechten", gericht ρ .ρ . ; gerecht ρ .ρ ., upgerecht ρ .ρ . ; L III 236
1337
rychten."berechten"; L III 313
gerichte subst.dat.s., gerechte id.; L III 405
1344
1349
1361
gerichtes subst.gen.s.; L III 478
gerychte subst.; L III 621
gerichte
1 Τ7R

subst.dat.s ./pi., richten "berechten"; L III 777

richten "berechten"; etc.
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Meurs : L III 721

1372

gerichte subst .ace -s •, gerichten subst.dat.pl. Vgl. voor
1337
gerechte L III 313
de "grobmundartlichen Fälle" gerethe (4x) en gerechte (lx),
R77

steeds subst., in Göllheim
De hier verzamelde gegevens maken ons duidelijk dat de i-vorm richter e.var. in
het oostmnl. met meer kracht westwaarts reikt dan mit e.var, en witteliker e.var.
R73

4. id_e.var., onfr. os. it, ohd. iz

R74

(vanaf de 11de/12de eeuw ook ëz

).

Voor het pron .pers .n.s. "het" hebben onze charters de volgende vormen :
et

: 1379 J. (A) 1402, 1435, 1436, 1443 F, met in 1443 N nog Jnd we<rë>t sache
dat

edt

: 1433

id_

: 1443 N

yt_

: 1439
cyc.

De h-loze vorm et, it komt in het mnl. volgens Franck

slechts sporadisch
R7 R

voor.

Daarbij w i j s t et_, s c h r i j v e n De Smet en Gysseling

, naar het oosten, t e r -

R77

wijl Van Loey et_
voor Brabants en oostelijk houdt, zonder dat diens sporadische
R7fl
voorbeelden dit aantonen
. Nader onderzoek — het gaat ons overigens steeds om
679
het niet-enclitisch gebruik — laat zien dat et_ gevonden wordt in Aiol
(éénmaal
RR Π

et, naast doorgaans it) , Guigoven 1277
(ed_) , drie andere Belg.-Limb, charters
6Θ1 „
, .
6Θ2 „
, . , , ._.„ 683 ... .-,
684 ..
van Moors 6 8 5 , Dudenbiezen
, Maastricht 1349
, Limb. Sermoenen
, Maastr.
Stat. Boek
(ed_, naast id], S 13Θ5 (ed_) , Venlo 1320 6 В 6 , Gelderse charters 6 Ö 7
Rfì 9

RRR

(reeds in 1313), Tristan

. Volgens Holmberg

staat in de oudere Gelderse en

Kleefse documenten overwegend et, tegenover een behouden i in andere woorden.
treedt, aldus Holmberg

Toch

, in het nfг. reeds vroeg, en dan graag samen met andere

rip. verschijnselen, de schrijfwijze it, id_op. Dit it_ is zowel voor het ohd. als
691
voor het mhd. te beschouwen als een mfr. specimen.
Met name is het, en dan
692
gaarne in de vorm id, Ripuarisch.
Zeer illustratief, vooral voor het mrijnl.,
• • v,-, ·, ·
693
.
,_ . η
. 694
T
[-1
zijn hier de gegevens van Zelissen
, naast ander materiaal. In Floyris
staat, als enige vorm, 8x i^t, in Bestiaire
doorgaans it en lx i/t. Rüther
697
.
бЭВ heeft \т_, rt. Karlmeinet
rt, id_, Dramenbruckstucke
5x it_ en 3x id_, Goll, . , c 699 ._ . ,e n
. . 7 .
. . , , 700 .. . . ,_,
701 . .
heim hs. F
12x ld.
^ x i£' Judenschreinsbuch
^ , i_d. Hagen
id,
125~

702

±d_. Voor de Gulikse charters noteerden wij W I 21 В

Pilgerfahrt
W I 55

1 2 6 1

id; W I 69 A

id; L III 561
1410
L IV 55

1 3 5 B

1 2 6 3

id; W I 69 В

it; L III 881

1 3 8 4

1 2 6 3

ld, W I 70

id; L III 931

1 3 0 0

1 2 6 3

id;

id; W II 1076

id; L IV 69

1 2 8 9

1 4 1 1

id;
1418

echter meer et_ dan ich voor de Meurse charters L IV 111

id.

Op oostmnl. bodem treffen wij, buiten het Sittardse id_, ^t, de vorm it_ e.var. aan
in Aiol

iit_,

(it_), Belg.-Limb, charters

naast normaal het], Venlo 1478

2x) , Leven van Jesus

(ісП, Gelderse charters

(1x it,

(7x jiij, vanaf

•/no

1364; 1x yd in 1362), Gezondheidsregels

(2x it). Zowel in de Gelderse, de

Venlose, als in de Sittardse charters is it dus de t.o.v. et latere vorm.

Duide-
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lijk tekent zich een historische basis af met et_ als (Brabants-) Limburgs- GeldersKleefs en it_ als rip./Rijnlands specimen.

Dit laatste tast in jongere tijd nu en

dan het eerste aan, ook in Sittard. dat hier, andermaal, in groter geografisch
verband de blik —

ditmaal echter niet al te strak —

naar het oosten zwenkt.

Dat het hier een zuiver grafische aangelegenheid betreft, is duidelijk.

Als

klankwaarde gaat achter id 1443 Ν, yt 1439, zoals achter het oudere efdlt 1379 J
"'
709
e.V., wel een pendant van nsitt. [9t]
schuil, met vocaalreductie t.a.v. de
vorm die wij, zoals wij reeds aanduidden, terugvinden in het onfr. en os. als it,
710
in het ohd. als iz tëj)
Wanneer wij nu trachten de grondslagen van de wisseling i/e in onze charters t.
a.v. mit e.var. 134B e.V., wittelijker e.var. 1350 e.V., richter e.var. 136B s.v.,
id_e.var. 1443 N, 1439 te achterhalen, moeten wij beginnen met twee uitspraken te
711
critiseren. In de eerste plaats is o.i. Van Loey
incorrect wanneer hij
schrijft : "Evenals er woorden met e voor г bestaan ($ 9), treft men ook vormen met
г uit e aan, nl

"en voor de laatstgenoemde categorie o.a. vermeldt mit, wit,

wittelijc, richtere, gbericht.

De historische basis is hier, zoals wij zagen, niet

e maar i, welke i o.i. zonder meer wordt voortgezet in vermelde vormen. In de twee712
de plaats komt ons de opvatting van Van der Meer ' t.a.v. de Venlose charters,
dat het verschijnen van e naast i in witlijc e.var. / wetlick e.var., kirchoef e.
var. / kercken e.var, een aanwijzing is dat men in i wellicht geen zuivere [ ie ]klank, maar meer [i] voelde, principieel onjuist voor.

Hier speelt hem de overtui

ging parten dat elke in de Venlose oork. voorkomende grafie in eerste instantie
gezien moet worden als getuige voor een mvenl . fonetisch element.

Wij geloven ech

ter veeleer dat, zoals dit zo dikwijls t.a.v. de door ons behandelde msitt. vocaal713
spellingen het geval is
, ook nu sprake is van het op elkaar stoten van grafische
tradities, waarvan er maar één beantwoordt aan de gesproken situatie ter plaatse,
terwijl de concurrerende spelling afkomstig is uit elders klankrepresentatief
schrijfgebruik.

Voor het mlimb., evenals trouwens vooral ook voor het mbrab., valt

t.a.v. de weergave van wgerm. i in gesloten syllabe rekening te houden met een tra714
ditie het teken i te bezigen.
Dit gebruik berust ongetwijfeld op een ontwikkeling van deze wgerm. i tot een soort [i]-klank, zoals wij die nog hebben in het
715
71 fi
nsitt. ([kirk], [mit]
, [riXt3r]), evenals b.v. in het nvenl.
, het nroerm.
717
71 ñ
en de dialecten rond Maastricht
. De spelling i in de Sitt. oorkonden voor
>^
wgerm. i in gesloten lett. past duidelijk in de mlimb ./mbrab. i-traditie, met een
frequentie die vooral voor het niet-charterwoord "met" imponerend i s . Zodra echter
in de Sitt. stukken een met de i-vormen verwant woord optreedt met etymol. wgerm. ë,
is de i-spelling geheel afwezig, zoals in de regelmatig verschijnende vormen Recht
71 9
e.var. subst. 1352 F e.v. (onfr. ohd. o s . rëht
) , gherechter e .var • adj.dat.f.s.
720
1350 e.v. (onfr. gerëhto bijw., ohd. girëht "recht" adj .
) . In het nsitt. vinden
wij hier trouwens niet de vocaalwaarde [ i ] , maar [ e ] : [ reX ] etc.
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Hoewel de ter sprake zijnde msitt. i-vormen passen in hun oostelijker mnl. omge
ving, wil dit niet zeggen dat het gesproken msitt. iets als [i] consequent moet
hebben gehad.

De i-spelling kan soms wel eens te ver zijn doorgeschoten.

Zo heeft

het nsitt. een meer open dan [i] zijnde [é] in [wét] en [wétlik] . Het is zelfs
mogelijk dat in bepaalde gevallen een i-traditie niet Limburgs/Brabants is. Wij
denken hier aan het reeds bekende geval id_ 1443 N, met de variant yt_ 1439, beide
geënt op een rip./Rijnlandse traditie.

Al deze overwegingen doen o.i. echter geen

afbreuk aan het feit dat de onderhavige msitt. schrijfwijze i correspondeert met
het mlimb.C-mbrab.) spellingbeeld, dat op zijn beurt berust op een relatief gesloten uitspraak van de eraan ten grondslag liggende oorspr. wgerm. i.

Daarmee weze

overigens niet gezegd dat de representatie van wgerm. i in bepaalde situaties niet
een meer open karakter gehad kan hebben.

Dit laatste is met name het geval

йог

nas. C+ cons.] en vóór s (+ cons.], naar wij zo dadelijk zullen zien, maar in deze
posities hebben de Sitt. charters dan ook vaak de spelling e, met een veel hogere
frequentie dan b.v. voor "wet" en "wettelijk".
nale type en is de i-schrijfwijze standaardmnl.

Hier vormt de e-spelling het regioT.a.v. de vocaalspelling in "met"

etc. zijn de verhoudingen echter omgekeerd : hier is de i-spelling de regionale
en is e te beschouwen als de standaardmnl. variant, de kwestie et_ 1379 J e .v./edt
1433 echter daargelaten.

Nu verwondert het ons ook niet dat in 1402 en A 1402 met

en mit, en met en myt naast elkaar kunnen voorkomen en dat in A 1352 Ν, A 1390,
A 1401 de in de originelen verschijnende vormen witteliker, witliker, witliken,
wittige<n> vervangen kunnen worden door wetlicher, wetlich<er>, wetlichen, wettigen.
In de strijd der grafieën spelen, naar wij reeds uit de Sittardse voorbeelden
721
opmaken, ook de tekens y en ij een rol. Van der Meer

overweegt bij Venlose

spellingen van het type myt en mijt de mogelijkheid dat ze of een gesloten korte
[ie ] of een lange vocaal aangeven.

Wij zullen er in het laatste gedeelte van deze

paragraaf echter op wijzen dat in zulke gevallen de tekens y en ij te beschouwen
zijn als louter grafische varianten van het teken i. Omdat daardoor met name bewij722
zen voor een gesloten karakter van de mvenl. i wegvallen, kan Van der Meer
de
veronderstelling "Es handelt sich dann aber um fremden, lautlichen, wahrscheinlich
östlichen Einfluss, der später grösstenteils rückgängig gemacht wurde, denn die
moderne Mua. hat [I ] " nu ter zijde leggen. Ook met de Venlose spellingen van het
7?Я
type diet "dit" 1500, riechter 1357, 1359, schiep "schip" 1457, geschiept z.j.
komen wij hier niet veel verder. De vorm riechter ligt geheel binnen de oostelijk
724
mnl.(-mrijnl.] rekkingssfeer
en dezelfde oostelijk mnl. situatie moet aangeno725
men worden voor schiep, geschiept. vgl. nvenl. [ sXeep ]
[nsitt. [sjeep]). Deze
voorbeelden vallen dus, als rekkingsprecimina, buiten het gewone kader.

Alleen met

diet weten wij niet goed raad. Deze vorm treffen wij ook aan in Oudenbiezen : Diet
72fi
hefther "dit heeft hij"
; Piet lant, 2x, naast Dit, Pet lant in dezelfde passage
727
, geschreven door hand C, die verder o.a. heeft dat lant, Dets "dat is". Hebben
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wij in diet ts doen met analogie naar de gen.n.s. dies, eventueel —
die[-) m.f .s.

ook —

naar

?

Verder werpen
я/егрЕ wij hier ook nog een zijdelingse blik op het
729
zeldzame dit in de Bestiaire

Voor groep B, e i.p.v. i e.var.,, verzamelden wij de volgende voorbeelden, die
overigens niet steeds een oude i als basis hebben, voor e en de tegenhangers met i,
y en ij :

IJ
134B

sinte (3x)

kennessen

1349

sinte

kennessen

1350

sinte (2x), min

kennessen

"minder"
1351

sinte

kennesse<n>

1352 F

sinte (2x), min

kennessen

1352 N

sinte (3x], min

kennessen

1353 JA

kersmisse

СЗх)
kennessen, emmerme<re>
1353 JU

sinte (2x), bin

kennessen

nen, pinxtdag,
pinxsten, ti<jn>mermans
1353 N

sinte C3x]

1356

sinte (3x], ken

kennessen

nissen
1357

binne<n>, pinx

kennessen

sten, pinst
1360

sinte [2x], ken

emmerme<re>

nissen
1362

kinder (2x], sinte
C2x]. Sinte, bin
nen

1367

sinte (3x)

136B

ne<în>nermere

1369

kennisse

sent (2x) , sente

1379 Π

dinge gen .pi . (2x]

sent C2x) , menre

1379 J

sint [2x), sinte

sculd ech СЗх), e:

C2x). is (7x)
1390

sinte

messen "missen"
gen.ρi L , men
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1399 J

kersmissen, К i nder

1399 О

min, minsten

kermessen

1401

benne<ji>, lemborgh
(strait)

1402

sente, men

1404

sente (2x), kender
(2x), kende<r>,
men
sente, men, me<ri>

1411
1414

sint

lemborg<er> istroet]

1417

sinte

bennen, men

1416

sinte

1421

sint [4x] , sinte,

mynne aces.

mes, messe, es

Twintich, mis,

С hier) ynne

И2х),

sengen i n f . ,

misse С7x), mis

senge<ri>, sengt

sen (Зх), mis-

p r e s . 3 s . (4x),

se<h>, is, ist C4x),

gedengt p . p . ,

binde<ri> pres. 1 pi.

Ье<Гі>пеп, Ьеппе<Гі>

1425

sinte

1426

sinte, kinder, kin- kynder. kynd<er>,
d<er> (3x)

vijfentwyntich
sesentwyntich,
bynne<h>

1427

Ьеппе<Гі>, men

sint (2x), sinte,
o

1426
1433

Sieuenindtwintich
sinte, bis "tot"
achtentwintich

bynnen
lymborg<Br> [ s t r o e -

sent

ten) d a t . s . , b y n ne<p>,
o

1435

sente,

myn (3x), nueghen-

kende<re>n

;)ndtwyntich, Ьу<т>nen
myn

1436
1439

sent
sijnte.. bijnne<n>, mijn

1443 F
1443 N

by<n>nen, myn (4x)

sente, kenderen

dinck, misse (Зх),

bvnnen (4x) , ge-

sent (7x), sente

hoemisse, kirspel-

synnen inf., syngen

vierindzwentzich

missen, seelmisse

kyndere
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ij

С6х), seelmissen/
Seelmissen (16х),
mlssgewand, singen
inf. (6x), singen
de [2x), singender
dat.f.s. (6x),
singet pres. 3 s.
(2x), biss "tot"
(2x), kinder
1446

nijn

myn

sent (4x)
sente (2x], ben-

1449

пе<Гі> (2х]
sente (2х), ben-

1450 M

ne<n> (2х]
1450 О

sint

my<n>

A 1352 Ν

sijnt (2x] , sijn- kennessen
te, mijn (3x)

A 1353 JU

sinte (2x) ,

bynne<n>, ty<rn>-

pinxstdach, pinx- merma<n>s
ste<n>, ke<n>ne<n>nisse
A 1353 Ν

sinte (3x)

A 1379 M

sint (2x], ding he

kennessen

(2χ]

A 1390
A 1401

sijnt, mijn

alreheilgenmessen

bijnne<n>

limborge [stroet)

A 1402

sente, men

A 1446

myn [2x]

sent (4x]

A 1449

bynnen (2x)

sente

Niet opgenomen zijn de vele voorbeelden van i^e.var. in de andere charters dan
1379 J en 1421. Verder kunnen wij reeds hier vermelden dat e geheel afwezig is in
het in alle originele charters voorkomende in_e.var. en het in bijna alle stukken
verschijnende arghelist e.var.
Nu overgaande tot een bespreking der diverse voorbeelden, komen wij met FranckVan Wijk in de hand tot de bevinding dat in deze vormen doorgaans als grondslag een
wgerm. i aanwezig is.

Voor lemborgh e.var. 1401 e.v. verwijzen wij naar Tummers

730

731

en voor b i s С s) 142В, 1443 N naar Kluge

^

.

Uitzonderingen op de wgerm. i - b a s i s
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zijn om te beginnen sinte e.var. 134B e.v. : ontlening aan fr. saint

732

> en

twintich e.var. 1421 e.V., met oorspr. een vocaal als in ohd. zwêne en nnl. twee
733
. Voor emmerme<re> 1353 JA, 1360, ne<m>mermere 1368 moeten wij uitgaan van een
л
734
oude diftong eo [vgl. ohd. iomêr < ogerm. eo-mêr
) , waaruit een ie ontstaan is
, welke ie vôôr m verkort werd tot i

. Voor -misse e.var. 1353 JA e.v. ten^
^ 737
slotte is het niet duidelijk of wij moeten uitgaan van ë en/of i
. Echter vertonen, zowel in nnl. als in het nlimb., al deze "twijfelachtige" voorbeelden een
ontwikkeling die niet afwijkt van die van woorden met een wgerm. i in gesloten lett.
Wij brengen ze daarom, bij gebrek aan beter, in deze paragraaf onder, al zal dit met
name voor sentCe] niet zonder kleerscheuren gaan.
T.a.v. de chronologie der desbetreffende voorbeelden stellen wij vast dat m.u.v.
kennessen 1346-1357 en emmerme<r&> 1353 JA, 1360 / ne<rrpmermere 136Θ, voor welke
laatste woordvorm concurrentie van i e.var. geheel ontbreekt, de e-spelling eerst
verschijnt vanaf 1369 en vooral in de periode 1369-1421 regelmatig vertegenwoordigd
is.

In de afschriften moet de e-spelling in een aantal gevallen het veld ruimen :

A 1353 JU ke<n>ne<n>nisse, A 1379 M sint (2x), A 1390 mijn, A 1449 bynnen (2x), te
genover 1353 JU kennessen, 1379 M sent (2x) , 1390 men, 1449 benne<n> (2x) .
Voor het optreden van de spelling e is doorgaans een bepaalde conditie aan te
fol

wijzen. Afgezien van sculdech 1379 J verschijnt deze nl. :
1. vóór nasaal (+ cons.), d.i. a. η (+ cons.); b. m [+ cons.);
2. vôôr s (+ cons .) .
73R
M.b.t. oe schrijfwijze e + η (+ cons.) merkt Van Loey

op dat in het mnl.

i .p .v . gewoonlijk i ook vormen met e voorkomen en wel het meest in het Oostvlaams
en het Limburgs, terwijl ze ook in het Brabants niet onbekend zijn.
noemt hij met name sengen, bennen, kent, men en twentich.

Als voorbeelden

In vermelde regionen ver

schijnen dan nóg "enkele woorden" met deze e i.p.v. i, waaronder voor ons van belang zijn clemmen, Lemborch, sempel, temmeren, voorbeelden waarin de e dus vóór m
[+ cons.) staat.

Tenslotte blijkt dit gebied ook vormen met e i.p.v. i vôôr s (+

cons.) op te leveren : desch, gessen, lespen, messe etc.

Gaan wij nu onze oostmnl.

bronnen na, dan vinden wij de volgende gegevens :
In Oudenbiezen is e-spclling regel : senter Пеів, sent Andris dage. Sent Truden,
Sente Seruose, sentte e t c , en "in" e t c , kent, kendere, kenden, wentmolen, penxsdage, bennen, men, der Denghe hof. Peter der Temmerman, Gicebrecht der Teirjnerman,
Lemborch, es, meswasse, messe, sent Johans messe, ligtmes etc., besscop, spesscops,
besscope enz.

De spelling i e.var. verschijnt veel minder : Sintte, Inder, kind,

kinde, kinden, Gisenbregt / Giselbreoht der Timmerman, bisscope, bysschof, sbyschoeps
739
etc.
Ook in onze Maastr. charters komt e voor : SP 1294 MA Sente, men, temmer
man, es; H 1294 A 4 en_ (naast in_) , dar en, temmerman, verder scepman; M 1294 A 6
740
Sente, es, verder scepman, Smeds gen.s.; SP 1294 ME Sente, η en, es; V\ 1349
bennen
(4x), denghen gen.dat.pl. (2x), venden ; M 1372 men, kendere, es, versterfenesse, ook
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Naast e staat in deze oorKonden echter eveneens i, die in Π 1294 A 4 en
741
742

M 1372 duidelijk frequenter is dan e

, en nu en dan y.

Moors

vermeldt voor

de Belg.-Limb, charters bennen (naast vaker binnen], denck, dencghen, denghetn]
(naast dine passim], en (naast vaker in], hendernisse (naast hynder], kender(e]
(naast kind passim, kijndren, kyndere], men, menren "minderen" (naast min passim,
o

mijn, myn], sent "sinds", sente (evenveel als sinte; verder synt(e), sunt[e], sun
te] , twentich (naast twintich passim; verder tweyntich, twijntich], verbenden, verbentenis (naast verbinden), wenne (naast vaker winnetn), winninge, winachtechs, em
mermeer (naast ymtnermeer, vmmerfmeer] en ommertmeer], besdom И х , naast bysscops,
busdom, buscopt], e_s^ (evenveel als is, js], mes-, mes(se) (evenveel als mis, misse],
743
Veschere (naast Vysschere] . Ook het Leven van Jesus
heeft e-vormen, al doen
deze in aantal onder voor die van Moors. Beter vertegenwoordigd is de e-spelling
744
745
weer in de Limb. Sermoenen
, evenals in Maastr. Stat. Boek en Gulpen 1375
746
In de Servatiusfragmenten
vinden wij sente (steeds), sen "zin" (2x), drenken
"drinken" inf., weste pret. 3 s., echter ook dine, in, minnen, biscop, biscopen,
biscdume, bischdume, is. Voor Limb.(-Brab.) glassaria wordt e-spelling opgegeven
747
door Van Sterkenburg
. Verder wijzen wij op S 13B5 kent "kinderen" en S 144Ü
denckbanck . Bijzonder opvallend is de overgang naar het materiaal van Van der Meer
746
749
: deze heeft aan e-vormen alleen benen ζ.j.

Ook in de bronnen van Tille

is

de oogst niet zeer rijk : bennen, wende "wind" dat.s. 1363, emmermeer 1327, es 1313,
1337.

De Gezondheidsregels
hebben alleen i, m.u.v. sente. Voor de Bestiaire
751
e
deelt Holmberg
mee dat daar vôôr nasaalverbinding alleen i of ι staat. T.a.v.
752
onze overige oostmnl ./mrijnl. bronnen vinden wij nog : Aiol
: kent, sent "sedert"
temberman, cemb[re ] (mhd. zimbere, nhd. Ziemer, fr. cimier), echter kint, kinder en
753
andere voorbeelden met -in-; verder uitsluitend is, uische, uisched. Tristan
:
dine, dingen, in, naast hi es, mestrosten (ook redder, redderliken). Floyris : al
leen i : kinde (12), in_ (14), dine (15), kint И Б ] , dinge (19), sinnet (20), binnen
754
(41), inmitten (44), uinden (49), ist (52) etc. Rother
: afgezien van ich
brenge (2x) geen voorbeelden van e vôôr η
ding van e -voorbeelden.

(m of s).
75fi

Dramenbruchstücke

drenken, dene, kent, sent, bennen.

Göllheim

Karlmeinet

: geen vermel-

: dikwijls e, o.a. in brengen, brengt,
: e alleen in wrempent, demppent,

beide pres. 3 pi., wenste adv., verder alleen bij het ww. brengen en bij eri_ < inde
уС Q

conj.

Judenschreinsbuch : alleen zent, sent(e) en Eichtindzwentzich

; verder

steeds i e.var. : kinde dat .s• e.var., kynderen, winter, wynter, pinxsten e.var.
75 Q

e t c , betzimberen inf. e.var., bis

7Rn

. Hagen

: ovenge (voor oevinge), clemmer
7fi1

(voor klimmer), help (voor hilp), daarnaast 2x Lymburg. Pilgerfahrt
: drencken
"drinken", verder gemynnen inf., etc. Voor de Gulikse charters tekenden wij de
1251
volgende gegevens op : W I 21 В
sente, sente martines missen, in, Jn, dinge,
dat.s., binnen, sint "zijn" pres. 3 pi., limET g, is, Jst "is het", bishof, bissof,
bishoues, Bishoues, bishoue, Bishoue, bishove, arge list; W I 55

1 9 R1

voitdenc
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"voogdgeding", dene, denges gen.s., lemborg, Lemborg, es [naast doorgaans is], in,
sint pres. 3 pi.; W I 56

eri "in", in_. minne, uerminnene inf.dat.s., ercebiscof

e.var., is, biz; W I Б9 A

vunfinzvenzich, Jn "in", inne, binne, binnen, dine,

koirbisschof, arge list, argeliste, is, Js,- W I Б9 В
id.; W I 70
id.;
1?яч
i?qq
/в?
1Я1?
W I 1D76
id.; W IV 34B5
id.
; L III 120
zwenzig, binnen, sint
"ІЯ^П

1Я7п

3 pi., argelist; L III 1B0
sente, binnen; L III 236
sinte, minlychen,
1337
1341
ding; L III 313
sente, mynne; L III 364
sent [2x), dingen dat.pl.; L III
1344
1344
405
minliche, dinge gen.pl., ertschbyschof, byschofs; L III 409
sente,
1349
meynen "beminnen" inf., hinderen inf., inbinnen; L III 47Θ
sent (3x) "sinds",
gewinnen inf., hinderen inf., hindernisse C2x), sint pres. 3 pi., beginnen inf.,
1349
ertzenbisschophe,
archlist; L III 479 1 3 5 6 dinge gen.pl., ertschebischof, ertzbischof;
1 3 5 1
L III 502
sent, binnen; L III 554
sent, kynden dat.pl.; L III 561 sent,
dingen dat.pl., gesynt pres. 3 s., hyndernisse; L III 617
pi.; L III 621

1 3 R1

1 Я RI

bynnen, synt pres. 3

sent, binnen, (en)bynnen, dinck, gesinnen inf., hinderen inf.,

hindernisse, mynre, argelist; L III 676
Ί^ΤΊ

1 3 R7

sente, wynnunghe, hinderen, inf., mynre,

137R

bis,- L III 713
sent; L III 777
sent, [enlbynnen, gewynne dat.s., hinder1379
nisse, argelist; L III Θ34
twynge, gesynde "dienstpersoneel", vyngeren dat.pl.,
-1 Q G A

ghemyndetr), hynderen, gesynt pres. 3 s., gesynnende; L III ΘΘ1

sente, under-

/i о а д

winden inf.; L III BÖ2

gehyndert p.p., dinghe gen.pl., ertzebisschop; L III

13fìfì

931

1399

sent, ertzbischof; L III 966

S 1401 sent, vngehyndert.

gemynde(n), verbynden inf., bynnen; etc.;

Voor de Meurse charters : L III 429
1 ':\R4

Ί Я4Я

minlichen, twin1 Я 7Я

tich, gesinde, zinghet pres. 3 s.; L III Б5В
sente; L III 721
grynde dat.s.,
1373
ungehindert, dinxtages; L III 744
sent, minnenclichen, minnen dat.s., Lymburg,
1376
1392
tzwist, argelist; L III 787
ertzebisschoffs; L III 975
vulbrengen inf.,
14П5

bynnen, hinderen inf., wonynge; L IV 32
hynderen inf., twist; L IV 111

141R

sent; L IV 9Θ

vingeren dat.pl.;

sent, hieenbynnen, Lymburg; L III 150

sent,

tzwentzich, underwynden pres. 3 pi., gesynnen inf., gewyn, dynckzalen•
De verzamelde gegevens maken ons duidelijk dat, wanneer wij afzien van Brabant,
de e-spelling voor het oostelijke mnl. in eerste instantie een aangelegenheid is van
"Limburg", maar nauwelijks van het oude Gelre, hier vertegenwoordigd door de Venlose
en de Gelderse charters
betekenis.

7 R3

. Ook in het Rijnland speelt de e-spelling geen rol van

Buiten de Dramenbruchstücke handhaaft zich in onze mrijnl. bronnen al-

leen sent(e], hetgeen t.a.v. dit woord toch wel pleit voor een oude e als basisvocaal.
Voor de Sittardse charters is te schrijven dat ze inzake i + η, m, s t/m 136Θ
duidelijk op standaardmnl. standpunt, dus zelfs niet op "Brabants" standpunt, staan.
Het gemakkelijk te verklaren kennessen 134B e.ν. en het ook buiten het omschreven
geografische e-kader voorkomende type emmerme<re> 1353 JA, 1360 / ne<rn>mermere 136B
764
laten wij daarbij even buiten beschouwing. In 1369 verschijnt sent [e] , waarbij
wij de vraag mogen stellen of we ons nu meer op Limburgs dan wel op Rijnlands ortho-
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grafisch gebied gaan begeven.

Dat wij deze vraag niet kunnen bn^rtwoorden, hoeft

ons niet te verontrusten, aangezien wij in elk geval kunnen concluderen dat wij
hier het standaardmnl. verlaten.

Vanaf 1379, een markant jaar, treden dan de ove-

rige e-vormen op, hetgeen betekent een zich meer aansluiten bij een Limburgse traditie, bij een, gedeeltelijk ?, verlaten van een standaardmnl. traditie, maar een
afwijzen, ook gedeeltelijk ?, van een Rijnlandse.

Echter verschijnt, zagen wij, de

e-spelling niet ongemengd, maar minder of meer beconcurreerd door i, y, ij. Dit
zelfde, stelden wij vast, geldt evenwel ook voor bronnen als Oudenbiezen, Maastr.
charters, Belg.-Limb, charters. Leven van Jesus, Limb. Sermoenen en wordt door Kern
eveneens vermeld voor Maastr. Stat. Boek en Gulpen 1375. Met name lijkt het
Sittardse beeld, in het geheel bezien, nogal op het Belgisch-Limburgse van Moors,
ook wat de spelling met y en ij betreft.

T.a.v. de Gelderse charters is overigens

één zaak duidelijk : deze oorkonden gaan zich op het gebied van de schrijfwijze voor
[w]germ. i + η, m, s dichter aansluiten bij de Gulikse charters, want in 1379, het
beginjaar van de regering van het Gulikse huis in Gelre

7 RR

, is de oude, sporadische

e-spelling er geheel verdwenen.
Bij het omschreven spel der grafieën is intussen de vraag naar de klankachtergrond actueel geworden.

Het blijkt dat in het nsitt. (w]germ. i vóór η (+ cons.)
7 R7

of s regelmatig tot [é] is geworden : [kénjt ]

7 RR

"kind" s., pi. [kénj3r]

,

[ b é n 3 ] 7 6 9 , [pénkst3r3], [ d e n k ] 7 7 0 "ding", pi. [ d é n 3 r ] 7 7 1 , [ b é n j 3 ] 7 7 2 "binden",
[zén3] "zingen" e t c , [doe bés] 7 7 3 "je bent", [bés] / [pés] 7 7 4 "tot", hd. bis,
[més]
776

"mis".

Uitzonderingen echter zijn t.a.v. onze msitt. voorbeelden [sint]

"Sint", [min], [twintiX ],[i[n) ] 7 7 7 , [ i s ] 7 7 B , terwijl wij arghelist e.var. 1348

e.v. en gedengt 1421 niet hebben teruggevonden in het nsitt. Het verschijnsel van
779
deze [é] is niet beperkt tot Sittard. Zo vermeldt Tans
dat [é] voor η + cons.
voorkomt in de noordelijke en westelijke periferie van de dialecten rond Maastricht,
terwijl [é] vuör s voorkomt in bijna het hele door hem onderzochte gebied.

Mate-

7fì Π

riaal van [é] voor η (+ cons.) in Limburg vinden wij verder in de RND

. Het is

wel duidelijk dat de oorsprong van de Limburgse spelling e voor i + η (+ cons.) of
s — evenals voor de Brabantse en Gostvlaamse pendant trouwens —
in een bepaalde relatief open uitspraak van deze i.

gezocht moet worden

Dat daarbij de concurrentie van

i, y en ij zou betekenen dat men in het ongewisse verkeerde omtrent de precíese
klank, geloven wij niet. Met name voor Gelre en Sittard zou deze onzekerheid dan
chronologisch bepaald moeten zijn.

Liever houden wij de schrijfwijzen met i, y en

ij voor de meer officiële, d.w.z. i is de standaardmnl. spelling en y resp. ij een
transpositie van i, naar wij in een afzonderlijke passage aan het einde van deze
paragraaf zullen betogen. Anderzijds is voor Venlo de spelling benen wel een gra7ñ1
fisch Limburgisme en niet een poging een klank [i] Cvgl. nvenl. [ьіпЭ ]
) te on7 ñ7

derscheiden van [ie], naar Van der Meer
kwestie wij verder verwijzen naar punt A.

voor mogelijkheid houdt, voor welke
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Zoals wij gezien hebben. Komt in een aantal gevallen de msitt. e-spelling overeen
met een nsitt. [éJ-klank, maar ontbreekt deze overeenkomst in andere, echter geringer in getal zijnde, voorbeelden.

Voor nsitt. [sint], [min], [twintiX] en [is]

kunnen we eventueel overwegen of ze vroeger [é] hebben gehad en dan b.v. voor [sint]
denken aan mogelijke invloed van nnl. Sint. De vorm es_moet het echter verre afleggen tegen is^e.var. — in de charters 1379 J en 1421 is er directe concurrentie —
zodat een [ i ]-waarde ons hier voor het msitt. wel de enig mogelijke lijkt en de
spelling e haar doel voorbij moet zijn geschoten.

Voor arghelist e.var., dat wij

in alle stukken m.u.v. 1349, 1350, 1399 J, 1443 N vinden, troffen wij, zoals reeds
geschreven, geen tegenhanger — ook niet in de geest van nnl. "list" — aan in het
nsitt.

De hardnekkige spelling met i berust wellicht op het feit dat dit woord

reeds vanaf 134B steeds voorkomt in een vaste formule van het soort alls arghelist
vytghesceyden in desen vors;;, zaken e.var. 1348 e.v. en vanuit de "standaardmnl."
tijd ook verder zo afgeschreven wordt.

Het woordje "in" tenslotte, nsitt. [i(n] ],

staat zo vast in zijn spelling met i e.var. dat een vocaalwaarde in de buurt van
[i ]als enig mogelijke beschouwd mag worden.
Eveneens botst de msitt. e-spelling tegen de hedendaagse gegevens wanneer de
(w)germ. i vöör m staat.

Het nsitt. heeft hier, naar wij in de volgende paragraaf
784
zullen zien, als regel [ u ], in aansluiting aan een groot Limburgs [ u ]-gebied
Daarnaast staat echter, met nnl. (?) [i]. nsitt. [limburX], maar een [é]-klank wordt
vöór m niet aangetroffen.

Wij komen op de kwestie (w)germ. ï voor m terug in de

volgende paragraaf, maar mogen alvast ook hier de vraag stellen of de spelling e
vöur m niet te ver doorgeschoten is.

Al met al kunnen wij bij onze vaststelling

blijven dat de Sittardse charters, na t/m 1368 duidelijk op standaardmnl. standmunt
gestaan te hebben, vanaf deze datum een meer Limburgs beeld vertonen, niet alleen
t.o.v. de spelling e, maar zelfs met inbegrip van de concurrerende grafieën i, y,
ij.

De spelling e is daarbij zeker geboren uit een eigenaardigheid die, o.a., het

nsitt. heeft en dus ook het msitt. gehad kan hebben.

In het laatste geval dekt de

mlimb. e-spelling een msitt. [é]-klank, maar hier kan ook het toevalselement een
rol gespeeld hebben, zodat het ons anderzijds dan niet verwondert wanneer de é-spelling haar doel voorbij geschoten zou zijn in gevallen als sent(e) 1369 e.V., men
e.var. 1390 e.V., vierindzwentizich 1443 l\l, £s 1379 J, 1421, lemborgh e.var. 1401 e.v.
De spelling sentCe) hebben wij trouwens leren kennen als een traditionele schrijfwijze, terwijl t.a.v. men m.var. nog moet worden opgemerkt dat deze vorm, evenals
het concurrerende min m.var. 1350 e.v. overigens, steevast voorkomt in de stereotiepe formule luttel men of me e.var. 1390 e.a., die wordt toegevoegd aan de omschrijving van de oppervlakte van een ten onderpand gezet stuk land.
Intussen mogen wij de aparte plaats van emmerme<re> 1353 JA, 1360, ne<m>mermere
136Θ niet uit het oog verliezen.

Wij wezen in het voorafgaande reeds op de grote

- 19Θ geografische verbreiding van deze e-spelling.

In tegenstelling tot de overige op

gesomde e-vormen kunnen wij juist emmerme<re>/ne<W>mermere beschouwen als een standaardmnl. element, hetgeen past in de door ons voor de Sitt. charters vastgestelde
chronologische begrenzing in dezen.

In de volgende paragraaf zullen wij dan ook

zien dat de overgang naar een meer Limburgse vorm van het desbetreffende woord
niet bestaat uit de invoering van een spelling met e, maar in het overnemen van de
schrijfwijze met ν resp. o : vmmerm<er>e e.var. 1379 J e.V., om<rn>erme e.var. 1379
N e.v.
Tenslotte moeten wij nog iets schrijven over kennessen 1348 e.V., kermessen
1399 J en sculdech 1379 J (3x). In de tweede lettergreep van kennessen verschijnt
t/m 1357 met één uitzondering [kennissen 1356) steeds e.
"
765
een klank [é] < i vôôr s

Nu kunnen wij denken aan

, maar anderzijds mogen wij niet uit het oog verliezen

dat in het nsitt. de [é ] niet alleen voor n, maar ook vôôr s steeds de hoofdtoon
heeft —

men lette op de behandelde, in syntactisch verband niet-hoofdtonige vormen

[sint] , [i(n) ] , [is ] —

zodat wij eerder aannemen dat de tweede e van kennessen

de aanduiding is van een in nsventoon gereduceerde i, vgl. nsitt. [ké:n3s ] .
7flR

Aan een "alte Verschiedenheit"

geloven wij hier overigens niet.

Dat het woord aanvankelijk zo vast staat in de e-spelling, ligt wel hieraan dat het
steeds voorkomt in de stereotiepe slotformule Jn kennessen der waerheit hebben wir
onsen zeghel an desen brief doen hanghen e.var. 134Θ e.V., zodat dit woord, eenmaal
in de e-vorm staande, zo en in deze formule van charter tot charter gaat, totdat
de e-keten breekt en de reeds in 1356 optredende i-vorm zich verder doet gelden in
1360 en 1369 (ook in A 1353 JU), waarna dit woord, ingevolge een verandering in de
omschreven formule, uit onze charters verdwijnt.

Ook in de tweede e van kermessen

1399 J kunnen wij, ondanks nsitt. [més ] "mis", de aanduiding zien van de z.g. re7ñ7
ductievocaal. Van der Heijden
schrijft hier Kirmes, waarbij e, in tegenstelling tot het ook door hem gebruikte teken é, een [Э]-klank aangeeft. Een geredu
ceerde vocaalwaarde kan ook aanwezig zijn in het concurrerende kersmissen in het
zelfde charter 1399 J en bijgevolg eveneens in kersmisse 1353 JA (vgl. nsitt.[krism9s ]). Tenslotte mogen wij een aanduiding van de reductievocaal ook nog weerspiegeld
in vele andere
charters. Vgl. hier ook het reeds aangehaalde winachtechs bij Moors
(ol
zien in sculdech 1379 J, staande naast sculdich in hetzelfde stuk en, met varianten,
en de nu nog te vermelden vormen sculdech in Maastricht 1294 A 6 en rouwech, naast
. . . .. , 7B6
rouwich. in Aiol
Onze uiteenzetting over de spellingwisseling i/e nu beëindigd hebbend, achten wij
het niet ondienstig als appendix in deze paragraaf een en ander te schrijven over
het optreden van y, ij en j naast en in plaats van het teken i.
Bij de bespreking der diverse vormen zijn wij in deze, maar ook in de vorige paragraaf, meermalen gestuit op het gebruik van de spellingen y en ij. Voor in het
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nsitt. Kort gebleven vocaal vinden wij voor oorspr. wgerm. e en [w]germ. i de
schrijfwijze i in de gehele periode 134Θ-1450 en ook in de afschriften.
er concurrentie van y en wel vanaf 1417 : oeuermyts.
vôôr η (+ dent.] —
(m, s, + dent.] —

Daarbij is

De spelling y staat vaak

wij verwijzen met name naar ons overzicht voor (w)germ. i + η
echter nooit in de conjunctie "en" en in de originelen ook

niet in de prepositie "in" : alleen A 1449 heeft y£ (4x, naast lx jn),
4x in en lx jn in het or.

tegenover

Vôôr andere consonanten dan η (+ dent.] treffen wij y

eveneens aan : s : beheltenys e.var. 1435, 1436, 1443 F, 1450 tl (ook Beheltenys
en dys, ys, getuechgenys, steeds A 1449]; t : oeuermyts 1417, ou<er>myts 1433, ^t
1439, myt 1450 0 (6x), (A 1353 JU, 2x, A 1390, A 1401, A 1402]; m : lymborg<er>
[stroeten] 1433; г : dyrde, dyrden 1443 N, byrnen, byrnende 1443 N (ook kyrchen,
kyrche<n>, kyrspel, kyrspelpriester, kyrsten, dyrde 2x, dyrden, dyrde deill 2x,
dyrdedeill, byrnen, byrnende A 1443 N]; 1 : sylle 1450 0.

Recapitulerend kunnen

wij schrijven dat y in de Sitt. charters gaarne voorkomt naast nasalen, t.w. π en
m, maar niet aan deze plaats gebonden is.
Minder te betekenen heeft de concurrentie van ij. Deze spelling staat nu en
dan vôôr π : 1439, 1446 (A 1352 N, A 1390, A 1401] —
voor (w)germ. i vôôr n (m, s, + dent.) —

zie ook hier ons overzicht

daarnaast vôôr s : dijsts] 1443 F, 1449,

1450 M (2x1, en in enkele afschriften vôôr t resp. г : mijt A 1352 N (2x], A 1390,
A 1401; kijrche A 1352 N.

Hier betreft het dus meer dan eens de plaats naast na

saal .
De door ons aangeroerde verschijnselen heeft reeds Tille voor de Gelderse charters vastgesteld.

Wgerm. i verschijnt daar in gesloten lett. in het algemeen als

i, minder vaak als y, ij (ii, ie, e). De spelling y wisselt met i naast m en n.
Reeds in 130Θ (-1500] staat er bynnen, maar ook ys^ Een schrijfwijze ijn verschijnt
789
in 1335, 1359, 13Θ1 en 1431.
Vôôr η + dent, staat ij naast i, terwijl y, ie en
790
791
e er minder vaak verschijnen.
Vóór η + vel. : i, y, zelden e
Vôôr r :
792
het oudste voorbeeld met y is hier kyrke 1331.
De spelling y ziet Tille als
een louter schriftelijke variant van i, terwille van de duidelijkheid naast m en π
793
794
gezet.

Haar opvatting komt overeen met die van Lasch

y, in plaats van i, naast η in het mnd.

voor het optreden van

Bij ij vôôr π + dent, echter, welke spel

ling in haar stukken reeds vroeg voorkomt — vgl. hijnder 1329, wijnter 1332, ge795
sijnde 1333, lijnden "linde" dat.s. 133Θ, kijnt 1343
— maar tenslotte door i
74fì
overvleugeld wordt, neemt Tille
een rekking aan die of nooit doorgedrongen of
of reeds in de tijd van de eerste Gelderse oorkonden op de terugtocht is. Wat ons
bij dit alles opvalt, is de late datering welke de Sittardse voorbeelden met y en
ij t.o.v. de Gelderse hebben.
se charters hier ten achter.

Dok t.a.v. andere oostmnl. bronnen liggen de SittardZo vinden wij in de Belg.-Limb, stukken van doors

oudere y-spellingen als rynte(n) Brustem 1336, ys Maaseik 1343, ymmermeer Lummen
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1344.

De schrijfwijze ij is hier van latere datum, maar deze is nog altijd ouder

dan het Sittardse beginjaar 1435, vgl. -omtrijnt Donk 1381, wijttich Maaseik 1385,
797
798
kijndren Hoeselt 1399.
Reeds voor Oudenbiezen
kunnen wij noteren bysschof,
sbyschoeps en voor de Maastr. charters : M 1294 A 6 kyndre, des dynsdaghes, ook
hynne, hynnen; SP 1294 ME : kyndere, pennynghe, alyngher wis, ook hynne. Voor het
799
Leven van Jesus
vinden wij besytt imp. en mijnt pres. 3 s. (naast mint) ver
meld. In de Venlose charters
staat al in 1320 wynt' "winter", myt, rynshude.
De spelling ij verschijnt er vanaf 1354 : Smijt (ook 1357).

Verdere Venlose i j ЯП1

voorbeelden zijn o.a. mijt 13B5 e.v. en dijt 1386.

Van der Meer

schrijft dat

bij deze spelling met ij of aan rekking of, voor bepaalde woorden, aan de mogelijk
heid van een klank [ie ] gedacht moet worden.

Dns verder naar het oosten van ons

taalgebied begevend, moeten wij de aandacht vestigen op styrvet, naast stirft, in
het Kleefs Heffingsregister 1312-1318

.

Het mnl. taalgebied overschrijdend,

stoten wij op y-spellingen in de Gulikse en Meurse oorkonden, waarin y gaarne vôôr
η staat, getuige ons overzicht voor (w)germ. i vóór n, m, s (+ dent.). Als oudste
1251
voorbeelden in de Gulikse charters vinden wij, wanneer wij afzien van W I 21 В
dysen, met у in open syllabe, L III 236
rychten inf., L III 313
mynne,
1344
1349
L III 405
byschops, L III 478
gerychte. In de Meurse charters treffen
1372
wij als oudste specimen L III 721
grynde aan. Voor de Bergse charters schrijft
Scheurmann

dat de spelling у voor wgerm. ι er vanaf 1318 verschijnt, hetgeen

trouwens ook geldt voor у = wgerm. ï. Relatief goed vertegenwoordigd is у in Pil804
gerfahrt
: gemynnen inf., gesynnes pres. 2 s., bynnen adv., konynck, synt pres.
3 pi., underwynden inf., verblynt pres. 3 s., wyndt pres. 3 s., mynsche, vynster,
one

yffen "effen" adj., gevylt pres. 3 s., clymmen, ook уme pers.

Damave

kan dan

ook o.i. terecht schrijven dat у in Pilgerfahrt dikwijls een korte i aangeeft.
Я HR
Judenschreinsbuch
heeft eveneens у : kynderen, wynter, vynsteren (naast vinsteЯП7
ren), dyeke; ook ij : geschrijcht(e) (naast geschrichte e.var.). In Rother
en
flnfl
komt у echter slechts voor in eigennamen en in een woord als

Dramenbruchstücke

hymel(riche), terwijl Bach

voor Göllheim alleen opgeeft dat daar i.p.v. i "sel-

tener" y staat.
Op grond van de bijeengebrachte gegevens kunnen wij vaststellen dat in het oostmnl. het schrijven van y in plaats van i berust op een reeds oude gewoonte, weshalfl 1 π
ve de mededeling van Van Loey
in deze materie : "in de 15de e. ook wel een у",
aanvulling behoeft.

Kijken wij verder oostwaarts, dan zien wij de spelling у aan

sluiten enerzijds bij die in de Gulikse charters, later ook bij die in de Meurse
R1 1

stukken en andere mrijnl. bronnen, anderzijds bij de y-schrijfwijze in het mnd.
Dat het gebruik van у van de positie naast nasalen is uitgegaan, wordt door onze
gegevens niet ontkend.

Wanneer Sittard overgaat tot het omschreven gebruik van y,

pleit zowel datering als schriftbeeld niet tegen Rijnlandse, wellicht meer bepaald
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Guliks-Meurse, invloed, maar de oostmnl. y-traditia valt hier toch niet weg te cijferen, te meer daar het concurrerende bezigen van e voor (w]germ. i in elk geval
doorgaans Limburgs is. Misschien speelt hier ook het voor Sittard oudere y = wgerm.
fì1 9

I

een rol, waarbij wij overigens wijzen op het geschrevene aan het einde van

5 21.
Wanneer wij ervan uitgaan dat y de waarde kan hebben van het teken i —

wij wij-

zen hier tevens op de doubletten 1426 kynder, kynd<er> : kinder, kind<er>; 1443 N
syngen : singen e.var. 16x, kynde<re> : kinder, dyrde[n] 3x : dirdedeill 2x, byrnen
e.var. 2x : birnenden¡ A 1443 N kyrchen, kyrche<n> : kirchein) 11x, kirche<n> 3x,
kyrspel e.var. 2x : kirspel e.var. 4x, byrnende 2x : birnenden; А 144Б myt : mit;
A 1449 myt 5x : mit, dys : d i s — kunnen wij de spelling ye beschouwen als gelijk
waardig aan ie.

Wij zullen op dit feit terugkomen in § 22.

T.a.v. Í 14 echter,

spelling voor wgerm. i in open lett., valt het ons op dat ie in de Sitt. charters
nooit vervangen wordt door ye.

Dit zelfde geldt echter ook voor alle t.a.p. aange-

voerde Rijnlandse bronnen en de Venlose charters.
de spelling y voor i zeldzaam.

Verder is hier in deze teksten

In de Gulikse en de Meurse oorkonden en in het Sit-

tardse 1443 N betreft het in deze situatie alleen pronominale vormen.

Ook troffen

wij in onze oostmnl. en mrijnl. bronnen nooit ynd(e), evenmin als trouwens ijndte],
aan, een bewijs hoe vast het grafisch woordbeeld ind(e], ondanks Sitt. jnd en Guliks jnde, waarover dadelijk, is.
De schrijfwijze ij i.p.v. het teken i, tot welke wij nu geraakt zijn, hebben wij,
fl 1 Q

behalve in Judenschreinsbuch

ΊЦ

fì

[geschrijcht, geschrijchte) en Hagen

[gewijs,

schijff, schetzijngen, dijs, gijr, zwentzijch e.var.l, niet aangetroffen in onze
fì 1 R

mrijnl. bronnen.

Wél wordt deze spelling door Dornfeld

in andere mrijnl. teksten.

vermeld als voorkomende

Voor ons oostmnl. materiaal vonden wij zo straks de oud-

ste voorbeelden met ij in de Gelderse charters, naast 1x ij in het Leven van Jesus.
Mogen wij aannemen dat de Gelderse stukken hier invloed hebben uitgeoefend op de
Belg.-Limb., Venlose en Sittardse oorkonden ? Voor Sittard zijn wij dan echter al
ηΊ 7

ñΊ R

in de Meurse periode.
Volgens Van Loey
is de spelling kijnd, wijnd etc.
Gelders, West-Dverijsels, Utrechts en Noordoostbrabants, zonder dat iets medegedeeld
619
wordt over de chronologie. Ook hij denkt hier overigens aan rekking.
Of deze
laatste opvatting, waarmee Van Loey zich aansluit bij Tille en Van der Meer, de
enig mogelijke is, valt sterk te betwijfelen. Weliswaar is vôôr η + dent, de mogeû ori

lijkheid van rekking niet te loochenen

, maar anderzijds moet overwogen worden

of ij, naast y, niet zonder meer een spellingvariant is van het teken i.
hier op ons doublet 1449 dijs —

dis (ook A 1352 N mijt 2x —

Wij wijzen

mit 2x) en op het

naast elkaar staan van de pron.-typen wij г en wir in de charters 1399 0, 1421 (A
1390, А 1401, А 1402), hoe dit dan ook beoordeeld moet worden

21

.

Voor doubletten

fì УУ

met ij en i buiten Sittard verwijzen wij naar Leven van Jesus

(mijnt pres. 3 s.
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— m i n t ) , de gegevens van Moors, Van der Meer en Tille
, en naar JudenschreinsB24
buch
(geschrijcht(e)—geschrichte, vurgeschrichten dat.pl.). Op het door
elKaar lopen van ij en i, én y, met name voor wgerm. ï, zullen wij de aandacht
vestigen in $ 21 vlg.
"minder" —

Ook ij en y vormen doubletten voor wgerm. i : 1446 mijn

myn (A 1390 mijt —

myt, A 1401 mijt —

myt].

Voor gegevens buiten

Sittard verwijzen wij hier andermaal naar Moors, Van der Meer en Tille

. Het

ontgaat ons bij dit alles niet dat ook ij-gaarne voorkomt naast nasaal, de plaats
waar bij voorkeur, ook, y verschijnt, zodat wij hier de indruk krijgen van een
loutere tekensubstitutie.

Hier moeten wij er ook de aandacht op vestigen dat wij

in de latere Sitt. oorkonden boven de y dikwijls een soort boogje vinden, dat soms
de vorm aanneemt van een punt en dat wel met Lasch

te beoordelen is als een sa-

mentrekking van twee punten, die dan weer te verklaren zijn uit verwisseling met
het teken ij. In A 1446 staat overigens duidelijk myt, naast mit,

wij kunnen dus

uiteindelijk concluderen dat wij sterk rekening moeten houden met de mogelijkheid
dat ij en y in bepaalde omstandigheden zonder meer grafische varianten zijn van elkaar, die beide weer het teken i kunnen vervangen, bij oorspr. korte vocaal vooral
naast m en n.
ai, ohd. ei

Trouwens, ook het naast elkaar optreden van ey en eij voor ogerm.
en het gezamenlijk verschijnen van i en y als lengtetekens

zen op grafisch gelijkwaardigheid van y en ij resp. i en y.

wij-

Het is dan ook niet

onmogelijk dat niet alleen ye, maar ook ije de waarde heeft van de tekencombinatie
ie, waarbij wij nog wijzen op het doublet 1435 dije —

dye.

Echter wordt in de

Sitt. charters en onze overige oostmnl. resp. mrijnl. bronnen voor wgerm. i in open
syllabe ie nooit vervangen door ije, hoewel substitutie van deze ie door ye aldaar
wél voorkomt, echter niet in de Sitt. charters, de Venlose charters en onze mrijnl.
teksten, naar wij reeds zagen.

Een duidelijkheidsfactor, zoals in het voorafgaande ter sprake is gekomen voor
het gebruik van y (ij) voor i naast m en n, kan ook de achtergrond zijn van het
feit dat de spelling j in het mnl. nu en dan het teken i vervangt

. In de Sitt.

charters betreft het daarbij, behalve een sporadisch geval als jden eig. 1369, de
conjunctie "en" : jnd 1399 O - 1450 0 (A 1390, А 1402, А 1446. А 1449), jn 1414,
naast ind 1399 J - А 1449 8 3 1 , en de prepositie "in" : jn_(-), Jnf-) 134Θ-Α 1449,
naast in, vgl. 1348 jn, Jn, jnt jaer —

in_, inder betalinghen.

Het gaat hier dus

steeds om de anlautende positie en wel, m.u.v. jden 1369, die vóór n.

Buiten Sit-

tard treffen wij op oostmnl. gebied de spelling j aan in de Belg.-Limb, charters
van Moors

: jj^ neg. Bilzen 1364 (naast ід en вгі_ in andere stukken) en js passim,

naast _is, £s passim.

In de mrijnl. regionen komt de onderhavige schrijfwijze j voor
1251
in onze oudste Gulikse charters : W I 21 В
Inde, jnde, Jn, Jst "is het"; W I 56
Jnde; W I 69 A

Jnde, Jn, Jngesiegele, Jngesiegelen, Js; W I 69 В

Jnde
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jnde, Jn, Jngesiegelen, Js; W I 70
Ί 7AQ

Jn, jngesiegele, Jngesiegelen, Js; W II

RT^

1076
Jnde (Эх), jnde (51x)
, J_n, j_n(-], jngesiegele, jntfinc pret. 3 s.,
1299
Js, ook jintfangen p.p.; W IV 34 5
Jnde, Jn, Jngesiegele, Jngesiegelin, Js.
Dat het gebruik van j niet afhangt van de positie van dit teken als hoofdletter,
1289
wordt daarbij duidelijk aangetoond door de situatie in W II 107Б
, in welk
stuk b.v. 51x jnde, zonder hoofdletter, voorkomt.

Wel staat in de aangehaalde Gu-

likse charters, evenals in de desbetreffende Belg.-Limb, oorkonden, de hier ter
sprake zijnde schrijfwijze j steeds in de anlaut.
Terugkerend tot j voor i in de Sitt. charters, stellen wij vast dat in die stuk
ken deze spelling j binnen het geheel der door ons gebruikte oostmnl, en mrijnl.
teksten eigenlijk goed vertegenwoordigd is.

Natuurlijk moet dan bij de uitgave van

deze bronnen het schrift op de desbetreffende plaatsen correct geïnterpreteerd
zijn, hetgeen verre van gemakkelijk kan zijn geweest.

In elk geval hebben wij t.

a.v. de onderhavige j te doen met een Sittardse bijzonderheid —
clusiviteit —

hoewel geen ex-

waarbij zelfs een in oorsprong Rijnlands verschijnsel, i.e. de con-

junctievorm ind, ten dele is getransformeerd.

Wij nemen althans niet aan dat het

oude Gulikse jnd vanaf 1399, wanneer in de Gulikse charters zelf reeds lang ind
934
geldt
, in dezen in de Sitt. charters inspirend werkzaam is. Overigens moet uit
de verwisselbaarheid van de tekens j en i ook verklaard worden het, vrij sporadische, optreden van j voor wgerm. î in Guigoven 1277 [ook 2x -jj-). Leven van
QQ С

Jesus, Venlose charters en Sitt. charters Cjden 1369)

§ 19

De spelling ^u', v, o voor wgerm. i (iu, u) in gesloten lettergreep

In drie woorden met oorspr. wgerm. i in gesloten syllabe hebben de Sitt. charters
de schrijfwijze u, u of o.

Het gaat hier om de volgende voorbeelden : busgops 1379

J, Busschoff 1443 N, busschofs 1443 N, Ertzebusschof 1443 N (naast Bisschops 1390,
1399 J, Bissops A 1390); ducke "dikwijls" 1379 Π, 1443 N (2x) (ducke A 1379 M ) ;
vonff "vijf" 1443 IM (2x, naast vijf- 1350 e.V.).

Ook de vormen vmmerm<er>e e.var.

1379 J e.V., om<nt>erme e.var. 1379 П е.ν. (naast еттегте<ге> 1353 JA, 1360 en
ne<rn>mermere 1366), vru<n>de 1399 0 (naast vrinde e.var., vrende e.var. en andere
vormen elders in het oostmnl.-mrijnl. gebied, naar wij in deze paragraaf nog zullen
zien) en het suffix -ong in betalonghen 1352 F (lieueronge, lieuerongen A 1449;
-ing(-) in 134Θ e.v.) lijken in deze groep te kunnen worden ondergebracht.

Echter

vindt de stamvocaal van deze voorbeelden haar oorsprong niet in een wgerm. i, maar
in een andere vocaal.

Andermaal is dus een probleem van indeling aan de orde en

wij zullen zelfs, terwille van de aansluiting aan de vorige paragraaf, beginnen met
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een spellingwisseling buiten het domein van wgerm. i, te weten de wisseling emmeгme<re> 1353 JA, 1360, ne<nÏ>mermere 136Θ — v m m e r m < e r > e e.var. 1379 J e.V., om<nt>erme
e.var. 1379 M e.V., welke woorden de betekenis hebben van "immermeer" resp. "nimmer
meer".

De Sitt. charters hebben hier het volgende materiaal :

1353 JA

emmerme<re>

13Б0

еттегте<ге>

136В

пе<т>пегтеге

1379 И

om<nt>erme

A 1379 И

оФОтегте

1379 J

ттегт<ег>е

1390

тт<ег>те

A 1390

о<М>тегте

1401

ттегте<ге>

A 1401

o<rn>mermee

1402

ттегте<ге>

A 1402

тпке г>те<ге>

1417

оттегте

1426

om<rn>erme<re>

1427

тггКе г>те<ге>

1433

огткітС>егтпе<ге^>·

1435

vmmerme<re>

1436

vmmerme<re>

1439

o<m>merme<re>

1443 F

vmm<e r>me<re>

1446

ommerme<re>

A 1446

ommerme<re>

1449

vmmerme

A 1449

vmrr<er>me

1450 И

vmmerme

1450 0

vmmermee

Uit dit overzicht blijkt dat onze charters voor 1379 driemaal de e-vorm hebben,
636
die als een standaardmnl. element beschouwd moet worden
, t e r w i j l deze vanaf
dit jaar geheel en al plaats gemaakt heeft voor de schrijfwijze met ν en o. Op
837 ,
oostmnl. gebied vinden wij de e-vorm verder in bronnen als Dudenbiezen
[nemmer
fi3fl
fl3
9
m e e ) , Belg.-Limb, charters
, Leven van Jesus
, Lutgart K, Christina [beide :
петтеег

, Limb. Sermoenen

(ook 2x nemer), Gelderse charters

(slechts één-

843

(emmer). Daarnaast staat er 3x emmer
maal : emmermeer 1327), Gezondheidsregels
844
Een hogere frequentie in onze bronnen heeft de spelling met i (ie,
in Göllheim
y ) , welke echter in de Sitt. stukken geheel ontbreekt.
aan in Servatiusfragmenten
тегтеег), Limb. Sermoenen

(1x immer), Aiol

Wij treffen deze Orthografie

, Belg.-Limb, charters

(ook lx пітвгтеег), Gelderse charters
Π С Π

(ym-

(nymmer

Q С/1

1333, путтегтеег 1469), Gezondheidsregels
(immer), Tristan
, verder in Floy8 5
. 852 0 . .
853 „ , . . B54 .„
...
, . . .
»ini-,
u. *.
5
ns
, Rother
, Karlmeinet
(ausschliesslich nimmer ), Gulikse charters
(ie 1261, i 1275, 1337, 1383).

De met e en i e.var. concurrererende spelling u (v)
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Belg.-Limb, charters
oen

[vmmerCmeer]], Limb. Gebedenboek

[num ' e ) , Gelderse charters
, daarnaast in Bestiaire

ther

Q СD

(nummerme),

[nummermeer], Venlo

Π

fìfi

132D
131Θ

η CT

осе

(veelvuldig -u-, vanaf 1327), Kleef 1300,
[steeds v,u (u) : vmmer, nummer, nummer), Ro-

(1x nummer), Dramenbruchstücke

[vmmerme), Göllheim

fl RR

nummer), Judenschreinsbuch

(vmmer, nume, nummerme), Hagen

η o η

(11x ummer,
Pi R 7

[ummer, nummer],

ρ С Q

Pilgerfahrt
(ummer), Gulikse charters
(u, vanaf 1349) en Bergse charters
fi7 0
(steeds u, vanaf 1334). De variant o staat in de oostmnl. regionen buiten de
fi71
Sittardse oorkonden in Belg.-Limb, charters
[ommer(meer), 14x, vanaf 1341),
R77

Я7Я

ß74

Lutgart К
, Christina
, Leidse Servatiushandschrift
, Gelderse charters
B7 5
[ommer(meer), 11x, vanaf 1364, verder lx omer 1405], en op n.rijnl. gebied in
ayс

Pilgerfahrt

B77

(ommer) en de Gulikse charters

(zelden, vanaf 1349).

Aan de hand van de zoeven bijeengezette gegevens kunnen wij vaststellen dat op
oostmnl.-mrijnl. gebied van de zoeven ter sprake gekomen schrijfwijzen de e-vorm
het verst westwaarts reikt — dit verwondert ons niet, aangezien wij, naar wij reeds
zagen, de e-vorm

in mnl. verband kunnen beschouwen als standaardmnl., maar wél is

opvallend dat in Göllheim 3x emmer voorkomt — terwijl i (y) t.o.ν. de spelling e
R7R

eerder oostelijk te situeren is.

Dan de schrijfwijze u e.var. : volgens Bach

zijn ummer en nummer "die rhein. Normalformen".

Echter moeten wij deze blijkbaar

in het eigenlijke mrijnl. niet al te vroeg zoeken — w i j vinden te dien aanzien
slechts éénmaal -u- in R o t h e r — maar eerst vanaf +_ 1260-1300 : Göllheim.

Dan zijn

ze evenwel reeds aanwezig in Bestiaire, terwijl ze ook vroeg aantreden in Oudenbieñ79
zen, Kleefse, Venlose en Gelderse charters. Van Loey
beschouwt nummer(meer)
voor het mnl. als "oostel.". De spelling ν zien wij zonder meer als een variant
Q Q η

van u

Д Д Ί

.

Dörr

houdt vmmerme voor een "allgemein md." vorm.

Op te merken valt

nog dat blijkens onze gegevens de schrijfwijze u/v in "(n)immermeer" in de oostmnl.mrijnl. regionen niet graag verschijnt buiten charterverband.

De spelling o in dit

woord kan voor vermeld gebied eveneens beschouwd worden als een variant van u.

Voor

nasaal (+ cons.), ook vdôr m (+ cons.), wisselen in het oostmnl.-mrijnl. gebied
fifì?

namelijk de tekens u, ν en o geregeld met elkaar

; vgl. voor Sittard vmb 1443 N,

1450 0 naast normaal om_, en vmbtrynt, vmtrent 1421 naast omtrent 1418.

In "iirmer-

meer" verschijnt o blijkbaar in het oostmnl.-mrijnl. vrij laat, nl. eerst vanaf
rond 1350, getuige de gegevens in Belgisch-Limburg, Sittard, Gelre en Gulik, waarbij
wij tevens herinneren aan het feit dat het Leidse Servatiushandschrift ommer heeft
waar in de oudere Servatiusfragmenten immer staat.
Terwijl de spelling met e en i (y) past in de in de vorige paragraaf voor "(n)immermeer" te berde gebrachte ontwikkeling eo, io > ie > i, wijst de schrijfwijze u, v,
o op een daarvan afwijkende gang van zaken.

Volgens Franck

pon

moeten wij voor

(η)ummer, [n)ommer niet uitgaan van wgerm. eo, io, maar van wgerm. iu.

Holmberg

ααл
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acht dit niet onmogGlijk, Bach

OD С

evenmin, maar deze laatste overweegt tevens inQDС

vloed van de volgende labiale nasaal, terwijl Kramer
van i vôôr m denkt.

Het nsitt. heeft, in dezen aansluitend bij een Limburgse klank-

Aft7

vorm

kort en goed aan ronding

ñRfl

die zich in Duitsland voortzet

flRQ

, [u:m3r]

.

Nu is het zo, dat het in

de hedendaagse dialecten vooral het Limburgs is dat een ronding kent van [ i ] tot
[ u ] / [ ö ] , o.a. vóór mm, gedekte m en sj .

Voor de dialecten van Maastricht en

omgeving wordt deze ronding met name vôôr m vermeld door Tans
, terwijl wij voor
B92
het nsitt. kunnen wijzen op gevallen als [sjwömiJ]
"zwemmen", [ sjtöm ] "stem",
Θ93
[krumpS ]
"krimpen", [гитрЭІ] "rimpel", [tum3rman] "timmerman", [tumSrS] "timme
ren". De klankvorm [u:m3r] sluit zich daar inderdaad bij aan, maar anderzijds is
В 94
het heel goed mogelijk dat een oorspr. wgerm. iu hier via verkorting vôôr m
595
resp. cons. + -er
de klank [ u ] heeft opgeleverd, zoals wij zo dadelijk ook vaor
de [u ] van nsitt. [vruntj], [vrunj] "vriendCen]" een verkorte wgerm. iu zullen
poneren.

Echter speelt de etymologische achtergrond van dit [u:m3r] hier voor ons

geen grote rol.

Belangrijker is dat wij hebben vastgesteld dat de Sitt. charters

met de spelling v, o passen in een oostmnl.-mrijnl. gebied met de schrijfwijze u,
v, o, waar zeker een klank gelijk aan of in de buurt van [ u ] aan ten grondslag moet
liggen.

Aangezien Sittard tegenwoordig in het [u]-gebied ligt, zal dit ook wel

vroeger het geval zijn geweest.

Vanuit een voor dit woord standaardmnl. e-traditie,

die de inheemse [u]-klank bedekt, zijn de Sittardse charters daarbij dan vanaf 1379
overgegaan op een oostmnl.-mrijnl. (u-) v-/o-traditie.
maken of hier opzet in het spel is.

Het is echter niet uit te

Pl.u.v. ne<m>mermere 1368, het enige voorbeeld

voor "nimmermeer", verschijnen alle specimina, d.w.z. alle vormen voor "immermeer",
steeds in een bepaalde charterformule

: een erfpacht e.d.

moet op een bepaalde da-

tum voldaan worden erflieh end emmerme<re> e.var. 1353 JA e.v.
erflich en<de> omOrOerme e.var. resp.

ттегпт<ег>е e.var.

Vanaf 1379 staat er

De mogelijkheid van ontle

ning is hier niet uitgesloten, maar dan wel aan een gebied met dezelfde klankachter
grond als Sittard.

Volgens onze spellinggegevens is dit eerder het oostmnl. dan het

mrijnl. gebied.

In tegenstelling tot nsitt. [u:m3r] bevatten wél nsitt. woorden als [tu:m3rman]
en [tu:m3r3], die wij zoeven vermeldden als voorbeelden van ronding [ i ] > [ u ] , een
oorspr. wgerm. i

.

De Sitt. charters

hebben hier evenwel geen vormen met u e.

var. resp. o, maar alleen de voorbeelden ti<tTi>mermans gen.s. 1353 JU en ty<m>tnerma<n>s A 1353 JU.

Dergelijke vormen vinden wij ook in Oudenbiezen, zagen wij in de

vorige paragraaf, punt B, waar wij ook de aandacht vestigden op temmerman in SintPieter 1294 en Maastricht 1294 A 4.

Als aanvulling op deze gegevens willen wij nu

nog wijzen op Timmermans gen.s. in Maastricht 1372 en het feit aanstippen dat de
ñ Я7
Gelderse charters
voor "timmeren" e.var. in de regel de schrijfwijze -y-, nu en
dan ook -i-, hebben.

Een spelling die wijst op de aanwezigheid van een geronde vo-
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caal, heeft in onze oostmnl.-mrijnl. bronnen alleen Venlo 1220 : getumart
naast getijmert 1464, tijmerlnck 1385 en tijmrluyde

p.p..

. Wanneer indertijd in Sit-

tard, en elders in Limburg, [u ] heeft gegolden, welke klank dan in onze beide Tisitt.
voorbeelden bedekt wordt gehouden, moet, na het in de vorige paragraaf, punt B, geschrevene, ti<nt>mermans 1353 JU beschouwd worden als een standaardmnl. spelling,
terwijl ty<n£>mermg<r>s A 1353 JU enerzijds herinnert aan de Gelderse y-spelling en
anderzijds niet indruist tegen een ook buiten de Gelderse charters op oostmnl.B99
mrijnl. gebied voorkomende vervanging van i door y
. De spelling met e is voor
de oostmnl. regionen in eerste aanleg Limburgs, constateerden wij reeds in de vorige
paragraaf.
Een wgerm. i is ook de basis van de met e, i en y weergegeven vocaal in lemborgh
(strait) 1401, lemborger [stroet] 1414, limborge (street) A 1401, lymborg<er> (stroeten) dat.s. 1433.

De spelling Lemborch stelt Van Loey, zagen wij in de vorige

paragraaf, geografisch op één lijn met o.a. temmeren.

Ook voor lemborgh 1401, lem-

borger 1414 is de e-spelling voor het oostmnl. dus in principe Limburgs. Wij herinneren ons daarbij het in de vorige paragraaf reeds vermelde Lemborch in Dudenbiezen,
al mag ook het aldaar eveneens ter kennis gebrachte Gulikse lemborg, Lemborg in W I
55

12Б1

ons n i e t o n t g a a n .

De i - s p e l l i n g ,

i.e.

limborge i n het a f s c h r i f t A 1 4 0 1 ,

houden wij ook ditmaal voor de standaarmnl., welke ook nu weer vergezeld wordt door
een variant met y : lymborger 1433.
De nsitt. pendant van lemborgh 1401, lemborger 1414, lymborg<er> 1433, (limborge
A 1401) is opmerkelijk : in plaats van een te verwachten [ö] vinden wij hier een
[i] : [ limburX].

Het lijkt daarom op het eerste gezicht niet onmogelijk dat lymbor-

g<er> 1433, evenals trouwens limborge A 1401, de msitt. klank het dichtst benadert.
Echter mogen wij vermoeden dat de uitspraak met [i] in [ limburX ] toe te schrijven is
aan de officiële, nnl. vorm.

Wij kunnen hier nl. wijzen op de nsitt. benamingen
901
[ lömSriX] "Limbricht", [ Iöm3rg3rveltj ] kad.ben.
en [ Iöm3rg3rsjtrao:t] "Limbrich902
terstraat", welk laatste bedoeld wordt met lemborgh strait e.var. 1401 e.v.
Vooral
[ löm3rg-] kunnen wij niet anders verklaren dan als assimilatieprodukt van [ lömburX].
903
Het is dus o.i. niet te vermetel — ook — voor lemborgh 1401 etc. het bestaan
van een klankachtergrond met [ ö ] te overwegen.

In elk geval is de Limburgse spel-

ling met e hier haar doel wel voorbijgeschoten, want zij bedekt zowel een mogelijke
klank [ ö] als een eventuele waarde [i].

Een schrijfwijze die in het onderhavig ge-

val wijst op het bestaan van [ö], hebben wij overigens op oostmnl.-mrijnl. gebied
904
alleen aangetroffen in Hagen
: Lumburch, 3x, naast 2x Lymburg. Verder vinden
wij alleen voorbeelden met e (Dudenbiezen, Sittardse en Gulikse charters), i (Sit905
tardse charters) en y (Sittardse charters. Hagen, Пеигзе charters).
Voor Sittard worden wij bij dit alles herinnerd aan de tegenstelling tussen enerzijds de
msitt. vormen ghehiltpt 1421, stirfft 1421, wirt 1443 IM, naast wert 1352 IM, en an-
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-e- de standaardmnl. vorm.
Opmerkelijk is, als wij even omzien naar het reeds geschrevene, dat voor emmerm9<ra> 13БЗ JA, 1360 en пе<гт>тегтеге 136Θ de e-spelling kan worden gekarakteriseerd
als standaardmnl., terwijl deze schrijfwijze voor lemborgh 1401, lemborger 1414 en
soortgelijke oostmnl. voorbeelden buiten Sittard, evenals voor temmerman in Oudenbiezen, Sint-Pieter 1294 Г1А en Maastricht 1294 А 4, kan worden beschouwd als een
Limburgs specimen, welk laatste feit overeenkomt met het door ons vastgestelde Lim
burgse aandeel in het bezigen van de spelling e voor i.

Onze gegevens, die voor

"(n]immermeer" alleen de schrijfwijze met u, ν en o een duidelijk oostmnl.(-mrijnl.)
plaats toekennen, laten echter geen andere conclusie toe.

Opvallend is overigens

verder dat in de zoeven besproken kwestie een verschil in geografische verbreiding
samengaat met een onderscheid in etymologische achtergrond (wgerm. eo, io —

wgerm.

ï) .
Afgaande op ohd. friunt (naast friont) en os. friund

907

kunnen wij, na onze

veronderstelling dienaangaande t.o.v. vmmerm<er>e e.var. 1379 J e.V. en от<гг>егте
e.var. 1379 И e.V., ook voor de u in vru<h>de "verwanten" gen.pl. 1399 J een wgerm.
iu als grondslag aannemen, welke iu dan verkort werd

, met als resultaat een [u]
909
zoals die voorkomt in nsitt. [ vruntj] "vriend", pi. [ vrunj ]
. Wij menen onze
910
opvatting staande te mogen houden niettegenstaande Holmberg
voor het oostnfr.
vrunt de gedachte aan een "heimische form mit gerundetem i" niet verwerpt en Van der
911
Meer
het nvenl. [vrunt] voor "eine sekundaire Labialisierung" van [vrint], in
Venlo moderner dan [vrunt], houdt.

In deze kwestie herkennen wij het probleem van

indeling dat ter sprake kwam t.a.v. vmmerm<er>e e.var. 1379 J e.v. en om<m>erme e•
var. 1379 M e.v.

Ook deze keer is evenwel het spellinggeografisch aspect van de

vorm vrLKrpde 1399 J voor ons belangrijker dan de etymologie daarvan.
Wanneer wij vervolgens nagaan in welke gedaanten de vocaal in "vriend" aanwezig
is in onze overige oostmnl. en onze mrijnl. bronnen, vinden wij de volgende gegevens
912
Aiol
: unent, urientscap.
913
Belg.-Limb,

charters

Moors

vermeldt alleen vrinde 1344, 1345, 1379 en

wel als voorbeeld van een lange vocaal, geschreven
Leven van Jesus
Limb.

Sermoenen

914

met één teken in gesloten lett..

915

alleen vrint, vrindinne.

M a a s t r . S t a t . Boek

916

vrindt.

S 1365

Venlose charters

vrint, vrintscap, vrinscap; lx vroenden dat.pl..

917

o

vrunt•
2x -ie- in 1458; 17x -ie-, 1x -e-, 4x -u- in 1461 j
1x -u- in 1507.
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91Θ

spellingen met ie, ye, ije, i, y, u, e; tot +_ 1390 —
later alleen nu en dan — staat er i, daarnaast ver
schijnt vanaf het begin, maar overheersend in de
periode 1390-1440, ie; na 1440 loopt ook deze
schrijfwijze terug en wel ten gunste van u, welke
spelling omstreeks 1500 alleen over is.

Tristan
Floyris

919

vrient.

920

uriende, 2x.

Bestiaire
922
Rother

921

vrfnt, vrinde(n), vrint, vrinde(n).
: 1x uront. 1x uronde, 2x vrunt, 1x urunde, 1x urvntshefte.

Dramenbruchstиске
924
Gollheim
925
Hagen
Pilgerfahrt

923

: vrunt [2x], vrunt, vrunden.
: 1x vrunt in hs . D..
: vrunt, νrunde, vrunden.

2 6

: vrunt, vrunde, vrunden.
: W I 21 В 1 2 5 1 vrintsaffe; daarna -u-/-u- in W I 69
2S9
A 1 2 6 3 , W I 69 В 1 2 6 3 , W I 70 1 2 6 3 . W II 1076
1299
L III 120 1 3 1 2 . L III 236 1 3 2 8
W IV 3485
1337
L III 313
L III 464 1 3 4 8 , L III 47Θ 1 3 4 9
1356
L III 554
L III 617 1 3 6 1 , L III 621 1 3 6 1
1367
L III 713 1 3 7 1 , L III 8Θ1 1 3 θ 4
L III 676
1402
1402
L III 931 13Θ8
4 U
L
IV
13
,
L
IV
14
, L IV
1379
191 1 4 2 9 ; daarnaast
L III 834
vryenden,
vryende; L III 966 1392 vriende; S 1417 vrynde.

Gulikse charters

Meurse charters

L III 429

vruende, vruntschap, vrinde, vrint1377

lichen; L III 721
vrunde; L III 787

1λ73

vrende; L III 744
vrunt, L IV 98

vrunt.
vrunden;

ΊΔΙΑ

L IV 111

Λ ¿í'y^,

vrunde, vruntlicheit; L IV 150

frunde (5x), fruntschafte.
Uit dit materiaal komen drie hooftypen naar voren : vrint, vrient en vrunt.

Het

type vrint blijkt oud te zijn in de Gelderse charters — het verschijnt hier reeds
927
1251
in 1286

— de Bestiaire, Gulik W I 21 В

en aansluiting te vinden in de oude

re Westfaalse teksten, terwijl vrint in het mnd. buiten het Westfaals voorkomt "in
928
929
sehr alten texten"

. Voor deze laatste haalt Lasch

voorbeelden aan uit het

Hamburgse stadsrecht van 1292 : sinen armen vrinden, de negheste vrint, waarbij zij
erop wijst dat bij een nieuwe uitvaardiging van dit recht in 1497 vrint steeds ver
vangen wordt door frunt.

Terugkerend tot de oostmnl. regionen, kunnen wij verder

schrijven dat vrint ook voorkomt in bronnen die niet al te oostelijk en niet al te
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Het type vrient is in oostmnl. verband vrij oostelijk te situeren en tevens oud
in bronnen als Aiol, Gelderse charters. Tristan en Floyris . Wellicht hoort ook
e
С
vnnt resp . vnndeCn] in Bestiaire ertoe. Jongere voorbeelden vinden wij in de Venlose en de Gulikse charters, in de laatstvermelde ook gespeld met ye.
Het type vrunt, dat wel, zoals wij reeds schreven voor msitt. vru<n>de 1399 J,
930
een oorspr. wgerm. iu zal bevatten
, is oud in Rother — hier is de eveneens voor
komende o in uront, uronde o.i. de reeds bekende orthografische variant van u vôôr
g

nasaal + cons.— Dramenbruchstöcke — opvallend is in deze bron de spelling u —
931
Göllheim, Gulikse charters en ver verbreid in het md.
In het mrijnl. vinden
wij -u- ook in latere geschriften als Hagen en Pilgerfahrt.
eveneens in de Venlose, Gelderse en Sittardse charters.

Jong is het type vrunt

Zoals de zaken er nu uit-

zien, moet het in laatstvermelde bronnen in dezen gaan om overname uit het mrijnl.
932
Weliswaar correspondeert de schrijfwijze vru<n>de 1399 J met de nsitt. [u]klank in [ vruntj ] , [vrunj], maar wij mogen ons de vraag stellen of niet alleen het
933
grafisch type vrunt, maar ook deze klank [u] zelf, die ook elders in Limburg
934
b.v. in Heerlen : [vrunk], pi. [vrun]
, voorkomt, niet afkomstig is uit het Rijn935
land, waar heden ten dage de [ u ]-vorm dikwijls aangetroffen wordt
. Deze vraag
vermogen wij voorhands echter niet te beantwoorden.

Wél kunnen wij er nog op wijzen
936
dat de vorm vroenden in de Limb. Sermoenen, waarvoor Kern
o.i. terecht een waar937
de [vrundSn] aanneemt
— reeds ? — los staat van het grafische type vrunt•

Wij vervolgen het spoor van een niet op een oorspr. wgerm. i betrekking hebbende,
maar wel naast de spelling i/e optredende schrijfwijze u, v, o nog een ogenblik met
een bespreking van het suffix -ong in betalonghen 1352 F.

Buiten dit -ong staat in

al onze Sitt. charters, afgezien van het zeer late afschrift A 1449 met lieueronge,
lieuerongen Cnaast lieueringe, lieueringhe in het or.), het type -ing, o.a. in het
veelvuldige betalinghe<n> e.var, zelf [1348 e.V.), dat in deze vorm ook in 1352 F
verschijnt, als concurrerende vorm van betalonghen• Het suffixtyps -ong treffen wij
938
op oostmnl. gebied verder aan in Oudenbiezen 1309
: sonder auelosonghe, Venlose
939
940
charters
[vanaf 1430) en Gelderse charters
(vanaf 1465) . In de vorm -ung
941
942
vinden wij dit suffix in Tristan
: erkouerunge en Gelre 1405
meynunge.
Aan zowel -ong als -ung ligt wel een met onfr.ohd.os. -ing ablautend ohd. -ung,
943
onfr.ohd.os. -unga
ten grondslag, met o en u andermaal als orthografische
944
varianten van elkaar vóór nasaal (+ cons.). Volgens Tille
is voor Gelre t.a.v.
-ong niet te denken aan een organische ontwikkeling uit -ing, maar aan overname uit
945
het zuidoosten, uit het Duits. Van der Meer
neemt deze mening over voor Venlo.
Inderdaad is voor -ong binnen charterverband een chronologisch opgaande lijn Ouden-
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biezen - Sittard - Venlo - Gelre te constateren, hetgeen in elk geval niet tégen
overname uit het zuidoosten pleit.

Anderzijds moeten wij echter opmerken dat in de

Gulikse charters juist -ing de oudste vorm is —

wij wijzen hier op weringe, weringen

oue dedinge, zuuenginge "geschil", zuuegingen dat.pl., besseringen dat.pl.
1251
21 В
— die eerst later concurrentie ondervindt en wel van - u n g — b . v .
1349
1351
479
bewysunge ind underpendunge; L III 502
betzalunge; L III Б17
losunge; L III 621
wanuncgen dat.pl.; L III 676
wynnunghe; L III
1411
1411
v o r d e r u n g e — en -ong : L IV 63

scheydonge, scheidongen; L IV 69

ge, naast wynnuncge, quitunge, Versetzungen, verpendungen•
charter, L III 429

in W I
L III
1361
931

vordernnc-

üns oudste Meurse

, heeft eveneens -ing : woninghe.

Het type -ong komt in de
1405
Meurse oorkonden ook voor, maar, evenals in Gulik, eerst laat : L IV 32
uyss1 41 ñ
wysonge; L IV 111
affdeylonge ind broiderscheydonge, underscheidonge; L IV 150
1423
ordenonge, tzweyonge.

Aanleiding het jonge Gulikse en Meurse -ong te zien als

haard voor het oostmnl. -ong, bestaat er, op grond van het criterium der chronologie, o.i. niet.

Ondubbelzinnige voorbeelden voor het oostmnl. -ong hebben wij in

onze mrijnl. bronnen d u s — nog — n i e t gevonden, wel, buiten de Gulikse en Meurse
946
charters, nog -ing in Göllheim
T.a.v. de msitt. klankrealisatie van het onderhavig suffix menen wij te mogen
schrijven dat een uitspraak als [in]* vgl. nsitt. [bBtaalin ]. wel de enig mogelijke
is.

De spelling -ing in bBtalinghe<n> e.var. 134B e.v. is o.i. hier even represen-

tatief als het in elk geval ontleende betalonghen 1352 F (lieueronge, lieuerongen
947
A 1449) verhullend is. Overigens achten wij de opvatting van Van der Meer
dat
het binnendringen van -ongCh] wel als typisch voor het Venlose gebied beschouwd moet
worden, na ons onderzoek enigermate eenzijdig.
Nu wij in deze paragraaf tot nog toe alleen die Sittardse gevallen van u-, v-,
o- schrijfwijze behandeld hebben die geen wgerm. i als achtergrond hebben, wordt
het zaak aandacht te besteden aan die woorden met vermeld spellingbeeld die wél een
oorspr. wgerm. i bevatten.
"vijf" 1443 N (2x) .
94Θ
949
Frings

Wij vestigen daarbij het eerst de aandacht op vonff

De wgerm. i vinden wij voor dit woord in het ohd. finf, fimf

heeft vastgesteld dat dit finf, fimf in het hedendaagse Limburgs

en Rijnlands gerepresenteerd wordt door de typen [fief], [fief] enerzijds en [fönf],
[fünf] anderzijds.

De scheidingslijn tussen beide categorieën loopt volgens hem

ten Z.-O. van Heerlen en verder ten Z. van de Hoge Venen en de Wupper.

Wij kunnen

daarom de conclusie trekken dat de vorm vonff de akte 1443 N in een Rijnlands daglicht plaatst.

Echter is hier o.i. alleen sprake van een spellingaangelegenheid,

want het lijkt ons bijzonder onwaarschijnlijk dat de situatie in het msitt. heeft
950
afgeweken van die in het nsitt., waar [vief]
geldt. De in de Sitt. charters
951
over von-Ff 1443 N dominerende spelling vijf e .var. 1350 e.v.
treft dan ook wel,
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menen wij, de msitt. klankrealiteit beter dan dit vonff•
De o-spelling zelf in vonff 1443 N is o.i. weer een orthografische variant van u
vóór nasaal C+cons.], zoals wij deze in de onderhavige paragraaf reeds enige malen
aan het werk zagen.

In onze oostmnl .-mrijnl. bronnen hebben wij buiten Sittard de

schrijfwijze vonf[f 1 echtei— nog — niet aangetroffen, wél de spelling met u, name952
953 0
lijk in mrijnl. teksten : Dramenbruchstücke
vunve; Judenschreinsbuch
vunf954
1263
tzien, vunftzich e.var.; Pilgerfahrt
vunfte; Gulikse charters : W I 69 A
o o
o
1263
o
o
vunf, vunfzien, vunfinzvenzicht W I 69 В
vunf, vunfzien, vunfinzvenzich; W I
0
1263
1289 o
o
o
70
vunfmare, wunfzien, vunfinzvenzich; W II 1076
vunfmare, vunfzien, vunfinzventich; W IV 3465
vunf, vunfzeyn, vunfinzwenzich; L III 120
vunvin1337
1349
zwenzig. vuynf, vuynfzeyn; L III 313
vunfhundert; L III 478
vunfden;
1405
1410
rieurse charters : L IV 32

vunffhundert ; L IV 55

vunff.

Voor het msitt.

vonff 1443 N kunnen wij dus momenteel uit het mrijnl. alleen de pendant vunf e.var.,
Het
volgende
in deze
paragraaf
bespreken woord is "bisschop", onfr. biscop,
maar
niet
een direct
voorbeeld
met te
o aanvoeren.
955
ohd. biscof. os. biskop
. Dit woord heeft in de Sitt. charters de volgende
vormen : busgops 1379 J, Busschoff 1443 N. busschoffs 1443 N, Ertzebusschof 1443 N
en, met i : Bisschops 1390, 1399 J, Bissops А 1390. Bij nader onderzoek blijkt dat
het de vorm met i (soms y), gesecondeerd door e, is die het meest voorkomt in het
oostmnl. Voorbeelden hiervoor gaven wij in de vorige paragraaf, punt B, reeds voor
Servatiusfragmenten (-І-), Oudenbiezen (-i-, -y- en -e-], Belg.-Limb, charters (y
en e), terwijl wij hier, aanvullend, kunnen wijzen op Leven van Jesus
Их
957
bise hop, 3x beschop, 1x besschop], Limb. Sermoenen
[lx biscop), Venlose charters
958
959
(bisscops 1359, Bisschops 1458, bysscops 1354, 1359), Gelderse charters
(5x -i-, 1x -y-).

De spelling met u blijft duidelijk achter : Oudenbiezen

(sBusscops bampt), Belg.-Limb, charters
[busdom, buscopt, meer dan besdom, bys962
scops), Venlose charters
(1x Busschop, in 1500), Sittardse charters. In het
geheel geen materiaal hebben wij voor Aiol en Tristan, evenmin als trouwens voor
Floyris, Bestiaire, Rother, Karlmeinet, Dramenbruchstücke, Göllheim en Judenschreinsbuch.
Dat -u- hier zo weinig voorkomt in het oostmnl., past bij de verklaringen van
Franck en Van Loey.

Eerstgenoemde schrijft dat in busscop en buste "ben je" een i

in beklemtoonde lettergreep tussen b en s overgegaan is in u in het Hollands en de
ηca

РЯД

naburige dialecten.
Van Loey
schrijft voor busscop : "Meest VI.". Toch
hoeven wij om aansluiting te vinden met onze oostmnl. u-vormen de blik niet te richten op Holland of Vlaanderen. Wij vinden zulke schrijfwijzen nl. ook in Hagen 965
Cbuschof], Pilgerfahrt

4 RR

Сbusschoffs) en de Gulikse en Meurse charters.

In

het reeds meer genoemde punt В uit de vorige paragraaf wezen wij op het voorkomen
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W I 70

1 2 6 3

L III 478

. W II 1076

134Э

1 2 6 9

, L III 479

1 2 5 1

. W I 56

, W IV 34Θ5

1349

1 2 9 9

1 2 6 2

, W I 69 А

. L III 236

, L III 682 ^

8 4

1 3 2 8

, L III 931

1 2 6 Э

. W I 69 В
1 3 4 4

. L III 405
1 3 8 8

1 2 Б З

,

[-у-).

; Heurs : L III 787

1 Я7 R

.
1320

Nu moeten wij melding maken van de volgende voorbeelden met u : L III 180
1344
erschCe]bu5chof, erschbuschoifs; L III 409
ertzebuschof, ertzebuschofe;
nR4
467
1418

L III

81

ertzebusschoff

; Meurs : L IV 111

busschof.

Wij achten het

niet onmogelijk dat niet alleen voor Sittard en Venlo, maar ook voor het westelij
ker gelegen Belgisch-Limburg t.a.v. de u-vormen gedacht moet worden aan overname
van Rijnlands gebruik, waarbij wij voor Sittard wijzen op de, aan het hedendaagse
taaieigen vreemde, verschuiving van ρ

in de u-vormen van 1443 N.

De aan de

orde zijnde kwestie van mogelijke ontlening is dezelfde als bij vrunt, ook t.a.v.
de klank : het nsitt. heeft [bösjop].

Nu hebben wij bij onze bespreking van vmmer-

m<er>e e.var. 1379 J e.v. er al op gewezen dat het nlimb. een ronding kent van [i]
969
> [ö] ([u]), o.a. vóör sj. Hiervoor hebben Van Ginneken en Tans
de kaart getekend van "vis", nlimb. doorgaans [vösj], maar helaas niet van "bisschop". In hoeverre een dergelijke ronding in oorsprong inheems-Limburgs is, is daarmee nog niet
uitgemaakt. In het hedendaagse Rijnlands komt met name [busjop] ([sjbp ], [busj3f ])
970
971
in elk geval ook voor.

Voor het nheerl. vermeldt Jongeneel

naast [busjdom]

en [busjop] ook [bisjdom] en [bisjop], [bisjup]; iets dergelijks geldt o.i. ook voor
andere plaatsen in Limburg.

Het is echter de vraag of bedoelde [ i ]-vorm niet toe

te schrijven is aan invloed van de A.B.-uitspraak.

Afsluitend kunnen wij voor Sit-

tard schrijven : bij een [ö]-waarde is er overeenkomst tussen klank en, wel ontleende, u-spelling.
grafisch element.

De i-vorm moet dan gezien worden als een standaardmnl. orthoEchter kunnen wij de waarde van de i-vorm als klankgetuige niet

geheel betwisten.
o

Tenslotte moeten wij wijzen op de vorm ducke 1379 M, 1443 N (2x), ducke A 1379 M,
A 1443 N "dikwijls", die in onze stukken zonder concurrentie is. Volgens Franck en
972
973
Van Loey
hoort ducke thuis in het oosten van ons taalgebied, waarbij Franck
verwijst naar het Ripuarische döcke, ζ .i. afkomstig uit het adv. dikko of dekko, een
974
geval van o-umlaut dus
. Echter blijken in de tijd waaruit onze bronnen dateren,
de voorbeelden van ducke in het oostmnl. gebied niet bijzonder dik gezaaid te zijn.
975
In de Servatiusfragmenten
vinden wij, als enige vormen, 2x decke en 1x dekke.
976
977
De Aiol

heeft 2x dicke. Moors

vermeldt voor de Belg.-Limb, charters alleen

3x decke, lx die en 2x dicke, maar deze gegevens zijn wellicht onvolledig, daar wij
ze slechts medegedeeld vinden in het kader van de wisseling i/e.
978
979
sus

heeft alleen dikke. Van Ginneken

Het Leven van Je-

, die de e-vorm nog vermeldt voor Lut-

gart K, Lutgart A, Christina en het Leidse Servatiushandschrift en ducke alleen kan
aanvoeren uit Limb. Gebedenboek (15de eeuw], overweegt of de i-vorm, die in het Le-
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non

dit laatste Kan zijn. Voor de Limb. Sermoenen deelt Kern
mede dat decke, dec
veel meer voorkomt dan dicke; over een eventuele vorm met u wordt niet gerept. Van
9fl1
den Berg
verschaft ons uit mlimb. bronnen nog het volgende materiaal : Maastricht
1370-1380 decke. Echt 1477 deckwyle, Heerlen 1503 deck, Wittem-Mechelen 1531 deck,
Eys 1571 duck(e) . Van der Meer laat het onderhavige woord geheel buiten beschouwing;
dat een vorm ducke in de Venlose charters zeker niet voorkomt, kunnen wij conclude
ren uit het feit dat een dergelijke vorm niet opgenomen wordt onder de "Fälle von
" 982
Rundung in geschlossener Silbe" van wgerm. i
. Voor de Gelderse charters valt te
983
vermelden dat Tille
voor drie oorkonden dicke opgeeft (1312, 1377, 1407) en voor
één stuk ducke [1359).

Gelderse gegevens van vrij late datum, d.w.z. van groten984
deels na +_ 1450-1500, deelt Van den Berg
mede. Het blijkt dat duck(e) dan in
OD С

Gelre regelmatig voorkomt, naast dickte) . In de Bestiaire

ontbreekt met zeker-

o

heid ducke : als vorm met ronding van [ i ] wordt alleen wlster, nnl. wilster, ver
meld.
Beter vertegenwoordigd dan in onze oostmnl. geschriften is in de door ons behan
delde periode de u-vorm voor "dikwijls" in onze strikt mrijnl. bronnen. Wij vinden
no c¡

hier althans het volgende materiaal : Judenschreinsbuch
ducke, naast dicke e.var.
987
988
1349
en dycke; Hagen
ducke; Pilgerfahrt
ducke; Gulik L III
ducke, L IV 13
1402
1402
1429
ducke, L IV 14
alsoduck, L IV 191
alsoduck; daarnaast evenwel L III
621 1 3 6 1 dicke, L III 676 1 3 6 7 dicke, evenals ook Meurs L IV 32 1 4 0 5 dicke.
о

De gegevens overziende, achten wij het niet ondenkbaar dat de u-vorm ducke, ducke
oorspronkelijk een kwestie is van het Rijnlands, i.e. Ripuarisch gebied en van daar
uit doorgedrongen is naar de oostmnl. regionen, zoals trouwens ook naar het weste9B9
lijk deel van Westfalen
Tot besluit van onze beschouwingen over ducke moeten wij ook de hedendaagse
klankrepresentatie in ons onderzoek betrekken. Het blijkt dat in het nlimb. voor
990
"dikwijls" in de regel een vorm met [e] gebezigd wordt en wel [dek] of [deks]
991
aan welke laatste vorm ook de nsitt. beantwoordt : [ déks]
. Een uitspraak met
992
[u] : [duk] c.q. [duks ] komt in Limburg minder dikwijls voor. Van den Berg
geeft [duks] op voor Roermond en Venlo, twee steden aan de Maas.

De [u]-vorm blijkt

haar weg verder te vinden in het noordoosten van Noord-Brabant, wederom langs de
993
. Wanneer wij

Maas, en dan uit te monden in een relatief groot Veluws gebied

het nsitt. [déks] in het oog houden, is het duidelijk dat het eerder de buiten Sittard voorkomende spelling decke e.var, is die correspondeert met de msitt. uito

spraak, dan het eigen ducke

CA) 1379 M, (A) 1443 N.

oucke voor Sittard als een ontleende spelling.
lands karakter hebben wij reeds gewezen.

Eens te meer zien wij daarom

Op de mogelijkheid van haar Rijn-

Of Rijnlandse invloed overigens ook in

- 215 het spel is geweest

.a .v . de, met-Sittardse, [ и ]-klankvorm in het zoeven omschre

ven Ned. gebied, is een vraag die wij in het kader van onze studie menen niet te
994
hoeven beantwoorden .
Aan het einde van deze paragraaf gekomen, kunnen wij vaststellen dat wij bij de
daarin behandelde specimina van msitt. u-, v-, o-schrij^wijze, t.w. vmmerm<er>e e.
var. 1379 J e .v., om<ïTi>erme e .var.

1379 ΙΊ e .v., vru<n>de 1399 0, -ong 1352 F (A

1449), vonff 1443 IM, busRops e .var. 1379 J, 1443 N, kukke (A) 1379 И, (A) 1443 N.
regelmatig stootten op de mogelijkheid van soellingontlenmg.

Voor vmmerm<er>e

e .var . 1379 J e .v. en om<jn>erme e.var. 1379 M e.ν . kon daarbij gedacht worden aan
afkomst uit algemener oostmnl. gebruik.

T.a.v. de resterende voorbeelden echter

komt, zagen wij, het mrijnl. als model in aanmerking, hetgeen ook de gedachte op
roept aan klankontlening aan het Rijnlands voor de nsitt. pendanten van vru<n>de
o

1399 0 en busgops e.var. 1379 J, 1443 N.

Een en ander geldt eveneens voor de ande

re aangevoerde oostmnl. bronnen met gelijkaardige grafieën.

Alles bij elkaar geno-

men hebben de Sitt. charters de u-, v-, o-spelling in hogere frequentie dan onze
overige mlimb. bronnen, hetgeen op een grotere binding aan Rijnlands gebruik kan
wijzen. Anderzijds is het totale aantal beschikbare voorbeelden niet groot, ook
niet in de bitt. charters, waarin bovendien de stiftsakte 1443 N enige o/u-vormen
opeist, hetgeen overigens niet geheel zonder betekenis is voor de "Rijnlandse" rol
995
die dit stuk blijkbaar regelmatig speelt

§ 20

De spelling a voor gemi, e in gesloten lettergreep
qq c

In onze charters verschijnt naast de een oude e < a + umlaut bevattende
voorbeelden Herman eig. 1351, 1379 J, herman, herma<n> 1351 C2x) , 1379 M, 1379 J
(3x), 14 04, hermans gen.s. 1351, herminen gen.s. 1351 eveneens de spelling harmans
gen.s. 1379 J (2x, nieuw gedeelte, naast 3x herrnan en 1x Herman in het nieuwe gedeelte).

Ook hebben wij a in wart "waarts" 1350, 1357, opuarts 1356, nugenjnddart-

tig 1439 [naast dryeenderttach 1433, vijffindderttich 1435, Sessindderttich 1436)
en vierhondart 1439 [naast hondert e.var, in praktisch alle andere stukken).
997
Voor het mnl. deelt Van Loey

mee dat reeds voor de 13de eeuw a uit e is ont-

staan vôôr г + dentaal en г + labiaal of velaar.

Deze overgang komt voor in het

Westvlaams, vooral vôôr г + dent.; voor г + lab. of vel. treedt ze ook, en dan voor
al in de 15de eeuw, op in het Oostvlaams, dat eveneens de ontwikkeling e > a vôôr г
+ dent. kent.

In de 15de eeuw vinden wij de overgang e > a vôôr г + cons, ook nog in

het Zuidhollands en Zeeuws.

Tenslotte treffen wij deze sporadisch vanaf het einde
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van de 13de eeuw in het Brabants en, zelden, in het Limburgs en Gelders aan.
voorbeelden noemt Van Loey o.a. darde, dartien en dartich.

Als

Naar wij reeds in Í 18

zagen, is de vocaal van "dertig" echter ontstaan uit een wgerm. Î : ohd. driyjg,
9ЭВ
9Э9
os. thrïtig

, waarbij met Franck

aan een middenstadium met verkorte vocaal :

jirittig, gedacht kan worden.
In het nsitt. vinden wij voor "dertig" de klankvorm [dartiX]

, evenals wij

er b.v. ook [dartee:n] "dertien" aantreffen. De [a]-vormen gelden ook in Heerlen :
1 001
Jongeneel
vermeldt dartig/dattig, dartien/dattien. Wij mogen dan ook stellen
dat de desbetreffende vocaal in de woorden "dertig" en "dertien" in het nsitt. en
nheerl.—o.i. trouwens ook elders in het nlimb.— een ontwikkeling vertoont als
^
1002
van kort gebleven wgerm. e voor г + dent., aangezien deze e in het nlimb.
evenals elders

,

, in de regel teruggevonden wordt als [a]. De vorm nugenjnddart-

tig 1439 maakt dus t.a.v. de spelling met a een erg "levend-Sittardse" indruk, al
1004
is schriftelijke ontlening niet uitgesloten — men lette op de conjunctie jnd
—
maar dan toch wel aan een gebied dat hier dezelfde ontwikkeling heeft en, wagen wij
1005
te schrijven, had, waarbij wij de Gelderse charters, met dartich 1433, 1439
,
niet uit het oog verliezen.

De e in -derttich 1435, 1436, -derttach 1433 lijkt ons
1006
bij dit alles de standaardmnl. spelling te zijn.
Eveneens voor г + dent, staat de a in wart 1350, 1357 en opuarts 1356.

echter onzeker of deze voorbeelden een oorspr. wgerm. e bevatten.
staat, naar Holmberg
tent -wart

Het is

In het ohd.

ons in herinnering brengt, naast -wert een daarmee ablau-

. Het nsitt. helpt ons hier niet veel verder : wij noteerden de

vormen [veurwarts] en [ aXtSrwarts ], maar de vocaalwaarde [ a ] is zowel mogelijk voor
^
1009
kort gebleven wgerm. e, naar wij zagen — v g l . nsitt. [hart]
"hart", [ sjtart]
1010
1011
1012
"staart", nheerl. [hat]

en [sjtats]

a : nsitt. [ sjwart] "zwart", nheerl. [ sjwat]

—

als voor kort gebleven wgerm.

. Daarentegen valt het op dat in

het oostmnl.-mrijnl. gebied het woordfdeel] "(-)waarts" vaak met a wordt geschreven
1015 1 014
Belg.-Limb,
charters
: wart [7x], darwart, opwart, naast wert Cpassim),
Limb. Sermoenen
darwert, opwert
,, .
1016
Venlose charters
1 017
Gelderse charters
Gezondheidsregels
• ..., •
1019
Bestiaire
·. ..

u

•

.-

: nedeirjwart, ned'wart, opwart
: wart, opwart, herwärts, naast pendanten met e
: lx wart, naast 4x wert
: agterwart

.- 1 0 2 0

Judenschreinsbuch

: wart e.var., opwartz; daarnaast wert e.var., weirt.
vpwert e .var.

Spelling met a in voorbeelden met een etymologische duidelijker wgerm. e komt
echter in bedoelde regionen veel minder voor :
Venlose charters

: bontwarke

pelswaren"
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start "äusserstes Ende eines Feldes"

Gelderse charters

nnl. "staart",

warden "worden", welke vorm, behalve in een charter
van 1471, alleen voorkomt in hertogelijke oorkonden.
Verder, met andere etymologie naar wij zagen,
dartich 1433, 1439, naast dirtich 1433. dortich 1436,
j 4-, u
j 1023
.,
1024
dertich e.var. passim

. Van den Berg

ver-

meldt nog, doorgaans vrij late, -ar- vormen van het
genre varsten "uitstellen", barnen, darde, dartiendach, dartich, varsche "vers", karsten "dopen" uit
Gelderse documenten en overigens ook uit het Maastr.
Stat. Boek Cdarde], welke voorbeelden in de regel
Gezondheidsregels

1025

echter geen oorspr. wgerm. e bevatten.
houetswar "hoofdpijn"; ook g 'ne, assonerend met

darme; e in herte en kerse.
_..... . 1026
; Robart eig.
Gollheim
Wij menen dan ook te mogen concluderen dat de a-vormen van "(-)waarts" heel goed
in het spoor kunnen lopen van wgerm. a.

Ook lijkt wart 1350, 1357 c.q., opwarts

1356 én in vocaalkwaliteit én in vocaalkwantiteit te corresponderen met nsitt.
[-warts ].
De herkomst van de vocaal in de tweede lettergreep van "honderd" is eveneens niet
1Π77
1П2Й
ondubbelzinnig.
De a-spelling zelf is volgens Franck
"dialektisch" en een
1029
voorbeeld van "Mindering der Qualität". Van Loey
wijst op de onbeklemtoonde positie waarin deze a staat. Wij mogen dus concluderen dat de a hier een gereduceerde
vocaal aangeeft, hetgeen dan ook wel het geval zal zijn in ons voorbeeld vierhondart
1439; vgl. nsitt. [-(hïondart ]
. Een ander zodanig voorbeeld, door Van Loey
1031
1032
, op het voetspoor van Franck
, aangevoerd, echter duidelijk buiten het domein van wgerm. e liggend 1033 , is veertach e.var., in onze charters gerepresenteerd
1034
door het reeds vermelde dryeenderttach 1433. Volgens Van Loey '""' is het type veertach, vijftach etc. Brabants.
Terugkerend tot ons punt van uitgang, eindigen wij onze beschouwing met de kwestie barmans 1379 J.

In het nsitt. konden wij voor Herman, Hermans fam. naam. Hermine

etc. alleen vormen met [s ] noteren : [ Ch]erman], [ (h)ermans], [ (hOermien ]etc.
a van barmans 1379 J vonden wij er dus niet terug.

De

Een [ a ]< [ e ] vóór labiaal ver-

wachten wij trouwens eerst en vooral in de "Saksische" dialecten.

Wij zouden

gaarne willen weten waarvandaan de genoemde persoon afkomstig is en houden de concurrerende, én dominerende, vorm Herman e.var. 1351 e.V. voor een die eerder overeenstemt met de msitt. klankrealiteit.
Onze eindconclusie is dat wij de kans groot achten dat de voorbeelden wart 1350,
1357, opuarts 1356 en nugGnjnddarttig 1439 t.a.v. de spelling met a overeenkomen met

- 21Θ het gesproken msitt., maar dat wij deze mogelijkheid in principe moeten afwijzen
voor harmans 1379 J, terwijl de spelling vierhondart 1439 een niet direct onklankwettig buitenbeentje is. Duidelijk is ons intussen ook geworden dat het onderbren
gen van alle betrokken voorbeelden in deze paragraaf etymologisch gezien een verle
genheidsoplossing is, die wij echter niet konden vermijden.

§ 21

De spelling i(-), ij(-), У voor wgerm. Î

De oudere Sitt. originelen hebben voor wgerm. I het systeem : in gesloten lett.
ij, in open lett. i.

Vgl. 1348 sine poss., tide; 1349 sijn poss. [2x), ghelijc—

alsine<ri>, sine poss., bi, tide; 1350 tijd, ghelijc, sijns, vijftig — tide, sine
sine pass., sine<p> poss•, bi; etc. Op zoek пааг afwijkingen valt ons oog in

inf.,

de eerste plaats op het pron.pers. wir, welke vorm in de periode 1348-1379 M de
alleenrechten heeft, ook daarna voorkomt en in de originelen in totaal 103x en in
de afschriften 18x verschijnt.

Dit pronomen, onfr. wi_, wir, ohd. wir, os. w^ ,

nsitt ./nlimb. [veer], heeft in de Limburgse regionen een opvallende ontwikkeling
ondergaan.

Wij komen op deze kwestie terug in het vervolg van deze paragraaf, maar

willen er reeds nu op wijzen dat de aanwezigheid van wir, gevolgd door het verschij
nen van desbetreffende varianten, in de Sitt. charters berust op overname van een
• · •

·,

M

ri

л

1

0

3

7

Rijnlands model
In de tweede plaats treft ons de spelling -lieh e.var. 1348-1450 0, -lic(s) e.
var.

1352 N-1446 in afleidingen van het type ghemeynlich e.var., apenbaerlich e.var.,
1 ПЗД

ghebrechlich e.var., alle 1348 e.V., pachtelics 1352 N.
Behalve klinkerverzwak1039
1040
king in het oorspr. -lïk
— vgl. onfr. -lik, ohd. -lïh, os. -lik
, nsitt.
1041
[-lik ]
— speelt, althans t.a.v. de verschoven vorm, hier andermaal grafische
1042
ontlening aan Rijnlands gebruik een rol
. De spelling met ij staat
inlautend alleen in 1369 (ghemeenlijch, ghebreclijch, behaudelijch, versuemlijch)
lettergreepauslautend éénmaal in 1435 Cwetlijker] en, daarmee op één lijn, tweemaal
in 1446 Cwitlijcker, jaerlijcker).

Klinkerverzwakking is overigens ook wel de aan-

leiding tot de spelling i in de laatste lettergreep van de eigennamen didderics e.
var. 1352 N e.v., didderich e.var. 1367 e .v., Friderich, friderich(s) (4x) 1443 N.
Wij zullen op deze materie verder ingaan in Í 36.
Verdere afwijkingen zijn :
wilneer "eertijds" 1353 JA, 13Б8 : o.i. verkorting van oude ΐ ingevolge afwezigheid
van de hoofdtoon;
sinre poss.gen.pl. 1367 : schrijfwijze met enkel vocaalteken voor lange voc . in gesloten lettergreep

;

wynant eig. 1360 (3x) : у heeft hier wel de functie van het teken i;
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1044

, maar waarin j zonder meer

verklaard kan worden als orthografische variant
. 1045
van ι
Иеег op de voorgrond tredend zijn schrijfwijzen van het type sijne poss. 1369j sij
pers.nom.pl. 1379 И (2x); sijnen (3x), sijne<ri> poss., bij, tijde, ook Junij, alle
1379 J.

De spelling ij is nu, het gesignaleerde systeem doorbrekend, doorgedrongen

in open syllabe en zal deze positie verder in de overige charters in concurrentie
met andere grafieën behouden.

Bij de afschriften is het systeem trouwens al vanaf

het begin verstoord :
А 1352 N

wijsen inf.

1352 N wisen

sij pers.

si

sijne poss. (2x)

sine (2x)

sijne<n> poss.

sinen

A 1353 JU sijne poss. C2x]
tijde

1353 JU sine (2x)
tide

Bijzonder in het oog lopend bij de voorbeelden van ij in open lettergreep zijn
drij

"drie", vanaf 1379 J, tegenover drie 1348-1368, hij "hier" vanaf 1379 J en

wij "hoe", vanaf 139D.

Wij geven in de volgende paragraaf een overzicht van alle

beschikbare voorbeelden voor de genoemde drie woorden, waarbij wij tevens zullen
vaststellen dat deze t.a.v. de spelling ij e.a. en in het nlimb. een ontwikkeling
vertonen als van wgerm. I.
De tweede fase in de Orthografie voor wgerm. ï in de Sitt. charters wordt niet
alleen gekenmerkt door het binnendringen van ij in open lettergreep, maar ook door
het optreden van enkele nieuwe spellingen, t.w. y, ije, ii en ie :
1 . у : bij het reeds vermelde wynant 1360 moeten nu gevoegd worden 1379 M dry-;
1390 p<ar>tyen; 1399 0 Wyr (naast 1x wijг en 2x wir); 1404 b^; 1421 wy_ (naast 4x
wijr en 1x wir), sy_ pres.opt. 3 s. (2x), ^У. pers.nom,pi. (Зх, naast sij) , dryen dat.
pi. (naast drij) ; 1426 Ыуие<Гі> pres. 3 pi.; 1433 dry-; 1443 N synt pres. 3 pi.
(3x, naast 2x sijn en 3x sijnt id.) , syne poss. (naast sijne); 1446 wysen, by (2x),
Іту_pers. (2x). Verder vinden wij y regelmatig in de afschriften, ook in A 1353 JU
en A 1353 Ν, het meest echter in A 1449. Tenslotte moeten wij hier wijzen op drye
142B, A 1353 JU, in het laatste geval naast drie in het or.

In 1428 treedt drye op

als dat.pl., waarbij men wellicht mag denken aan een niet correct geschreven of
overgeleverde verbogen vorm, vgl. het reeds vermelde dryen 1421.
1046
drye in de daterings-slotformule.

Aangezien noch Franck

In A 1353 JU staat
1047

noch Van Loey

voor nom. en ace. van "drie" een vorm met buigings -e vermeldt, zou bij aanname van
een zodanige voor drye gedacht moeten worden aan analogie naar telwoorden die zo'n
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Op zichzelf genomen kan de spelling drye echter zeer wel in

het spoor liggen van wgerm. eo, naar wij in de volgende paragraaf zullen zien.
2.'ije : lijede "verklaarde" pret. 3 s. 1411. Verder, indien met oorspr. wgerm. ΐ
1 049
, drijeC-) А 1352 N (2x. naast lx drie en naast 3x drie in het or.), A 1390
(naast 2x drie en naast 3x drie in het or.), wije "hoe" 1435, 1436, A 1390, in het
laatste geval naast wij in het or.

Bij de vraag of de e in lijede 1411 beschouwd

kan worden als vocaal met een eigen fonetische waarde, moet erop gewezen worden dat
de kans daarop, ondanks het hier te vermelden lyede Gelre 1327
, uiterst gering
1051
is
en dat onze charters de volgende vormen zonder de e bezitten : lijde 1399 J,
1417, 1416, 1427, 1433, [А) 144Б, A 1401, lide 1401• Voor drije kunnen wij verwij
zen naar het geschrevene bij drye, terwijl wij er tevens de aandacht op vestigen dat
naast drijen in 1443 N in het afschrift van dit charter, t.w. A 1443 Ν, dryn staat.
3. ii : 1379 J siinen poss.; 1404 siin "zijn" inf. (3x), ook katheriin, Goeswiin,1399 J hoogetiitz "hoogtijds" gen.s.j 1411 siin, siine [naast sijne) poss.,
siin inf., sunt (2x, naast sijnt] pres. 3 pi.; 1421 geliick; 1433 siin poss. siin
inf.; 1436 tiit; 1449 siin poss.; 1450 Π siin inf. (6x); A 1446 sii pers.nom.pl.,
siide (2x), sii ne poss. (naast 2x sijne<n>, 2x syne en naast 3x sijne in het or.,
waarin ook sij en 3x sijde staat).

Verder : wiir pers. 1449, 1450 M, hiir А 1390

(naast hij in het or.).
4. ie : nauwelijks : (A) 1446 tziens "cijns", met onduidelijk etymologie
1353 JU sien "zijn" inf. (naast sine in het or.).

In ich

;A

vertie "ik

doe afstand" 1425 hebben wij wel te doen met een uitgangs-e.
Resumerend kunnen wij schrijven dat onze charters, ondanks de —veelal verklaar
b a r e — afwijkingen, op het gebied van de spelling voor wgerm. Î twee perioden kennen :
A. een periode met
1. slechts 2 grafieën : i en ij,
2. de verdeling : i in open, ij in gesloten syllabe;
B. een periode met
1. 5 (6) grafieën : i, ii, ij, ije, y'(ie), niet meegerekend ye in drye 1428,
A 1353 JU; daarnaast staan als afzonderlijke vormen besonder, vonff "vijf",
beide in 1443 N;
2. verbreking van het principe : enkel teken in open, dubbel teken in gesloten
syllabe.

Dit dan in die zin dat ij doordringt in open lett. en ii, ie, ije

al vanaf het begin van hun optreden deze positie, niet zonder daarnaast ook
te verschijnen in gesloten syllabe, innemen.

Schrijfwijzen van het type wil-

neer 1353 JA, 136B en sinre 1367 komen ook nu nauwelijks voor : wilne 1379 M,
wilnee A 1379 (1, ook ыа1пв<еі> 142 ; sins poss .gen.m.s. 1414; vuyrpilz eig.
О

gen.s. 1399 0, naast vuyrpijl in hetzelfde charter.

Verder moet de aandacht
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gevestigd worden op het in de volgende paragraaf te behandelen hir "hier"
1418, 1425, terwijl het pers. wir ook nu het terrein beheerst.
Er moet op gewezen worden dat deze periodisering niet het karakter mag hebben
van een rigoureuse indeling en dat ook een precíese datering niet is te geven. Voor
het optreden van ij in open syllabe manifesteert zich 1369 als beginjaar, terwijl
voor y en ie 1379 naar voren treedt. Wij kunnen dan ook, bij het ontbreken van vroegere dateringen, 1369-1379 zien als de tijd waarin zich een wijziging in het spellingbeeld van wgerm. î gaat aftekenen, waarmee wij chronologisch ook nog stoten op
de eenzame j in jden 1369. Dat het daarbij toch steeds om dezelfde klank moet gaan,
1054
wordt alleen al door de verwantschap der gebruikte grafieën-zelf
aangegeven,
zodat ons de, reeds vermelde, doubletten niet in het minst verontrusten.

Deze

klankwaarde moet in de regel [ie] zijn geweest, vgl. nsitt.[zie:] "zijn" poss.,
[tiet]

, [g31iek]

, [bie]

, [fieftiX], met welke [ie] het nsitt. in

vocaalkwaliteit en/of -kwantiteit aansluit bij het grootste deel van het nlimb

1056

Een [ie]-klank vinden wij ook in nsitt. [drie]
, [(h]ie]
"hier" en [wie:]
1061
"hoe", waarover in de volgende paragraaf meer. Anderzijds zijn er echter uitzonderingen op de hedendaagse [ie]-klank.

Wij wijzen in verband hiermede op nsitt.

[zeen] "zijn" inf., nroerm. [zeen], nheerl. [zied], steeds met een klank niet als
^
1062
uit wgerm. ï, maar als uit wgerm. i in oorspr. open syllabe
. Daarentegen is het
1 HFn
nmaastr. [zien] "correct".
N, nsitt. [ vief]
den vocaal.

Geheel buiten het Sittardse kader valt vonff 1443

. In besonder 1443 N is zeker sprake van een toonloos gewor-

De spelling be- komt zowel in het mnl. als in het mhd . en mnd. voor

De nsitt. uitspraak is [b3zunj8r]/[b3zunj3r]
Gecompliceerder is de situatie t.a.v. h^_ (A) 1446, hijr A 1352 N (naast he in
het or.) "hij" pers., en wir e.var. 134Θ e.v.

Voor "hij" heeft het nsittЛ(h)as ]

, in overeenstemming met de Limburgse toestand dienaangaande ten Z. van de 0r1J

•

dingerlinie

1

D 6 S

U 4.

1·

U

ГU

-.

Ι- Π

4- Π

•

1 069

. Het nlimb. [hae] verklaart Frings

.

als een compromisvorm

tussen inheems hi, waarvan wij de rechtstreekse ontwikkeling ten N. van de ürdingerlinie vinden, en zuidelijker hër

. Terwijl nu _hy CA] 1446 en hijr A 1352 IM af-

komstig moeten zijn uit een hi_-gebied, hebben de Sitt. charters een meerderheid
aan vormen met eie] : 11x he, 4x hee, en deze pleiten voor een msitt. waarde [hae]
1071
De nsitt. representant van "wij" is [veer]
inneemt binnen het nlimb. [ weer ]/[veer]-gebied

, waarmee Sittard zijn plaats
. Dit [veer] is volgens Frings

een mengproduct uit wi_ + wir, uit"niederländischen und rheinisch-deutschen Grund1074
formen"
, waarbij de [ee]-klank ontstaan is onder invloed van de erop volgende
[r]
. D e anlautende [ν] zou toegeschreven moeten worden aan, latere, assimila
tie van de [w] in enclitische positie aan dentale auslaut.

Kessen

is het

met Frings eens waar deze de vorm wer verklaart als een compromisvorm met hd. wir.
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Echter moeten wij voor de inheems-Limburgse component volgens hem daarbij niet uitgaan van een vorm wi, maar van we^

Kessen meent namelijk dat zich uit het autoch-

thone wi_ reeds vroeg een onbeklemtoond we ontwikkelde.

Dit wÊÎ werd later in bepaal-

de gevallen, o.a. onder invloed van de klemtoon, gerekt : wi_.
binnendringende wir ontstond dan de compromisvorm wer.

Uit dit we en het

Voor de Sitt. charters nu

is te schrijven dat geen van de erin voorkomende vormen voor "wij" — Wir/wir 134B
e.V., Wiir 1449, 1450 И, Wijr/wijr 1379 J e.V., Wyr 1399 0 [A 1353 JU, A 1379 M ) ,
1 Q7fi
wy 1421
—aanleiding geeft tot het aannemen van een vocaalwaarde [ее], evenmin
als trouwens

gewezen wordt op een anlautende [ ν ] .

Nadat wij de Sittardse gegevens geordend hebben, is het nu onze taak deze in een
breder geografisch-chronologisch verband te plaatsen.

Voor onze oostmnl. en mrijnl.

bronnen verzamelden wij het volgende materiaal :
Servatiusfragmenten

: i, in open en gesloten syllabe : siner poss. (465),
wif (487), sin pres. 3 pi. (496), si_ pers. (554),
etc. .

Aiol

1 079

: in open lettergreep i, in gesloten lettergreep
meestal i j , soms ii, éénmaal i.

Guigoven 1277

: het meest i, in open syllabe : mine, minen

(ІБх),

sine, sinen (7x), Sinen (2x), steeds poss., bi, si
(3x), Si_ (4x), beide pers., νri, side, Side, bliven
inf., wi, in gesloten syllabe : min (1Bx), Min (4x),
mins (11x), steeds poss., sin (2x) "zijn" inf.,
bewist (2x) p.p., ge prist p.p., wir (3x), hir.
Minder ij, in open syllabe : lijden inf., in gesloten
syllabe : Sijn (2x), Sijns, beide poss., tijt, Sijn
inf., cijns, wijr (3x), Wijr.

Sporadisch y, j , j j ,

ie : Syde, Sy pers., Lye pres. 1 s., Sj_ (2x) pers.,
qujjt, wjjr, wiesden pret. 1 pi., priesden pret. 3
pi., blleve pres .opt. 3 s..
Dudenbiezen

: in de regel i, in open syllabe : bi, dBiloec, de
scnidere, si_pers., vertien inf., Giselbrecht, Gisenbregt, jorgetide, wi etc., in gesloten syllabe :
wif, mins, sin, sins, sinre, steeds poss., Scrinmeker(s], liftocht, beghin "begijn", wir, hir.

Nu en

dan i j , ii, ie : tijt, gevrijt p.p., Tonijs "Antoni„ , . .
..
1080
... 1081 . .
us ?, Johan s u n soné
, quilt
, ble prep.
1082
.
1083
, wier pers.
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Maastr. charters

M 1294 A 6, SP 1294 ME en M 1372 steeds i en nu en
dan y.

In gesloten lettergreep hebben de vermelde

vijf oorkonden dikwijls i, naast enkele malen y,
behalve in SP 1294 ME, sporadisch ij in M 1294 А В,
SP 1294 ME. M 1372 en viermaal ie in M 1372.
Belg.-Limb, charters

: volledige gegevens alleen voor "hij", "wij" en
1 Πη4
"hier".
Vormen die aansluiting vinden bij
wgerm. î zijn : "hij" : het meest hi, iets minder
hij, hy; "wij" : va, wij, wir, vir, wyr, vyr, wijr,
sporadisch : viir, wiirj "hier" : minder hijr dan
hier, nog minder hir, enkele malen hiir, hij, hy, hi.
1ΠΑ5
Verder geeft Moors
alleen een, onvolledig,
overzicht van spelling met i in gesloten syllabe.

Leven van Jesus

1086

: in gesloten lettergreep y, ij (dikwijls naast el
kaar], i, zelden ie, 1x ее; in open lettergreep
doorgaans i, nu en dan y, ij, ie, j, e.

Limb. Sermoenen

10B7

: in open en gesloten lettergreep i, in gesloten let
tergreep niet zelden ie (daarnaast ook sie pers.),
minder ij, у (dit teken ook in open lettergreep],
ii И х ) , ei (1x) .

Venlose c h a r t e r s

10BB

: 1320 : in open en gesloten syllabe ι en ij ; zonder
puntjes.

1345-1543 : in open en gesloten syllabe

aanvankelijk i, in gesloten syllabe ie 1345-1359 en
nu en dan ii 1363-1426.

In de periode 1354-1543

verschijnt verder, in open en gesloten syllabe, ij,
welk teken vanaf 1426, met minder voorkomend ij, ij,
alleenheersend is. Dok vinden wij j vermeld : wj_
1357, 1359 en 1x у : wysen 135Θ.
Gelderse charters

1069

: in gesloten lettergreep : tamelijk regelmatig ij,
daarnaast aanvankelijk ie, ii en rond 1400 en op het
einde van de 15de eeuw sporadisch y.
in open lettergreep : tot ^_ 1370 overwegend i, waar
na ij steeds veelvuldiger wordt tot 1500.
weer *_ 1375-1425 en 1490 vlg. y.

Daarnaast

Verder enige spo

radische en vroege voorbeelden met ie, ii en de op
vallende vormen verliject 1354 en wyif 1346.
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voor het suffix "-lijk" treedt de spelling -lic reeds
in sterke mate vanaf het begin van de 14de eeuw op.
GezondheidsrGgels

1090

: in open lettergreep i; in gesloten lettergreep eveneens i, verder ii, ij, ie in tilt, tijt, verbliet
"verblijdt" pres. 3 s.

Tristan

1091

: in open en gesloten syllabe steeds i, behalve in
amye C2x), Armonye, ylen.

Floyris

: in de regel i, zowel in open als in gesloten syllabe : wif (4), nit "nijd" (51, mine poss. (10), gelic
C24, 34), sein (63), si_pres.opt. 3 s. (64), etc.
ook mir, wir, gir pers.

Een spelling met ie ver-

schijnt, behalve in blieuit pres.opt. 3 s. (14), in
de pron.pers.-vormen mie (142, 144) en sie (5, 29,
30, 40 etc.
Bestiaire

1093

1 0 9 2

).

: zowel in open als in gesloten syllabe staat regelmatig i, in gesloten syllabe nu en dan ii.

Verder

verschijnt in open syll. 4x у en in gesloten syll.
3x ij. De spelling ι staat zeer zelden in open syle
e ε
labe, m.u.v. de pron.-vormen wi. gl, dl• In geslo
ten syll. komt ι meer voor.
Rüther

1094

: in de regel i, zowel in open als in gesloten syllabe.
Uitzonderingen : ie in driezich, scienet en misschien
in sien (ook 4x drie naast 7x dri), verder e in
rechen.

Karlmeinet

1095

DramenbruchstöcKe

: uitsluitend i .
1096

: in open lettergreep : meestal i, bij uitzondering
y; in gesloten lettergreep : bij uitzondering i,
meestal y, nu en dan ij en éénmaal ie [wief) .

_..,,. . 1097
Gollheim

: in de regel i, zowel in open als in gesloten syllabe.

Nu en dan ook ij, ii, ie, steeds in gesloten

syllabe, behalve in ahie.
Judenschreinsbuch

1098

: i in open en gesloten syllabe : bliuen inf., schriuen inf., afliuich, bi, vridages, drissich "dertig",
Ringassin "Rheingasse", wilne, wif.
y in open en gesloten syllabe : wyue e.var. dat.s..
o

by, sy pres.opt. 3 s., Ryngassen, sytmuren dat. s.,
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lyftzucht в.var., wyf, ook lychgams gen.s.
ij, minder vaak voorkomend, eveneens in open en ge
sloten syllabe : schrijuen inf., sij, Rijngassen,
zijt e.var. "tijd", wijf.
Hagen

1099

: i in open syllabe : si_ pers., bi^, vri, ook drij
daarnaast ie in hie pers.
1100

Pilgerfahrt

: in open lettergreep : i, y, ij; in gesloten letter
greep : y, ij en éénmaal i : serift "schrijft" pres.
3 s.

Gulikse charters

: in de oudere charters staat in open syllabe regelmatig, in gesloten syllabe nu en dan, de spelling i.
1251
In W I 21 В
, maar vooral met de oorkonde L III
1312
120
verschijnt eveneens y, welk teken dan spoe
dig i overvleugelt. De spelling ie komt alleen voor
in enkele der vroegste stukken, ij vinden wij slechts
12B9
in W II 1076
gewijst p.p. en in S 1401 en S 1417
1312
uit het Sittards archief* ei alleen in L III 120
bevreiden inf., terwijl ije, ye en ii geheel ontbre1251
ken : W I 21 В
sin, sine, sime, sinen poss.,
1101
side, andersine
, wisen "wijze" dat.s., ziden
"tijden" dat.pl., etc, sin "zijn" inf., sy_ pers.,
sy pres.opt. 3 s., syde dat.s., syden dat.pi.,· W I

77 1261 м .
55

.

;

.

nine, mine, mines poss., sj^ pers., sine,

sinen, siner poss., dri, Drizzich "dertig", siden
dat.pl., viret pres. 3 s., wier subst., mien poss.,
sien poss.,
pres."zwijnen"
3 pi., blieuen
inf., blieue
pres.opt.
3 sien
s., svien
nom./acc.pl.,
drieuen
1 JFi?

inf., vesperciet; W I 56

side dat.s., siden dat.

pi., si pers., wize "wijze" dat.s., dri, uerzien
"afstand doen" inf., uerzin, verzin, sin Wif, sin
1 7ЯЯ

"zijn" pres. 1 pi., sie pers.; W I 69 A

¿eliche,

о

vruntliche etc., vriheide. Scrivere, gelicher wis,
dri, zit "tijd", sin "zijn" inf., bevrieden inf.,
lieve "lijf" dat.s.; W I 69 В 1 2 6 3 = W I 69 A
W I 70

1 2 6 3

1076 ^

8 9

= W I 69 A

1 2 6 3

1 2 6 3

1263

;

m.u.v. vrieheide; W II

= W I 69 A
+ ziden dat.pl. en gewijst
1299
12R3
p.p.; W IV 34 5
= W I 69 A
m.u.v. drij,
1312
bevriden, liue; L III 120
zi pres.opt. 3 s.,

- 226 si id., side, sin inf., gelicher wys, zyt, syn
inf., dry etc., bevreiden inf.; L III 236

wis

"wijze", ryches, syden, ryden inf., syn id., dry1337
hundert etc.; L III 313
drissig, ву pers., Ryne,
1341
dry, dryn dat.pl.; L III 364
sine poss., wys,
1344
alzyt; L III 405
getziden, bliuen inf., wisen
dat.s., syte, sy pres.opt. 3 s., syn pres. 1 pi.,
1344
bewyst p.p., etc.; L III 409
erkrigen inf., sin
sime, sine poss., riden inf., wys subt., sy^ pres.
opt. 3 s., by_, ryden inf., etc.; L III 464

1 τ до

sin,

sins poss., wise, zo lifzuchten, zu lyfzuchte ind
1349
lyfdagen; L III 476
ziden, bewisen, si pers.,
schynt pres. 3 s . , zyt, zytlich, lyf, vry; L III
1349
479
drihundert, syn, syme poss., zyt, bewysunge;
1351
L III 502
syn inf. en pres. 1 pi., zyden; L III
554

sin poss., bliuen(e), syde; L III 561

riden inf., bliuen id., ryden, wyne, pyle; L III 713
syn pass., zyt, dryhundert; L III 777
1379
vurtzyden, syden, stryde etc.; L III Θ34
side,
1 тпл

bi tyden, tyt, syn wy; L III ΘΘ1

syte, syn,

syme, syne poss., dry, zyt der dryer jaire etc.;
A Q Π D

L III 931
syte, by, syn poss., lyffdage etc.;
1392
L III 966
des gelix, viantliche, des gelyx,
vyentliche, wy, syn inf., etc.; S 1401 vrijheide,
sij pers., tzertzijt, sijn inf., Assijsen, blijue<n>
inf., vrijen inf., quijt, gelijch, wijs, vissche1402
rie<n>; L IV 13
wy, by, wyffe, vry etc.; L IV
1403
23
wy, syn inf. + pres. 3 pi., etc.; L IV 55
1410
wy, syn inf., drydusent, dryndusent dat.pl.;
1411
L IV 63
syde, sy pers., gelychen, blyuen e t c ;
1412
L IV 72
zyden, syme poss., etc.; S 1417 Wy, wy,
by, vryheiden, eyngerwys, syn pres. 3 s., sij pers.,
1424
sijn inf., wi^, £І, vriheiden; L IV 191
wy,
syde, tyt, wyff etc.; enz.
Niet opgenomen is wir : waar voor "wij" niet wy (wi)
staat, staat wir.
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: in 1346, nog, enkele malen i en ie in open en ge
sloten syllabe, later sporadisch : ie 1x (1372 hie
pers.), i 4x, met verder wir in 3 charters.

Met

het stuk van 1364 begint een overheersing van y,
welk teken ook in 1346 reeds aanwezig is : L III
1 "λύ R

429

wi_, bewisen, mi, minen, minre poss., mien,

miene, sien poss. (veelvuldig), wys, wyflieh; L III
560

wi, sy^ pers., vyftich; L III 65Θ

sine

poss. myn, mynen poss., hy_, tyt, vyf etc.; L III
1372
721
sine poss., hir adv., hie pers., wy, syt,
1373
Ryns, erftyns, vyfftich etc.; L III 744
myne,
1 Я7R

mine poss., by^ tzyt, syden etc.; L III 7Θ7
myns, myme poss., wyns, wyne, zyt etc.; L III 975
1392
siner poss., wy, tyt, inryden, dry; L III 990
1393
wy, syden, syn pres. 3 pi., tyt, dry, dryhon1405
dert etc.; L IV 32
Wir, syde, syn inf., rynsche,
1 41 R

dry etc.; L IV 9Θ

w\/, tyt, synre poss., by

1 41 fl

e t c ; L IV 111
Wir, sy
S 1421 Wir, vrijheiden, Sij
wijs, synen poss.; L IV 150
syn inf. en pres. 1. 3 pi.,

pers., wys, wyns etc.;
pers., sijn pres. 3 pi.,
1423
Wir, vryhen wille,
bystendlich, sy pers.,

wys. dry etc.
Bergse charters

1102

: in de regel i en y, het laatste teken vanaf 131Θ;
zelden ie.

Het door ons verzamelde materiaal toont aan dat er een overeenkomst is tussen de
Gelderse charters en de Sittardse t.a.v. de verdeling der grafieën ij en i : een
aanvankelijk systeem : ij in gesloten, i in open lettergreep, wordt in beide chartergroepen verbroken, doordat ij een expansie in open syllabe uitoefent.

Als datum

van overgang geldt voor Gelre ± 1370, terwijl in Sittard het eerste charter met ij
in open syllabe van 1369 dateert.
den van ij —

1354 —

In Venlo is kennelijk al vanaf het eerste optre-

een systeem in Gelders-Sittardse zin afwezig, terwijl deze

grafie er blijkbaar eerst laat (1426) een dominerende positie verovert.

Overigens

is het omschreven systeem strenger gehandhaafd in Sittard dan in de Gelderse charters, waar al vroeg enkele malen ij in open syllabe verschijnt —
1103
—

reeds 1333 lijve

evenals trouwens in Guigoven 1277 en Leven van Jesus, terwijl wij verder

wijzen op de toestand in de Belg.-Limb, en de Venlose charters.

Weer meer op het

oudere "Sittardse" standpunt inzake ij en i staan daarentegen Limb. Sermoenen en
Aiol.

Nog ouder is klaarblijkelijk een periode met i zowel in open als in gesloten

- 22Θ syllabe, welke oudere situatie aangetroffen wordt in Servatiusfragmenten, Oudenbiezen, Sint-Pieter 1294 MA en 1294 NE, Haastricht 1294 A 4 en 1294 A 6, Gezondheidsregels, Tristan en nog herkenbaar is in Guigoven 1277, Limb. Sermoenen, Venlose charters.

Regel is dit spellingprincipe verder in Floyris, Bestiaire, Rother,

Karlmeinet, Göllheim, de oudste Bergse charters en herkenbaar in de oudere Gulikse
ή 'Э л о

charters en Meurs L III 429
Opvallend is dat in de Sitt. charters uit de eerste periode twee grafieën ontbreken die zowel in onze oudere niet-Sittardse teksten als, gedeeltelijk, in de
Sitt. charters uit de tweede periode wél voorkomen, t.w. ie [Guigoven 1277, Oudenbiezen, Maastricht 1372, Leven van Jesus, Limb. Sermoenen, Venlo 1345-1359, Gelderse charters, Gezondheidsregels, ook in Floyris, Rother, Dramenbruchstücke, Göllheim, Hagen, Gulik W I 55
1263

, W II 1076

1289

1261

, W I 56

, Meurs L III 429

1262

1 3 4 6

, W I 69 A

1263

. W I 69 В 1 2 Б З , W I 70

evenals in L III 721

1372

, terwijl i in

de Bestiaire mogelijkerwijze meegerekend kan worden), en ii [Aiol, Oudenbiezen,
Limb. Sermoenen, Gelderse charters, Gezondheidsregels, Bestiaire, Göllheim; Belg.Limb. charters en Venlo 1363-1426 zijn hier later).

De, zeer schaarse, voorbeelden

van ye en ije die wij buiten Sittard gevonden hebben, zijn doorgaans vrij vroeg :
1104
1105
ye : vryeheit. wyes adj., beide Gelre 1343
, lyef Gelre 1386
, gekryeghen
11 DR
inf. Kleef 1339
, wellicht lyede Gelre 1327 en amye (2x), Armonye in Tristan;
11П7

ije : verliject

p.p. Kuik 1354

11Πη

en misschien drijedusent Gelre 1445

Jonger dan in andere bronnen is tenslotte in de Sitt. charters ook de spelling j in
jden 1369. Wij troffen deze nl. verder aan in Guigoven 1277 Sj_ (2x, naast 2 voor1109
beelden met -jj-). Leven van Jesus
[te snjdene, mj) en Venlo 1357, 1359 (wj).
De door ons aangevoerde bronnen globaal beziende, stellen wij vast dat de oostmnl. een ontwikkelingslijn vertonen die zich verwijdert van die van de mrijnl. Aan
vankelijk hebben de oudere teksten in beide groepen een zekere overeenstemming t.a.
v. het gebruik van de grafieën i en ie.

Dan echter is het in onze jongere oostmnl.

bronnen het, overigens reeds vroeg voorkomende, teken ij dat de heerschappij verwerft, terwijl in onze jongere mrijnl. bronnen hier eerder y deze positie inneemt.
Natuurlijk moeten wij er daarbij van uitgaan dat Lacomblet, evenals trouwens aan de
1110
andere kant Nijhoff, juist gelezen heeft.
Nu weer tot Sittard terugkerend, stellen wij afsluitend vast dat de charters uit
deze plaats in de eerste periode op standaardmnl. standpunt staan : in open syllabe
1111
doorgaans i, in gesloten syllabe meestal ij
. In de tweede periode zien wij een
aantasting van dit, oudere, standpunt, zoals ook in Gelre, op een praktisch gelijk
tijdstip, terwijl Venlo eigen wegen gaat.

T.a.v. de grafieën zelf kent Sittard dan

enerzijds een aansluiting aan het Guliks-Meurse beeld t.a.v. het gebruik van y,
eventueel ook t.a.v. ye (Meurs), anderzijds een zich afwenden daarvan, door uitbreiding van ij en gebruikmaking van ii, welke laatste spelling in onze mrijnl. bronnen
alleen voorkomt in Bestiaire en Göllheim.

Dit ii is voor Sittard eerst en vooral
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archalstisch-standaardmnl.
in Venlü 1363-1426 optreedt.

, welk archaïsme niet alleen in Sittard, maar ook
Archaistisch is voor Sittard ook, als wij goed zien,

de zeldzame, perifere spelling ie, die men dan ook bepaald niet als een sterk argument voor een [ie ]-klank mag laten gelden.

§ 22

De spellingen i(-), y ( - ) , ij(") en e(") voor wgerm. ê en wgerm. eo

De Sitt. charters hebben op het gebied van wgerm. ê en wgerm. eo, buiten het
reeds in $ IS vlg. behandelde emmerme<re> 1353 JA, 1360 c.q. ne<JiÏ>mermere 136Θ,
de volgende schrijfwijzen :

ij

ye
134Θ
1349
1350

1351
1352 F
1352 Ν

1353 JA
1353 JU
1353 Ν

1356
1357
1360
1362
1367
136Θ
1369

brief (2xb yemans
sien inf.
brief C2x)
yemana
sien, vier
brief (2x).
sien, priest<er>1, verdient
brief,, sien
brief (2x).
sien
brief (2Χ),
sien, vierdel, :Liet
pret. 3 s.
brief (2x),
sien
brief (2x)
sien
brief,, sien

maniren

ymans

тап1ге<п>,
didder<en>
maniren

andrija [2x)

ymans
ymant

maniren
maniren

andrijs C2x)

ymant

maniren
didderics

ymants

maniren

ymans

maniren

ymants

andrijs (2x]
[vijftijn ,
sestijnde]

C2x],

ymants

maniren,
veertinacht
(2x)
manú-en

(2x),
vier

ymants

maniren

[2x).

ymants

brief (2x),
sie<n>
brief C2x).
sien
brief (2x).
ieghe;Lieh,
vier
brief C2x).
maniere<ri>

ymants

maniren, Mar-- andrijs (3x)
griten, didd<er>en
[dertijn]
manir<en>

brief
sien
brief
sien,
(2x]
brief

ijs

ymants

maniren,
didderich
briue C2x)

veertinacht
C2x]
(sestijn]

ij

ye
1379 H

ije

ei

brief C5x), yeman
sien, manieren, niet

Tzxì, ge1379 J

1390

1399 J
1399 О

1401
1402

1404

schiet ρ .ρ
yemans (2x)
brief(f)
( 6x ), sien
(2x), ge_sien, ongekancelliert,
manieren
(2x)
brief (2x), remans
sien. Dierich e.var.
[5x] geviele opt .pret.
3 s., dienst
brief, brie- yema<Ji>s
ue
brief (2x), yema<Ji>5
aengesien,
diederics,
dries eig .,
manieren
brief(f)
yemants
(2x1, vierhondert
brief e.var. yemants
С 6x ) , andries e .var.
[2x), Dries,
priester,
vierdell,
vierhundert,
vicieren
brieff [2x], yemanE
andries [2x),
erviele opt.
pret. 3 s.,
vier e.var.
[2x)

andrijs (2x)

ω
verdel C4x)

liuen eig.
gen .s.
maniren

maniren

ij

ye
1411

brief if]
(Зх), andness,

ije

ее

yemants

maniere <T\>,

1414

1417
1418

1421

1425
1426

vierhond<Br>t
bneff (2x) ,
dienst, andries, iema<T^s,
liecht (2x)
'licht",
lieuer C2x],
тапіег<^п>,
vierhondert,
viertens
bneff (2x) , yemants,
Andnes,
manyere<n>
vierDehalve
bneff ís)
manyere<n>
(3x), sien,
priester,
vierhondert,
lieuer
brief e.var. yegelich
(Зх), sien, e.var. "elk"
vier e .var. (6x)
(4x), dien
sten (2x ),
ІіеЭег e.var.
(8x), liefflicher, beliefft, maпіеге<п>,
niet [2x),
hier
bneue,
vierhundert
bneff, An- yemans,
dries e.var. dryeske<n>
[2x), vier
eig., nyet
e.var (2x)

yt "iets"

[voir)geordineert p.p.
(3x)

ordineren e.
var. (3x),
c<on>finneren
[scoele<re>n,
Schoele<re>n
e.var. [2x)
dat .pi.]

1427

1426

1433
1435

143B

brieff (2x),
(2x), yemans
Andries,
Kiesen inf.,
manier<en>,
priester,
vierden ord.,
vierhundert
brieff, vier
vier- bryeue
hundert e .var .
(2χ], lieue<n>
yma<n>
brieff e.var. yema<n>s,
kalencyeC3x)
n<er>e inf.
brieff e .var. yemantz
(2x), andries,
Dries, erkie
sen, vierhun
dert
brieff e .var. yemantz

lijuen eig •
gen.s .

diderich

l?.x) , andries,

1439

1443 F

1443 N

kiesen, vier
e.var. (2x)
brieff e.var.
(2x), andries,
erkiesen,
vierhondart
brieff e.var.
(2x), andries,
erkiesen,
niet, vierhun
dert
brieff e.var.
e .var.
[5x3, (ver)dienen (2x3,
andriess (6x),
lieuer, vier
e.var. [9x),
d n jindviertzich, geschien inf .,
hielden opt .
1 pi., liessen

yema<n>tz

yemans

yecklich
e.var.
"elk" (8x),
nyet (4x]

Friderich
e.var. [5xJ

we, herna,
hernamails
[Scholeren
dat.pl.]

ij

ye

1446

1449

1450 П

145Ü Q

А 1352 N

A 1353 JU
А 1353 Ν
А 1379 И

id., verkiessn pres. 1
pi.
bneff [2x) , yemans, maDries e.var. nyeren
C4x)
sesendeviertich,
vierhondert
bneff, an_- yemantz
dries, vierhondert ,
lieuer
bneff,
yemantz
dness, Andries, vierhundert
bneff e.
yema<ji>s
vai . (4x3,
andnes, егkiesen,
vierhon d<er>t
brieff [2х], yemantz
sien, vierdell, an
dnes (2x3,
diedenchs,
liet pret. 3
s ., vijff tien, sestiende
b n e f f ( 2 x ) , yema<n>s
s i e n , maniere<n>
b n e f f (2x3 ,
s i e n , manie

reen^

brief (5x),
sien, maniere<n>, geschiet p.p.

увта<П>,
nyet (2x)

ije

Diderich

noegenveirtich

breue

breue

manijeren

ymants

veertlnacht
C2x3

veertinacht
(2x3

ye

A 1390

A 1401
A 1402

A 1446

A 1449

brief

(2x),

sien, die rick e .var.
(4x), geviele, dienst,
vljfftien
brieff (2x),
vierhondert
brieff e.var.
( Bx ) , andries (2x),
dries,
priester,
vierdell,
maniere<n>,
vierhon^
d<er>t, vicieren
brieff (2x),
Dries e .var.
(4x], sesendeviertich,
vierhondert
brieff, brieue, vierhon
dert, nyegenjndviertich,
lieuer

yema<ri>tz

ij

ije

didrich

li.juen

ljema<n>tz

yema<n>s

yema<n>s,
manyere<ri>

Diderich

nycheil
ω
m

yemantz

Andreis
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De opname van sien "zien" inf. e.var. 134Θ e.ν. in deze lijst hebben wij reeds
aangekondigd en toegelicht in f 14. Moeilijker is de situatie t.a.v. de tussen
vierkante haken geplaatste voorbeelden dertijn 1362, vijftijn 1352 N, sestijnde
1352 N, ssstijn 1356, die evenals sien e.var. 134Θ e.v. de wgerm. grondslag -eha1113
bevatten, maar die in het nlimb. de lijn volgen van ogerrn. ai, ohd. ê
. Wij
laten de onderhavige vormen voorlopig buiten beschouwing, maar komen er verderop in
deze paragraaf nog op terug.

Tussen vierkante haken staat ook scoele<re>n, Schoe-

le<re>n e.var. (2x) 1421, Scholeren 1443 N, steeds dat.pl., omdat, naar wij nog
zullen aanstippen, het desbetreffend suffix zeer wel zijn oorsprong kan vinden in
lat. ârius.

Geheel onbesproken laten wij in deze paragraaf vormen van het type

emmemie<re>, пе<піі>твппеге 1353 JA e.v., omdat deze, ook m.b.t. onze overige bronnen,
reeds besproken zijn in $ 18.vgl.
Na deze explicatie kunnen wij ons begeven op het domein van wgerm. ê en wgerm.
1114
eo. Deze beide bases zijn in het A.B. samengevallen in de klank [ie].
Ook in
1115
de meeste dialecten hebben beide vocalen gelijke ontwikkeling gehad
, welke
ontwikkeling in Ned.-Limburg, uitgezonderd in het uiterste noorden van deze provin111 fi
eie, doorgaans geleid heeft tot de klank [ее]
. Sittard en naaste omgeving
1117
hebben hier echter in de regel onder stoottoon [ei]
, t.g.v. de Sittardse dif111 fi
tongering, daarentegen bij sleeptoon weer [ее]
. Tot het gebied der Sittardse
diftongering behoren volgens ons niet meer Amstenrade en Oirsbeek, die er wél toe
1119
horen volgens het kaartje der S.d. bij Dols
. Hier heeft Heerlen, met
[ее], het gewonnen van Sittard.
De diftong [ei] is ontstaan uit een vroegere
1121
monoftong [ее]
, die dus in de niet-diftongerende dialecten wordt voortgezet.
Hier moet echter wel nog opgemerkt worden dat de streek Heerlen-Oirsbeek voor wgerm.
1122
heeft. De

e, eo onder sleeptoon als regel de ons reeds bekende klank [іеЭ]

in de Limburgse dialecten geheel afwijkende ontwikkeling van "(n)immermeer" kwam
reeds ter sprake in S 18 vgl.
o.a. nsitt. [brei:f]

1 1 2 3

Hedendaagse parallellen voor onze voorbeelden zijn

, [ еі:Эг] 1

1 2 4

Ί Ί 77

"vier", [prei:st3r] 1 1 2 5 , [v3rdei:nt] 1

1 2 6

Ί^^η

pres. 3 s., [ l e i : t ]
" l i e t " p r e t . 3 s . , e t c , n h e e r l . [bree:f ]
, [vee:r]
1129
1130
, [pree:st3r] enz.; met sleeptoon : nsitt. [eem3(s)]
"iemand", ook [zeen]
1141
1147
ичч
"zien" inf.. nheerl. [ie(3)m3(s)]
, [zie3]
.
1134
Volgens Frings, in zijn Mittelfränkisch-niederfränkische Studien
, heeft de
monoftong [ев] niet altijd gegolden in Limburg, maar is deze daar gekomen door be
trekkelijk late Ripuarische expansie.

In hst Ripuarisch is nl. eerst wgerm. eo

volledig samengevallen met wgerm. ê, en wel door een oud monoftongeringsproces eo
> ее.

T.g.v. de werking der "Schärfung", de stoottoon dus, welke reeds sinds de

vôôroudhoogduitse tijd optrad, werd de deelname van deze ее aan het Hoogduitse diftongeringsproces, dat uiteindelijk leidde tot nhd. [ie], verhinderd.

Frings

schrijft letterlijk : "Die schärfung hat im ripuarischen die alten e, o schon in
der vorliterarischen zeit des althochdeutschen von dem gemeindeutschen process
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abgeschnürt"

1135

.

Daarentegen verloopt in het Nederfrankisch, dus ook in Limburg,

het "aus einer ältesten überdehnungs und zweigipfligkeitstendenz" ontstane difongerings- en secundaire monoftongeringsproces van oude ê en ô "in gemeindeutschem
sinne".

Frings is van mening dat de Nederfrankische ie uit wgerm. ê (en eo) en oe

uit wgerm. 6 in vroegere tijd gereikt hebben tot aan de Benrather Linie, wellicht
zelfs over deze lijn heen tot in de noordrand van het Ripuarisch.

Echter werden

Α Λ ΓΙ C¡

in de 14de-16de eeuw de ie en oe verdrongen door de noordwaarts

stotende, in

het Ripuarisch steeds behouden, ее en oo.
In een later artikel. Germanisch o und e, waarin zeer breed over de o, maar nauwe1137
lijks over de ê wordt gehandeld, blijkt Frings

zijn theorie over de verdrin-

ging van een Frankische ie-klank door een Ripuarische ee-waarde in Limburg, trouw
te zijn gebleven, welke kwestie wordt gekoppeld aan het feit dat in hetzelfde gebied een eveneens Ripuarische oo-waarde een Frankische oe-kwaliteit verdrongen zou
hebben.

Alleen wordt "Ripuarisch" nu uitdrukkelijk "Keuls" en wordt "Frankisch"

bepaaldelijk "Brabants".

De uitbreiding van de Keulse klankwaarden wordt veronder-

steld plaats te hebben gehad vanaf de 13de eeuw, omdat deze stad vanaf die tijd
snel haar culturele en politieke macht uitbreidde.

Een wezenlijk andere opvatting

schijnt Frings nu te hebben over de voorgeschiedenis van de Keulse ее, die hij nu
niet meer verklaart als rechtstreekse voortzetting van wgerm. ê, waartoe ook wgerm.
eo door een vroeg monoftongeringsproces zou zijn overgegaan, maar waarvan hij nu
meent dat ze identiek is aan de ontwikkeling van oude ô in die zin, dat, zoals ook
in het Ripuarisch gebied een ontwikkeling plaats vond van monoftong oo tot diftong
uo, waaruit later weer een monoftong oo ontstond, ook uit wgerm. ê eerst een diftong ontstond, welke diftong dan weer gemonoftongeerd werd tot ее.

Bij dit monof

tongeringsproces zou zich dan de oude diftong wgerm. eo, io aangesloten hebben en
vanuit Keulen werd nu de nieuwe klankwaarde naar Limburg overgebracht.
Om de vermelde theorieën van Frings op hun waarde te onderzoeken, moet het ons
ter beschikking staande materiaal worden nagegaan.
$30.

Nu gaat het om wgerm. ê en eo.

Voor wgerm. 6 doen wij dit in

In het kader van ons onderzoek en bij de

schaarste aan gegevens laten wij het voorstadium van de Ripuarische ее buiten be113fì
schouwing.

We richten dus de blik op de verhoudingen in Limburg; naar de op-

vatting van Frings moet hier, zagen w i j , een oudere "Brabantse" [ ie ]-waarde in
strijd zijn geweest, nog zijn of nog komen, met een jongere "Keulse" [ee]-waarde.
Voor de Sittardse charters is zelfs bij hedendaagse stoottoon de mogelijkheid van
een [ei]-waarde niet bij voorbaat uit te sluiten.

Hier interesseren ons in de

eerste plaats die voorbeelden welke de grafie eC-ü herbergen, een slechts kleine
groep, zoals uit ons overzicht blijkt. Bovendien zijn ze ongelijk van waarde.
T.a.v. veertinacht (A) 1353 H en verdel 1399 0 is te schrijven dat voor "veertien",
1139
"veertig" en "verrei" in het mnl. de e-vormen regelmatig voorkomen
, als ge1140
volg van een bijzondere ontwikkeling van ie ойг г + dent.
. Het nsitt. heeft

- 23Θ [ vee:rtee:n ], [vee:rtiX] en [vee:ddl], het nheerl. [ івЭ : tied :п ], [vieöitiX],
1141
en [vie3:ddl]
, zodat wij hier op een ontwikkeling stoten als van ogerm. ai,
1142
ohd. ê
. In de Sittardse charters staan naast elkaar de reeds vermelde vormen
veertinacht (A) 1353 N. verdel 1399 0 en de nog aan te voeren voorbeelden vierdel
1352 N, vierdell (A) 14D2, A 1352 N. drijindviertzich 1443 N. sesendeviertich (A]
1446 [nyegenjndviertich A 1449], een situatie die overeenkomt met die in de \Jen1143
1144
lose

en, vooral, in de Gelderse charters

. Welke klankvorm gegolden

heeft voor het msitt. vermogen wij niet te achterhalen —

terzijde staat nog de

vraag of in verdel 1399 0 sprake is van spelling met enkel vocaalteken of van een
1145
direct voorstadium van nnl. [ егЭі]
— m a a r het is in elk geval duidelijk
dat de onderhavige e-vormen niet representatief zijn voor de normale ontwikkeling
1146
van wgerm. eo
Een zekere overeenkomst met de zoeven behandelde materie heeft de in onze char
ters voorkomende wisseling ordenere<n>, ordineren [2x), geordineert (2x), voirgeordineert, c<oh>firmeren, alle 1421 —ongekancelliert "intact" p.p., vicieren "be
ïnvloeden" inf. (A) 1402, kalencyen<er>e "aanspraak maken" inf., mnl. calangeren
1147
etc.
, 1433. Ook hier komt nl. in het mnl. de e-vorm, t.w. -eren e.var., regelmatig voor, naast -ieren e.var., in aan het Frans ontleende ww. op -ier/-er.
114fl

T.a.v. het onderhavige suffix correspondeert de msitt. spelling dus met het
in wezen alg. mnl. beeld.

Conclusies aangaande de msitt. uitspraak zijn dan ook

moeilijk te trekken, al kunnen wij wél schrijven dat niets wijst op overeenkomst
1149
met de nsitt. vorm [-еі:ЭгЭ]
, terwijl duidelijk is dat wij ons ook ditmaal
buiten het eigenlijke gebied van wgerm. ê, eo bevinden. Overigens blijkt, getuige
de Sittardse voorbeelden, de ie-vorm niet specifiek Vlaams te zijn, zoals Van Loey
1150 . . .
^
··
4.»·
. . . T . . 1151
t ,.·.·
zich afvraagt, waarbij wij verder wijzen op turnieren inf. in Tristan
en
op enige ier-vormen in S 1396 I : Approbieren, confirmieren, confirmiert p.p., en
1152
1396 II : consentieren, consentiert p.p.
Onzeker is of wij 5сое1е<гв>п. Schoele<ra>n e.var. (2x) 1421, Scholeren 1443 N
tot de categorie van wgerm. ê, eo mogen rekenen.

Het is nl. heel goed mogelijk

dat wij hier te doen hebben met een vorm van het type mnl. scolare (mlat. scholaris]
1153
1154
<lat. [-ârius]
, met primaire umlaut van deze a
. Het nsitt. dat voor het
1155
suffix -ier de vorm [еі:Эг] heeft
, biedt ons hier, wegens het ontbreken juist
van "scholier"
, helemaal geen hulp.
Opvallend zijn de vormen we "hoe" 1443 N, A 1449, herna, hernamails, beide 1443
N, omdat het nsitt./nlimb. hier een andere ontwikkeling vertoont dan een vanuit
1 i Ц7

wgerm. ê, eo : nsitt. [wie:]

, [ (h)ie ]

1 i Цд

. Daarom valt op vermelde voorbeel-

den al direct de verdenking dat het ontleende schrijftaalvormen zijn, op welke
kwestie wij verderop in deze paragraaf nog terugkomen.
Zo blijven van de opgesomde voorbeelden alleen breue 1449, 1450 14, sent mycheil
A 1446 en sente Andreis dach A 1449 als mogelijke getuigen voor een [ ее ]- ( [ei]-]
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klank over.

Dit overgebleven aantal voorbeelden mogen wij niet vermeerderen met

se(eJlen "zielen" gen.dat.aoc.pl. 1399 J (2x], 1418, 1443 N, seelmisse e.var. 1443
N (22x), derteenden 1414, viertene 1414, achtens "achttien" 141Θ, vijftein 1379 J,
vijfteyn 1390.

Zoals wij reeds schreven in $ 13, wijst de spelling met e(-] hier

op een bijzondere ontwikkeling, nl. alz
ontspoord [zei:l], en [tee:n].

van ugerm. ai, ohd. ê : nsitt. [zee:l],

De concurrerende vormen met ie, t.a.p. aangevoerd,

moeten w i j , zagen wij verder, beschouwen als schriftelijke ontleningen, aan standaardmnl. gebruik, terwijl de aldaar eveneens vermelde spelling met ij de waarde
heeft van een oudere, echter in de lijn van wgerm. i liggende, variant van deze
ie, naar wij nog zullen ervaren.
Evenmin mogen wij hier meerekenen de_ art./dem.nom.m.s.
0, 1433 (4x], rel.nom.m.s.

1379 J C4x), 1390, 1399

(A) 1390 (3x) , 1417, 1421 (3x, naast de£ en die] , 1433

(5x), 1443 N, A 1379 M (naast die_ in het o r . ) , dee_ (1421). Het nsitt. heeft hier,
1159
1160
als dem. en rel.m.s., [ dae ]
, naast η.s. [dat]
en f. /pi. [die]. Dit
nsitt. [dae], met een klank als van gerekte wgerm. e
, staat in het nlimb. te
11 K7
li БЗ
midden van soortgelijke vormen
. Een relatie met hd. der is aan te nemen
11 R4
eerder dan een eigen ontwikkeling vanuit die
. Als art./dem.m.s. wordt de_ in
onze charters beconcurreerd door het standaardmnl.
die 1346 e.v. (in A 1353 JU
11 BR
dy) en het aan het hd. ontleende
der, als rel.m.s. éénmaal door het stan1 Л R7

daardmnl.

die (1421) en éénmaal door dye (1379 J ) . Opvallend is de conse-

quentie waarmee de(e) in onze charters gebruikt wordt voor het masculinum

: de

enige ontsporing vinden wij in het zeer late afschrift van het charter van 1449 :
bynnen de vursz; stat van Zittart A 1449 (in het or. : dij).

Deze consequentie

pleit voor identificatie met nsitt. m . s . [dae], waarmee wij ons dus buiten een
11 Rfl
ontwikkeling als van wgerm. e,

zoals in nnl. m . s . [die]

, bevinden.

Nu wij de voor deze paragraaf niet-relevante Sittardse voorbeelden met e-spelling afgescheiden hebben van de wél ter zake dienende e-vormen, willen wij nagaan
welke plaats deze laatste innemen binnen het oostmnl .-mrijnl. verband.

T.a.v. dit

kader verzamelden wij de volgende gegevens :
Servatiusfragmenten 1169
.
.
- .
1 .
: in de regel i, zelden ie.
.. , 1170
Aiol
doorgaans ie; ii in diir; i in uligen "vliegen"
nom.pl., ij in sijn ( 1 X , naast sien), hijr (naast
hier).
Guigoven 1277

meestal ie : Gesien inf., niemen, nieman, niet, geschiet pres. 3 s., ons vieren, ook drie, drien dat.
pi.s verder y in Dyderik, Dyderikes, Dyderike; i in
hir en e in de rel. (naast die) .

Oudenbiezen

meestal i : der Fristeren, vir, tfirdeil, virdehauf, virdehaufen, virdehauven, nit, gheschide

- 240 pret. 3 s.. Hi. hir "hier", Michil. nighi 1. Mighils.
sent Andris dage, sent Andris messe etc. Nu en dan
ie : vier, geschiede. Hie "hier" etc.
in SP 1294 MA, M 1294 A 4, M 1294 A 6, SP 1294 ME

Maastr. charters

en M 1372 staat meestal ie : Pietre. Pieters gen .s..
brief, zisn inf., vier, hier, manieren dat.s.,
dier art.dat.f.s., ook viftien, achtiene; etc.;
daarnaast verschijnt nu en dan i : SP 1294 MA hilden pret.opt. 3 pi., ook Lichtenborch; M 1294 A 4
id.,- M 1294 A 6 Hilden, Lichtoomp eig., Lichtcomps
eig.gen.s., ook drien dat.pl.; SP 1294 ME Lichten
borch; M 1372 hilde pret.opt. 3 s., bilden pret.
opt. 3 pi., hir, di_art./rel. (naast die). maniren
dat.s.; ye staat in M 1294 A 6 zyen 3 pi., noghentyen; SP 1294 ME tyen, tyene "tien", viertyen C2x),
viftyene, overigens ook in drye M 1294 A 4 en SP
1294 ME; y wordt aangetroffen in M 1372 ygelyc,
1171
Syken subst.dat.pl., Lychtenborch
; opvallend
is M 1372 her na (naast hir na) .
Belg.-Limb, charters 1172

enkele malen spelling met i in gesl. lett. : brif,
bilden, hilt, pristere etc., ook hir "hier", waar
naast verder verschijnen hier, hijr, hy, hi, hie,
hiir-, hij-, heer-, her-, he.

Tenslotte nog veir-

tin, maar meer gegevens ontbreken.
Leven van Jesus

1173

dikwijls i, daarnaast ook ie; e in here ("hierheen",
naast haere, hare), deme (naast dirne); ei in si
sleipen pret., ie ghebeiddi, si spelden; ее in tote
Peetre.

Limb. Sermoenen

1174

dikwijls i, daarnaast, voornamelijk in gesloten
lett. en in de woordauslaut, ie. Verder ei in ersceit pres. 3 s., gesc(h)eit pret. 3 s., gescheit
p.p., heit "heette" 3 s.; e(e) alleen in de art.,
we(e) "wie". Naast elkaar staan -iren en de gewone
vorm -eren.

Venlose charters

voor wgerm. ê verschijnen i, y, ij, ij, ie, in 1320
1175
alleen i en y. Afwijkend : preijster 13Θ6.
voor wgerm. eo : meestal ie, minder ie, ye, ije, ij,
i.

Daarnaast ook spellingen met ey, ei, eij :

- 241 veyrtich 1345, veirtich 1354, veirten 1359, veyrdel
1359, vgirdeil 1363, 1413, veyr, veyrteyn, beyr,
neijt, alle 1384, scheijtgaten "schietgatan" 13B6,
11 7 R

neijt, keij sen (naast kijessn], belde 14Б4.
Gelderse charters

: wgerm. ê verschijnt in de regel als ie, afgewisseld
door de grafie ye.

RijK geschakeerd zijn de spel-

lingen voor brief, o.a. breifs 1460, breyfs 1322,
welke laatste Tille beschouwt als mogelijke schrijffouten, door omkering der lettertekens voor briefs,
bryefs.

Voorbeelden met e(e) zijn zelden : breve

136D, heelt 1355, he£ "hier" 1318. 1339, 1363 (h.i.
verkorting in onbeklemtoond gebruik uit hér), curmedigen "schatplichtige" adj.dat.pl. 1400, coermedschen 1371, spegell 1495. Voor breve en spegell
denkt Tille aan ontleningen uit de "gelehrten Sprache",
met rekking.
voor wgerm. eo : in het alg. ie, ye, minder ii, y,
ij, i en bij uitzondering ее, e, ei, ey : gebeden
"gebieden" pres. 1 pi. 1352, drehondert 1332, dreye
1452, dreyindtnegentich 1493, kesen 1318, gheneytliker comp. 1344.
Gezondheidsregels

1179

: naast elkaar staan ie en ii : bier, siec, niet, ook
nie "nieuw"— biisloc, siic, niit, terwijl in open
syllabe 3x i voorkomt : biren dat.pl., siken adj.
dat.pl., gebiden; e vinden wij in nene "niet" en de_
art./pron.; geheel afwijkend is fauer "koorts".

Tristan

: doorgaans ie; ook i, o.a. in hir, wi "hoe".

Floyris

: in de regel ie : lieue adj. C10], dienen inf. (37,
89], 3 pi. (69), uriende (71), besien p.p. (82),
niergen (B5), nie "nooit" (131), nienehein "geen"
(134), gesciet p.p. (135) etc.

Zelden i : dinit

pres. 3 s. (42), nimenen ace. (351).
Bestiaire

: i naast i, zelden ii, ie (vliin inf., vliit 3 s.,
o
e
vntbiit 3 s., wliet 3 s.); voor fr. ie staat alleen

Rother

: voor wgerm. ê staat in de regel ie, terwijl e en ei
vooral in het pret. der reduplicerende ww. verschijnen; i komt minder voor.

Opvallend talrijk zijn de
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Varianten in "niet(s)", ^ .a. 1x neiht. Ix net •

110 ñ 9
'-

voor wgerm. eo zijn e en ei, naast de hoofdspelling ie ( i ) , niet zelden.

Vôôr η + cons, staat

in de red. ww. ι.
Karlmeinet

1184

ei, ie of i, waarbij ei doorgaans in gesloten
syllabe, ie in de regel in open syllabe en i meest
al eveneens in open syllabe staat.

Dramenbruchstücke

1155

e
e
doorgaans ie; y in y_ "ooit"; y in y_ "ooit" en
yt^ "iets".

_ . . Ί η . . 1166
Gollheim

in fis. F in de regel ei, ey, zelden ie, ye, i;
in de hss. D, H, A in de regel ie (ye), i, zel
den ее, e.

Judenschreinsbuch

1187

het meest ie : besliessent pres. 3 pi., vierdenhaluen, viertzich, wie "hoe", iet, niet, die,
ook tzien "tien" e.var.; daarnaast y[e) in vyertzien, wyet "zoals het", nyet, nyeman; у in
e
e
ylich en nyman; yei in nyeit ; ei in Tzein e. var.,
veirtzein, eit, neit, neiman; ey in neyman; e in
o

vertzein "veertien" en neman; opvallend is u in
O

o

druzein en druhundert e.var.
Hagen

1188

regelmatig ie in open, ei in gesloten syllabe;
uitzonderingen zijn : ey in ey, ney, eyman, ney
m a n ; e in Dederich, leven; i in virlinck. nirgen,
irgen, dri; de spelling ее staat in beer en see
"zie" i m p .

Hagen D,

1189

12x e i , in open zowel als in gesloten syllabe;
10x e, in open syllabe; 3x ie : hie "hier",
gienk p r e t . 3 s ., giengen p r e t . 3 p i .

Pilgerfahrt

1190

het meest ie (lieff, vier, die, hie, alhie etc.)
en ye (vyer, yeman, nyeman, nyet, hye etc.) ;
minder frequent zijn ey : leyff, leyve, deyff.
verreyt pret. 3 s.; ei : neit, gescheit p r e s . 3
s. en p.p., scheide p r e t . 3 s., bedreigen inf.,
leigen inf.; e : fenck "ving" p r e t . 3 s., de_ a r t .
m . f . (ook -eren, naast - i e r e n ) ; ij : sijs "ziet"
p r e s . 2 s. (13x), sijt p r e s . 3 s. ( 4 x ) , alleen
staand : i in (be)hilde oret. 3 s.
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: in W I 21 В

en W I 56

doorgaans i, in
1 yf^'P

de overige oorkonden sporadisch; in W I 55
en de charters van 1263 en latere jaren neemt ie,
na +_ 1325 gesecundeerd door ye, de plaats van i
over, een en ander niet zonder concurrentie van de
1251
reeds in W I 21 В
verschijnende spelling e e.
var., waarbij e gaarne voorkomt in her[-) "hier-";
g

vormen met y, ij, i, je, u hebben een icidenteel
1251
karakter : W I 21 В
hilt pret. 3 s., dineste
dat.s., dinestmannes gen.s., nit, brif, briue dat.
s., briuen dat.pl., с[і art./rel.f.s.; ook vrintsaffe, verder dy^ art./dem./rel.pi. en f.s. (naast
de art./rel.m.s.], ]ту "hier", gyt "verklaart" pres.
3 s., de rel.; W I 55

1 2 6 1

die art.f.s./rel.pi.

(naast de dem.rel.m.s.), iemerme, iemans gen.s.,
nieman, iet, niet, brief, geschiede pret. 3 s., ge
schiet p.p., hie miede, verlise pres.opt. 3 s., dri,
1 2R7

de dem./rel., her vmbe, herna; W I 56

brif,

di, diderich, Dideriches, Thideriges gen.s ., _hi_,
dri, uir, vire, uire, virer, uirrer gen.pl., hi,
Hi "hier", geseid 3 s., nid "niet", nimer, dinstmannen dat.pl., diennen inf., die, sen "zien" inf.,
dru; W I 69 A

die, brief, brieue gen.pl., ane

gesient 3 pi., niet, geschien inf., geschiet p.p.,
о

о

iewelich "elk", hie vure, ieman, Diederich, vunfzien,
dje, dri, virzich, dru; W I 69 В ^

6 3

= W I 69 A

1 2 6 3

+ irgien "verklaren" 1 pi., afwijkend : die i.p.v.
dje, gescheit i.p.v. geschiet; W I 70
1263
e
A

1 2ЯЯ

= W I 69

e

, afwijkend : brif, die, irgien, brif, ane

geseint, gescheit; W II 1076

1 2 8 9

= W I 69 A

1263

,

afwijkend : die, irgien, eweliche (naast iewelich],
i?qq

17R3

gescheit; W IV 34 5
= W I 69 A
; afwijkend :
die, irgeyn, breif, breifve, ane geseint, neit, ge0
i
scheyn, gescheit, eman (naast ieman), vunfzeyn,
1312
veirzich, drij (2x); L III 120
breif, breiue,
gescheit
p.p.,
leiue
adj.,
hei,
vur, keisen,
vertzig;
anegeseynt pres. 3 pi., neit 4x,hei
neiman,
1 я^я
L III 236
nieman, niemen, geschien inf., en
en
1337
p.p., liue, briue, breue, breiue; L III 313
1344
nyeman, nyemanz, dynstmannen; L III 405
herna,
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hee under; L III 4G9
sein inf., deinst, mane
ren, herna, herumbe. breif, eyman, neyman, Keysen
inf.,

еіг, veire, viere; L III 464

veirzich, herumbe, brief; L III 476

neit,
1349

neit, ge-

schein inf., maneren, herum, brieve, brieuen; L
1349
III 479
breif, breyue, breyuen, herumb, lyue
adj.; L III 502

1 3 5 1

briefs; L III 554

hievur, brieue; L III 561

Л О С С

1

herna,

herna, brief, brieue,

1 3 6 7

nieman; L III 673
brief, briefs; L III 676
1367
neit, herna, herumbe, hernaemaels, lieuer,
1371
lieuen, brieue, brieuen, yemaη ; L III 713
neit, brief; L III 777 1 3 7 6 herna; L III 834

1 3 7 9

hierna, lieue, lieuer, lieuen, leuen gen.m.s.,
brieff, briefs, brieue, manyeren, nyemant, vryenΛ Q О Λ

den; L III 8Θ1

herna, neit, nyet (4x], so

briefs; L III 931 ^ 8 0
1392
herna, nyet (3x) , brieff ; L III 966
hernamaels,

wie "zoals"; L III ΘΒ2

1 3 B 4

hiernamaels, hierna, manieren, kiesen inf., ymant;
1394
L III 1000
herweder, yeclichen, nyet; L III
1399
1068
brief [2x), bryef, hierna, hier, vriende
(2x), vrienden, yegheliken; S 1401 die art./rel.,
brieff, brieue dat .s ., lieuen dat .pi., dienste dat.
s., geschien inf., syen inf., nyet, nyema<h>, vyer1 402
hundert, de_ rel .nom .m.s . ; L IV 13
heromb,
leuen, leuer beide adj ., Dederich, breif, breiff,
1402
sowey; L IV 14
hierna, hiertho, brieff, уег;
1404
L IV 23
lieuen adj. , liefde, brieff, vierhon1410
dert; L IV 55
herna, nit, nyeman, vyerhundert,
1411
brieff ; L IV 63
brieffs , brieue, soinebrieue,
1412
vyer, vyerhundert; L IV 72
brief, brieff, yet
"iets", neit [5x)¡ S 1417 die art., brieff, brieue
dat .s ./ace .pi., lieuen, lieue<3i> dat .m .s •, lieuer
gen.f.s., geschien inf., vierhondert, hier, nyet;
1429
L IV 191
vier, vierhondert, brieffs, yet ; L
1445
IV 272
vierhondert, brieff, brieue.
neurse charters

: de e-spelling verschijnt relatief laat : 1373 herna . Ook in deze chartergroep treedt her- tussen de
voorbeelden met eC-] op de voorgrond.

Talrijk zijn

deze echter niet : ie, minder ye, i inaast éénmaal
y], domineert : L III 429

hierna, hiermede,
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hiernamaels, maniren; L III 560

brief, brieuen

dat.pl., driehundert, dye art./dem ./rel., syen inf.,
lyeuen, maniren dat.pl.; L III 656

lieue, lie-

uen, beide adj., vriende, vier, brief, brieve,
1372
brieue, werbrieue, nyet; L III 721
so wie,
1373
brieff, hirinne, hir ouer; L III 744
herna,
"^~~~~~~~

~~^~~~~^~^~

1Я7 R

Diderich, manyeren, nyet; L III 787
lieuen
1392
adj., brief, helichsbrieue, herna; L III 975
brieff, briefs, briffs, brieue, brieuen, breyff,
1393
breyffs, breiue, dryehundert; L III 990
nyet,
1405
brieff; L IV 32
hievan, brieff, brieue; L IV
9B

1 41 R

brieue, vierhundert, nyet, Dederich, ili-

cheels; L IV 111

1 41 R

brieff, brieuen, manieren,

hievur, hieenbynnen, herna, so we; S 1421 die art./
o

o

rel., brieff, brieue dat.s ./ace .pi •, brieue acc.pl .,
verbrieft ρ .ρ ., lieue nom .m .s ., lieuen dat .m .s .,
1 423
geschien inf., nyet; L IV 150
vierhondert,
brieff, nyeman, drye, nyt, herna .
Bergse charters

11 91

: voor wgerm. ê staan naast ei, ey Ce, i, y) meestal
ie [in de periode 1257-1318, vaker vanaf 1356] en
ye.

De aandacht moet ook nog worden gevestigd op S 1385 : her onder, her пае, naast
o
1192
brief etc., en op de mededeling van Asdahl Holmberg

dat in oudere mrijnl .

teksten als Harienlob, Lilie, Christi Geburt en vroege Rijnlandse charters en
Keulse gildeoorkonden in de regel ie, i staat.
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de e-spelling niet voorkomt in Servatiusfragmenten, Aiol, Guigoven 1277, Oudenbiezen, Maastr. charters, Venlo 1320, Gel
derse charters tot 1318, Tristan, Floyris, Bestiaire, DramenbruchstCIcke, Meurse
charters tot 1373, maar wel in Rother, Karlmeinet, Göllheim, Judenschreinsbuch,
1 *? RI

Hagen, Pilgerfahrt, Gulikse charters [reeds in W I 55
her vmbe, herna), Bergse charters. Het materiaal wijst dus t.a.v. de spelling met e(-) op een aanvankelijke lokalisatie in het Rijnland en wel vanaf Gulik-Berg-Keulen zuidwaarts. Met
deze eerste constatering vinden wij reeds aansluiting bij de zo straks omschreven
theorie van Frings. Tevens kunnen wij verband leggen tussen onze bevinding en de
1193
11 94
mening van Bach
en Kramer
dat in de mhd. periode voor het gebied ten
noorden van de doezel en de Lahn een ee-klank en voor de streek ten zuiden daarvan
1195
een ie-klank aangenomen moet worden, waarbij Kramer
voor het mfг. zelfs de
mogelijkheid van een ontwikkeling ее > e overweegt. Vanuit de geschetste klank
situatie valt er ook licht op de spelling met ie niet alleen voor ogerm. ai, ohd.
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1297
ei
, maar ook voor 'verschiedene gelangte und lange etymol. e-laute"
11 96
in het n p . Volgens Bach en Kramer
moet hier nl. steeds, ook voor ohd. ei,
voor het n p . een monoftongische waarde [ее] aangenomen worden, evenals anderzijds
ook voor wgerm. ê, eo.

Aangezien in het laatste geval echter veelvuldig de offi-

ciële spelling ie werd gebezigd, gebruikte men deze schrijfwijze hypercorrect ook
1199
voor ohd. ei etc.
Wij wijzen voor de situatie buiten chd. ei op het: naast
naas
132B
elkaar staan van b.v. van unser wiegen en von unser weegen in L III 236
Dok de tekencombinatie ei/ey kan overigens in Rijnlandse teksten gebruikt worden
12D0
voor een ee-klank die niet beantwoordt aan ohd. ei
, zodat dan eveneens vervanging van de schrijfwijze ei/ey door ie optreedt, t.a.v. welke laatste kwestie
1344
wij b.v. de aandacht vestigen op de openingsformule van L III 409
: Wir
Wilhelm van goitz genaden Marcgreue van Gulghe doin kunt allen den gienen die
diesen brief solen sein of horen liesen

, met het interessante naast elkaar

voorkomen van de infinitiefvormen sein en liesen.

Het hoeft geen nader betoog

dat ook het hypercorrecte optreden van ie een aanwijzing is voor [ee]-waarde van
wgerm. ê, eo in het desbetreffende Rijnlandse gebied.
Buiten de zo straks ter sprake gekomen regionen met minder of meer frequente
e-spelling voor wgerm. ê, eo duiden de gegevens van de oudere bronnen erop dat
wij voor de desbetreffende oostmnl .-noordelijk Rijnlandse gewesten moeten uitgaan
van een ie-klank als onomstreden basis. Hierop wijst niet alleen het ontbreken
van de schrijfwijze met e[-), maar ook een zich regelmatig voordoende samenval
met de spelling voor wgerm. i, over welke laatste wij schreven in de vorige paragraaf.

Met name denken wij hier aan het gemeenschappelijke optreden van de

schrijfwijze met het enkele teken ι in Servatiusfragmenten en Oudenbiezen, maar
1251
ook in andere oostmnl. teksten, evenals trouwens, nog, in W I 21 В
, W I 56
1 2 R2

en andere mnjnl. bronnen, aan het desbetreffend gebruik van il in Gezondheidsregels en Bestiaire, van y in Dramenbruchstucke en Bergse charters, later
nog van ij in Pilgerfahrt e.d.

Verder vestigen wij vooral de aandacht op duide

lijke parallellen in Venlo 1320 —
bir "bier" —

ι en ij voor wgerm. ï; ι en y voor wgerm. ê +

en, later, in de Limburgse Sermoenen : voor wgerm. 1 : i, in geslo-

ten lett. m e t zelden ie, voor wgerm. ê, eo . dikwijls i, in gesloten lett. gaar
ne ie.

Deze laatste grafie verschijnt trouwens voor wgerm. ΐ nog in andere bron

nen uit het oostmnl.-mnjnl. gebied en wel doorgaans in de oudere teksten, zagen
wij in de vorige paragraaf, waarmee wij het punt van de gemeenschappelijke spel
ling van een andere zijde benaderen.
Ook voor Sittard kunnen wij wijzen op gevallen van orthografisch parallellisme,
hetgeen voor deze paragraaf wil zeggen • getallen waarin een spelling optreedt
die wij in de eerste plaats verwachten voor wgerm. ;.

Wij kunnen hier twee groe

pen onderscheiden, elk bestaande uit grotere of kleinere reeksen voorbeelden .
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I. a. maniren e .var . dat .s . :
maniren, maniré<p> : 134Θ-1367, 1402, 1404
manieren e .var. : 1369-1414. 1421, 1427, A 1353 JU, A 1353 Ν, A 1379 M,
A 1402
manyere<Ti> : 1417, 1418, [A) 1446
[manijeren : A 1352 N)
In maniren, manire<ji> zien wij een spelling als van wgerm. ΐ.

Daarentegen ligt

de schrijfwijze manieren geheel in de lijn van wgerm . ê, eo, hetgeen ook wel geldt
1201
voor manyere<n>
en misschien eveneens voor het in het jonge afschrift A 1352
1202
N staande manijeren
. Of het feit dat deze reeks opent met een spelling als
van wgerm. ΐ iets te maken heeft met de omstandigheid dat de Nederlandse woorden
met het suffix -ier aan het Frans zijn ontleend in de tijd dat fr. -ière nog als
-iere werd uitgesproken

, kunnen wij niet bepalen.

Wél kunnen wij erop wijzen

dat in de Bestiaire voor fг. ie steeds i, nooit i, staat en dat de spelling maniré
1204
er "sehr häufig" voorkomt.
Dok vonden wij de i-vorm in Maastricht 1372 en
Meurs L III 429

1346

, L III 560

1356

(naast L III 744

П44

1373

manyeren], terwijl wij

1349

1379

voor Gulik maneren CL III 409
, L III 47Θ
), manyeren CL III Θ34
] en
1392
manieren (L III 966
) optekenden. Gaan wij ervan uit dat maniren m.var. al
tijd voorkomt in een bepaalde formule : iets wordt ten onderpand gezet jn alsulker
maniren e .var. 1346 e.v. dat bij gebreke van betaling er de hand aan mag worden
geslagen, dan mogen wij overwegen of de i van maniren, тапігв<п> hier niet berust
op een oude orthografische traditie, die later teloor gaat. Het nsitt. heeft in
elk geval [тапеі:Эг], [тЭпеі:Эг]
[het nheerl. [manee:rl), als met wgerm. ê, eo
1206
b. ymans e.var. gen.s. :
ymans e.var. : 1350-1367, A 1353 Nj yman dat .s. 1433
yemans e.var. : 134 , 1349. 1379 14-1450 0, A 1352 Ν, A 1353 JU, A 1379 M, A 1390,
A 1402, A 1446, A 1449
[ijema<rt>tz : A 1401)
iema<ti>ts

: 1414

De spelling zonder het teken e, i.e. ymanis) e.var., verwachten wij ook hier
1 ?Π7

eerder voor wgerm. î.

1 ?ГШ

Tille

schrijft dat in haar Gelders materiaal die

woorden overwegend de spelling ye hebben die samengesteld zijn met ohd. i£
"irgend" : nyeman, yeman, yegelik. Echter staat er in 1322 ymen. Hetzelfde als
1209
Tille voor haar stukken constateert Van Ginneken
voor VII Vroeden, Leven Ons
1210
Heren en het Middelvlaams vanaf +_ 1370. Van der Meer
heeft nyemat 1457.
Het spellingtype yeman vinden wij ook in Judenschreinsbuch, Pilgerfahrt, Gulik L
1337
1337
1410
1423
III 313

, L III 617

, L IV 55

, S 1401 en Meurs L IV 150

, ter-

wijl wij voor Sittard nog wijzen op yegelich e.var. 1421 (5x), yecklich e.var.
1443 N (Bx), nyet 1426, 1443 N C6x), A 1379 M (2x) naast yt_ 1421 . Aangezien ons

- 24Θ ymans m.var, bijna steeds behoort tot de oudere periode, mogen wij ook ditmaal,
net zoals wij bij maniren, лпапіге<гі> 1348 e.V., onze gedachten laten gaan over
een oudere orthografische traditie, al heeft yemans de oudste rechten. Binding
aan een bepaalde charterformule is ook nu weer aanwezig : wanneer de hand is gesla
gen aan een onderpand — men zie het vorige punt — mogen de schuldeisers daarmee
1211
doen en laten sonder yemans wedersegghen e.var. 134 e.v.
Het zijn evenwel
de spelling iema<n>ts 1414 en, daar wij ye [eventueel ook ije] kunnen zien als
1212
orthografische variant van ie
, de schrijfwijze yemans e.var. 134 e.v. [ijema<ri>tz A 1401] die van de ter sprake zijnde spellingen het dichtst aansluiten
bij de schriftelijke weergave van wgerm. eo en daarbij indirect ook bij het nsitt.
1213
[eem3(s]], met een ontwikkeling als van wgerm. eo in een sleeptonig woord
c. andrijs e.var., in de datering op sinte andrijs dach e.var. :
andrijs : 1350 (2x) , 1352 F (2x), 1352 N [2x] , 1360 C3x) , 1379 J (2x}
andries e.var. : vanaf 1402 en in A 1352 N (2x); verder dries 1399 0, (A) 1402,
CA) 144Б, Driess 1435, 1446, Dries A 1446, ook dryeske<Ji> 1426
[Andreis : A 1449]
Het nsitt. heeft hier [[an)drei:s]
vocaal als uit wgerm. ê, eo.

1214

(het nheerl. [ (an)dree:s ]], dus met een

Ook andrijs m.var. is, zoals wij reeds aanduidden,

gebonden aan een bepaalde formule : de betaling van een jaarrente e.d. moet gebeuren op sinte andrijs dach e.var. 1350 e.a.
Het ij wordt ook geschreven de eigennaam lijuen gen.s. 1427, A 1401 [naast
liuen in het or.].

Wij kunnen deze naam in Sittard niet terugvinden; wél treffen
1215
wij er de verwante meisjesnaam [Ііе ЭкЭ ]
aan. Behalve het vermelde liuen 1401
zijn er in de Sitt. charters twee andere eigennamen die met i geschreven worden :
diddere<3-i> gen.s. e.var. 1349, 1352 N. 1360, 1367, diderich 1426, Diderich [A] 1446,
didrich A 1390, naast spellingen met ie in [A] 1390, 1399 0 en A 1352 N.
^~^~"^^"~

Het nsitt.

Λ "Ρ Λ R

heeft hier de vrij jonge familienaam [dei:t3r3]

(het nheerl. [die:d3r3].
ЛУЛ ~7

sinte riargriten dach 1360; vgl. nsitt. [grei:t]

Dan

ЛУЛ Pt

, nheerl. [gree:t]

. Hoe

wel geen eigennaam zijnde, kan ook de in 136B tweemaal voorkomende dat.s. briue in
de onderhavige categorie ondergebracht worden, evenals het reeds in Î 13 ter sprake
gekomen veertinacht (A) 1353 N (2x3.
II. a. drij e.var, "drie"; b. hij e.var, "hier"; c. wij e.var, "hoe"; d. dij e.var.
art./dem./rel. :

"drie
drie

drl

dry

drye

"hoe'

"hier
drij

drlje

hier

Mir

hlir

HIJ

herna mails)

Ν
JA
JU
Ν

Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α

Α 1446
Α 1449

we

^ie

dye

•'./r-; f./ ,

dij

-

J

и

d e

die
die

wie

drie[-)(3x)
drledrie(-H2x)
ldrle(-H4x)
driadriedriB(-)(3x)
drledriedriB-

d.e
die
die

aïi"
die
die
die
die
die
•ne

drl-

1379 П

1446
1449
1450
1450
1352
1353
1353
1379
1390
1401
1402
1443

wij e

art../

di3
d.e
die

1352 F Orie

1379
1390
1399
1399
1401
1402
1404
1411
1414
1417
1418
1421
1425
142Б
1427
142Θ
1433
1435
1436
1439
1443
144Э

wil

driel-H2x]
driedrledrie-

1Э4В
1349
1350
1351
1352
1353
*ЗЬЗ
1353
135Б
1357
1360
1362
1Э67
1366
1369

wie

l.

eie
die
die

drydrlj-(2x)

J

hij

hli

drle(-](3x)
J
0

(-)drijl-)(5x)
wie
wie

d-e

MJ
drij(2x)

d.e
die
die

DrlJ
hir
dryen

dye(2x1

die
die
die
die
die

wij

drlj

die

hier

die

hlr
die
die
die

¿ie
drye
dry-

wie
drij

F
Ν

dvB(2x!
dye[3x)

wije
wije

drijdri1(-)(2x]

herna
mails

dri jen

herna-

we
wie

Π
0
Ν drleJU
Ν drie(-)[4x)
П
dris(2x)

d^e

die

ali
drlje(-)12»)
dry

die
die
die
die

wie

drye

dry -

d^e

Ëï

aie
drlje-

hiir

'ie

wije

Ι
Ν!

die
die
die

drijr-)(2x)

herna
nails

drifen

wie

die
die

wie

die

herna-

IJ €

wp

1

1

?ϋ

de
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Konden wij voor de voorbeelden in groep I regelmatig erop wijzen dat ze in het
nsitt./nlimb. beantwoorden aan een ontwikkeling als van wgerm. ê, eo, voor de voorbeelden in groep II stellen wij vast dat ze van deze ontwikkeling afwijken. Het
1219
telwoord "drie" luidt tegenwoordig in Sittard [drie]
, evenals b.v. in Oirsbeek en
1220
Amstenrade, daarentegen in Heerlen [drei]
. Zou de vocaal in dit woord af1221
stammen van wgerm. eo, zoals in nnl. [drie]
, dan had het ook in Sittard,
maar eveneens in Amstenrade en Oirsbeek de klankvorm [drei] moeten hebben, aangezien het gebied Heerlen-Oirsbeek in auslautpositie —
caal —

evenals inlautend vôôr vo-

"Sittardse" diftongering kent, zoals b.v. in het woord "knie", dat wij
1222

aldaar als [knei:]

terugvinden

—

. Gezien het nsitt., noirsb. en namst. [drie]

kan de vocaal in "drie" in de desbetreffende Limburgse regionen dus niet beantwoorden aan een ontwikkeling als van wgerm. eo. Wij vinden de oplossing van deze kwestie, wanneer wij eraan denken dat het nheerl. een "Brabantse" diftongering kent
1223
van wgerm. î < [ ei ] in auslautpositie, zoals ook inlautend voor vocaal
; het
1224
nsitt.
, noirsb. en namst. kennen deze "Brabantse" diftongering echter niet.
De woorden "bij" prep. en subst., "vrij", "rij" etc. luiden dus in Heerlen [bei],
[vrei], [rei:]
—
1227
[vrie]

e t c , in Sittard, Oirsbeek en Amstenrade echter [bie ]

, [rie:] etc. Aan deze klanktoestand beantwoordt zonder mankeren het

telwoord "drie" met zijn zoeven vermelde uitspraak : [drei]

in het nheerl., maar

[drie] in het nsitt., noirsb. en namst.
De wgerm. basis vinden wij hier niet
1229
in de vrouwelijke vorm ohd. drlo
, maar in de mannelijke vorm ohd. dri (nhd.
. ., 1230
drei)
Hetgeen wij zoeven geschreven hebben voor "drie", vindt zijn voortzetting in de
klankverhoudingen in het bijwoord "hier". Tegenwoordig luidt dit in Heerlen [hei]
1231
1232
, in Sittard
, Oirsbeek en Amstenrade echter [(h)ie] , omstandigheden welke
1233
niet pleiten voor voortzetting van wgerm. ê als in nnl. [hier]
, maar wél
1234
1235
voor ontwikkeling als van wgerm. î

. riet recht kunnen we daarom met Dols

betwijfelen of Van Haeringen

gelijk heeft wanneer deze in het Supplement op

Franck-Van Wijk meent dat alte

voorkomende vormen voor "hier" uit hê г te verklaren

zijn.
Moeilijk te beoordelen is de klanksituatie in wie e.var. "hoe" en in "die".
Voor deze woorden hebben hedentendage niet alleen Sittard, Oirsbeek en Amstenrade,
19Я7

1?ЯА

maar kent ook Heerlen de klankvorm [wie:]
"hoe", "toen", "als", [die:]
1239
dem./rel.fem./pi. Deze is, gezien vanuit ohd. [h)wio, os. hweo
, resp. ohd.
1240
deo, dio, onfr. thia, os. thea, thia
niet rechtlijnig Limburgs, maar beant
woordt eerder aan het nnl. en/of hd., óf mogen wij schrijven : aan een ontwikke1241
ling als van wgerm. î
, maar dan zonder "Brabantse" diftongering ? Dit is een
materie die nader onderzoek vergt.
Op de spelling der afzonderlijke woorden nader ingaande, kunnen wij het volgende schrijven :
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a. drie e.var. 1348 e.V. :
De schrijfwijze drie, welk in de Sitt. charters verschijnt gedurende de periode
1242
134В-13Б , meet beschouwd worden als een standaardmnl. vorm.
De spelling dri,
van 1369, hebben wij in onze bronnen buiten Sittard aangetroffen in Leven van Je1243
1244
1245
sus
, Limb. Sermoenen
, Gelderse charters
, enkele der oudste Gulikse
1349
charters en L III 479
, en wijst dus op een meer oostelijke oriëntering. Nog
duidelijker is deze in de periode vanaf 1379. Hier vinden wij aansluiting aan de
1246
1247
grafieën in de Gelderse
, Gulikse en Meurse charters
, het sterkst aan die
in de Gelderse : het type drij komt in de Gulikse en Meurse stukken, behoudens in
1299
1248
Gulik W IV 34Θ5

, niet voor, wel in de Gelderse

. Echter is drij frequen

ter in de Sittardse charters dan in de Gelderse, zodat eerstgenoemde hier dus iets
eigens kunnen hebben.

Wij moeten er evenwel op wijzen dat het voorkomen van "drie"

in Sittard grotendeels gebonden is aan de daterings-slotformule, zodat rekening
moet worden gehouden met een stereotiep element.

De vorm drie verschijnt na 1379

alleen in 1390, daarnaast enkele malen in de afschriften, die verder op jonger stand
punt staan .
Het is ondoenlijk uit te maken welke grafieën precies bij wgerm. eo en welke bij
1249
wgerm. î horen. Tille rekent drij, dry, dri, drije tot wgerm. ι
en drie,
drye, dre, drey tot wgerm. eo
. Gezien het ook op breder gebied door elkaar
lopen der spellingen voor wgerm. î en die voor wgerm. ê, eo — w i j verwijzen tevens
naar de overzichten in deze en de vorige paragraaf — is detailkritiek hier een
hachelijke aangelegenheid.
b. hij e.var. 1379 J e.v. :
Het is zeer te betreuren dat wij voor dit woord in de Sitt. charters slechts
voorbeelden hebben vanaf 1379. Het hij van 1379 J, 1390 en 1404 schijnt intussen
overeen te komen met nsitt. [ (h]ie]. Wij kunnen deze vorm verder alleen terugvin1251
den in de Belg.-Limb, charters
. Wel treffen wij de spelling hijr, met -r,
1252
1253
1254
aan in Aiol, Gelderse charters
en in Venlo 1464
. Tille
schrijft
voor haar stukken dat daar in het woord "hier" sedert het einde van de 14de eeuw
1255
[bij een voordien slechts éénmaal voorkomend hijr 1344

J

) zich een steeds toene-

mende voorkeur voor de schrijfwijze -ij- kenbaar maakt, die ten tijde van Karel
van Gelre aan het einde van de 15de eeuw tenslotte overweegt.

Zij denkt hier aan

een monoftongering van de uit ê ontstane diftong, die zich gaandeweg in het
schrift doet gelden.

Daarbij ziet Tille dit gebeuren als exemplair voor de ont-

wikkeling van wgerm. ê als zodanig, hetgeen wij niet ongevaarlijk achten, aangezien het woord "hier", tezamen met "drie", "wie" C="hoe"] en "die" een eigen lijn
volgt, zoals wij in deze paragraaf menen uiteen te zetten.

Voor het ook in haar

Л y CC

charters voorkomende hir neemt Tille

vocaalverkorting aan in onbeklemtoond

gebruik : "hir < hijr < hier", waarbij wij ons afvragen of er niet eenvoudig sprake
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1257

. Wij hebben deze vorm verder

aangetroffen in Guigoven 1277, Oudenbiezen, Belg.-Limb, charters. Tristan, Heurs
/loca

L III 721 1372.

Gewezen

moet hier ook worden op ons hlir in A 1390, even1259
eens voorkomend in de Belg.-Limb, oorkonden
, waarbij wij in herinnering bren
gen dat wij in de vorige paragraaf die gevallen waarin de spelling ii optreedt
voor wgerm. ï, voor Sittard bestempelden als "archaïstisch-standaardmnl.", al moet
van de andere kant nu aangevoerd worden dat juist hiir blijkbaar niet standaard1 JFi Π

mnl. is. Wél moeten wij als zodanig de spelling hier beschouwen.

Voor Sit-

tard heeft hiir dit gemeen met hijr, hir en hier, dat de r-vorm niet correspondeert
met het nsitt. r-loze [(h) ie].
namails, beide 1443 N.

Daarmee zijn wij ook gekomen bij her in herna, her-

Tille, die ook her kent in haar stukken

, verklaart

dit her, evenals hir, uit vocaalverkorting in onbeklemtoond gebruik, ditmaal uit
1 2 R2

hër

. Tot steun van haar theorie kunnen wij erop wijzen dat de vorm her in
л OCT

haar voorkomen in de Belgisch-Limburgse

(naast heer- en 1x he^-), Gulikse en

Meurse charters, zoals ook in het Sitt. herna, hernamails 1443 N, gebonden is aan
samenstellingen met een voorzetsel als tweede deel.

Of dit ook geldt voor Tilles

documenten, kunnen wij uit haar opgaven niet vaststellen.

Aangezien wij geen aan

sluiting vinden bij het nsitt., zien wij herna (hernamails) 1443 N voor onze char
ters in de eerste plaats als een schriftelijk element, ontleend aan Rijnlands
chartergebruik dat ook in het oostmnl. niet onbekend is.
c. wie e.var. 1352 N e.V. :
Dit woord

komt in onze charters bijna steeds voor in de uitdrukking soe wie

e.var. "zoals" 1352 N e.V., in 1443 N [so we) met de betekenis "wanneer".
staat wij en in A 1390 wije alleen.

In 1390

De noordelijke grens van het hedendaagse

[wiel:)]-gebied, met ten N. ervan [woe], [boe], [hoe], loopt in Limburg door Sevenum, Grubbenvorst en Velden

, om zich dan op Duits gebied voort te zetten

Waar wie voorkomt in het mnl., d.i. verspreid over een vrij groot gebied, geeft
12RR

17fi7

het Mnl. Wb.
als hoofdvorm wie en als bijvorm wi_. Holmberg
vermeldt wie
voor Aiol, Limb. Sermoenen, Maastr. Stat. Boek, Lutgart A, Christina, Venlo 1320,
1268
1354, 1360, 136B, Gelderse charters, voor welke laatste Tille
nadere gegevens
verschaft : wie 1338-1418, naast de hoofdvorm woe 1359-1500.

De vorm wi^ komt in

onze oostmnl. teksten voor in Tristan (155) naast een onzeker wie (of wi_ : wiet
"hoe het" 132) . Voor de mnl. bronnen mogen wij dus wie beschouwen als de standaard1269
vorm, die blijkens onze gegevens overigens ook voorkomt in Karlmeinet
, Dramen.
. . .. . 1270 „...,,. . 1271 , .
. . . . 1272
. . . 1273 r ,..
bruchstucke
, Gollheim
, Judenschreinsbuch
, Pilgerfahrt
, Gulik
ПП4
1346
1372
L III 661
(so wie), Heurs L III 429
en L III 721
(beide : so wie) .
Het Sitt. wie 1352 N e.v. moeten wij dan ook zien als een algemeen geschreven vorm.
1274
De vanaf 1390 driemaal voorkomende vorm wij ligt in de lijn van wgerm. ï.
1275
Of dit ook geldt voor wije 1435 e.v. is niet met zekerheid te bepalen.
Wij
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teruggevonden, zodat de Sittardse charters, naast drij 1379 J e.V., hier andermaal
een eigen trek in de ij-spelling kunnen vertonen.

Voor we_ in 1443 N (en A 1449)

is te schrijven dat deze schrijfwijze niet beantwoordt aan nsitt. [wie:] en verder
177R
1777
127Θ
dat wij deze ook vinden in Gelre 1333
, Göllheim hs. H
, Hagen hs. D
1473
1279
1401
2λ Πin Göllheim hs. F
Meurs L III 721
, met 1ey
Cwey), Gulik L IV 13
[sowey) en met ei in Rother
(wei) . De zoeven vermelde gegevens nopen ons het
Sitt. we te houden voor een aan oostelijk, wel Rijnlands, gebruik ontleende schrijftaalvorm, terwijl wij er in het voorbijgaan op Kunnen wijzen dat de stiftsakte van
1443 hier wederom oostwaarts georiënteerd is.

d. die e.var. art./dem ./rel.f./pi. 1348 e.v. :
In het voorafgaande wezen wij reeds op het m.s. de (dee) 1379 J e.v.

Naast

de(e) verschijnen in de onderhavige functies voor het m.s. echter ook vormen die
in de Sitt. charters in de eerste plaats gebruikt worden voor het fem./plur., en
die wij dan ook in ons overzicht hebben opgenomen. Wij vestigen daarbij de aandacht op die, steevast voorkomend t/m 1369, m.u.v. der art, in 1350 (2x) , 1351,
1353 JA.

Na 1369 verschijnt die voor het m.s., in tegenstelling tot de situatie

bij het f.s. en het pi., duidelijk minder. Verder moeten wij voor het m.s. nog
wijzen op dye rel. 1379 J en d^_ dem. A 1353 JU.
Nader op de verbreiding der diverse vormen ingaande, kunnen wij schrijven dat
12Θ1
die beschouwd moet worden als de standaardmnl. vorm
— de aanwezigheid van die
1 2R2
valt voor ons dan ook te constateren in Aiol
, Guigoven 1277, Oudenbiezen,
riaastr. charters, Belg.-Limb, charters
, Leven van Jesus
, Limb. Sermoenen
, Gelderse charters
1

2

8

7

V

1

•

*•

1

2

, Karlmeinet
1291

. Hagen

1292

B

B

— welke aansluit bij het Rijnlandse die : Floyris
U

Г»

V.

4.»

Г.

^

6

9

, Dramenbruchstucke

. Pilgerfahrt

12Э3

. Horant

n - m U

Ί

2

9

0

, Göllheim
1 2 9 4

. Gulik W I 55

(daarbij ook Ξ 1401 en S 1417), Meurs L III 656
1295
e
S 1421); Bestiaire

4

1 3 Б 4

.4

1

U

·

u

U

, Judenschreinsbuch
1 2 6 1

- L IV 150

- L IV 191

1 4 2 3

1 4 2 9

(daarbij ook

heeft in de regel di_. In de Sittardse charters houdt dit,

aldaar vooral als fem./pi. optredende, die lang stand : met een onderbreking in
het nieuwe gedeelte van 1379 J (naast die in het oude gedeelte) is deze vorm t/m
1425 zonder concurrentie in het f./pi.

Deze concurrentie komt eerst in 1435,

waarbij ook de afschriften A 1353 JU, A 1446 en A 1449 aangetast worden; het beeld
lijkt enigszins op dat van wie e.var. "hoe". De grafie dye, welke wij als een va1296
riant kunnen beschouwen van d i e — v g l . drye naast drie
—vinden wij voor onze
1297
regionen als oudste in Belgisch-Limburg
(133Θ, verder in 1350 en 1372) . Daar
naast staat dye in de Gelderse charters _+ 13B0-1430 1 2 9 8 , Gulik L III 464 1 3 4 8 en
1346
1372
Meurs L III 429
, L III 721
. De gegevens wijzen in dezen op een oostmnl.mrijnl. eigenaardigheid. De vorm dij kunnen wij niet terugvinden in onze andere
1299
bronnen. Weliswaar vermeldt Moors
voor Belgisch-Limburg het voorkomen van
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dij, maar hier troffen wij slechts een éénmaal verschijnend dijs gen.m.s. Tongeren
1300
1399
aan. Voor Sittard komen wij weer uit bij de mogelijkheid van een eigen
element in de ij-spelling. Daarnaast past de schrijfwijze dij in de traditie van
1301
wgerm. i.
Wij mogen ons dan ook afvragen of er geen relatie bestaat met de
1302
spellingvorm di_, welke wij aantreffen in Servatiusfragmenten
, Maastricht 1372,
τ

,эоэ

'

Leven van Jesus
1262
. .

, · u

1 3 0 4

с

τ · ••

^

, Limb. Sermoenen
, Tristan
„ .
.. „ . n
.. .
130Б

η

, ook, hoewel

sehr selten , in Bestiaire

3 0 5

И Т ГМ в

1 2 5 1

, W I 21 В
... . .
,

ч τ cc

, W I 5b
. ,

, waarbij wij verder denken aan

onze omschrijving van nlimb. [die:] [en [wiel:]]] : een ontwikkeling als van wgerm.
ï, maar dan zonder "Brabantse" diftongering.
bij wgerm. I

In elk geval is ook hier, net zoals

, de spelling ij in open syllabe de jongere.

Meegerekend moet

overigens eveneens worden de spelling dy_ A 1353 JU, A 1446, welke in Belg.-Limb.
Ί Я DR

pass. verschijnt en buiten Belg.-Limb, en Sittard nog aangetroffen wordt in
13ПЯ
1251
1349
Gelre 1359

en Gulik W I 21 В

. L III 479

. De zeer late schrijfwijze

de art./dem. ace.f .s. A 1449 beantwoordt evenals het in ditzelfde afschrift voor
komende we_ "hoe" niet aan de nsitt. situatie, maar anderzijds ligt dit de_ in het
verlengde van het dikwijls als m.s., maar daarnaast ook als art./dem./rel.fem./
1310
pi. voorkomende de_ in Guigoven 1277 [rel.pl.], Belg.-Limb, charters
, Leven
1311
1312
1313
van Jesus
, Limb. Sermoenen
, Gelderse charters
, Sittardse charters,
1414

1Я15

ІЯІР

'1Я17

131fì

Gezondheidsregels
, Göllheim
, Hagen D
, Pilgerfahrt
, Morant
,
Gulik W I 21 В ^ 5 1 , W I 55 1 2 6 1 , L III 120 1 3 1 2 , L III 236 1 3 2 B , S 1401. Volgens
1319
Van Loey
is de_ in het mnl. zowel "Oostel." als "Zeeuws-Holl.". Het de_ in A
1449 loopt o.i. in het spoor van het "Oostel.", bij het Rijnlands aansluitend,
schrijfgebruik.
Wanneer wij nu de groepen I en II met elkaar vergelijken, kunnen wij het vol
gende schrijven :
In groep I tenderen de voorbeelden ernaar te beginnen met schrijfwijzen die
zich eerder aansluiten bij wgerm. I, maar dan over te gaan op spellingen die eer
der in de lijn liggen van wgerm. ê, eo.
niet te geven.

Een uniforme datering is daarbij echter

Als punt van overeenkomst merken wij op dat, afgezien van enkele

eigennamen, alle voorbeelden, hoewel ze naar de klank in het nsitt ./nlimb. er wél
1320
toe horen, buiten het strikte kader van wgerm. eo < ogerm. eu
(en van wgerm.
1321
ê] vallen : maniren e.var. 134Θ e.v. : fг. maniere
; ymans e.a. 1350 e.v. :
onfr. io-, ohd.os. io-, eo-, got. aiw, ogerm.

aiwa

; andrijs e.var. 1350 e.

v. : lat. Andreas; Margriten 1360 : lat. Margareta; briue 136B : lat. breve, resp.
, ν
1323
prévis

. Het is hier de plaats tevens te wijzen op de ij-spelling, als van

wgerm. ï, in dertijn 1362, vijftijn 1352 IM, sestijnde 1352 IM, sestijn 1356 en op
de i in veertinacht CA] 1353 N, welke vormen door ons reeds vermeld werden in
$ 13. Aldaar zagen wij dat aan de vocaal van het telwoord "tien" een wgerm. -ehaten grondslag ligt, maar dat deze vocaal in het hedendaagse Limburgs een ontwikkelingsstand vertoont als van ogerm. ai, ohd. ê, in afwijking wan de situatie in het
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nnl., waar de vocaal van "tien" in het spoor gaat van wgerm. ê.

Nu vestigen wij

de aandacht op de vroege datering van vermelde voorbeelden met ij en i, die in de
1324
Sitt. charters voorkomen naast jongere specimina met e(-)
. Het is overigens
de combinatie van nlimb. situatie en msitt. spelling ij die dertijn 1362, etc.
buiten het kader van de representatie van wgerm. ê,

eo doet vallen, weshalve wij

deze vormen in ons overzicht aan het begin van deze paragraaf tussen vierkante
haken geplaatst hebben.

Dat wij dit niet gedaan hebben met veertinacht (A) 1353 IM,

vijfftien A 1352 Ν, A 1390, sestiende A 1352 IM, vindt zijn reden in de omstandig
heid dat deze spelling althans orthografisch t.a.v. ie in de lijn ligt van en t.a.v.
1325
i in de lijn kan liggen
van wgerm. e, eo, zoals dit eerste trouwens ook het
geval is met de ie van sien "zien" inf. e.var. 134Θ e.v.

Opvallend is, dat ook in

Aiol en Pilgerfahrt, naar wij reeds zagen, de spelling ij optreedt voor oorspr.
wgerm. -eha-, echter in 0e voorbeelden sijn inf. resp. sijs "ziet" pres. 2 s. (13x)
en sijt pres. 3 s., welke vormen juist niet corresponderen met Sitt. sien e .var•
134Θ e.v.
In tegenstelling tot groep I bevat groep II, m.u.v. "hier", waarvan voorbeelden
vòòr 1379 ontbreken, vormen die beginnen als met wgerm. ê, eo, nl. met de spelling
ie, waarnaast in latere periode spellingen als van wgerm. ΐ optreden, benevens
grafieën die beschouwd kunnen worden als varianten van het dan niet meer voorkoлоу с

mende ie : ye en eventueel ije

. Het betreft daarbij woorden die in het nsitt./

nlimb. of een ontwikkelingsstand hebben als van wgerm. ΐ ("drie", "hier"], of zich
nauw daarbij aansluiten ("hoe", "die").

De latere orthografische aansluiting bij

wgerm. î is het sterkst bij "drie" en, bij minder voorbeelden, "hier", met in beide
gevallen 1379 als beginjaar van de spelling met ij . Geringer is deze aansluiting
bij "die" en, ook hier bij minder voorbeelden, "wie" = "hoe".
Hetgeen de groepen I en II met elkaar gemeen hebben, is dat de ertoe behorende
voorbeelden een meer of minder aan het daglicht trsdende neiging vertonen gaandeweg orthografisch die posities in te nemen welke stroken met de hedendaagse
nsitt ./nlimb. taaiverhoudingen.

Dit suggereert tevens het bestaan van een al dan

niet recent klankverschil tussen de representatie van wgerm. î en die van wgerm.
ê, eo, zonder dat wij in staat zijn dit eventueel klankverschil, dat verder ondersteund wordt door spellingverschil in het algemeen, afdoende te omschrijven.
Inmiddels zijn wij, met de voorbeelden herna 1443 Ν, hernamails 1443 Ν, we_ 1443
Ν, A 1449, de_art.f.s. A 1449, wederom geraakt tot de spelling e(-).

Konden wij

voor deze een aanvankelijke lokalisatie in het Rijnland, vanaf Gulik-Berg-Keulen
zuidwaarts, vaststellen, met i(e) e.var. in het oostmnl. en in de noordelijke punt
van het Rijnland, dan zien wij, wanneer wij de chronologische weg vervolgen, dat
deze toestand niet gehandhaaft blijft. Wij constateren namelijk dat de schrijf
wijze met e binnendringt in oostmnl. geschriften : Belg.-Limb, charters (heer-,
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her-, he-], Leven van Jesus, Limb. Sermoenen, Veníase charters Cvanaf 1364, vooral
voor wgerm. eo, waarbij veyrtich e.var., viertel e.var., veyrteyn echter niet meegerekend mogen worden], Gelderse charters [her en Kesen reeds in 131Θ), Gezond1327
heidsregels. Roermond 1340
(breyf, heir "hier"). Sittardse charters, alsook
in de Meurse charters, vanaf 1373. De vraag is nu of het hier een kwestie is van
grafie en klank of van grafie alleen.

Inzake wgerm. i meent Tille

voor de

Gelderse charters dat de schrijfwijzen die klaarblijkelijk een (ie]-klank aangeven,
zozeer in de meerderheid zijn — de spellingen met e(-) bestrijdt zij zelfs, zagen
wij — d a t men deze klank zonder meer als heersend mag beschouwen.

Over de klank-

waarde(n) van de grafieën voor wgerm. eo zwijgt Tille, maar wij mogen aannemen dat
zij, gezien het parallellisme tussen de spellingen voor wgerm. ê en die voor wgerm.
eo, ook voor de representatie van laatstgenoemde een [ie]-waarde had kunnen aan1329
vaarden. Van der Meer
acht t.a.v. de Venlose oorkonden voor wgerm. ê naast
een hoofdwaarde [ie] voor bepaalde paradigmata ook een monoftong [ее] mogelijk en
wel uit hoofde van de schrijfwijze preij ster uit 1366, in welke spelling hij een
correspondentie ziet met nvenl. [pree:st3r].
1330

Voor wgerm. eo besluit Van der Heer

, daar het aantal e-spellingen hier groter is en het nvenl. voor bedoelde woor
den steeds [ее] heeft, tot aanname van een zodanige [ee]-waarde voor de "boden
ständige Venloer riundsprache" ten tijde der Venlose charters, die zich nog tot
1464 (neijt, keijsen) in het schrift bemerkbaar maakt, maar na 1464 verloren gaat
in de uitheemse tekens i, ij, ie, ye, ije.

Het is echter niet na te gaan onder

welke invloed Venlo deze uitheemse Orthografie overgenomen heeft.

Aldus Van der

Meer.
1331
Bezien wij de hedendaagse taaiverhoudingen
, dan stellen wij vast dat Ned.Limburg benoorden Venlo alsmede Gelderland in het teken staat van de klank [ie],
evenals het aangrenzende Duitse gebied.

Dit is een argument vóór de opvatting van

Tille dat de e-spelling in haar materiaal alleen gezien moet worden als een orthografisch element. Venlo heeft daarentegen tegenwoordig de [ee]-klank, hetgeen Van
der Heers overtuiging aangaande de mogelijkheid van het gedeeltelijk bestaan van
een mvenl. [ее]-waarde ondersteunt.

De orthografische factor is hier juist te

zoeken in de spelling i e.var., met als markantste trek de absolute overheersing
hiervan na 1464.
Voor Sittard namen wij spellingontlening aan voor herna 1443 N, hemarnai Is 144o
N, we 1443 N en het art.f.s. de_ A 1449, zodat nu nog steeds slechts breue 1449,
1450 И, sent mycheil A 1446, sente Andreis dach A 1449 overblijven als indicerende
schrijfwijzen voor een eventuele [ее]- Cresp. [ei]-] klank.
waarin breue voorkomt, verschijnt deze vorm in de aanhef :
tugen mit diesen oepene<n> breue

In de beide charters
doin kont ind

1449, 1450 Π, terwijl in de slotformule,

vûàr de datering, in beide stukken de ie-spelling brieff voorkomt :
ons gemeyne<n> scepen segels

ain diesen brieff gehange<n>1449;

orkonde
Orkonde
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ain diesen brieff gehange<i> 145Q И.

Een

gemeenschappelijk chronologisch aspect van de voorbeelden breue 1449, 1450 Π en
mycheil А 1446 is dat ze voorkomen rond 1450.

Het in het zeer late afschrift А

1449 voorkomende Andreis ter zijde latend, kunnen wij dan ook de vraag stellen of
met breue en mycheil vanaf +_ 1450 een periode is ingezet waarin aan een inheemse
klankwaarde [ее], eventueel zelfs aan [ei], grafisch meer recht wordt gedaan dan
voorheen.

De chronologische grenzen van onze studie overschrijdend, kunnen wij

erop wijzen dat in de Bijlagen bij Dols' Sittardse Diftongering Sittardse voorbeel
den met e-spelling voorkomen vanaf 1472. Oudere documenten, twee in getal, met eschrijfwijze zijn hier niet representatief.

Het oudste daarvan, i.e. S 137B, is
1332
, het hedendaagse
1333
Geleen, en sluit zich orthografisch sterk aan bij Rijnlands gebruik, naar Dols
1334
reeds onderkende. Het tweede bedoelde stuk, van 6 april 13Θ5
, werd uitgevaar
digd door Reynolt van valkenborch heer van Born ende van sittart en is bovendien
slechts een afschrift. Voor ons van grote waarde is echter een oorkonde van 2Θ
dec. 1472
, met de e-vormen deirek
(beeren) eig., dreis (Schutghes] id.,
Sint Andreis dach, breiff, veirhondert, naast de ie-vormen brieue, erkiesen inf.
'
1337
Dan hebben wij uit de 15de eeuw nog een stuk van 2Б mei 1490
met veyrhondert
133Θ
took veyrdel] en Gescheyt p.p., en een van 25 januari 1496
met breiff (2x)
en heulden "hielden" pret.opt. 3 pi. Wijzelf konden hier geen verdere voorbeel

geschreven ten overstaan van de schepenen van vppheleine

den van e-spelling vinden, maar alleen zulke met ie e.var., vgl. 1452 jan. 18
brieff (2x), Andries, -vierhondairt; 1453 juni 7 brieff, brieffe, Andries, vlerhonfdlairt; 1454 mei 12 brieff, brieffe, andries, (-)vier- (2x); 1456 april 3
brieff, brieffe, -vier-; 1456 nov. 26 brieff (2x) , andries. vierrhondairt; 1458
mei 11 brieff [2x), vierhondairt; 1459 april 24 brieff, brieue, andries, vierhondert; 1462 maart 16 brieff, brieue, andries, vierhoncKer>t; 1466 juni 23 brieff,
brieue, andries, vyerhondert; 1471 febr. 2 brieff (3x), lieuer, vierhondert, ook
veirteen; 1471 febr. 15 brieff, brieue, Andries, vierhond<er>t; 1472 juli 10
brieff, brieue, Andries, vierhondert; 14Θ2 april 22 brieue, briue, vierhondert;
1482 dec. 28 brieff, brieue, Andries, vierhond<ei>t; 1483 juni 17 brieff (2x),
vierho<ri>d<er>t; 1484 sept. 14 brieff (2x), Andries, Vieri-) (2x], ook veerteenden;
1464 sept. 30 brieff Í2x], Andries, dries, vier- [2x]; 14B5 jan. 25 brieue, Erfbrieue. Erffbrieuen, dierich [beeren] eig., vierdehaluen, vierdehalue<r>; 14Θ5 nov.
25 brieue [2x) , Andries (Эх], vierhondert; etc.
De zoeven gestelde vraag beantwoordend, kunnen wij schrijven dat wij mogen aan
nemen dat vanaf +_ 1450 in de spelling der Sittardse charters aan een zich een,
wellicht recente, plaats veroverd hebbende [ее]-klank althans gedeeltelijk recht
wedervaart. Voor nog jonger materiaal dan uit 1496 verwijzen wij naar de Bij lagen
in Dols.

Dat wij denken aan een [ее]-klank en niet aan een, jongere, diftong [ei],

ligt hieraan dat er t.a.v. deze laatste geen directe aanwijzingen voorhanden zijn,
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resp - y mede optreedt als lengteteken, ooK na е.

Bedoelde e-spellingen kunnen
1339
dan ook geen steun bieden aan de door Van Sterkenburg
geopperde mogelijkheid
dat de vormen steyfmoder en neysen "(herhaaldelijk] niezen" in de Nieder'-MaasGlossen getuigenis afleggen van het bestaan van Sittardse ei-diftongering.

Het is

bovendien in het geheel niet zeker dat deze glossen geschreven zijn in Sittard.
1340
Als duidelijke terminus ante quem voor de aanwezigheid van ei-diftongering.
1341
in Sittard handhaaft zich daarom het door Dols
geponeerde jaar 1571.
Het is a priori niet aan te nemen dat rond 1450 de [ee]-klank zich alleen in
Sittard een vaste positie verworven zou hebben.

Onze gegevens pleiten er in elk

geval niet tegen dat op vermeld tijdstip ook op breder Limburgs gebied de [ее] 1342
De spelling met ie e.var. is daarbij zekerг in ιde
1343
eerste plaats de algemeen orthografische, t.a.v. ie-zelf de standaardmnl.

waarde een feit kan zijn.

Het valt op dat Sittard hier meer "inheemse" wegen gaat dan Venlo na 14Б4. Dat
echter door Moors voor de Belgisch-Limburgse charters nauwelijks gewag wordt ge
maakt van e-spelling, kan o.i. niet los worden gezien van het feit dat hedentendage slechts een vrij klein gedeelte van Belgisch-Limburg, nl. de streek ten oos
ten van de lijn Genk-Mopertingerr-Vlijtlngen-Riemst-Zussen, alsmede Hasselt, de
1344
klank [ее] heeft, terwijl er verder [ie] geldt
. Wél is het opvallend dat de
voor Belg.-Limb, charters opgegeven e-spelling uitsluitend heer-, her-, he- "hier"
betreft; de vorm veirtin mag hier niet meegerekend worden, zagen we.

Het is net

deze e-schrijfwijze voor "hier-", vooral in de spellingvorm her, die opvallend
frequent is in de Gulikse en Meurse charters en die niet onbekend is in de Gelderse stukken en Sittard 1443 N.

Stuiten wij oòk voor Belgisch-Limburg hier op ortho-

grafische overname, of is er sprake van een bijzondere ontwikkeling [ie] > [ее]
1345
—
1346
vóór г

, of speelt invloed van mnl. here, ohd. hëra (nhd. her) "hierheen"

er een rol ? Voor Gelre tenslotte zagen wij in het spellingbeeld der charters en
de hedendaagse klankverhoudingen argumenten vöór de opvatting dat de e-spelling er
als ontleend kan worden beschouwd.
van een vroege

Toch is daarmee op zichzelf de mogelijkheid

[ee]-klank, gevolgd door een terugwijken daarvan ten gunste van

standaardmnl. [ie], niet geëlimineerd.

Nu staan de oudste voorbeelden van e-spel-

ling in de Gelderse charters, her 1318, kesen 1318, beide in een zelfde charter van
1347
Reinoud I van Gelre
, zodat de lokale waarde ervan twijfelachtig is. Dezelfde
onzekerheid omgeeft zo goed als steeds ook de overige Gelderse voorbeelden met
, , 1348
e[-J
, hetgeen in wezen Tilles opvatting dat voor de mgeld. representatie van
wgerm. ê de klankwaarde [ie] aangenomen moet worden, verder ondersteunt.
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Hoofdstuk 4

DE SPELLINGEN VOOR GERM. AU, AW(W), 0, U, O, U EN lU

0

§ 23

0

()

()

De spellingen o, oe, oi en ou, eu voor ogerm. au, ohd. ou

De Sitt. charters hebben voor niet umlaut ondergaan hebbende ogerm. au, ohd. ou
het volgende materiaal :
1351

[gherart) Coman eig., comans, louen "luifel" dat.s.

1352 F

Comans

1352 N

borne ggn.pl.

A

1352 N bourne

1353 JU Comans
A

1353 JU Coma<h>s

(A) 1353 N Comans
1357

comans

1362

cornants
1369

coumans

CA] 1379 M [Johannes] knoupe eig.,
ouch "ook"
1399 D

loecsel

1402

doigen inf.

1402

doige<n>

1421

oich "ook" (3x)
1
comneschap

1425

1443 I\l gelouuen "geloof" dat.s..
ouch "ook" (11χ]
In het nsitt. vinden wij voor ogerm. au, ohd. ou zonder volgende umlautsfactor
?

Я

д

с

с?

de klankwaarde [ ou ], vlg. [koupman ] , [boum ] , [knoup ] , [ ouX ] , [ louk ]
'prei", [douga ] , [gaiouf ]
Deze situatie beantwoordt aan die in een groot
deel van het nlimb.
10

, dat hier op het standpunt staat van het hd., maar niet op

dat van het A.B.
Indien wij willen overwegen of de niet door umlaut getroffen ogerm. au vôûr labiaal of velaar niet reeds ten tijde van onze charters als [ou ] geklonken heeft,
kunnen wij in de eerste plaats wijzen op onze voorbeelden met ou-spelling, al is de
11
waarde ervan ongelijk. Onaanvechtbaar is wel de vorm coumans uit 13Б9.
De
spelling ou kan hier dezelfde [ou ]-waarde hebben als b.v. de ou van goude in het12
o
zelfde charter

. Ook ouch [A] 1379 Π, 1443 N en gelouuen 1443 IM corresponderen

via hun spelling ou met het nsitt. klankbeeld.

Opvallend is het feit dat de

kopiist van 1352 N in het cartularium de vorm borne vervangt door de schrijfwijze
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~

Dit Kan worden opgGvat als een indicatie voor de [ou ]-waarde van de des13

betreffende vocaal, maar het onderhavige afschrift dateert van na 1450

. OoK

de eigennaam knoupe (A) 1379 П, toebehorend aan een der Sittardse schepenen die
in dit charter vermeld worden. Kan beschouwd worden als een aanwijzing.

Primaire

onzekerheid bestaat bij ons echter over het feit of deze naam iets te maken heeft
met nsitt. [knoup ] "knoop".
Vervolgens kunnen wij trachten voor een msitt. [ou] -waarde steun te vinden in
de verbreiding van de ou-spelling op breder mlimb. gebied.

Van Loey constateert

dat deze Orthografie, voor ogerm. au, ohd. ou, aanwezig is in materiaal uit (voor14
15
al Oost-]Limburg en Gelderland
, voornamelijk in het eerstgenoemde gebied
Voorbeelden zijn o.a. bijeengebracht door Kern, Holmberg, Kessen, Noldus, Van GinΛ o

neken. Moors, Van der Meer en Tille.
Aanvullend kunnen wij nog wijzen op het
rijm loug "loog" pret. 3 s./oug in de Servatiusfragmenten (in het Leidse Servatius17
handschrift loech/oich)
, waarnaast echter houestat (in het Leidse Servatiushandschrift houft stat]

staat, op auch, mergelhoupe dat.s., gehoupt p.p. "opgehoopt",

scouf subst., scouue dat.s., bougart etc. in Qudenbiezen, naast het reeds door
19
Kessen
genoteerde ouc. en tenslotte op S 13Θ5, S 1396 II en S 1434 met ouch.
Echter is het aantal voorbeelden met de spelling ou in het gebied Limburg-Gelre
niet bijzonder groot en met name duidelijk kleiner dan het getal der voorbeelden
met de schrijfwijze ei e.var. voor ogerm. ai, ohd. ei, al hebben wij de indruk dat
in het algemeen ogerm. ai, ohd. ei beter vertegenwoordigd is dan ogerm. au, ohd.
20
21
ou, in welke spelling dan ook

. Van Ginneken

wees reeds op het ontbreken van

ou in Leven van Jesus, Minnesänger, Lutgart К en Christina, waarbij wij de rij
kunnen vervolgen met Guigoven 1277 (alleen oigh 3x, kopen inf., verkopen inf. 2x),
22
23
Gezondheidsregels
, Tristan
, en verder ook Floyris [te hope 188, og 138, ook
24
orlof 66, 95, 368] en Bestiaire
. K-onden wij in S 12 in elk geval komen tot de
constructie van een mlimb. [ei ]-gebied, de aanvaarding van een mlimb. [ou] -gebied
is slechts gebrekkig met daartoe aanleiding gevende spellingen te funderen.

Wij

zouden kunnen overwegen of hier het vasthouden aan een meer officiële Orthografie,
d.i. voor het mnl. o en oe
een rol speelt.

, met oi als een meer oostelijke variant daarvan

In dit kader mogen wij erop wijzen dat het Sittardse comans e.var.,

m.u.v. de eigennaam Coman in 1351, steeds voorkomt in een stereotiepe, wel overgeleverde, charterformule, die in 1351 luidt : (Twe marc payments van zittert] als
op den dach der betalinghen in comans budel gaen sal.
wij in de Sitt. charters —

Aan de andere kant vinden

en onze overige oostmnl. bronnen —

wél steeds ou (en

au) voor ogerm. äw(w), ohd. ou, in welk geval wij, mede op grond van het nsitt.,
voor het msitt. eveneens aan een vocaalwaarde [ou] denken.

Echter zijn hier net ou

en au de algemene spellingtypen, in dit opzicht dus op één lijn staande met o, oe
27
(oi] voor ogerm. au, ohd. ou.
Het alternatief van een en ander is dat [ ou ] <

- 261 ogerm. au in het limb, beschouwd moet worden als een vrij laat verschijnsel c.q.
vrij late overname uit zuidoostelijker regionen, later dan het optreden van [ei]
•pa

= ogerm. ai, ohd. ei, ondanks het feit dat in de Oudfrankische Psalmen
ei parallel vertegenwoordigd zijn.

ou en

Echter hsbben wij reeds in Oudenbiezen voor

beelden met ou, zagen wij. Dit is ook het geval met Maastricht 1294 A 4 en 1294
A 6, Sint-Pieter 1294 ИЕ en Venlo 132D, al betreft het hier alleen ouc in de eer29
ste drie charters en ouk, ouck. ouch in Venlo 1320
, waarbij in de laatstvermelde vorm tevens sprake is van klankverschuiving, hetgeen, evenals voor ouch in
30
Sittard (A) 1379 M en 1443 N, wijst op Rijnlandse invloed
. Het is hier tevens
de plaats te wijzen op het in 1421 3x voorkomende oich "ook".

Op grond van nsitt.

[ouX] verwachten wij eerder de spelling ouch, welke vorm inderdaad, zoals wij
reeds vaststelden, staat in 1379 И en 1443 N.
leen voor in Sittard.

De schrijfwijze oich komt niet al

Wij wezen reeds op oich in het Leidse Servatiushandschrift

en kunnen verder de aandacht vestigen op oich in Horpmaal 1398, oigh in Guigoven
1277 3 1 en oich in Venlo 1426, 1458, 1551 —

het nvenl. heeft echter [ouk ]
—
33
en S 1440, onderwijl ο£ in Servatiusfragmenten
, och en £g in Oudenbiezen 12Θ0,
ЯД

34

3R

1363
en och in Belg.-Limburg
pass. en Maastricht 1299
[3x] niet uit het
oog verliezend. Is hier sprake van substitutie van de ou-spelling door een o[-)
37
-spelling, naar Kessen
wel aanneemt voor zijn voorbeelden met o, of van het
binnendringen van vormen met een andere klankwaarde dan [ou] ?

In het mfr., be

paaldelijk in een groot gedeelte van het Ripuarisch, heeft zich namelijk een monof3fl

tor
tongering voorgedaan van [ou ] tot [ oo ]
, zoals aldaar ook [ei ] tot [ ее ] werd
39
Aanwijzingen voor deze overgangen zijn in Keulse stukken reeds vanaf de 12de
40
eeuw aanwezig
, al hebben tegenwoordig — nog — [ ou ] (en [ ei ]) Keulen zelf,
een tamelijk groot stuk van het grensgebied tussen het Ripuarisch en het Neder41
frankisch en een strook in het Moezelfrankisch
. Ook het nheerl. heeft [ oo ] ,
42
zagen wij, terwijl we voor verdere bijzonderheden nog verwijzen naar Tans
. Ver
volgens onze Rijnlandse bronnen bekijkend, herinneren wij aan de constante o-spel
ling in Floyris en Bestiaire, met in eerstvermeld geschrift o.a. og "ook", en stel
len wij verder het volgende vast :
43
ν
In Rother
staat naast ou ook o, o , vooral in het eerste gedeelte. Deze si44
ν
tuatie lijkt min of meer op die in Karlmeinet
, waar wij ou, o, o en éénmaal ov
45
aantreffen. Dramenbruchstücke
heeft in de regel ou; daarnaast staat er o in
och (naast ouch), oi in boim (2x, naast palmboum) en oe in boegen "buigen" inf..
Regel is ou ook in Pilgerfahrt.

In Göllheim

verschijnt doorgaans ou, au, o,
48
ow en sporadisch oy, oi. Voor Judenschreinsbuch
noteerden wij verkouffen inf.,
49
verkoyffen pres. 3 pi., verkoften pret. 3 pi., vercoeft p.p. In Hagen
staat
naast ou niet zelden oi, oy, o, vooral oi, o.a. in oich (in hs. D, terwijl hs. F
ouch heeft).

Voor de Gulikse charters verzamelden wij het volgende, niet zeer

- 2Б2 rijKe, materiaal : W I 21 В
inf.; W I 55

1261

1 2 5 1

ühc "ook". o£, 0£, gelouen "gelopen" p.p., dogen

koufen inf., verkoufen inf., Qich¡ W I 5Б

og; W I 69 A

oug "ook", ouch, vercoufin; W I 69 В
oug, ovg, vercoufin; W I 70
ou
1?RP
1299
verkoufen; W II 1076
oug, verkoufin; W IV 34Θ5
oig, verkoufin; L III 120
1 3 1 2
oig, verkoifen; L III 47Ö ^ 4 9 koiflude; L III 676 1 3 6 7 ouch; L III 834
1ЯЯЯ

coepman. Peck; L III 931 '
L IV 13

1 4 0 2

ouch; L IV 72

1ЯЧ7

ouch; L III 966

1 4 1 2

1399

oich; L III 1068

ghecoft;

ouch, geloufft ind geloyuen 1 pi.; L IV 191

hoeftsteden;7 3S 1401 ouch, verkouffen inf.,
koüffhuys; S 1417 oych. Voor Meurs
L III 744 ^
oploufs gen.s.; L III 7 7 1 3 7 6 ouch; L IV 98 1 4 1 6 ouch; L IV 150
L II
1423 houftherren nom.pl.; S 1421 ouch.
Wanneer wij deze gegevens overzien, kunnen wij concluderen dat het niet onmogelijk is dat oich in mlimb. bronnen zonder meer overgenomen is uit Rijnlands gebruik,
maar dat deze spelling zelf in onze Gulikse en Meurse stukken zeker niet frequent
is.

Ook valt het op dat S 1421 ouch heeft, terwijl in de chronologisch praktisch

daarmee samenvallende Sittardse oorkonde van 29 nov. 1421, de eerste binnen de
Meurse periode

, oich staat.

Alles bij elkaar kunnen wij eigenlijk alleen vast-

stellen dat een voor Limburg mogelijk ou-spelling niet alleen vanuit het westen,
maar ook vanuit het oosten, i.e. het Rijnland, door de o-schrijfwijze wordt belaagd.
Hiermee zijn wij op het gebied van de niet umlaut ondergaan hebbende ogerm. au, ohd,
ou aan het einde van een omschrijving van mogelijke Rijnlandse invloed, behalve
51
dat wij er nog op moeten wijzen dat Tille
schriftelijke overname uit hd. kanselarijen aanneemt voor ouch 1359, 1418, 1429 en erloupen "tezamengekomen" p.p. 1361
in de Gelderse charters.
Tenslotte moeten wij nog ingaan op de mogelijke aanwezigheid van umlaut van de
vocaal welke beantwoordt aan ogerm. au, ohd. ou.
plaats op de spellingvorm

Cl in
heut

Wij stuiten hier in de eerste

de volgende kadastrale omschrijvingen : vur dat

heut van des voegtz baende jnd vur dat heut van diesen beinden 1399 0; by voren
vur eyn heut peter van korttenbech op die ander sijde vur [ heät pe]

ter hout-

snijders hoff van hillensberch 1446; by voere<n> vur eyn heut peter va<n> kortte<n>bech op dy ander siide vur heut peter hous houtsnijders hof va<n> hillensberch A
1446.

Wij hebben hier dus te doen met "hoofd", ongeveer in de betekenis "het bo53
veste, het hoogste"
, niet onmogelijk aansluitend bij die van "schmale Seite des
54
Ackers, wo der Pflug wendet"
, het hd. Vorhaupt. In elk geval vinden wij dezelfde omschrijving ook in een charter van 139 uit Tongeren
: met enen heutde op
die gruenstrate
ende mitten anderen heutde neven lant wilen joes Cleynjans
Jtem dat vierde stucke

mitten heutde ter Linden weert.
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Wanneer wij voor ons heut 1399 0, (A) 1446 een parallel zoeken in het nsitt.,
co

komen wij noodzakelijkerwijze uit bij het "verouderd sitt." [Ch)ui:t]

= "hoofd",

met umlaut en geconditioneerde stoottoon

. Een umlautsvorm is ook buiten Siten
5g
tard aanwezig, b.v. in Heerlen, voor welke plaats Jongeneel
heut(-) opgeeft.
Hier sluit het nlimb. zich aan bij de situatie in het Rijnland, waar alom [heu:t]
RH

etc. voorkomt

. Met de onderhavige umlaut, die wij kunnen afleiden uit onfr.
R1

hôvid, ohd. houbit, os. hôbid, got. ІіаиЬіф
62
wikkeling voort

, zet het nlimb./mrijnl. een md. ont0
()

. Combineren wij de msitt. spelling eu

met het bestaan van een

nsitt. vorm met umlaut, dan rijst het vermoeden dat deze eu-spelling inderdaad een
ogerm. au, ohd. ou + umlaut aangeeft.

Voor de klankwaarde kunnen wij ons beroepen

op de hedendaagse [ui], waaraan als argument kan worden toegevoegd dat, zoals wij
zullen zien in i 29, bij een te verwachten [eu]- of [ äö]-klank eerder de spelling
ue in aanmerking komt.

Een klankwaarde [ui] helpt ons op haar beurt weer die van

de ogerm. au, ohd. ou zonder umlaut in het msitt. te benaderen.

De onderhavige [ui]

steunt immers op een niet-umlautsbasis [ou], zoals de nheerl. umlauts-[eu] hier.
rust op de, gemonoftongeerde, klank [ oo ] zonder umlaut.
Nu wij in het voorafgaande zijn geattendeerd op het bestaan van een nlimb./nrijnl.
gebied met umlaut van de vocaal in "hoofdC-]", verwondert het ons niet ook buiten de
Sitt. charters voorbeelden met de spelling eu (ue] voor dit woord aan te treffen.
Wij wezen reeds op heutde Tongeren 139Ö en vestigen nu de aandacht op Reyneken Witheut eig. in Maastricht 1294 A 4, op heutslop "opening voor het hoofd in kleding63
»
stukken" in het Maastr. Stat. Boek
en op huefthere in Gelre 1361, waarbij wij
64
m.b.t. dit laatste voorbeeld echter moeten opmerken dat in de Gelderse charters
doorgaans hoeft[-), daarnaast ook hoift- en éénmaal houfft- staat. Uit de Gulikse
13R1
oorkonden noteerden wij L III 621
heuftsumme (2x], heuftsummen, heuftsumma
(2x]; L III 676 1 3 6 7 heuftman; L III 777 1 3 7 6 heuftheirren. Evenwel staat in L IV
1429
191
, uit de Guliks-Gelderse periode dus, hoeftsteden, terwijl wij voor Meurs
Л ЛПо

alleen houftherren L IV 150

CC

vonden.

Ook Pilgerfahrt

heeft alleen ou :

RR

houft•

In Karlmeinet

R7

treffen wij houet aan.

heuft, naast houft en hoift.

Tenslotte de situatie in Hagen

:

Wij kunnen dus concluderen dat het spellingtype

heu[f)t op oostmnl./mrijnl. gebied niet ongebruikelijk is, maar wel concurrentie
ondervindt van de schrijfwijze met o[-], t.a.v. welk laatste feit wij nog de vormen
houestat/houft stat uit Servatiusfragmenten / Leidse Servatiushandschrift in herin
nering brengen.
Umlaut vinden wij in het nsitt. ook voor coept 3 s. 134Θ, 1356, v<er>coept 3 s.
1348, vercoept 1356 : [ (h)ae köp ] , [ (h)ae Эгкор ] ,
echter met vocaalverkorting, net zoals men in Sittard
bij [ ІоирЗ ]
"lopen". In Venlo 1387 staat leupt
71
wijl het nvenl. eveneens [hae löp] heeft.
Verder

bij de inf. [ ( Эг)коирЭ] 6 8 ,
69
b.v. ook zegt [ [h)ae löp ] ,
3 s., naast loepet 1358, tertreffen wij in het Maastr.
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Stat. Boek

72

opleupt, eveneens 3 s., aan.

Wij kunnen aannemen dat in het mlimb.

de onderhavige functionele umlaut wel aanwezig is —

wij wijzen tevens op de door

ons behandelde parallelle functionele umlaut op het gebied van ogerm. ä en wgertn.
v
73
i
— m a a r vaak bedekt wordt door de standaardorthografie o(-).
Etymologisch moeilijk thuis te brengen is de [eu] in de Sittardse kadastrale
74
benaming [zeum9sjO) (h)aaX ]
, die wij in ons charter 1417 vertegenwoordigd vinden als shoemers hage dat.s. In het eerste deel van deze benaming hebben wij het
woord mnl. somer "zware eiken balk"
. De lange vocaal van dit mnl. somer is wel
dezelfde als die in mnl. somer "lastdier, pakpaard" = mlat. sagmârius, saumârius,
7fi
ohd. soumäri Cnhd. Säumer], os. somari
. Op grond van dit ohd. soumâri verwachten wij in het nsitt. eerder [zui:mdsj[9] [h)aaX] dan [zeumasjO] (hlaaX] , vgl.
het zoeven behandelde nsitt. [(h]ui:t] . De waarde [eu] past veeleer bij de umlaut
van een vocaal die beantwoordt óf aan ogerm. au, ohd. ô
, óf aan gerekte wgerm.
o
, óf aan gerekte wgerm. u
. Vooralsnog zien wij geen mogelijkheid in deze
materie klaarheid te scheppen, waarbij nog komt dat de schrijfwijze met oe in shoemers 1417 op zichzelf geen duidelijke indicatie betekent t.a.v. een lokale klankon

vorm

. Ook de passus aen des soymers hage in Ξ 13Θ5 helpt ons hier niet verder.

Na het nu geschrevene zijn wij voor de Sitt. charters aan het einde der mogelijk
heden er aanduidingen voor het bestaan van umlaut van ogerm. au, ohd. ou aan te
Я1

treffen. Voor onze overige oostmnl. bronnen
kunnen wij echter nog enig materiaal
82
o
aanvoeren : Goedert der Dreughe eig. in Oudenbiezen
, geduegenisse in Loon 1395
DG

(naast gedoegen inf. in Halen 1390), gelueft 3 s. in Tongeren 1396
i n Venlo 1457

од

— v g l . g o t . galaubjan, os. g i l o b i a n

pc

, gelevvë inf.

, nvenl. [g91uiv3]

αс

ft 7

nsitt. [gluiv3]

"geloven" —

terwijl het op "delabialisatie" wijzende gheleft

QQ

imp. in Leven van Jesus
hier onduidelijk is. Tenslotte opleuper in Maastr. Stat.
B9
90
Boek
en kneupen "knopen" ww. in de Nieder-Maas-Glossen
. T.a.v. het mrijnl.
wijzen wij op geleuven, naast gelouven, gelouve, geloufde, geloven, geloifde, ge91
loift, in Hagen
, beugen inf., seugen "zogen" pres. 1 pi., geleuve imp., naast
92
1361
ungelouven subst., in Pilgerfahrt
en geleuven inf. in Gulik L III 621
93
Beheben
schrijft dat in haar Gulikse stukken de aanwezigheid van umlaut van
ogerm. au, ohd. ou bewezen wordt door het voorhanden zijn van eu-spelling.
Uit de verzamelde gegevens kunnen wij tenslotte concluderen dat de aanwijzingen
voor het bestaan van umlaut van ogerm. au, ohd. ou in het Limburgs-Rijnlandse ge
bied niet talrijk zijn.

De frequentie der representatieve voorbeelden lijkt zelfs

nog geringer dan die der vormen met ou-spelling voor de vocaal zonder umlaut. An
derzijds is het aantal gevallen met de schrijfwijze eu (uel toch te groot om over
het hoofd te worden gezien, m.a.w. : de desbetreffende vormen pleiten beslist vóór
de aanwezigheid van umlaut.

Voor het mlimb. kunnen wij dan de lijn doortrekken naar
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het nlimb., waarin de onderhavige umlaut regel is, met als vocaalwaarde [ui]
op basis van [ou] —

m.u.v. enkele plaatsen met [eu] , ni. daar waar monoftonge94
ring [ou]
[ou ] > [oo ] heeft fplaatsgehad
: vgl. het reeds vermelde nheerl. [heu:t(-]],
naast nsitt. [Ch)ui:t ] .

§ 24

0
(°) (°)
(°)
De spellingen ou, au en eu (oeu) voor ogerm. aw(w), ohd. ou

Op het gebied van ogerm. aw[w], ohd. ou zonder volgende umlautsfactor hebben de
Sittardse charters eigenlijk uitsluitehd voorbeelden voor "vrouw" e.var. : vrouwe
nom.s. 1428, vrouwen gen. s. 1414 C2x]. 1421 C4x), vrouwe<n> 1416, 1421 (6x), 1449,
jonffrouwe<n> dat.s. 1401 (jonff(f]rouwen A 1401) huysvrouwe 1426, vrauwen dat.s.
[o)
(o)
1443 N, aces. 1443 N (2x) (gen.s. A 1449), vrauwe<ri> dat.s. 1426, huysfrauwe 1443
N (2x), (goeswijn) verbillen (soen) 1369. In het nsitt. heeft men hier de vocaal95
waarde [ou] : [vrou: ]
, dezelfde dus als voor de ogerm. au, ohd. ou zonder
96
umlaut
. Wij mogen, naar wij zo dadelijk zullen zien, aannemen dat zowel de
spelling ou als de schrijfwijze au in de zoeven vermelde voorbeeldenreeks een zelfde vocaalwaarde aangeeft, welke waarde o.i. zonder bezwaar ook toendertijd [ou] kan
zijn geweest.

De doubletten vrouwe —

vrauwen 1428, vrouwe<n> 1449 —

vrauwen A

1449 hebben dan het karakter van schrijfvarianten voor dezelfde klankvorm.

In

verbillen 1369 hebben wij zeker te doen met een verkorte resp. gereduceerde vocaal.
Meer voorbeelden van ver e.var., meestal vóór eigennamen, hebben de Gelderse charτ·-π
ters van Tille

9 7

Aan een ontwikkeling als van ogerm. aw[w), ohd. ou zonder umlaut beantwoordt de
vocaal in de eigennaam "Paulus", nsitt. [ poul ] .

Het verwondert ons niet dat de

Sitt. charters hier naast elkaar hebben pouwels 1418, 1427, 1450 G И х ) en pauwels
1353 JA, pauwels 1421, paulus 1353 JU, paul<us> A 1353 JU.
Wanneer wij de onderlinge frequentieverhouding der spellingen ou en au bekijken,
blijkt de Sittardse schrijfwijze au voor ogerm. aw[w), ondanks de schaarste der
aangehaalde voorbeelden, in mnl. verband bezien nog relatief goed te zijn vertegen98
woordigd. Van Loey
vermeldt dat in het Z.O.-Vlaams — dus alleen daar — ook
vaak de spelling au voorkomt : dau, hauwen, vrauwe.

Voor onze oostmnl. bronnen no

teerden wij in de niet-umlautssituatie de volgende gegevens : In Servatiusfragmen99
100
ten
komt vrowen dat.s. voor; in het Leidse Servatiushandschrift
staat hier
101
vrouwen. Aiol
kent urouwe. Oudenbiezen heeft ou, bv. in joncfrouwen, houwen
inf., en ow : joncfrowen, iuncfrowen etc. Regel is ou in onze oudste vier Claastr.
charters : SP 1294 HA vrouwe, Joncvrouwe, vrouwen dat.s., ook ver "vrouwe". Ver;
M 1294 A 4 Joncvrou, vrouwen gen.s.. Vrouwen dat.s., ver; И 1294 А 6 Joncvrou,
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Vrouwe, Vrouwen gen./dat.s., ver. Ver, SP 1294 ME Joncvrouwe, ver. Ver.

1*1 1372

heeft echter Jonfrowe, Jonfrowen gen.s., Vrauwen dat.pl., naast Vrouwen gen.s. en
102
Ver. In de Belg.-Limb, charters van Moors
is de gewone vorm -vroLiwe(n) e.var.;
daarnaast staat in slechts één oorKonde (Sint-Truiden 1394) joffrauweln) en ver103
schijnt verder nog driemaal joffrov, éénmaal jonvrowe en éénmaal vrouwe
. Le104
105
ven van Jesus
en Limb. Sermoenen
vertonen hetzelfde spellingbeeld als
1 DR
Oudenbiezen : ou en ow, terwijl Maastr. Stat. Boek
alleen vrouwe kent. Voor
107
Venlo geeft Van der Heer
slechts houwen 1386, 1552 op. De Gelderse charters
1 flfl

van Tille
hebben in het algemeen ouw, in de auslaut ou en au, deze laatste
spelling slechts éénmaal : nau 1333. Overgaande naar het Rijnlands gebied, vinden
109
wij in Floyris
bescowen inf., iuncurowe, urowe(n), vro[ wen ], uro, vro. In
110
111
Bestiaire
staat ou : dowe lx, vrowe pass., in Rother
gewoonlijk ook, ter11 ?
лля
wijl in Karlmeinet
ow afgewisseld wordt door ow. Dramenbruchstücke
heeft
114
ou : vrouwe, vrouwen, schouwe pres. 1 s., Göllheim
echter vrauwe, schauwen
115
e t c , welke au-spelling ook de normale is in Judenschreinsbuch
: jonfrauwen e.
1ΊR

var. pi., Drachenaue e.var., en in Hagen

: drauwe, hauwen, beschauwen, sente

Pauwele, pauwin, in laatstvermelde bron echter met uitzondering van vrouwe, junffrouwe, dat in dit geschrift nooit met au verschijnt. Regel is au eveneens in
117
Pilgerfahrt
; naast au komen hier evenwel ook voor ow in vrowe, vrowen, ionffrowe,
iunffrowe, drowe, ou in vrouwe en a in pawe. Tenslotte de Gulikse en de Meurse
1251
charters. Uit de Gulikse stukken noteerden wij : W I 21 В
unser vrowendage;
.
_ 1261
1307
__T .__ 1320
„.„
T T X
W I 55
vrowe, vrowen; L III 57
vrouwen; L III 160
vrouwen; L III 313
1337

1341

vrauwen; L III 364

I^RI

sent Pauwels; L III 502

^пс^

ІЯЧР

vrauwen; L III 554

1ЯБ7

'1Я7Р

vrauwe; L III 673

vrauwen; L III 676
vrauwe; L III 777
vrauwe.
1379
1394
junffrauwen; L III 834
vrouwe, vrouwen; L III 1000
vrouwe, vrouwen, swe1410
1429
gervrouwe; L IV 55
vrauwen; L IV 191
vrouwen; S 1417 vrouwen. Uit de
^ о лс

ІЯТ^

1Я7Рч

Meurse oorkonden : L III 429
vrauwe; L III 744
vrauwen; L III 787
1393
141ñ
vrouwen; L III 990
vrouwe, joncfrouwe, joncfrouwen; L IV 111
vrauwe, vrau1423
wen; L IV 150
junffrauwen.
Onze Sittardse spellingen ou en au nu in contact brengend met de zoeven verzamelde gegevens, kunnen wij schrijven dat ou beschouwd moet worden als de standaardmnl., echter ook in het mrijnl. voorkomende, schrijfwijze, dat de spelling au in
pauwels e.var. 1353 JA e.v. in verband kan staan met het lat. Paulus, maar dat wij
f »I
zeker voor de au in vrauwen 1443 IM [A 1449), vrauwe<n> 1428 en huysfrauwe 1443 N
denken aan een oriëntatie op mrijnl. schrijfgebruik. Ons verzameld materiaal be1 Ί fl

vestigt overigens de opvatting van Kern
wetsche" spelling is.

dat ow in de Limb. Sermoenen een "ouder-
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Voor de ogerm. verbinding awi, met een umlautsfactor dus, hebben de Sitt.
charters de vormen heuwe "hooi" aces. 1399 D, heumoent "hooimaand" 1443. Wij
(o)
119
leggen verband tussen deze spelling met eu en de nsitt. klankvorm [(h)ui]
o.i. Kan eu hier dus de waarde hebben van [ui] of van een klank die [ui] benadert.
(o)

Wij hebben dientengevolge en parallel met heut 1399 G, (Al 1446, waar de schrijfwijze eu eveneens correspondeert met nsitt. [ui] : [(h]ui:t] "hoofd", voor een
120
umlaut ondergaan hebbende ogerm. au, ohd. ou
. De klankvorm [hui] "hooi" is
121
122
de gebruikelijke in Limburg.

Voor Heerlen noteerden wij uit Jongeneel

huij "hooi" en huije "hooien" inf.

Het valt daarom op dat wij geen andere vormen

dan met o konden aantreffen in Oudenbiezen : hoy, hoye, hoie, hoye moende, hoimoende.

Wellicht reageren de Sittardse oorkonden 1399 0 en 1433 qua Orthografie

hier dus fonetisch zuiverder dan de desbetreffende passages in Oudenbiezen, die
in elk geval spellingvormen hebben die zich niet onderscheiden van de standaard123
mnl.
Dit laatste geldt eveneens voor hoye, hoyss, hoeye, hoeys, hoymaet in
124
de Gelderse charters
. Ook hier gaat mogelijkerwijze een door umlaut getrof125
fen vocaal schuil achter een o-spelling.
Een schrijfwijze met eu, i.e. heuwe.
1 7R

vinden wij daarentegen weer in Pilgerfahrt
Umaut verwachten wij eveneens voor onze voorbeelden vleeschouwer 1351, vleescouwer 1356. Het suffix -er is ontstaan uit lat.-ârius en wordt in het ohd.
127
teruggevonden als -ari, in het os. als -ari en -eri
. In het oostmnl. en
mrijnl. treffen wij een door de -i- veroorzaakte secundaire umlaut aan. In dit
o

kader noteerden wij uit de Sitt. charters reeds de voorbeelden Pluechmekers eig.
136Θ, penre(s) 1352 F, becker 1433, held<er> 1450 0, voor ogerm. a in al dan niet
open syllabe.

Voor vleesc(h]ouwer kunnen wij wijzen op het in —

en buiten

—

Sittard bestaan van de familienaam [vleisj(h]ui3r ] — voor de soortnaam "slager"
129
bezigt men in Sittard het woord [sjleXtBr]
— en de mogelijkheid van een re
latie overwegen tussen het msitt. en deze nsitt. familienaam. Echter wijkt
vleesc[h)ouwer 1351, 1356 niet af van de standaardmnl. ou-spelling — m e n lette
130
overigens ook op de standaardmnl. ее
in het element v l e e s c ( h ) — hetgeen overi131
gens ook geldt voor uleischouwer in Aiol
, Johan Scanouf der Vleischouwer in
132
Oudenbiezen
en Vleicshouwers gen.s. in Maastricht 1294 A 6, waarbij wij en
passant ook nog wijzen op houwen in Oudenbiezen en houwen 1496, anehouwen 13Б9 in
133
de Gelderse charters
. Duidelijker bij de fonetische werkelijkheid aan te slui134
135
ten lijkt de spelling eu in het Tongerse vleisheuwer (14de eeuw]

. Ook Hagen

heeft eu : vleischheuwer.
Dezelfde vocaal als in nsitt. [(Mui], [vleisj (h)ui3r ], afgezien dan van de kwes
tie sleeptoon —

stoottoon, hebben wij in de Sittardse kadastrale benamingen

[opta g u i : ] / [ o p 3

gui:]

-ino

"Op de Geu" en [ g u i : w a e X ]

"weg naar de Geu"

.

De e e r s t -
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genoemde omschrijving vinden wij terug in ons charter 1450 G, waar het gaat om
o
137
een halve bunder land, gelegen vp gheyn ghoeuwe.

Evenals voor Dols

ook voor ons de etymologie van dit nsitt. [gui: ] onduidelijk.

is echter

Indien er werke-

lijk sprake is van een gediftongeerde umlaut van de vocaal van gouw = "(weg langs)
watering of sloot"

, hebben wij nog altijd de moeilijkheid dat zelfs de etymo139
140

logie van dit gouw niet helemaal doorzichtig is

. Dffermans

noteert uit

een Sittards charter van 1502 de aanduiding in die goweter en reconstrueert voor
nsitt. [gui:] de volgende ontwikkeling : goutanter "wodanboom"

>

goutenter >

gouwenter, gouweter; daarna werd het onbegrepen woord goweter beschouwd als een
141
meervoudsvorm van [gou:t] "goed" en kreeg het de vorm [gui:]
. Tot zover de
verklaring van Dffermans, waaruit ons eens te meer duidelijk is geworden dat het,
zelfs als wij de etymologie van [gui:] zouden kunnen achterhalen, niet mogelijk
o

is te bepalen met welk stadium van klankontwikkeling ons ghoeuwe 1450 0 nu precies
correspondeert.
Na het nu geschrevene zijn wij voor de Sitt. charters aan het einde van de onderhavige materie.

Ons rest thans alleen nog er ter afronding op te wijzen dat

in onze overige bronnen nog niet ter sprake gekomen eu-vormen voor ogerm. awi voor142
143
144
145
komen in Dramenbruchstücke
, Göllheim
, Hagen
en Pilgerfahrt

§ 25

(°)
De spellingen o ( - ) , a en u voor ogerm. au, ohd. ô

Voor ogerm. au, ohd. o hebben de Sitt. charters de volgende spellingen :
1. o

: groten aces. e.var. "groot" muntsoort 1349 e.V.; horen inf. e.var. 1351
e.V.; s£ e.var. 1379 M (3x) e.V.; hogentide 1390, hogeborn 1443 N (2x);
voirgenoten acc.pl. 1417; dode subst.dat.s. 1443 N; Scholen, Scholeren
1443 N.
o

oe

soe e.var. 1348 e.V.; Elsloe 1356; groet e.var. muntsoort 1362; loesheit
1369;

hoere<n> inf. e.var. 1399 0 e.a.; noetsaken gen.pl. 1399 0; schoen

adj. 141B; broet e.var. 1421 e.a.; hoegtijt, hoegtide<n> 1421; Schoele<re>n
e.var. (2x), scoele<re>n, Schoelmeist<er> (2x), Schoelmeister 1421; etc.
01

doide dat.s. 1404; koir e.var. 1421 (2x), 1443 N И З х ) ; noit "nood" 1436;
ko<m>merlois 1439, 1450 0; cloisters 1443 F.

4.

oy

5. o e i

Б.

00

7.

a

8.

(°)
u

noyt (A) 1379 M.
affgeloeist p.p. 1426; tobehoeir 1449, tubehoeir 1450 M.
hoogetiitz [kermessen) "hoogtijds(kermis)" d.i. "pinkster(kermis)" 1399 J.
hagebore<n> 1428.
huren e.var. inf. 1348 e.V.

- 269 In de nlBt-umlautssituatie heeft het nsitt, hier de Klank [oo], zoals het [ее]
heeft voor ogerm. ai, ohd. ê, waar andere delen van Limburg voornamelijk een dif146
tong kennen, b.v. de streek Heerlen-Oirsbeek : [іеСЭІ]
, welk gebied ook voor
ogerm. au, ohd. ô doorgaans een te verwachten diftong, nl. [оеЭ], oplevert, in
overeenstemming met een meestal diftongische waarde in een groot deel van Ned.Limburg

147

. Voorbeelden voor ogerm. au, ohd. ô zonder umlaut zijn nsitt. [groo:t]

1 ¿LP,

1 'nil

14P

, [zoo:]
, [(h)oo:X], [doo:t]
[groe3:t] 1 5 2 , [hoed:X] 1 5 3 , [ d o e a : t ]

1M

, [sjoo:l]
154
, [sjoea:!]

, [elsloo:] e t c . , nheerl.
155
. [ elsloea : ] e t c . ,

1 SR

echter [zoe: ] en [zoe3: ] "zo"
De spelling met o[-] geeft voor Sittard geen aanleiding ook voor de tijd 13481450 aan een andere klank dan [oo] te denken, waar het tenminste de positie zonder
volgende umlautsfactor betreft.

Dat het bij de diverse o-varianten om dezelfde

waarde moet gaan, blijkt uit het naast elkaar voorkomen ervan in dezelfde woorden
in dezelfde charters : 1399 0 groet e.var. (3x) —grote<n>; 1429 S o e — a l s o ;
1443 F cloesters -— cloisters; (A] 1446 soe [2x] — s£ (3x). Ook nu moeten o en oe
157
beschouwd worden als standaardmnl.
grafieën
, met oi Coy] als een meer ooste/i с α
lijke variant daarvan
. De "tautografische" schrijfwijze oei hebben wij buiten
Sittard niet aangetroffen.

Ze is te vergelijken met de door ons reeds aangestipte
159
spelling aei in jaeir 1450 Π [en waeil А 1446)
Evenmin als de schrijfwijze o(-) buiten de umlautssfeer voor Sittard een andere
klank dan [oo ] laat vermoeden, wijst ze in deze situatie in onze overige oostmnl.

bronnen op een bepaalde variant van deze klank.

De o-spelling is ook hier bijzon-

1 Rh

der vast

en de weinige uitzonderingen met u(e) verschijnen alleen in geval van
1 R1

mogelijke umlaut, waarover dadelijk.

Wanneer van Ginneken

desondanks toch

achter de grafie oe in het Leven van Jesus een diftong ziet, mag hij zich o.i. niet
beroepen op de schrijfwijze o + e.
voorzichtiger.

Van der Meer

is hier, ondanks nvenl. [ оеЭ],

Echter overweegt hij toch nog of oe niet reeds[oo3] of [оеЭ] aan

geeft, welke te zeer Venlose interpretatie hem tevens de regel in de pen geeft :
"Die Schreibung oi mutet dann etwas sonderbar an".

Wij zullen in $ 33 nog zien

dat substitutie van de oudere, standaardmnl., spelling oe door de jongere, meer
oostelijke, grafie oi zeer gewoon is in ons oostmnl. onderzoekingsgebied, niet al
leen voor ogerm. au, ohd. ô.
Ook verder naar het oosten beheerst de o-spelling het gehele terrein.

Als

enige uitzondering noteerden wij de pret.s.-vorm zouch (2x), zuoch [2x) in Rother
1R 4

164

, naast regelmatig zoch.

De spelling zouch verklaart Kramer

vorm naar het type "bouc" in de tweede ablautsrij.

als analogie-

In zuoch ziet hij niet een

verschrijving voor zouch, maar een mfr. klankvorm van de schrijver, omdat in het
mfr., vooral in het Ripuarisch, mhd. ô in 0, uo overgegaan is.

Hier zouden wij dan

- 270 gen parallel hebben met de zoeven η.a.v. Van Ginnekens en Van der Meers spelling"IRR

interpretatie aangestipte oostmnl. — en trouwens alg. mnl.
— problematiek.
De schrijfwijze hagebore<n> 142S kunnen wij niet goed verklaren. Een zodanige
ч^ 1R7
spelling a is wel denkbaar voor een gerekte wgerm. o
, maar zowel de etymolo1 Rfl

gie —

onfr.ohd. bô_, ohd.os. höh, got. hauhs

—

als de nsitt. uitspraak [ (h)ooX]

alsmede de Sitt. nevenvormen met о, oe, oi en de afwezigheid van desbetreffende
voorbeelden met a buiten Sittard, wijzen deze mogelijkheid af. Wél is een spel169
170
ling met a mogelijk voor "geboren"
— Tille
b.v. vermeldt hier voor haar
171
charters voorbeelden met a, ae en ai; Otten
maakt gewag van een Sittards hoichgebaeren uit 1528 —

en misschien mogen wij overwegen of hagebore<n> 142Ö niet een

verschrijving is voor hogebare<n>.

Met de spelling

(°)
u in huren e.var. 1348 e.v. betreden wij een ander gebied.

Onze Sitt. charters hebben voor deze infinitiefvorm het volgende materiaal :
huren

: 1348

huren

: 1349. 1350, 1352 F, 1352 N, 1353 JA, 1353 JU, 1353 N, 1356, 1357, 1360,
1362. 1367

horen

: 1351, 1379 П, 1379 J (2xb 1390, 1421

hoeren

e.var. : 1399 0, 1418 (A 1352 N. A 1353 JU, A 1353 N, A 1379 M, A 1390]

Verder hebben wij hier nog de p.pres.-vorm tobehoe<re>nde 1436, de subst.dat .s./
pi.-vormen toebehore e.var. 1349, 1352 N, 1353 JU, 1379 J, 1421, toebehoere e.var.
1369, 1379 J, 1414. 1421 (3x), A 1352 N, A 1353 JU, A 1449, tobeho<er> 1435, tobehoeir e.var. 1449, 1450 M en de adverbiumvorm behoerlich 1443 N.
Het spellingbeeld van de vocaal in de infinitief "horen" vertoont, m.u.v. horen
1351, een opvallende gelijkenis met dat van de vocaal in het pron. "haar", welke
laatste vocaalspelling er als volgt uitziet :
1349-1367

:[ûe/u;

1379 n-1446 : o(-), m.u.v. ue (naast oe) in 1414;
1 72
afschriften : m.u.v. ue (naast 4x oe) in A 1352 Ν, steeds o(-).
Deze orthografische overeenkomst pleit voor overeenstemming in klank. Inderdaad
173
ligt in het nsitt. de uitspraak van "horen", i.e. [(h)eu:ra]
, dicht in de
174
buurt van die voor het pronomen "haar", nl. [ (h)äör]
. Hiermee wordt aan onze
optische indruk een argument toegevoegd.

De klank [eu] zelf van [(h)eu:r9] kan al-

leen verklaard worden uit umlaut van [oo], zodat wij uitkomen bij os. hôrian, got.
175
. De accepteerbare geronde voorklinker [eu] vaart dan hier in onze
(0)
charters deels onder de vlag van de spelling u , deels onder die van de Orthografie o(-) en wel volgens een chronologische indeling. Laatstgenoemde schrijfwijze
o(-) beheerst echter het gehele terrein bij tobehoe<re>nde 1436, e t c , ondanks
hausjan

- 271 nsitt. [toeba(h)eu:r3nd3 ] p.pres., [to9b3(h]eu:r3] en [ ЬЭ(h]eu:rlik ] . Misschien
moeten tot het gebied van door umlaut getroffen ogerm. au, ohd. ô ook nog gerekend
Ί 7R

worden aan de ene kant het onzekere [katherinen van] leut
1414 en aan de an177
dere kant de evenzeer onzekere voorbeelden verstoert p.p. "vernietigd"
1352 N
17fl

—

vgl. nsitt. [g3sjteu:rt] "gestoord"

17Q

—

en gewoenlich

1436, 1443 N, ge-

1 ЯП

woenlichen 1443 N, nsitt. [g3weu:nlik]
Nu wij hebben vastgesteld dat voor een mogelijk of zelfs waarschijnlijk umlaut
ondergaan hebbende vooaal, nl. die in "horen" e t c , twee spellingen op elkaar stui
ten, willen wij trachten deze orthografische concurrentie vanuit een breder geo
grafisch verband te bezien.

Het blijkt daarbij dat ook buiten Sittard de spelling

u(-] op oostmnl. gebied enige malen verschijnt, nl. in de Belg.-Limb, en in de
Gelderse charters.

In de stukken van Moors vinden wij betuenen "tonen" pres. 3 pi.,

naast toenen inf. in hetzelfde stuk en -о-, -ое- in Lummen 1372; verder Cbe)hueren
St.-Truiden 1368, Lummen 1392, Abswellen 139B, Groot-Gelmen 1399, hûeren Petersem
1386, behuerlec Groot-Gelmen 1399, naast -behoer pass., Cbe]hore[nl pass. en enige
1 fl1

malen -behorden/behoirten.

De u-spelling ontbreekt er in de hier en daar voor-

komende infinitiefvormen loesen, losen, loessen, loessenen, loessene en het perfecЛ Pi У

tum gheloist

1 пЯ

. Tille
о

О

vermeldt voor haar charters hughen "verhogen" 1355,
о

hueren 1354, 1356, luessen, luesinghe. De concurrentie van o(-] is hier echter overweldigend, waarbij wij alleen maar hoeven te wijzen op het feit van de zeer re1B4
gelmatige o-spelling voor "horen" e.var. gedurende de gehele periode 1286-1500
In onze niet-vermelde oostmnl. bronnen is o(-] zonder concurrentie, waarbij wij de
/loc

volgende vormen aanstippen : hort imp.pl. in Aiol

, behoert 3 s., behoeren, ge-

hoeren 3 pi. in Oudenbiezen, horen inf., behort 3 s. in St.-Pieter 1294 ΓΊΑ, (belhoren 3 pi. in Maastricht 1294 A 6, horen inf./1 pi. in Maastricht 1372, horet imp.
1 Pi R

pl. in Tristan

en horen inf., tubehorend[e] in S 1396 I, horen inf., behorende

in S 1396 II, hoeren inf. in S 1385.
Bij alle schaarste aan u-spellingen kunnen wij in elk geval één zaak vaststel1 fl7

len : ze verschijnen hier alleen in geval van mogelijke umlaut

. Dit feit is

dan weer een indicatie voor het bestaan van deze umlaut in het oostmnl..

Voor het

Limburgs deel daarvan, om ons daartoe te beperken, is er in dat geval een vergelijking mogelijk met het nlirriD., waarin umlaut regel is, met als vocaalwaarde door1 fìfì

gaans [eu] of [uu] — vlg. ook nheerl. [huu:r3]
"horen" — al dan niet gevolgd
189
door de ons reeds bekende [3]
Wanneer het oostmnl. hier werkelijk een vocaal met umlaut kent, moet de o-spelling voor dit gebied beschouwd worden als de algemene, de eigen klankrealiteit in
dit geval bedekkende, Orthografie. Wij denken dan in de eerste plaats aan de stan190
daardmnl. schrijfwijze
met o en oe. Buiten de reeds vermelde oostmnl. u-voor191
beelden wordt deze in geval van umlaut slechts nog enkele malen te Brussel
door-

- 272 broken : 1545 te blustene, 1534 in der gruetten, vreunte 133Θ, vruente 1389, vrunte
13Θ9, daarnaast echter 1350 vroentstraete. 1365 vroent.
Echter mogen wij hier ook de situatie op Rijnlands gebied en het daaraan aan
sluitende overgangsgebied naar het oostmnl. niet uit het oog verliezen.
nl. dat de u-spelling in bedoelde regionen zo goed als afwezig is.

Het blijkt

In Floyris von

den wij alleen 6x scone (175, 231, 250, 334, 336, 364). Voor Karlmeinet noteerden
192
193
wij de volgende voorbeelden : bose, bosen, bosin adj.s., boisheit
, schone
194
195
196
horet imp.pl. horit id.
, horde pret. 1 s.
In Judenschreinsbuch
staat
197
gehören en afloissen. in Pilgerfahrt
hoeren inf./pres. 1 s. horen inf./pres.
3 pi., verhoeren inf., hoert, hoeret pres. 3 s., hoere imp.s., hoert, hort imp.pl./
pret. 2 s., hoerde pret. 3 s., gehoert, gehoirt, gehort p.p., stoeren inf., hoenen
inf., gekroent p.p..

Voor de Bestiaire schrijft Holmberg dat daar, bij een conΊ qo

stante spelling o, oi
, de umlaut niet wordt aangegeven, met uitzondering miso e
schien van het eerste lid in vtmudigen inf., "zich verootmoedigen", naast vormen
199
200
201
202
met o(-)
. Gok Kramer
, Bach
en Dornfeld
delen voor hun materiaal
mee dat de umlaut van ogerm. au, ohd. ô er niet wordt aangegeven, maar dat steeds
203
de schrijfwijze o(-) verschijnt. In Dramenbruchstücke
staat in geval van mogee e
e
e
lijke umlaut oe, oi, o, daarnaast o, oi in gehorich, irloisnisse (2x). Voor de Gu1251
likse charters noteerden wij de volgende gegevens : W I 21 В
losen inf.; W I
Λ7Ρί7

56

1344

gehöret pres. 3 s.¡ L III 409

pres.; L III 777

134Q

horen inf.; L III 476

gehoerende p.

zugehuerent pres. 3 pi., ungeloist p.p.; L III B81

ge-

huerich "toebehorend", zubehueren subst.dat.pi., naast gehoerich, zubehoeren, ge1399
hoerende p.pres.; L III 106
hoeren inf., toebehoeren subst.dat.pl.; S 1401
hoeren inf., gehoerent pres. 3 pi., gehoerende, gehoe<re>nde, zugehoe<re>nde.
лoqρ

Voor de Meurse charters : L III 560
1377
1416
721

horen inf.; L IV 9Θ

hoeren inf., behoeren pres. 3 pi.; L III
1473

tobehoringen subst.dat.pl.; L IV 150

ver-

hoeren inf., uphoeren inf.. Van ons hele materiaal kunnen wij dus alleen L III 777
1376
zugehuerent,binnen de Gulikse periode vallend, aan het Rijnland toeschrijven.
De constantheid van de o-spelling aldaar ligt wel in de lijn van het feit dat in
204
het md. de umlaut van mhd. ô meestal -niet wordt aangegeven
, d.w.z. dat de uspelling er in dit geval ontbreekt. Of het hier alleen een kwestie is van orthografie, of ook van uitspraak, is niet te bepalen.

nn с

Bach

7П R

gaat voor het in

Göllheim voorkomende rijm horen/orin uit van een umlautloze md. vorm horen. Soort207
gelijke rijmen, met andere voorbeelden, heeft ook Hagen.
Samenvattend kunnen wij voor Sittard het volgende schrijven : Onze charters beginnen t.a.v. de infinitief "horen" met de u-vorm, die, m.u.v. 1351 echter, t/m
1367 voortgezet wordt, in die zin dat het telkens een overname betreft van hetzelfde woordbeeld in dezelfde openingsformule, welke in 134Θ luidt : Wir scepen ghemeyn-
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lieh der stad van zjtt<er>t doen kont allen den ghenen die desen brief zuelen sien
of huren lezen

Gemeten aan ons schaarse materiaal ook buiten de Sitt.

charters, ziet deze u-traditie er nogal "Sittards" uit.
In 1379 is de keten der u-spelling verbroken en zet de constante o-spelling in,
waarbij ook nu de desbetreffende infinitief steeds in de reeds vermelde formule
verschijnt.

Aangezien het jaar 1379 in onze charters dikwijls fungeert als begin-

punt van het optreden van expliciet-oostelijke, vaak met het Rijnland geassocieer209
de, verschijnselen
, kunnen wij het ook nu weer in die richting zoeken. Formeel
is standaardmnl. spellinginvloed hier echter niet uit te sluiten, waarbij wij altijd nog ons horen van 1351 hebben.

Vroege voorbeelden met o(e) zijn verder toe-

behore e.var. 1349, 1352 N, 1353 JU, toebehoere e.var. 1369.

Het gebonden-zijn van

deze vormen aan formules van het slag mit alsine<n> toebehore 1349 kan betekenen
dat het woord toebeho(e)re met deze formule kant en klaar uit een o-traditie werd
overgenomen en van charter tot charter werd doorgegeven.
biedt deze o-spelling in wezen dus niet.

Een argument tégen umlaut

Anderzijds pleit de tweeledige schrijf-

wijze oe ook niet ervoor : spelling met twee vocaaltekens in open syllabe is een
210
van de kenmerken van het latere Sitt. orthografisch beeld
, voor o- vanaf 1390
211
212
resp. 1414
, met welk verschijnsel Sittard overigens niet alleen staat
Dat de afschriften van de oudere charters het jongere spellingtype, i.e. dubbel213
spelling oe in open lett., vertonen, past ook in dit beeld.
Tenslotte moeten wij nog terugkomen op een reeds vermelde kwestie : het parallellisme in vocaalspelling tussen de inf. "horen" en het pronomen "haar" en de grote
overeenkomst in de nsitt. uitspraak van deze specimina.

Wij kunnen nl. wél voor

de o-spelling in "horen" een klankachtergrond in de geest van hedendaags [oo ] achterhalen, nl. in het standaardmnl. en wellicht ook in het md., naar wij zagen.
kunnen wij echter niet voor de o-spelling in "haar".

Dit

Dit kan alleen betekenen dat

laatstgenoemde o-spelling beschouwd moet worden als hypercorrect, m.a.w. de schrijfwijze o(-] moet, mede, de waarde gekregen hebben van zelfstandige aanduiding van
een geronde voorklinker, als gevolg van een oorspronkelijke wisseling u(-)/o(-)
voor een zodanig umlautsprodukt.

Dit feit kan dan weer van betekenis zijn bij de

interpretatie van de o-spelling in "horen" en andere in aanmerking komende voorbeelden.

Aangezien de wisseling u(-)/o(-) vooral optreedt op het gebied van de al

dan niet gerekte wgerm. u, zullen wij bij de bespreking van de voorbeelden dienaangaande op de onderhavige kwestie terugkomen, met name bij de behandeling van de ge^
214
rekte wgerm. u + umlautsfactor
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§ 26

De spellingen o(-) en (-) u voor wgerm. o in gesloten lettergreep

Wgerm. o is ontstaan uit oergerm. u indien deze in de volgende syllabe gevolgd
werd door a, e, o, behalve als vermelde vocalen voorafgegaan werden door nasaal +
cons.

Vóór nas. + cons, bleef nl. oergerm. u ook in het wgerm. u, hetgeen even-

eens het geval is indien oergerm. u gevolgd werd door i, j of u in de volgende syllabe, waarbij dan later umlaut optreedt van wgerm. u vùôr deze i of j. A priori
kan,

ingevolge het zoeven vastgestelde, alleen in bijzondere gevallen umlaut

plaatsvinden van wgerm. o : analogie, jongere formaties (secundaire umlaut), leenH
woorden.

2 1 5

üns onderzoek beginnend met de spellingen voor wgerm. o in gesloten lett., stellen wij vast dat de Sitt. charters op dit gebied de volgende grafieën hebben :
1. o

: of e.var. 134Θ e.V.; hofstad e.var. 134B e.V.; bonre e.var. "bunder" 1353
JA e.V.; Stocheim, stocheim e.var. [2x) "Stokkem" top. 1379 J; cost e.var.
"kosten" subst. 1379 J e.v.; porter e.var. CA) 1390 e.V.; rogge<n> e.var.
gen.s. 1399 J e.V.; korns e.var. gen.s. 1411 e.V.; docht<er> 1411, 1426,
1427;

solre 1411 e.V.; putporte<n> dat.s. "Putpoort" 1425; mochte<n> pret.

ind. 1 pi. A 1379 M, Arnolt e.var. (A) 1379 M (2x), 1433; gegolden p.p.
1428,

gegolde<n> 1439,- golde dat.s. 1433, 1449.
o

2. oe : koerns e.var. gen.s. 1414 e.V.; koerne dat.s. 1418; put poert dat.s. 1427,
putpoerte<n> id. 1435, poerte<re>n dat.pl. 1427, mitpoert<er> 1435; soelre
1439;

moechten pret.opt. 3 pi. 1443 N.

3. oi : poirtere<n> e.var. dat.pl. 1401 (A 1401 porteren), (A) 1402, 1404, poirt<er>
1449,

(poirter A 1449); moichten pret.ind. 1 pi. 1379 H; doirpe 1411;

voilgen pres. 3 pi. 1443 N.
4. oy : boynre 1443 F (3x).
[o]
5. u : sulre (A) 1352 N e.V.; Sulre 1399 J; 5u<[Tt>me<re>n acc.pl. 1379 J, Su<W>me<re>n 1399 J; muchten pret.opt. 3 pi. 1379 J; Bunre e.var. (A) 1402 e.V.;
miedepurterse 1414, purteren dat.pl. 1414; sulden pret.opt. 3 pi. 1443 F.
(o)

o

6. ou : gegoulden p.p. 1443 N (goulde dat.s. A 1449, 2x); ook goude e.var. dat.s.
1352 F; ghegouden e.var. p.p. (A) 1352 N; woude pret.opt. 3 s. (A) 1352 Ν;
rykout e.var, eig. (А) 1379 И (Зх).
7. eu : seulde pret.opt. 3 s. 1443 Ν.
tiet de spelling o sluiten de Sittardse charters zich aan bij het standaardmnl.
216
^
217
, behalve daar waar sprake is van wgerm. o vöör 1 + dent.

Als klankwaarde

heeft het nsitt. voor wgerm. o, voor zover er geen rekking of umlaut van deze o
enerzijds of vocalisatie van 1 anderzijds, dit laatste in de combinatie wgerm. o +
1

+

dent., is opgetreden, de klank [o], een "korte, half-open vocaal, gerond-achter"
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: [of], [sjtokdm], [ k o s ] , [ гоБЭ ]

2

, [doXt3r], [volga].

Een dergelijke

[o]-klank nemen wij, ingeval er niet gedacht hoeft te worden aan umlaut, rekking
of l-vocalisatie, ook aan voor het msitt.
220
daarentegen in woorden als [(h)aof ]

Een gerekte vocaal heeft het nsitt.
221
222

, [ каогЭ]

"koren", [ paort ]

,

[putpaort ] , met de [ao] -klank die wij in de volgende paragraaf nader zullen le
ren kennen.

Wij krijgen de indruk dat de in de Sitt. charters ook voorkomende

vormen met twee vocaaltekens hier in de regel dichter bij het gesproken msitt.
staan dan hun pendanten met enkel teken.

Dit geldt ten eerste voor hoef 1379 J

(2x, naast 3x hof), 1390, hoeff 1427, А 1390, hoiffstait 1401, hoeffstadt А 1401.
De hiernaast staande vormen met o —

1348, 1349, 1352 F (Зх), 1357, 1362, 1367

(4x), 1379 J (2x], 1436 —^moeten wij dan beschouwen als standaardmnl. schrijftaalvormen, met directe concurrentie in 1379 J.

Ten tweede is dit van toepassing op

koerns 1414, 1427, pachtkoerns 1418, 1435, 1443 F, koerne 1418, waarnaast de vor
men met o [1411, 1426, 1443 N, 1450 0) wel opgevat moeten worden als specimina van
223
een reeds verouderde schrijfwijze met enkel teken voor r.
Een gerekte vocaal lijkt ook weergegeven te zijn in de vermelde voorbeelden
mitpoert<er> 1435, poerte<re>n 1427, poirt<er> 1449 [poirter А 1449), poirtere<n>
1401 e.v.

De concurrerende voorbeelden met o —

in (A) 1390, 1399 0, 1411, 1427,

А 1401 — kunnen dan weer de archaistische spelling met enkele vocaalteken ййг г
224
bevatten.
De situatie wordt extra ingewikkeld door het optreden van de vormen
miedepurterse en purteren, beide van 1414.

Deze wekken op het oog de indruk een

vocaal met umlaut te bevatten.

Etymologisch is umlaut inderdaad niet onmogelijk,
225
bij de "miedepurterse" door het suffix -erse (< er-esse=lat. issa
) en bij de
mannelijke bewoners door het suffix -er [< aar=lat. ârius. ohd. -ari, os. -ari,
-eri

). Wij zouden dan in beide gevallen te doen hebben met secundaire umlaut,

een eerder oost- dan alg.-mnl. verschijnsel

. Van der heer

is in elk geval

de mening van umlaut toegedaan voor zijn voorbeeld purt'e pi. 1320, naast portere
1358.

In geval van umlaut moeten wij [mit)poertert en) 1427, 1435 beschouwen als
229
een standaardmnl. spellingtype
, de lokale klank bedekkend, poirter(en) 1401 e.
230
v. als een meer oostelijke
chaistische variant daarvan.

en porter m.var. [A] 1390 e.v. als een meer arZouden wij echter niet te doen hebben met umlaut,

dan kunnen wij de u van miedepurterse 1414 en purteren 1414 opvatten als een orthografische variant van de o in het type porter, op welke kwestie wij nog terugkomen.
Helaas kan het nlimb./nsitt. ons hier niet een helpende hand toesteken, want het
woord "poorter" e.var. bestaat er niet in het levend taalgebruik.
Wél hebben wij nlimb./nsitt. tegenhangers voor solre e.var. 1411 e.V., doirpe
231
232
1411, en wel met de vocaalwaarde [ö ] : nsitt. nheerl. [zöld9r]
, [dorp]
Dit [zöld3r] bevat secundaire umlaut van [o] : het woord is ontstaan uit lat.
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solarium en heaft in het ohd. de vormen solari, soler! (nhd. Söller], in het os.
*
233
~
solari, soler!
, overigens steeds met o in open syllabe, weshalve het niet zon234
der discussie onder te brengen is in deze paragraaf
. Het is mogelijk dat de
spelling sulre, waarbij de u-vorm voorkomt in CA] 1352 N, 1404, 1417, 1427, wijst
op een umlaut ondergaan hebbende vocaal.

En passant wijzen wij erop dat Moors'

-poe

charters
ontbreken.

alleen de vormen suldere, zulren en zulren hebben, waarnaast andere
De vorm soelre 1439 hebben wij buiten Sittard niet aangetroffen. Vol-

gens Van Loey
wordt rekking van o voor 1 aangetroffen in Brabant en Limburg,
237
maar wij signaleerden deze ook in Rijnlandse teksten
. Wij nemen aan dat soelre
in eerste instantie afkomstig is uit een gebied waar de secundaire umlaut — nog ?
—

niet is doorgedrongen, althans niet wordt aangegeven, maar waar wél rekking op-

treedt van korte voc. vóór 1 + cons.

Voor Sittard kan soelre zeer wel louter

spellingvorm zijn, hetgeen ook heel goed kan gelden voor solre 1411, 1435, 1436,
1443 F, 1450 0, met dien verstande dat we in het laatste geval waarschijnlijk te
doen hebben met de standaardmnl. schrijfvorm : geen sec. umlaut en geen rekking

239

Op het umlautsspoor geraakt, kunnen wij schrijven dat wij deze ontwikkeling aannemen voor su<jTi>me<re>n, 5и<лт>те<ге>п resp. 1379 J en 1399 J, in het eerste geval
240
een inhoudsmaat voor koolzaad, in het tweede een zodanige voor rogge aangevend
241
Hier moeten wij waarschijnlijk denken aan een ontlening aan fr. sommier
, met
een umlautsfactor dus.

Een directe pendant vonden wij in het nlimb./nsitt. niet.

Wél kent het nsitt. de kadastrale benaming [zeum3sjO)[h]aaX ], waarvan het eerste
242
deel volgens Offermans
het woord mnl. somer etc. [nnl. sommer] "zware eiken
balk" bevat.

Ook dit woord heeft als basis een fr. sommier, welk woord identiek
243
is met het eerstgenoemde sommier.
In [zeum3sjO)(h]aaX ] heeft het nsitt. echter
niet alleen een door umlaut getroffen, maar ook lange vocaal.

Over de moeilijkheid

deze vocaal etymologisch nader toe te lichten, schreven wij reeds in $ 23.
244
Geen umlaut, maar wél palatalisatie, of zoals Hellinga
schrijft : mouillering, van [o] voor г + lab. kunnen wij aannemen voor nlimb./nsitt. [dorp]. Dit
245
246
verschijnsel treedt nl. in veel limb, dialecten
gelmatig op.

, re

Onze charters hebben hier evenwel alleen het eenmaal voorkomende

doirpe van 1411.
247
variant

, maar ook daarbuiten

Deze vorm moeten wij o.i. beschouwen als een oostelijke spelling24Θ

van het standaardmnl. type doerp

, dat wellicht een lokale eigen

aardigheid, i.e. de vermelde palatalisatie, bedekt.
De vormen sulden 1443 F en seulde 1443 N hebben beide de functie van pret.opt.
De spelling met u en eu kan dus een distinctief element, i.e. umlaut, betekenen
tegenover het pret.ind., dat wij in het ohd. terugvinden als sCcJolta, solda etc.
249
Pret.ind.-vormen die in de lijn liggen van dit ohd. s(c]olta, solda, treffen
250
251
wij b.v. aan in Aiol
en Floyris
: sold 2 pi., solde 3 s., resp. solden 3 pi.
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Tille

vermeldt voor haar Gelderse charters solde pret. 3 s. 1312, 1364, 1379253

1500, zonder nadere omschrijving.
hij voor Hagen solde opgeeft.

Ook Dornfeld

laat deze achterwege wanneer

Vocaalspelling met twee tekens, waarbij het even-

eens niet duidelijk is of het gaat om ind. of om opt., vinden wij in Judenschreins254
buch
: soelde, solide, soildin, soylde • Pret.opt.-vormen die met vermelde Sit255
tardse overeenkomen, zijn Henis 1396
zulde 3 s., Maastricht 1294 A 6 en 1372
256
257
sulden 3 pi., Dramenbruchstücke
sulde 1.3 s., suldz 2 s., Oudenbiezen
seulde 3 s., Gulik L IV 69 1 4 1 1 seulden 3 pi., L IV 72 1 4 1 2 enseulde 3 s., L IV
1429
191
seulde 3 s.. Of ook sulde(n3 in Hagen een opt.-vorm is, wordt door Dorn•pc. a

feld

niet aangegeven.

Naast opt.-vormen met (-)u staan in onze oostmnl. en
259
mrijnl. bronnen echter ook zodanige met o, b.v. Tristan
sold 1.3 s., Floyris
solde 3 s., solden 3 pi.. Karlmeinet
solde 1.3 s., soldir "zoudt gij". Gu12ЯЧ
1317
1399
lik W II 1076

solde 3 s., L III 120

pi.. Meurs L III 429
3 s..

1 3 4 6

solde 3 s., L III 1068

zolden 3

sold, solt, solde 3 s., solden 3 pi., L IV 98

4 1 6

sold

Op de voor ons t.a.v. een indeling ind./opt. niet te beoordelen vormen solde

in Hagen en soelde etc. in Judenschreinsbuch wezen wij reeds in het voorafgaande.
Nu willen wij nog de aandacht vestigen op enkele nog niet ter sprake gebrachte
voorbeelden van vocaalspelling met twee tekens : Pilgerfahrt

soelde pret.ind.

1.3 s. en pret.opt. 3 s., soulde pret.ind. en opt. 1.3 s., souldes pret.ind. en
1405
opt. 2 s., souldet pret.opt. 2 pi.. Meurs L IV 32
sould pret.opt. 3 s. (Зх).
η to

T.a.v. soulde in Hagen
vorm bedoeld is.

is het wederom niet duidelijk of een ind.- of een opt.-

Vergelijkbaar met de pret.-vormen bij "zullen" zijn die bij

"willen".

Voor laatstvermeld ww. vinden wij voor het pret.opt. aan de ene kant
264
1299
Dramenbruchstücke
wulde 1 s., wuldz 2 s., wulden 3 pi., Gulik W IV 3485
wulden 1 pi., L III 8B1 1 3 7 6 wulden 3 pi., L III 676 1 3 6 7 weulden 1.3 pi., L III
1376
1394
1411
B81
weulden 1.3 pi., L III 1000
weulde 3 s., L IV 69
Cen)wulden 1.3
1 '37 У

pi., fleurs L III 744

У RR

enweulde 3 s., aan de andere kant Aiol

Tristan

wold 1 s., wolden 3 pi., Floyris

s., wolden 3 pi., Gulik W I 21 В
W I 69 В

1263

wolde 3 s.,

"J R 7

7RR

, W I 70

1263

1 2 5 1

, W II 1076

"^РД

wolde 3 s.. Karlmeinet

wolde 3

entwolde 3 s., enwolden 3 pi., W I 69 A
1 2 8 9

wolde 3 s., wolden 1 pi., W IV 3485

12B3

,

1 2 9 9

wolde 3 s., L III 409 1 3 4 9 wolde 3 s., L III 966 1 3 9 2 enwolde 3 s., L III 464 ^ 4 8
269
woylden 3 pi.. Voor de Gelderse charters vermeldt Tille
woude 1286-1371, wolde
1359, 1362, 1379-1500, wulde 1344, steeds pret. 3 s., woyden 1313, woelden 1318,
steeds pret. 3 pi., in alle gevallen zonder mededeling of het de ind. of de opt. be270
treft. Opvallend is de u in Pilgerfahrt
wulde pret.ind. 3 s.. Weer niet goed
271
272
te beoordelen is wulde in Hagen
, evenals woeldeCn) in Judenschreinsbuch
en
273
woulde in Hagen
. Vervolgens kunnen wij ook nu wijzen op voorbeelden van niet274
distinctieve vocaalspelling met twee tekens in Pilgerfahrt
: woulde pret.ind. en
opt. 1.3 s., wouldes pret.ind. en opt. 2 s.. Verder vinden wij in dit geschrift nog

- 27Θ -

ind. 2 pi., woelde pret.indi 1 s.

275

Overzien wij onze gegevens, dan Komen wij voor ons onderzoeksgebied tot de con
clusie dat in het pret. van "zullen" en "willen" de spelling (e)u in de eerste
plaats optreedt in geval van umlaut.

Dat u in vermeld pret. ook kan voorkomen

als gevolg van md. "Verdunkelung" van o vóór 1

, wordt daarmee niet ontkend.

Verder stellen wij vast dat in het pret.opt. de u-vorm zeker geen monopoliepositie
heeft, maar dat ook de o-vorm een opt.-functie kan hebben.
Hoewel wij nu tot de bevinding zijn gekomen dat sulden 1443 F en seulde 1443 N
277
in principe pleiten voor een vocaal met umlaut
, wil dit nog niet zeggen dat
deze vormen representatief zijn voor het msitt.

Wij mogen namelijk, naar wij in

$ 34 zullen zien, aannemen dat in het msitt. de 1-vocalisatie, zoals wij die b.v.
hebben in nsitt. [ (h)ae zou: ], reeds heeft plaatsgehad en dat sulden 1443 F en
seulde 1443 N beschouwd moeten worden als schriftelijke ontleningen aan een gebied
met niet-gevocaliseerde, maar wél umlaut bevattende vormen, voor welk gebied in de
77Я

eerste plaats het Rijnland in aanmerking komt.

Voorbeelden die zouden kunnen

wijzen op in het pret. van "zullen" plaatsgevonden hebbende 1-vocalisatie, bezit
ten de Sitt. charters echter niet, al heeft CA) 1352 N wél de vorm woude pret.opt.
3 s..
Problemen hebben wij ook met de vormenrij moichten pret.ind. 3 pi. 1379 Γ1, mochte<n> A 1379 ΓΙ, muchten pret.opt. 3 pi. 1379 J, moechten pret.opt. 3 pi. 1443 Ν.
279
Het type muchten blijkt ook elders voor te komen. Volgens Van Loey
is mucht,
naast vaak mocht, Brabants en Limburgs, en wordt deze vorm aangetroffen na het ein
de van de 14de eeuw.

Er zijn echter nog jongere voorbeelden.

ons Sittards muchten 1379 J.

Dit geldt al voor

Dan moeten wij wijzen op Guigoven 1277 met mughte,

mvghten en Maaseik 1341, Maaseik 1350, etc. met mucht e.var., steeds pret.opt.

"PRfi

on и

In de Gelderse charters

verschijnt muchte in het tijdvak 1343-1500 20x; de ge

wone vorm is hier echter mochte 1316-1500, waarnaast nog 3x moechte staat : 1343,
13Б2, 136Θ.

Een "Umlautsmöglichkeit" acht Tille

voor vermelde Gelderse vormen

overigens blijkbaar niet aanwezig. Lancelot
heeft, in hs. M, 4x muhte opt.,
2B4
naast mohten ind. Niet gevonden hebben wij de u-vorm bij Van der Meer
: in
diens materiaal staat alleen mocht. Wel hebben de Venlose oorkonden 2x kughten en
1x verkughten in 1320, naast koghten e.var. in hetzelfde charter en latere stukken.
Het Sittards archief levert ons nog S 1385 muchten, evenwel pret.ind. 1 pi., op.
TOC:

Opvallend is, wanneer wij ons verder naar het oosten begeven, dat Bestiaire

in

het pret.ind. en opt. alleen mogteCn] heeft, terwijl het pres. 2 s. en 1.2.3. pi.
(o)

regelmatig

u

laat zien, in de opt. ook in gesloten syllabe.

Ook Karlmeinet en
"PR R

Pilgerfahrt hebben alleen o-vormen in het pret. In Karlmeinet
staat mochte 3
s., mochten 3 pi., mochtet 2 pi., waarbij o.i. alleen in het laatste geval syntac207
tisch sprake is van een optatieffunctie. Pilgerfahrt
heeft in de ind. mochte
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wouldet pret. 1.3 s., mochten 3 pi., moechte 1 s., in de opt. vermochte 1 s., moechte
1.3 s., moechtes 2 s..

Pret.opt.-vormen met u(-) vinden wij daarentegen in Dramen-

bruchstücKe

: mucht, muicht, beide 3 s.. Niet aangegeven is de modus van de pret.
289
290
vormen moichtetn] in Judenschreinsbuch
en Hagen
, en moechtetn) in Juden291
schreinsbuch
. Voor de Gulikse charters noteerden wij de volgende, steeds de
1 767
1307
functie van pret.opt. hebbende, voorbeelden : W I 56
mogte, L III 57

mochte 3 s.. L III 464 1 3 4 0 moichten 1 pi. (2x), L III 621 1 3 6 1 meuchten 1 pi.,
1411
L IV 69
moichte 3 s . , moechten 3 pi.. Voor de Meurse charters : L III 744
1372
enmoichte 3 s. (2x), muecht 3 s . .
Wanneer wij het bijeengebrachte materiaal bekijken, komen wij tot de vaststelling dat er punten van overeenkomst zijn met de zo straks meegedeelde gegevens
voor hst pret. van "zullen" en "willen".

Wij zien nl. dat ook nu (-]u(-] gaarne

voorkomt in de opt., maar daar bepaald niet alleenheersend is.

Ter nadere illu-

stratie van dit laatste feit willen wij nog wijzen op enige passages uit de oudste
oorkonden van Plaaseik : Voert weer Dat sake dat Symon
so mucht Franco
292
1341
; Weer och dat sake dat deys vorgenomde Godert
293
So mocht de^s vorghenomde Francke
1343 maart 27
; Weyr och dat
saec dat deis vorghesproken Gerart
So mocht dese vorghedude Vrancke
294
1343 sept. 20
; Weyr och dat saec dat dese vorghenoemde partyen
295
So mocht des vorghenoemde Vrancke
1343 nov. 12
. Anderzijds hebben wij niet kunnen constateren dat de u-vorm alleen optreedt in een
296
optatieffunctie, waarbij wij er nog de aandacht op moeten vestigen dat Van Loey
t.a.v. het brab. en limb, mucht niet mededeeld of er al dan niet sprake is van een
optatiefvorm en waarbij wij muchten in S 13Θ5 niet over het hoofd mogen zien. Paul297
rioser-Schröbler
rekenen md. muhte tot die vormen waarin dialectisch o > u is
298
geworden, terwijl Kramer
een md. muchte vermeldt als pret. bij mügen.
Terugkerend tot het Sitt. muchten in 1379 J, kunnen wij concluderen dat de
schrijver van dit stuk zich bediend heeft van een spellingtype dat voor het mnl.
als Brabants/Limburgs beschouwd kan worden en mogelijk in relatie kan worden gebracht met of zelfs een ontlening kan zijn van het md. type muchte•

Of hij daarbij

de intentie heeft gehad een msitt. [ö]-klank, umlaut van [o] — vgl. mohti pret.
299
opt. 3 s. in de Oudfrankische Psalmenfragmenten
— weer te geven, valt echter
niet aan te tonen.

Het nsitt. heeft trouwens geheel afwijkende pret.-vormen, die

rechtstreeks zijn afgeleid van de inf. [maagd]: [(h)ae maaXdô] "hij mocht", [zie
maaXd9] "zij mochten"; een pret.opt. met umlaut is er voor dit ww. bovendien afwezig.

Het bestaansrecht van msitt. gesproken vormen die dichter staan bij de onder-

havige msitt. grafieën, wordt echter door de nsitt. situatie niet bij voorbaat ontkend.
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Met deze laatste vaststelling geraken wij bij onze Sitt. voorbeelden moichten
1379 M, moechten 1443 N.

Bij de beoordeling van deze vormen moeten wij eraan den-

Ken dat in het oostelijker mnl., maar ook in het mrijnl., vocaalspelling met twee
o300
tekens voor wgerm. o in gesloten syllabe, hier voor ch + t, kan optreden.
301
Moors
neemt "Rekking van o" aan voor zijn Belg.-Limb, voorbeelden moeght en
302
moechte, waarbij hij o.i. moicht Rekem 1369

over het hoofd ziet.

Verder wij-

zen wij op de door ons reeds vermelde desbetreffende voorbeelden met twee vocaaltekens in Gelderse charters, Dramenbruchstücke, Judenschreinsbuch, Hagen, Pilgerfahrt, Gulikse en Meurse charters.
vallende vocaalspelling.
dat —

ook —

In $ 35 zullen wij nader ingaan op deze op-

De bespreking daarvan brengt ons dan tot de vaststelling

voor het msitt. zeer wel rekking van oorspr. korte vocaal vóór -cht

kan worden aangenomen, welke rekking echter op een later tijdstip in Sittard en
elders verloren moet zijn gegaan.

Tevens moeten wij erop wijzen dat de aanwezig-

heid van een vorm als mochten A 1379 M niet hoeft te pleiten tegen het bestaan van
rekking in het msitt., maar zonder meer kan berusten op schriftelijke overname van
303
, ook in het mrijnl-, naar wij zagen, voorkomende pret.-vorm
de sstandaardmnl.
304
Zeer gecompliceerd is eveneens een benadering van de vormen voor "bunder" :
bonre e.var. 1353 JA, 1399 0 С х Ь 1426, 1435 (2x), 1436 (2x), 1439 (2x), feuηre
e.var. 1402 Ο χ ] , A 1402, 1404, 1411, [A] 1446, boynre 1443 F O x ] , buy<n>re 1450
(о)

О, Duynre А 1402 (2х]. Deze verscheidenheid komt overeen met de vormenrijkdom voor
305
dit woord in het mnl. : boender, boenre, buunre, bonder, bunder, buunder
. Een
zelfde staalkaart van varianten vinden wij in het materiaal van Moors
bonre, buender, bunre, buynre.

Volgens Franck-Van Wijk

зпк

: boenre,

is nnl. bunder ontstaan

uit mlat. bonnârium, misschien via fr. bonnier, en zijn de verschillende vormen in
het ned. "opvallend", ook dial, beunder (Breda) en buinder (Zaanstreek).

Zowel

mlat. bonnârium als fr. bonnier bevat een umlautsfactor en deze moet zijn werk gedaan hebben in nnl. bunder en b.v. Bredaas beunder.

Voor het nlimb. noteerden wij

—

echter diverse vormen zonder umlaut : in het nsitt. vinden wij [boendar]

япя

j iets

meer naar het zuiden, de kant van Doenrade uit, zegt men [boondSr] en nog verder
309
naar het zuiden, in Heerlen, [boendSr ] of [bond3r]
. Alle drie vermelde
nlimb. varianten vinden wij, hoe dan ook, in het mnl. terug. Intussen schijnt met
31Q
het nsitt. [boenddr] , in het spoor lopend van wgerm. û
, in onze charters al(0)
311
leen buy<n>re 1450 0, buynre A 1402 zich op hetzelfde vlak te bevinden

. De aan-

wezigheid van vier verschillende spellingvormen voor "bunder" in onze stukken, aan
welke variatie moeilijk een viervoudige uitspraak ten grondslag kan liggen, is een
duidelijke aanwijzing hoe het eerder een hem voor de geest zwevend of werkelijk
voor zijn ogen aanwezig woordbeeld is dat de (af]schrijver van een bepaalde akte een
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grafische Keuze doet maken, dan de plaatselijke uitspraak van het desbetreffende
woord of de onderhavige passage.
Hoe het echter ook weze, de situatie in het nsitt./nlimb. geeft ons geen aanleiding voor "bunder" in het msitt. aan een vocaal met umlaut te denken, ondanks
f o)

het verschijnen in onze charters van de spelling Bunre e.var. 1402 e.v..

Deze

f o)

schrijfwijze Bunre e.var. kan namelijk o.i. zonder meer afkomstig zijn uit een gebied waar de onderhavige u-spelling wél correspondeert met de lokale
uitspraak.
(0)
1°)
Wij willen trouwens ook de mogelijkheid niet uitsluiten dat de u in Bunre e.var.
1402 e.v. zonder meer beschouwd moet worden als een zuiver orthografische variant
van de o in bonre.

Deze grafische variatie kan dan in verband worden gebracht

met de spellingwisseling u/o voor wgerm. u in gesloten syllabe.

Punten van over-

eenkomst zijn daarbij ten eerste de positie van u/o vuur π + cons, en ten tweede
de datum van optreden van het type bunre : vanaf 1402. Met beide criteria zullen
312
wij nader kennis maken bij de bespreking van wgerm. u in gesloten lettergreep
Daar zullen wij tevens zien dat de spellingvariatie u/o ook gaarne optreedt vóór
г + cons.

Nu hoeven wij alleen nog onze reeds vermelde voorbeelden miedepurterse

en purteren, van 1414, in herinnering te brengen.

Wellicht is ook hier sprake van

orthografische substitutie van o door u, waardoor het zoeken naar umlaut overbodig
zou worden.
o

Nog niet besproken hebben wij de ou-spelling, in gegoulden 1443 N [goulde A
1449) enerzijds en ghegouden e.var. (A) 1352 N, goude e.var. 1352 F, etc. ander
zijds. Wij willen de schrijfwijzen voor wgerm. o + 1 + dentaal echter behandelen
313
in een afzonderlijke paragraaf
, tezamen met de spellingen voor ogerm. a + 1 +
dentaal en wgerm. u + 1 + dentaal, dit vanwege de gemeenschappelijke elementen die
t.a.v. deze materie te onderkennen zijn.

§ 27

De spellingen o(-) en a(-) voor wgerm. o in open lettergreep

Nadat wij ons in de vorige paragraaf hebben beziggehouden met de spellingen
voor wgerm. δ in gesloten lettergreep, is nu de wgerm. δ in open syllabe aan de
orde.

In het laatste geval bieden de Sittardse charters, wanneer er tenminste

geen umlaut verwacht wordt, het volgende materiaal, gerangschikt volgens de vo
caalspelling :
1. o

: ouendorscher eig. 1348, ouenderser 1421; houe "hof" dat.s. e.var. 1350
o

e.V., ophouen "Ophoven" top. 1352 F, ophouen, ophoue<n> 1379 J; ghenome<n>
1352 N; pote<n> "bomen" dat.pl. 1352 N; opene<n> e.var. dat.m.s. 13BB e.V.,
openbair 1379 M; Bouen e.var. 1379 J, 1421; gesworen<en> 1399 0; p<ro>peren,

- 282 properen dat.pl. 1369 e.V., gglouen pres. 1 pi. 1421 (2xb h<er>toge<n>
gen.s. 142Θ; hagebore<n> 1426, hogeborn 1443 N.
2. oe

: oeuend<er>55chers gen.s. 1427; hoeuen dat.pl. 1427, ophoeue<n> 1436;
pepenen 1414 e.V.; oepenberlick 1414, 1417; boeue<n> 1418; Geswoeren
142B; geloeuen pres. 3 pi. 1390, geloef ifIt p.p. 1379 J e.V.; geboeren
p.p. 1443 N; goede "God" dat.s. 1418, goeds gen.s. 1421 (3x), Goedsghewant eig. (A) 1353 JU, goeswijn 1369, goedsdaill "Godsdal" naam van een
klooster 1443 F (2x5; Voecht 1421 [4x]; in de afschriften nog poeten A
1352 N en hoeue A 1353 N.

3. oi

: geloifft 1443 N; Goits, goits 1443 N, Goitzhuse 1443 N, goiswiin 1411;

4. oy

: angenoymen 1443 N; geloyuen pres. 1 pi. 1443 N; voycht 1379 M (2x); ver-

voicht 1379 M (2x], A 1379 M (3xb
koyren p.p. 1443 N.
i0]

(Ό
5. ou

: h<er>tzougen ace. s. 1443 l\l (4x) .

6. a(-) : haue, ophaue<n>, tophaue<n> "te Gphoven" 1450 0; aepen<en> 1436, apenbaerlich 134B; gaetshuyse "godshuis" dat.s. 1426; vaigt (3x], vaigts gen.
s., vaigde dat.s. 1443 N, vaicht A 1379 H; vaer "voor" prep. 1390 (naast
2x voer en lx vür; A 1390 heeft lx voer en 3x voir].
Als klankwaarde voor een gerekte wgerm. o zonder umlaut heeft het nsitt. in de
regel [ao]. Voor onze zo juist gegeven msitt. vormen kunnen wij hier wijzen op de
о^д

n s i t t . p a r a l l e l l e n [ао Э]

ЯІ^

"oven", [op(h)aovd]
"il 7

[ аорЗ (nbaar)] , [Ьао З], [g9sjwaor3]
[bdlaof]

Ρ·Ρ·» [g3baor3]

^IR

, [paot3]

"poten" ww.

Я1 fl

, [ргаорЭг]

, [ ЬЭ Іао Э] "beloven" ,

, [ oetv3rkaor9 ], [gao:ts-] "Gods-"

Het mag op het eerste gezicht verwonderlijk schijnen dat wij de voorbeelden gelouen 1421, geloeuen 1390, geloyuen 1443 IM, geloef Cf]t 1379 J e.V., geloifft 1443
N in contact brengen met nsitt. [ЬЭІао Э], [b31aof] . Vermelde vormen horen echter
niet bij een ww. geloven = geloof schenken, maar bij een ww. geloven = een belofte
322
doen, "eene verklaring afleggen in rechte"
. Het onderhavige ww. is dus, behou323
dens het voorvoegsel, identiek met mnl. en nnl. beloven.
Dit ww. beloven nu
luidt in het nsitt., zoals ook verder in het nlimb. [ao]-gebied, waarover zo dade
lijk meer, [ЬЭІао Э ].
nlimb.

Het ww. geloven = beloven bestaat niet —

meer —

in het

Gezien de semantische en etymologische gelijkheid van dit ww. aan het ww.

nsitt. [ЬЭІао Э], mogen we het gerust met laatstgenoemd verbum op één lijn stellen.
De in het voorafgaande vermelde nsitt. voorbeelden bevatten dezelfde [ao]-klank
als die welke wij aanstipten in de vorige paragraaf, waar wij op enige vormen met
wgerm. δ in gesloten syllabe stieten die in het nsitt. eveneens een gerekte vocaal
hebben : hoef etc. 1379 J e.a., nsitt. [ (h)aof ] e t c . Plet de klankwaarde tao] voor
324
gerekte wgerm. o sluit het nsitt. zich aan bij het grootste deel van het nlimb.
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Waar in Limburg tegenwoordig een uitspraak [00Э ], [oo ] voorkomt
, moet deze be
schouwd worden als een secundaire ontwikkeling : in vroegere tijden moet ook daar
een meer open uitspraak gegolden hebben
. T.a.v. het [ao]-gebied hebben wij
dus een parallel met de gerekte wgerm. e, aangezien ook deze hier een meer open
327
uitspraak, en wel als [ ae]
, kent. Het nlimb. [ ao ]-gebied past verder in het
geheel der Z.-O. dialecten en vindt zijn voortzetting noordwaarts in het N.-W.Veluws, de noordoostelijke dialecten van Gelderland en Overijsel en nu en dan in
r
^
Groningen.

3 2 8

Wij vinden evenwel niet voor elke in oorspr. open syllabe staande wgerm. o in
het nsitt. de klankwaarde [ao]. Zo hebben wij een korte [o] resp. [ó ] in nsitt.
329
[ChlertoX], [gonómS]
en een [ou] met stoottoon in [vou:X] "voogd", homoniem
330
met [vou:X] "voeg"
. De vorm [vou:X] "voogd", welk woord overigens niet is
opgenomen door Dols, moeten wij wellicht zien als een via etymologisch onjuiste
331
diftongering "versittardste" overname van het A.B.N.-woord voogd
Anders geaard is de verhouding van ons voorbeeld vaer 1390 t.a.v. het nsitt.,
332
waar wij in dit geval de klankvorm [ veur ]
aantreffen, niet alleen voor het
voorzetsel trouwens, maar ook voor het bijwoord.

Dit nsitt. [veur] beantwoordt
333
aan de oorspr. voorzetselvorm onfr.ohd.os. furi [nhd. für)
. Wij achten het
daarom het beste de niet-vermelde vormen vor- 134Θ e.V., voert-] 1348 e.V., voirC-]
1369 e.V., vur(-] 1360 e.V., vueг 1362 e.ν. onder te brengen bij de wgerm. iï in
open syllabe, welke wgerm. ij wij nader zullen bespreken in $ 29.
•j

Eveneens in het spoor van een wgerm. u in open lettergreep met oorspr. volgende
334
umlautsfactor loopt nsitt. [еи Эг]
, welke vorm wij in relatie brengen met onfr.
335
ovir, ohd. ubiri (nhd. über)
. Daarom willen wij niet alleen vor- etc. opnemen
in S 29, maar ook onze voorbeelden ouer 1399 0, 1411, ouermids e.var. 1352 N e.V.,
o

ouerlansschen e.var. 1399 0 e.V., oeueren "overblijven" inf. 1418, oeueringhe "overschot" 1421, ouersten subst.acc.s. 1443 N.
Nadat wij gewezen hebben op msitt. parallellen met een andere vocaalwaarde dan
[ao], keren wij tot ons uitgangspunt, i.e. deze klank [ao], terug, hetgeen betekent
dat wij nu de schrijfwijze met a in ons onderzoek betrekken.

Van Loey

deelt

nl. mee dat wij, wanneer wij te doen hebben met een gerekte wgerm. o zonder umlaut,
in het oostmnl. —

ook —

de spelling a aantreffen.

Uit deze spelling a leidt

hij een klankwaarde [ ao] af; in het desbetreffend gebied heeft de uitspraak [ ao ]
dus, wanneer Van Loey gelijk heeft, reeds voor de mnl. periode gegolden.
Bij nader onderzoek blijkt dat het merendeel van de Sitt. voorbeelden, ook van
die welke alleen geschreven worden met oe, oi, o, teruggevonden wordt met de spelling a(-) in andere oostmnl. bronnen, met name in de Venlose en/of Gelderse char337
ters
. Bij de Gelderse charters, waarin de a-spelling goed vertegenwoordigd is,
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sluiten zich de Kleefse oorkonden aan.
Wij vinden in het materiaal van Van
339
der Meer
ook de vormen gelaven, gelaeft, gelaifft, in de Gelderse charters
340
(tot 1335) van Holmberg
de voorbeelden lauen, gCh)elaue[n), ghelaeft, gelauet,
in diens Kleefse materiaal gelaus, ghelauen, ghelavet, ghelaft, lauelicker en in
341
de stukken van Tille
de vormen laven, laeven, gelaven, gelaeft, gelaiven, gelaift, gelaefte, gelaifte, ghelaeve "belofte", te lave "tot lof". In de Belg.342
bemerken wij nog een tweemaal voorkomend gelaefden

Limb, oorkonden van Hoors

"beloften" (St.-Truiden 1379 en Brustem 1391].

Deze vormen bewijzen wel dat wij

voor ons geloeuen e.var. (A) 1390 e.v. denken kunnen aan een vocaalwaarde [ ao] en
dus aan parallellisme met nsitt. [ ЬЭІао Э],[ b31aof ].
Anderzijds kan het ook voorkomen dat oostelijke a-spellingen een klank [ ao] sug
gereren die in tegenstelling staat tot het nsitt.

Dit is, tegenhangers voor het

besproken, niet-representatieve nsitt. [vou:X ] "voogd" terzijde gelaten, nl. het
geval met de vormen avertreden, aevermitz in het Venloos materiaal van Van der
343
Meer
, averdoin, averdragen, averdracht, avergeven, avergrepen "vergrijpen" dat.
pi., averkomen, "overeenkomen", averlant "Overkwartier van Gelre", averlentsche,
averleveren, avermanne "scheidsrechters" acc.pl., avermids, aevermids, averloept
344
"overschrijdt", avervallen in de Gelderse stukken van Tille
en аиег(-) in de
345
gegevens van Holmberg
. Het nsitt. heeft daarentegen, met umlaut, [еи Эг], za346
gen wij reeds. Aan de hand van Lasch
kunnen wij aannemen dat er sprake is van
twee verschillende vormen : aver < oliar en over

<

ubiri.

In een merkwaardige tegenstelling tot het zoeven geschrevene staat het feit dat
wij naast ons voorbeeld vaer 1390 geen a-vorm van dit woord aangetroffen hebben in
onze overige oostmnl. bronnen, ook niet in het materiaal van Hoors, Van der Meer,
Tille en Holmberg, waar wij voor "voor" wél vormen met o(-) en u(-] vinden. Van
347
der Meer
neemt voor het nvenl. zowel t.a.v. het voorzetsel als t.a.v. het bij348
woord voer e.var. een waarde [veur] aan. Tille
rangschikt alle Gelderse voorbeelden van "voor" onder wgerm. u in open lettergreep + umlautsfactor.

In deze

kwestie staan de oostelijke bronnen dus blijkbaar aan de kant van het nsitt. en is
het opvallenderwijze net een van onze charters dat, hoewel slechts éénmaal, terwijl
het afschrift van de onderhavige oorkonde op deze plaats voir heeft, in de spelling
ogenschijnlijk een andere vocaalwaarde, met als basis een wgerm. o in open syllabe,
zonder volgende umlautsfactor, suggereert.

Evenwel gaat het hier, menen wij in

Í 29 aan te tonen, om een louter orthografisch element, dat wij niet nader kunnen
verklaren, maar dat geen afbreuk kan doen aan het aannemen van een ook wel reeds
voor het msitt. geldende [eu]-waarde.
Op het niet-voorkomen van de a-spelling in het woord "hertog" komen wij nog terug.

Tegenhangers van ouendorscher e.var. 1348 e.V. en po(e)ten (A) 1352 M hebben
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wij in de stukken van Moors, Tille en Holmberg in het geheel niet gevonden.
Wat wij ons, na het nu geschrevens, afvragen, is waarom de a-spelling zo karig
is vertegenwoordigd met name, hoewel niet alleen daar, in de Sittardse oorkonden
en in de Venlose charters van vôôr i 1450, terwijl zowel het nsitt. als het nvenl.
voor niet umlaut ondergaan hebbende wgerm. o in open syllabe de klank [ ao ]
heeft.

In de Venlose charters verschijnt echter in 1320 alleen o en in de jongere
350
documenten tot 14Б4 slechts eenmaal de a-spelling, naar wij nog zullen zien
351
Van der (leer

oppert ter verklaring van de Venlose situatie twee mogelijkheden :

1. Vóór t 1450 was de [ao]-uitspraak in open lettergreep nog niet zo algemeen,
maar gold er een andere klankwaarde.
2. Men heeft ook vôôr 1450 [ ao] gesproken; de schrijfwijze a, ae, ai drong echter,
omdat ze vreemd was en onder invloed van uitheemse kanselarijen ingevoerd werd,
eerst langzaam door.
Wanneer wij, inhakend op de tweede mogelijkheid, nader ingaan op het chronologisch-geografisch aspect van de onderhavige a-spelling, blijkt het dat het binnen
het mnl. domein het gebied van Gelre en Kleef is dat als eerste deze schrijfwijze
352
oplevert, wanneer wij tenminste het materiaal onderzoeken dat Holmberg
en
353
Tille
voor dit punt uit desbetreffende charters geput hebben. Daarbij leveren
354
de Kleefse oorkonden de oudste gegevens, vanaf 27 aug. 1296
, maar de Gelderse
355
blijven er slechts twaalf jaar bij ten achter : a-vormen vanaf 130Θ
. Nog oudere voorbeelden van a-spelling dan de Kleefse verschaft Holmbergs

Bestiaire

zelf, waarvan het handschrift van + 1280 dateert.
Een aanvulling op de gegevens van Holmberg en Tille bieden ons de Gezondheidsregels.

Daarin vinden wij namelijk, naast gesoden p.p. en andere o-spellingen,
357
tweemaal sade "kooksel", gekookte spijs", door Braekman-Gysseling
opgegeven
als voorbeeld met oorspr. wgerm. o in open syllabe en beantwoordend aan mnl. sode.
α сα

Braekman en Gysseling

houden de taal van het hs., een afschrift uit het midden

van de 13de eeuw, voor Noordlimburgs-Noordnederrijns, terwijl de dichter-zelf af
komstig zou zijn uit de streek van Venlo.

Wij mogen, menen wij, in elk geval con

cluderen dat aan de streek Gelre-Kleef als gebied met oudste a-spelling in het mnl.
eventueel ook Noord-Limburg kan worden toegevoegd, maar dat de gegevens in dezen
niet afdoende zijn.
359

Venlo zelf blijft inmiddels duidelijk achter.

Van der Meers

oudste voorbeeld van a-schrijfwijze is gelaefft "plechtig verklaard", uit 1367,
waarbij de spelling ae berust op vocaalrekking in oorspr. open syllabe.

Het duurt

dan ongeveer honderd jaar vooraleer a(-) in opengebleven syllabe verschijnt : 1464
gevraren, 1457 gebraecken.
Gaan wij verder naar het zuiden, dan stoten wij op het resultaat van Holmbergs
ri on

onderzoekingen, dat wij letterlijk moeten citeren : "Im südlimburgischen

fehlt

die a-schreibung in den literarischen texten des 14. jhs.. Auch in den Urkunden
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dieser zeit fand ich sie nicht [ich untersuchte u.a. HaastrSt. von 1380, Tongp.,
die St. Truiener Urkunden bei Piot, die westlimb. Kerst., Lutg. G ) .
jh. scheint dieses a im südlimb. eingang gefunden zu haben."

Erst im 15

Van der Meer

про

neemt deze mening over, evenals Van Loey

, die mededeelt dat men de a-schrijf

wijze reeds in de 14de eeuw in "'t Gelderse en Kleefse" aantreft, maar "niet in
Zuid-Limburg : hier pas in de 15de е.".

Wij vragen ons af hoe wij in dit geogra

fische kader de vorm apenbaerlich, uit een Sittards charter van 134Θ, uit het mid
den van de 14de eeuw, en de vorm vaer, uit een Sittards stuk van 1390, uit het ein
de van de 14de eeuw, moeten plaatsen.

De vraag is wat Holmberg bedoelt met zijn

"südlimburgischen" en Van Loey met "Zuid-Limburg" en "'t Gelderse en Kleefse".
Gezien de naam zelf en de bronnen die Holmberg aanvoert, is bij het "südlimburgischen" wel gedacht aan het hedendaagse Belgisch en Nederlands Zuid-Limburg, hetgeen dan ook voor Van Loeys "Zuid-Limburg" geldt. Wij hebben in dit geval iets
364
meer dan het gebied dat Tans
voor de moderne tijd onderzocht heeft. Welnu,
tot dit Zuid-Limburg en dit Zuidlimburgs hoort Sittard, met het Sittards, niet.

365

Hebben Holmberg en Van Loey echter de historische toestand op het oog, dan is de
knoop niet door te hakken, aangezien Sittard in de jaren ± 133Θ-1396 deel uitmaakt
van het gebied van de Heren van Born en Sittard, die een zijtak vormen van de Heren
van Valkenburg

. Wij kunnen o.i. gevoeglijk apenbaerlich en vaer niet

"südlimburgischen" rekenen.

tot het

Anderzijds behoort noch het Sittards charter van 1348

met zijn vorm apenbaerlich, noch de Sittardse oorkonde van 1390 met haar voorbeeld
vaer tot "'t Gelderse en Kleefse", of wij deze kwestie nu vanuit historisch, dan
wel vanuit contemporain standpunt bekijken.
Twee vormen waar wij hier verder de aandacht op moeten vestigen, zijn het reeds
vermelde gelaefden St.-Truiden 1379 en Brustem 1391, uit twee plaatsen dus die
dicht bij elkaar liggen, naast welk gelaefden in de Belg.-Limb, charters

ge-

loefden pass. voorkomt, en -vaecht Brustem 1386, Diepenbeek 1368, Halmaal 13 april
1398 en 19 mei 1398, naast voecht pass.
met het "südlimburgischen" van Holmberg.

Hier hebben wij in allen gevalle te doen
Meer aanvullingen kunnen wij echter niet

geven, want wij troffen de a-spelling noch verder bij Moors, noch in bronnen als
Servatiusfragmenten, Oudenbiezen, Maastr. charters. Leven van Jesus, Limb. Sermoenen aan, evenmin als trouwens in Aiol en Floyris.

Aldus blijft als kern van de

onderhavige schrijfwijze a(-) voor het eigenlijke mnl. gelden het gebied (NoordLimburg-) Gelre-Kleef,, al mogen wij niet vergeten er nog op te wijzen dat deze
spelling ook reeds vroeg, nl. in de 14de eeuw, voorkomt in het Oorkondenboek van
3PR

Groningen en Drenthe

*ìR4

. Volgens Lasch

schijnt op Nederduitse bodem het cen-

trum van deze schrijfwijze gezocht te moeten worden in het Noordnedersaksisch.
Ons nu naar het Rijnland begevend, moeten wij in de eerste plaats de a-spelling
370
in de Bestiaire in herinnering brengen. Volgens Holmberg
is de schrijver van

- 2Θ7 dit werk mogelijk afkomstig uit de omgeving van de stad Geldern, welke mening ze371
ker niet indruist tegen het feit dat, volgens Braekman-Gysseling

, de schrijf

wijze met a reeds van het begin af aanwezig is in de Gelderse oorkonden, die in de
14de eeuw beginnen te verschijnen.

In het geheel niet aangetroffen daarentegen

hebben wij de a-spelling in Floyris, Karlmeinet, Dramenbruchstücke, Judenschreinsbuch, Hagen, Pilgerfahrt. Wél komt ze, hoewel sporadisch, voor in Rother — Kramer 372 houdt haar overigens voor in hoofdzaak mfr. — en is deze spelling zwak
373
vertegenwoordigd in Göllheim
: zabel "pels", gade dat.s., vadle, valt. In Gu1251
. .
lik vonden wij een vroeg genamen (naast genomen] in W 21 В
, maar troffen wij
1379
de a-spelling daarna eerst aan in L III B34
[gaeds gen.s. (3x), gezwaren p.p.;
ghelauen pres. 1 pi., gelaeft p.p., slate "sloten" acc.pl., apenen) en volgende
oorkonden.

Met deze charters zijn wij echter reeds in de Guliks-Gelderse periode

en het ziet ernaar uit dat de a-spelling van dit tijdvak beschouwd moet worden als
1251
een Gelderse erfenis, ondanks het vroege genamen in W 21 В
. I n de Meurse
stukken vonden wij als oudste a-vormen L III 429

auerdraghen p.p., bauen,

praest "proost", vaycht, welke gevolgd worden door overige voorbeelden in latere
374
oorkonden. In de rip. charters van Ennen
verschijnt vôôr 1335 de a-spelling
zelden of helemaal niet, behalve in het woord "voogd" met afleidingen : 12Б2 valt,
1263 vait, vaith, vadis, vadle, vadinnen, waaraan nog moet worden toegevoegd Burg1244
vaith in het in het Latijn geschreven charter L II 290
. Bij deze vormen denken
wij natuurlijk aan onze voorbeelden vaigt, vaigts, vaigde 1443 INI en vaicht A 1379 M,
staande naast het reeds behandelde, opvallende nsitt. [vou:X], maar Иеигз L III 429
•i Q Д O

heeft eveneens vaycht, zagen wij, terwijl overigens ook reeds in het Kleefs
375
Heffingsregister 1312-131B
a-vormen, nl. vaegt, vaigt, vagedye, verschijnen.
Aangezien wij ons nu op het gebied bevinden van mogelijke Rijnlandse invloed,
Я 7R

moeten wij verder nog wijzen op enige gegevens bij Lasch

. Zij deelt namelijk

mee dat de woorden apen en apenbare in het mnd. een bijzondere plaats innemen.

Ze

verschijnen regelmatig met a voor deze schrijfwijze in de overige gevallen regel
matig gebruikt wordt.

Lasch neemt ter verklaring aan dat beide woorden overgenomen

zijn uit de openingsformule van Nederrijnse charters : in dessem unsen apenen
breve en bekennen aperbar.

Inderdaad is het voorkomen voor onze voorbeelden apen-

baerlich 1348 en aepen<en> 1436 gebonden aan hun plaats net in deze openingsformu
les :

bekande apenbaerlich dat he sculdich den gasthuus van zitt<er>t

1348; Wijr scepen<en> gemeynlich der stat van sittart Doin kont mit desen aepen<en>
brieue

1436.

Echter vinden wij in de Gulikse charters de zinsnede mit desen
1379
apenen brieue eerst in L III 834
en daarbij nog niet eens in de openingsfor
mule. In de Meurse stukken staat als eerste voorbeeld apene brieve acc.pl. in
L III 658 1 3 6 4 .

- 2Θ6 Concluderend Kunnen wij schrijven dat voor ons oostmnl.-mrijnl. onderzoekings
gebied de schrijfwijze met a(-) in eerste instantie een (Noordlimburgs -] Gelders
- Gelderns - Kleefs verschijnsel is, al Komt het later ooK voor in de Rijnlandse
1251
chartertaal, voorafgegaan door sen sporadisch voorbeeld als genamen W I 21 В
en enKele a-vormen van het woord "voogd" e.var..
tardse a-vormen is dus niet vast te stellen.

De precíese herKomst der Sit-

Dat a(-) zo weinig voorKomt in Ven-

lo en Sittard — t.a.v. laatstvermelde plaats geldt dit ook voor de periode 1450377
1609
— Kán inderdaad daaraan liggen dat deze Orthografie gevoeld werd als
uitheems.

Hier moeten wij ook denken aan de constatering van Tille

ото

dat in

haar materiaal de latere gevallen van o-schrijfwijze meestal uit stedelijke oor
konden stammen of stammen kunnen, maar dat de eerste voorbeelden van a-spelling
alle in grafelijke, c.q. hertogelijke charters staan, zodat de hertogelijke kanse
larij bij dit proces blijkbaar de leiding heeft.

Venlo en Sittard schijnen dan

hier hun stedelijk, dus eigen, karakter goed gehandhaafd te hebben, t.a.v. welke
Kwestie wij nog de aandacht vestigen op a-vormen in S 1417, in welKe oorkonde
Reinout IV van Gulik en Gelre de privileges en vrijheden van Sittard bevestigt :
mit desen apene<n> brieue, mit
gelauen pres. 1 pi..

onsen apenen brieue. an desen apenen brieff,

Echter moeten wij ook nog letten op een ander aspect :

Er is geen bezwaar tegen het oostmnl. a-gebied in verband te brengen met de
379
streek waar tegenwoordig de uitspraak [ao] voorkomt
, omdat er inderdaad sprake
is van een geografische overeenkomst.

Nu geldt in dit gebied de uitspraak [ao]

niet alleen voor gerekte wgerm. o, maar ook voor wgerm. a zonder umlaut

. In

dit laatste geval gebruikte men in het corresponderende mnl. gebied niet alleen
de schrijfwijze at-], maar ook de spelling o(-], zagen wij in Í 7.

Wij stelden

daar tevens vast dat Venlo de noordelijkste plaats is met de o-schrijfwijze, welke
dus met name in de Gelderse charters ontbreekt.

Aan de andere kant zijn het ech-

ter net deze Gelderse stukken waarin, tegenover de Venlose, Sittardse en ook wel
Q QЛ

Belgisch-Limburgse oorkonden
vertegenwoordigd is.

, de a-spelling voor gerekte wgerm. o zo goed

Het is duidelijk dat in de laatstvermelde bronnen de spel

ling o(-) bepaalde rechten verkregen heeft als aanduiding van de klank [ao], aan
vankelijk wel eerst voor gerekte wgerm. δ —

zoals ook de spelling e(-) waarschijnOО у

lijk, mede, dient om een meer open [ae] voor gerekte wgerm. e aan te geven
dan ook voor de verdonkerde wgerm. â.

—

In de Gelderse charters e.d. heeft zich

evenwel blijkbaar de a-spelling ontwikkeld tot een zekere rechthebbende op de klank
[ao].

Wij moeten dit dan zo begrijpen dat in het gebied Gelre-Kleef —

Noord-Lim-

burg laten wij hier liever, bij gebrek aan betrouwbare desbetreffende gegevens,
buiten beschouwing —

en noordelijker, ook de wgerm. â zonder umlaut reeds vroeg

een donker timbre had, dit echter met behoud van de "officiële" spelling a(-].
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Vanuit deze situatie Kon de schrijfwijze a(-) dan "hypercorrect" binnendringen in
de representatie van

[ ao ] = gerekte wgerm. o.

Dit proces moet zich afgespeeld

hebben vôôr 1296-1308, zodat wij tevens een datum ad quem hebben voor de verdonKering van wgerm. a in het gebied Gelre-Kleef.

Zo zien wij dus hoe zich voor het

gebied tot en voor de streek vanaf Venlo op het gebied van de KlanK [ao] twee
spellingtendensen ontwikkeld hebben, die gehandhaafd Konden blijven, omdat de respectieve concurrerende grafieën een zeKer KaraKter van overbodigheid hadden geKregen.

Een opvallende spellingvorm in onze charters is h<er>tzougen O x ) , h<er>tzougen
in de stiftsakte 1443 Ν, naast h<er>toge<n> 142B.

Een dergelijke schrijfwijze met

ou zouden wij hier ten hoogste verwachten voor een woord met ogerm. au, ohd. ou
яяз
zonder volgende umlautsfactor
, maar daaraan beantwoordt "hertog" niet : vgl.
354
ohd. herizogo, herzogo, herizoho, os. heritogo
. Het nsitt. helpt ons hier
niet veel verder; het heeft [(h)ertoX], met een Korte, nnl.?, vocaal [o].
Wanneer wij omzien naar voorbeelden met spelling ou voor gereKte wgerm. o in
het mnl. en het mrijnl., blijkt de oogst gering te zijn.

Voor het mnl. geeft

Q D Г

Franck
Loey

enKele, niet altijd even doorzichtige, gevallen van ou-spelling.

Van

schrijft dat de schrijfwijze ou voor gereKte o "zeer zelden" is en geeft

als voorbeeld vouchde "voogden" uit Gent.

Het valt op dat noch FrancK, noch Van

Loey voorbeelden voor "hertog" aanvoert met ou-spelling.
Voor zodanige voorbeelden moeten wij KennelijK in het oosten van ons taalgebied
en in het Rijnland zijn.

Behalve in ons stiftscharter 1443 N vinden wij de ou-spel-

ling voor "hertog" ooK in de Venlose charters van Van der Heer

: htough 1478,

htouch 1507, HertougChle 1551; aan ou-spelling voor gerekte wgerm. o denkt hij ver
der nog bij wourde 1477, wourden 147 , wourden 1519 "werden", steeds pret.ind. 3
388
389
pi.
Tille
vermeldt voor de Gelderse charters hertouge, dat viermaal voor
komt [14Б4, 1467, 1493, 1500), naast een grote meerderheid aan spellingen met o
— de normale schrijfwijze — en oi, verder ouver, dat tweemaal verschijnt (1308,
1453), naast o v e r — de gewone vorm — en oever, aver, tenslotte bouven, dat éénmaal voorkomt (1355), naast veelvuldig boven (boeven) en baven.
390
T.a.v. het mrijnl. vinden wij enige gegevens bij Dornfeld
. Deze schrijft
nl. dat in het mrip. o en ou elkaar afwisselen in b.v. herzöge, herzoige, herzouge.
Er is zelfs één bron waarin gerekte wgerm. o in één positie steeds als ou verschijnt,
ni. vôôr g : hertzouge, bouge, urlouge, maar anderzijds staat er b.v. voigel
wgerm. u; deze bron is het z.g. Orientbericht.

<

Wij van onze kant hebben de ou-spel-

ling nog aangetroffen in Gulikse charters en in een Meurse oorKonde uit het Sittards
archief.

Voor de GuliKse charters is te schrijven dat wij daarin voor "hertog" e.

- 290 var. tot 1402 alleen de o-spelling hebben gevonden, maar vanaf deze datum ook ou,
1402
1410
1411
b.v. L IV 13
hertouge; L IV 55
hertzougein), hertzouglnne; L IV БЗ
1411
1412
herzouge, hertzougen; L IV 69

hertzouge<n>, hertzougynne<rp; L IV 72

hertzouge(n); in dit laatste charter staat ook geloufft "beloofd" p.p., naast geloyuen pres. 1 pi..

Uit het Sittards archief noteerden wij voor de Gulikse oor

konden nog S 1401 h<er>zouge, h<er>tzouge. naast h<er>tzoge en S 1417 H<er>toge,
h<er>togen.

Voor de Meurse stukken vonden wij hertzouge, hertzougen in S 1421,
1ЯВ4
1405
1423
maar alleen o-vormen bij Lacomblet : L III 65B
, L IV 32
, L IV 150
Het ontbreken van de spelling met a voor "hertog" in de Gelderse charters, terЗЯ1
wijl deze in de andere gevallen van gerekte wgerm. o aldaar wél voorkomt
, doet
392
^
Tille
die —

veronderstellen dat deze o in "hertog" niet gerekt wordt tot die klank
ook —

met a aangegeven wordt, maar tot een andere klank, die echter ander-

zijds in dezelfde richting als de eerstgenoemde moet gaan getuige de "Dehnungsschreibungen oe, oi, ou".

Als oorzaken van het niet-bereiken van de trap [ao],

want het is, stelden wij reeds vast, deze die in haar materiaal regelmatig met
a(-) omschreven wordt, ziet Tille de bijtonige positie van de o in het type hertoge en de afwisseling van deze vorm met het geapocopeerde hertoch.
393
Van der Meer
drukt zich precieser uit dan Tille waar hij meent dat voor de
Venlose voorbeelden htough, htouch, Hertoug(h)e een [oo]-waarde moet worden aangenomen en wel op grond van de nevenvormen Htogte) 1320, htoighynne 1463, htoigh
1464, herttoegë 1531.

Deze [oo]-waarde geldt volgens hem ook voor wourdê, wourden,

wegens de nevenvormen woirdi 1426, 1463, woerden 1457, woerdë 1464, 1552.
394
Voor het mrip. herzouge overweegt Dornfeld
de mogelijkheid dat de u hier
een overgangsvocaal [ oe ] aangeeft, die ontstaan is tussen de [o] en de daarop volgende stemhebbende gutturale (of velare] spirant en die met de [ о ] samen een klank
vormt die het midden houdt tussen lange vocaal en diftong.
Hoewel Tille, Van der Meer en Dornfeld voor de ou in "hertog" alleen zoeken
naar fonetische achtergronden, is ook een andere wijze van benadering mogelijk.
Wij zagen nl. in $ 23 dat [ou] in het mfr., vooral in het rip., overgegaan is in
[ oo ], echter doorgaans met behoud van de spelling D U . Vanuit deze situatie rede
nerend, kunnen wij vermoeden dat er nu ook wel eens ou wordt geschreven voor een
klank [ oo] die niet ontstaan is uit [ou], maar b.v. uit een gerekte wgerm. o.

Wij

hebben dan, hoewel op ander spellinggebied, een parallel voor het gebeuren rond
het type woriet 1379 J, waarover wij schreven in de Я 12 en 22. Voorwaarde voor
het optreden van ou als een soort hypercorrecte spelling in "hertog", mogelijk om
voornaamheidsredenen, is dat deze Orthografie ontstaan is in een gebied waar zowel
[ou] als gerekte wgerm. o tot [ oo ] is geworden.

Hier moeten wij echter Limburg

wel buitensluiten, kunnen wij uit het voorafgaande in deze paragraaf en uit het ge-
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schrevene in ί 23 vaststellen.

Dp zijn minst in Venlo en Sittard moet dan de on-

derhavige ou-spelling ontleend zijn.

Voor het Sittardse h<er>tzougen 1443 N wijst

hierop direct al de verschoven ogerm. t.. Deze pleit voor het Rijnland als gebied
395
van herKomst.
Opvallend is overigens dat in de Sitt. charters, maar ook in
S 1401 en S 1417, de tegenstelling ou-o [|-<er>tzúLjgen 1443 N —
gepaard gaat met de oppositie verschoven ogerm. t —

h<er>toge<n> 142B]

onverschoven ogerm. t.

Op

overname uit Rijnlandse regionen wijst, zowel voor Sittard als Venlo, ook de omstandigheid dat het in onze oostmnl. en mrijnl. bronnen de Gulikse-Gelderse charters zijn die het eerst de ou-spelling in "hertog" vertonen.

De achtergrond van

een en ander moet, mede in Rijnlands verband, nader onderzocht worden, evenals het
feit van de aanwezigheid der overige ou-vormen.

Echter kunnen wij voor Sittard en

Venlo het aspect van louter grafische overname nu wel accepteren, zodat het zoeken
naar een fonetische achtergrond hier overbodig is, te meer daar het woord "hertog"
zich in de bronnen uit deze plaatsen niet van de overige voorbeelden met gerekte
wgerm. o onderscheidt door een bijzonderheid i.v.m. de frequentie der a-spelling,
aangezien deze laatste er beslist niet rijkelijk vertegenwoordigd is, naar wij
reeds zagen.

In enige gevallen is het, ondanks de aan het begin van de vorige paragraaf vermelde beperkingen, m.b.t. de Sitt. charters mogelijk te denken aan umlaut van een
in oorspr. open syllabe staande o.

Hierbij hebben wij steeds te doen met de spel-

ling o(-] : Canonich 1421, kanonich 1421, Canonich 1427, canoenche, canoenchen
(6x], Canoenchen, medecanoenchen 1443 N, Canoinck 1450 M; hoilenteren "vlierhouten" adj.dat.s. 1443 F,- coelne "Keulen" dat.s. 1443 N, coelssch "Keuls" 1443 N.
396
Het woord "kanunnik" is ontleend aan lat. canonicus
en heeft in het mnl. de
397
vormen canonic, canoonc, canoenc, canuenc
. Het A.B. heeft kanunnik, met verkorte, door umlaut getroffen vocaal. Het nsitt. kent [капипЭк] resp. [кипипЭк],
maar dit is waarschijnlijk overgenomen uit het A.B. : het woord werd ons nl. bij
398
navraag opgegeven als zeer jong
. Voor de tijd waaruit de desbetreffende char
ters dateren, is dus met de hedendaagse uitspraak wel niet te argumenteren.
399
Van Loey
ziet een vocaal met umlaut in de schrijfwijze canuenic, welke vo
caalwaarde hij ook aanneemt voor de spelling kanoenic in een charter uit Dilbeek
400
401
floors

vermeldt de vormen canonich, en canoninghe, naast canonic, echter

slechts als voorbeelden van "verschuiving van к aan het einde".

T.a.v. de vocaal

spelling is zijn summier overzicht dus waarschijnlijk onvolledig.
Overzien wij de gegevens, dan kunnen wij t.a.v. onze Sitt. voorbeelden voor
"kanunnik" e.var. slechts concluderen dat een vocaalwaarde met umlaut niet onmoge
lijk is, maar dat een duidelijker spellingaanwijzing dan o(-], nl. een zodanige
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met C-)u(-)

402

, voor deze kwaliteit ontbreekt.

Het adjectief hoilenteren 1443 F maakt deel uit van een kadastrale benaming :
een bepaald stuk land ligt inden geleenre velde anden hoilenteren stuytken.genant•
Wij weten niet precies wat met hoilenteren stuytken bedoeld wordt, noch hebben wij
deze aanduiding in het nsitt. teruggevonden.

Het eerste deel ervan, hoilenteren,

beantwoordt in elk geval aan ohd. holantar, holuntar, nhd. Holunder, mnl. holende403
re Chollendere, -tere), mnd. holdem "vlierboom"
. Het betreft hier een nog le404
vend Limburgs woord, dat echter umlaut heeft. Jongeneel
geeft voor Heerlen
hullunderhoot "vlierhout", een vorming bij hullenter.

Voor de plaats Beek, gele-

gen ± 3 km. ten Z.-W. van Sittard, tekenden wij op [heulBntaer] en [heul3ntaerD
495
sjtroek].

Het nsitt. heeft [eulBnteul]

terde vormen.

resp. [eul9nteun], beide wel verbas-

Vermelde umlautsvormen sluiten aan bij een betrekkelijk klein Duits,

voornamelijk Rijnlands, gebied.

De streek rond Aken heeft Hölleter; iets meer naar

het N.-D., rond Jülich, wordt de vorm Höllender aangetroffen, die het meeste cor406
respondeert met de zoeven vermelde Sittardse en Heerlense vormen
Opvallend is evenwel dat men in Sittard enerzijds [eul9nteul], [eulSnteun], met
umlaut dus, heeft, anderzijds evenwel kadastrale benamingen zonder umlaut kent die
407
zeker met hullenter etc. verwant zijn : Op den Höllender, HollenderkeCn)
Aangezien het hier gaat om een korte vocaal —- wij worden daarbij overigens herinnerd aan mnl. hollendere— zouden wij hoilenteren 1443 F toch liever in verbinding
willen brengen met nbeeks [ heul9ntaerO) ], zodat achter vermelde spellingvorm een
vocaal met umlaut wel vermoed, maar niet bewezen kan worden.
Hetgeen wij zoeven geschreven hebben voor hoilenteren 1443 F geldt ook voor de
kadastrale aanduiding shoemers Chage) 1417 : spelling met o- bij een te vermoeden
msitt. klankwaarde [eu] : [zeumdsjO) [(h]aaX)].

Wij behandelden dit voorbeeld

reeds in 5 23, waar wij wezen op de moeilijkheid de etymologische achtergrond te
bepalen van de desbetreffende vocaal : wgerm. ou/ô, gerekte wgerm. o of gerekte
wgerm. u.
Met de o-spelling coelne, coelssch staat de stiftsakte 1443 N op oostmnl./mrijnl.
gebied zeker niet alleen.

Ons oudste voorbeeld in het oostmnl. is Coinè in de Ser-

vatiusfragmenten
, welke schrijfwijze ook voorkomt in het Leidse Servatiushand409
schrift
en trouwens eveneens in A 1443 N : Coinè, Colsch, naast Coelne, coelssch
410
in het or. In Oudenbiezen
vinden wij de eigennaam Kolenere, welke wij inter411
preteren als "Keulenaar"
. Voor de Maastr. charters noteerden wij Coinè in M
412
1372. De Gelderse charters van Tille
hebben in de regel Coelen en Coelsche,
echter éénmaal ook Caelsche (1381, naast Coelen).

Ons verder oostwaarts begevend,
413
. In deze bron

stuiten wij uiteraard op Hagens "boech van der stede Coelne"
wordt "Keulen" bijna steeds als Coelne geschreven.

Als varianten vinden wij 4x
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Coellente], 2x Coele en 3x Coinè.

414

Het is de laatstvermelde spelling, i.e.

Coinè / coinè, welke in de Gulikse charters het meest voorkomt, samen met de variant Koiné / koine.
1 2 5 1

1 3 4 9

. Coinè W I 21 В
, L III Б73

1 3 6 7

Wij noteerden hier het volgende materiaal
1 2 5 1

, W I 56

. L III 8 1

1 2 6 2

1 3 B 4

, L III 405 ^

, L III 931

1 3 8 8

4 4

,

. L III 409
L III 966

: coinè W I 21 В
1 3 4 4

1 3 9 2

.

, L III 478
L IV 63

1 4 1 1

etc.! Collene, Colsch L III 464 1 3 4 8 ¡ koine W I 69 A ^ 6 3 (ook kolschir "Keuls"
"l^RT
Ί^ΡΤ
1?ñ4
adj.pl.], W I 69 В
(ook kolschir], W I 70
(ook kolschir], W II 1076
17ЧЧ
1307
(ook kolschir, kölscher], W IV 34B5
(ook kolschir]; Koiné L III 57
1
3
2
0
1
3
2
B
L III 120 1 3 1 2 (ook kölsche], L III 1Θ0
, L III 236
.
Voor Heurs : Coinè
1176
1423
L III 7B7
, L IV 150
. Uit de Keulse oorkonden in Wilhelm en Lacomblet
1251
tekenden wij het type Coinè resp. Koiné op in de charterreeksen W I 21 A
1799
1307
1444
W IV 3469
en L II 22
- L IV 292
. Spelling met twee vocaaltekens
1251
verschijnt hier, afgezien van coilne in W I 21 A
(naast 2x colnei, eerst laat :
1415
1418
1419
1446
L IV 92
Coilne. L IV 190
, L IV 121
, L IV 276
Coelne. Gok in
415
Pilgerfahrt
vinden wij de schrijfwijze Coelne• Wij krijgen alles bij elkaar de
indruk dat in het oostmnl./mrijnl. Coins (Koine] een ouder en Coelne een jonger
spellingtype is —

bij dit laatste sluit zich Coilne aan —
1251
vroege coilne in W I 21 A

m.u.v. het opvallend

Wanneer wij de klankachtergrond der diverse vormen voor "Keulen" etc. trachten
te benaderen, kijken wij uiteraard naar de klankvorm die tegenwoordig voor deze
plaatsnaam in Limburg en een daaraan aansluitend Rijnlands gebied geldt : [ коІЭ]

41 6

Een zodanige, nl. Collen c.q. Cöllene, wordt door Dornfeld aangenomen voor de
schrijfwijze Collen, Collene in Hagen.

Hij reconstrueert daarbij de volgende gang

van zaken : Klankwettige ontwikkeling uit Colonia leverde, via Cölene, óf Cölen óf
Cölne op, in het eerste geval met gerekte, in het tweede met korte vocaal.

De vorm

Cölen werd vervolgens door Collen, ook Cöllene, met de korte ö van Cölne, vervan417
418
gen.

In de schrijfwijze Coelne ziet Dornfeld

echter de aanduiding van een

lange vocaal.
Een en ander samenvattende, kunnen wij vaststellen dat achter de o-spelling van
ons coelne 1443 N en coelssch 1443 N zeer wel een vocaal met umlaut kan schuilgaan
419
en wel volgens deze schrijfwijze eerder een lange vocaal — het Mnl. Wb.
geeft
voor het mnl. trouwens alleen de vormen Colen, Coeln, Cuelen en Cueln op —
korte.

dan een

M.b.t. tot dit laatste punt kunnen wij ons overigens afvragen of nlimb.

[коІЭ] niet een overname is van de Rijnlandse klankvorm, tenzij wij moeten denken
aan een ook Limburgse ontwikkeling, b.v. via vocaalverkorting vóór consonantcombi420
natie
: [ keulna ] > [ köln3 ] > [ kölä ] .
Wanneer ons vermoeden omtrent de aanwezigheid van umlaut in de door oe gerepresenteerde vocaal juist is, hebben wij voor coelne 1443 N en coelssch 1443 N dezelfde
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situatie als voor Canonich etc. 1421 e.V. en hoilenteren 1443 F : o-spelling bij
een te overwegen umlaut.

Deze situatie past op haar beurt weer in een groter

spellingcomplex : een op basis van een o(o]-KlanK umlaut ondergaan hebbende lange
421
vocaal heeft in het oostmnl./mrijnl. doorgaans de spelling o(-].
Wij constateerden dit verschijnsel reeds in het voorafgaande voor de umlaut van de vocaal
422
welke beantwoordt aan ogerm. au, ohd. 5
en zullen er dieper op ingaan in $ 29,
bij de behandeling van de wgerm. u in open syllabe, gevolgd door een umlautsfactor,

het type conincs e.var. 1362 e.V., koenynck 1443 N.

Het zal ons daarbij blij-

ken dat bij dit nader onderzoek de kansen dat de zoeven behandelde o-spelling een
umlaut herbergt, eerder toe- dan afnemen, aangezien zich duidelijk een aspect van
gelijkwaardigheid van o- en u-spelling zal aftekenen.

Hiermede geraken wij dan

bij het op oostmnl./mrijnl. gebied regelmatig optredende principe van onderlinge
verwisselbaarheid der Orthografie met o en die met u, in welke bredere spellingbeweging ook de Sitt. charters hun rol spelen.
De schrijfwijze Caelsche Gelre 1351 is ons gebleken een unicum te zijn.

Een

vergelijking met ons vaer van 139D dringt zich op : in beide gevallen is sprake
van een eenzame ae-spelling voor een te verwachten vocaal met umlaut, bij concurrentie van de schrijfwijze oe. Voorlopig zien wij geen betere verklaring dan ae
hier te beschouwen als een hypercorrectie voor een met de umlaut ondergaan hebbende vocaal niet in direct verband staande spelling oe.
Voor soelre e.var. 1439 e.a., lat. solarium, ohd.os. solari, soleri, tenslotte,
verwijzen wij naar onze paragrafen 2B en 35.

§ 28

De spellingwisseling u/o voor wgerm. u in gesloten lettergreep

In $ 26 hebben wij erop gewezen dat oergerm. u in het wgerm. u is gebleven voor
nas. + cons, en voor i, j, u in de volgende syllabe, in welk laatste geval in de
positie vuur i en j later umlaut optreedt. In het mnl. wordt wgerm. iï in de regel
423
teruggevonden onder het teken o
, behalve in geval van umlaut, in welke positie
424
425
gaarne u verschijnt
, waarmee wij ons op de weg bevinden van nnl. [u]
De umlautssituatie nader bekijkend, kunnen wij schrijven dat de Sitt. charters
(o]
hier de spelling

u

hebben in gevallen als jaergulden e.var. 1348 e.V., schuldich

e.var. 134B e.V., luttel e.var. 1350 e.V., stuc e.var. subst. 1350 e.V., put 1367,
putstraten "Putstraat" dat.s. 1368, putstroete id. 1369, putporte<n> "Putpoort"
dat.s. 1425, put poert id. 1427, putpoerte<rt> id. 1435, munten acc.pl. 1379 M, (A)
1390, gemunden p.p.dat.n.s. 1449, gunnen 1421, kundige<n> 1421, vurkundigen 1443 N.
426
Het nsitt. heeft bij umlaut [u ] : [guj3 ]
, [sjujiX] "schuldig" (naast
[sjuiljiX]), [lutai], [sjtuk], [put], [ putsjtraot], [putpaort], [munjt] 4 2 7 , [gun3]
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Belangrijker

о

«

dan dit alleenstaande voorbeeld met ue zijn de gevallen waarin, ook naast u, o
voorkomt, dit ondanks het feit dat we te doen hebben met wgerm. u + umlautsfactor :
monten acc.pl. 1362, (A) 1449, gemont p.p. 1433, gemonde<n> p.p.dat.n.s. 1433,
(gemonden A 1449), naast munten, münte<n> (A) 1379 ΓΙ, [A] 1390, gemunden 1449, kondich 1379 J, nsitt. [kundiX], vervollen inf. 1443 F, nsitt. [ Эг и:1Э]. Umlaut
42
in de casus obliqui kan schuilgaan achter vrochte<n> dat.pl. 1352 l\l
, naast
fruuchten in het afschrift — het nsitt. heeft [ vruXta] pi. — valkenborch 1399 0,
lemborgh strait 1401, limborge stroet A 1401, lemborg<er> stroet 1414, lymborg<er>
429
430
stroeten 1433
, nsitt. [limburX], daarnaast echter [ аІкЭЬегХ]
. Eventueel
mag tot deze categorie ook gerekend worden scholt 1402, 1427-1450 0 [scolt A 1402,
431
A 1446, schoult A 1449).
Echter heeft het nsitt. hier, zonder umlaut, [ sjout]
432
433
, hetgeen beter lijkt overeen te komen met scout e.var. 1350-1417

, terwijl

scholt en de in afschriften staande voorbeelden scolt en schoult bovendien ont
leend zijn aan oostelijker gebruik, naar wij in $ 34 zullen betogen.

Daarentegen

kan een vocaal met umlaut wél aanwezig zijn onder de o van gönnen inf. 1421 (2x),
naast gunnen pres. 1 pi. in hetzelfde charter

, nsitt. [ gund] . Moeilijk te be-

oordelen tenslotte is de o-vorm monstergeleene top.dat.s. 1435, non5t<er>geleene
id. 1443 F.

Het nsitt. heeft hier [ munst9rg3laen ], met welke klankvorm eerder de

in de Sitt. charters ook voorkomende spelling munst<er>geleen 1411 correspondeert.
Een umlautsfactor is voor het eerste gedeelte van deze plaatsnaam wel steeds aan435
wezig, vgl. vulgairlat. monisterium, onf. mostier, ohd. munist[i)ri
, maar de
spelling met o in 1435 en 1443 F kan o.i. heel goed berusten op overname zonder
436
437
meer van de standaardmnl. vorm
monster "klooster"
, die blijkbaar geen um433
laut herbergt, ondanks de herkomst uit ofr. mostier
. Een bijkomend probleem
is overigens op welke plaats in onze studie wij vermelde msitt. vormen moeten onderbrengen, rekening houdend met de mogelijke etymologische achtergronden.
Nu weer terugkerend tot die vormen met o die duidelijker betrekking hebben op
een umlaut ondergaan hebbende wgerm. u in gesloten syllabe, kunnen wij het volgende schrijven :
439
Van Loey
deelt t.a.v. de onderhavige o-spelling in borch, vrocht etc. mee
dat deze in het mnl. voornamelijk een kwestie is van het Brabants en de nog oostelijker dialecten.

Voor deze laatste noteerden wij m.b.t. de umlaut van wgerm. ij

in gesloten syllabe ds volgende spellinggegevens :
Aiol heeft in de regel u, maar o-spelling vóór oorspr. umlautsfactor is
440
volgens Deschamps-Gysseling
aanwezig in scolt (naast sculde), antworde subst.
s., toernich.

In Oudenbiezen staat naast mudde e.var. pass. modde pass. en naast
441
Maastr. charters : SP 1294 MA

burghe, burgen "borgen" nom.pl. de vorm borge.

- 29В Dudeborch, Duderborch, Lichtenborch; И 1294 A 4 Brugghe; И 1294 A В Lichtenborch,
442
443
[Nicol van den Golden С Barde)
, Brugghe, Menbrugghen top.
, Hoebrugghen,
Luttelre dat.f.s.; SP 1294 ME Lichtenborch; И 1372 brugghe, stucken acc.pl., Dunnen eig.nom.s. Cook Jotte ? = Jutta 7 444 ) . In de Belg.-Limb, charters van Moors
wisselen о en u met elkaar; echter heeft Guigoven 1277 alleen -u-. In het
446
Leven van Jesus
staat naast u "heel dikwijls" o, terwijl ook in de Limb. Ser447
moenen
naast gewoonlijk verschijnend u zeer vaak o voorkomt, waarvan diverse
doubletten het gevolg zijn. Voor de Gelderse charters vermeldt Tille
o u
het algemeen u, minder vaak o en nu en dan oe, u, uy, o.

448

: in
449

De Venlose oorkonden

hebben doorgaans u, terwijl er o staat in forst "vorst" 1461, jongeste 1384, even
als in dar ome e.var. 1320 e.V. Cnvenl. [urn]
(o]

treffen wij

u

). In de Gezondheidsregels

o

aan, in dunne, luttel, vrught•

Richten wij nu onze aandacht op onze mrijnl. bronnen en op die uit het over
gangsgebied tussen het oostmnl. en het mrijnl., dan kunnen wij inzake de umlaut
van wgerm. u in gesloten lettergreep het volgende mededelen :
452
,,
o
Bestiaire
heeft, met een uitzondering : kons "kunt" pres. 2 s., alleen u,
453
454
Rother
doorgaans u en nu en dan o, hetgeen eveneens geldt voor Göllheim
o
455
waarin overigens naast u ook u staat. Karlmeinet
heeft o in vorste, maar u
in Kurtliche, kundecheide, umbe, burch, burggrauen dat.s.. Voor Dramenbruchstücke
456
Ce)
moet gewezen worden op de

u

Cv) in kunne subst., wunnenclich, sunde, bekum-

meret p.p.. vruchte gen. pi., vul pres.opt. 3 s., vm(me).

Ook voor Judenschreins-

buch
vonden wij alleen u e.var. : Burgerhuysgassen e.var., putz e.var. "put"
458
nom./gen./dat./aces.. Gevarieerder is het beeld in Hagen
: behalve vormen
met u zien wij hier ook borgere (naast regelmatig voorkomend burger, burgere), kon459
nen (naast dominerend kunnen], sondich• Pilgerfahrt
heeft doorgaans u, maar
een opvallende o(e) vinden wij in können inf./pres. 3 pi. (naast 1x kunne pres.opt.
3 s.), verstonde pret.opt. 3 s. (naast verstünde id.), bestoende pret.opt. 3 s.,
1 9R1

"nut" dat.s., dunct pres. 3 s., sculdich; S 1417 guetdoncken subst. (2x). Uit de
wonschen inf.. Uit de Gulikse charters tekenden wij op W I 55
lemborg, LemMeurse oorkonden1 3 5:Б L III 560
borgh "burcht";
L III 744 Lymburg; L1 3 IV
32 1 4 0 5
13B1
92
borg; L III 561
Valkenburg; L III B21
Valkenborch; L III 966
notte
montzen "munterij" dat.s., montzmeister (3x), naast muntzmeister (3x), Valkenburg;
141B
L IV 111
Lymburg.
Wij vestigen er t.a.v. de zoeven bijeengebrachte oostmnl. en mrijnl. voorbeel
den de aandacht op dat in bepaalde vormen, of het nu de o- of de u-schrijfwijze
betreft, niet per se een vocaal met umlaut achter de desbetreffende spelling aan
wezig hoeft te zijn. Wanneer wij desondanks nu voor Sittard trachten te komen tot
een eerste waardebepaling van de u- en de o-spelling in die gevallen waarin umlaut
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aangenomen Kan worden, kunnen wij schrijven dat een combinatie van u-spelling en
nsitt. [u ]-waarde wijst op een klankachtergrond die ook indertijd in de buurt van
[u] moet zijn gelegen.

De vraag rijst dap echter hoe wij de onderhavige schrijf-

wijze met o moeten beoordelen, die, naar wij zagen, niet slechts een kwestie is
van Sittard alleen, maar van het hele oostelijker mnl.
land niet onbekend is.

en die ook in het Rijn-

Dp zichzelf genomen correspondeert, weten wij, althans in

het mnl., de spelling o eerder met een niet door umlaut getroffen wgerm. u.
de situatie ook in de Sitt. charters, naar wij nog zullen vaststellen.

Zo is

Echter

moeten wij aan deze mededeling meteen de constatering toevoegen dat, omgekeerd aan
het feit dat in deze stukken voor wgerm. u + umlautsfactor naast u eveneens o verschijnt, er voor wgerm. u zonder volgende umlautsfactor naast o ook u m.var. staat.
Daarbij zijn er enkele overgangsgevallen in die zin dat een spelling met u e.var.
wel op de een of andere wijze met een umlautsfactor in verbinding kan worden gebracht, maar dat de verwerkelijking-zelf van de umlaut discutabel is en er bovendien concurrerende vormen optreden met o.

Zo hebben wij de reeks vmb 1443 N (5x],

1450 D (2x], A 1352 N (naast om in het or.), A 1401 (naast om in het or.), A 1449
(naast omb en naast 2x omb in het or.], vmtrent 1421, vmbtrynt 1443 N. De umlauts461
factor is aanwezig in onfr.ohd.os. umbi
. Echter staat naast de vermelde sitt.
vormen een meerderheid aan voorbeelden met o : om e.var., verschijnend in alle
niet vermelde charters behalve 1425; hierbij ook Omtrent 141B. Het nlimb. heeft
462
463
soms een vorm met umlaut : [um(-) ]
, soms een vorm zonder umlaut
, in welk
464
laatste geval het nsitt. [ óm ]
voor ons van belang is. De umlaut ontbreekt
trouwens ook zowel in het nnl. om als in het nhd. urn. In het mhd. komt ümbe op be4.R Ч

perkt gebied voor in het md. en het alem.
umlaut aan, bij een constante spelling umme.

ДRR

Bach
neemt voor Göllheim steeds
467
In Floyris
staat 3x vmme en 2x
Д RR

umbe. Eerstvermelde vorm verschijnt, naast vm, ook in Dramenbruchstücke
, ter469
wijl wij het laatstvermelde type, i.e. umbe, ook aantreffen in Karlmeinet
Dit umbe is trouwens, met de mhd. ook in het mrijnl. voorkomende, "Hauptschreibung"
470
471
vmbe, de normale vorm in de oudere Gulikse charters
. In de jongere Gulikse
472
473
oorkonden
, evenals in de Meurse charters
, vonden wij als meest voorkomend
474
specimen het eensyllabige umb, dat ook de gewone vorm is in Hagen
en Pilger475
fahrt
. Vormen met o troffen wij in onze mrijnl. bronnen alleen aan in enkele
1379
1392
Gulikse charters vanaf 1379 — L III Θ34
omme; L III 966
omme, dairomme,
1402
1412
wederomme; L IV 13
omb, heromb; L IV 72
daromb (naast umb); 5 1417 weder
1445
o<m>me, L IV 272
omme — en in Meurs S 1421 : wederomb.
Wanneer wij vervolgens een blik werpen op onze oostmnl. bronnen buiten Sittard,
stellen wij het volgende vast :
476
In Aiol
staat 5x umbe en 1x umb. Uit de Plaastr. charters valt SP 1294 ΙΊΑ
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Voor de Belg.-Limb, charters vermeldt Moors
om,
478
omme pass., maar ym, vmbe voor Guigoven 1277. Het Leven van Jesus
heeft -umme
479
naast omme en 1x waroumme. T.a.v. de Limb. Sermoenen rekent Kern
ombe, omb,
hieromme, darombe te noteren.

om [voorkomend naast umbe) tot die gevallen waarin de spelling o "meer gewoon of
alleen gebruikelijk" is, hoewel hij ook hier umlaut aanneemt.

Van der Meer

geeft voor Venlo ome 1320, omme 1334, 1357, 1359, 1384, 1461, 1464, om 1384, omb
481
1531 en umb 1477, 1478, 1500.

Tille

schrijft voor de -b- loze vorm um dat de

ze in haar materiaal verschijnt tot ± 1370, naast veelvuldiger om, daarna slechts
3x : 1381, 1416, 1460.

De vormen met -b(-) zijn, ook met o-spelling, in Gelre reeds

vanaf het begin zeldzaam.

Ze verdwijnen geruime tijd, maar duiken later nu en dan

weer op, met een voorkeur voor de o-spelling.
umbe 1318 en umb 1465.

Aan voorbeelden met u vermeldt Tille

Weinig .voorkomend is in Tilles materiaal ook het tweeletter-

grepige umme : 1312, 1360, 1365, 1370, naast om, omme 1327-1500.

Tenslotte nog e-

nige gegevens uit het Sittards archief : in S 1385, S 1434 en S 1440 staat omme.
Overzien wij de verzamelde gegevens, dan stellen wij vast dat in onze mrijnl.
bronnen de u-, v-spelling voor "om", op enkele uitzonderingen in de Gulikse en Meurse charters na, stabiel is.

Dit feit kan, menen wij, wijzen op het bestaan in het

mrijnl. van de onderhavige umlaut, maar anderzijds sluit deze schrijfwijze een
voortzetting zonder umlaut van wgerm. u niet uit, naar wij nog zullen zien. Op
oostmnl. gebied, constateren wij verder, maakt u, ν plaats, of heeft deze spelling
reeds plaats gemaakt, voor een schrijfwijze met o, al duikt in de Sittardse char
ters de spelling met ν later nu en dan weer op, hetgeen ook geldt voor de u in het
Venlose umb.

Terwijl de situatie in onze mrijnl. bronnen voor meer dan één inter-

pretatie vatbaar is, wijst het omschreven oostmnl. spellingbeeld eerder in één
richting in zoverre dat het, naar wij verderop in deze paragraaf mogen kunnen vaststellen, eigenlijk typisch is voor een, nog relatief gesloten, o-klank die ontstaan
is uit een niet door umlaut getroffen oorspr. wgerm. u..

Wij brengen hier dan ook

het nsitt. [ óm ] in herinnering.
Onzeker is voor ons ook of umlaut de achtergrond vormt in enkele voorbeelden met
(o)

de schrijfwijze

u , ν vôôr π + cons. resp. г + cons..

Wij vestigen om te beginnen

de aandacht op de spelling van de vocaal in de tweede syllabe van orkunden 1404,
orkunde<n> 1411, orkunde 1418, orkunde 1417, 1421 (3x], naast orkonde e.var. 1368
482
e.V.. Van Loey
rekent een vorm orkunden Kapittel St.-Goedele 1307 tot "Umlaut
483
van o" en beroept zich op ohd. urkundl. Tille
doet dit voor orkunde 1286-1470
echter niet, wellicht omdat hier umlaut in het hd. ontbreekt, dit laatste waar
schijnlijk op grond van het feit dat in het od. umlaut van u vôôr nas. + cons, re484
gelmatig achterwege blijft
. Voor de Sitt. charters zullen wij, zoals aangekondigd, als argument tegen umlaut het feit aanvoeren dat de spelling met u, ν hier
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eerst vrij laat optreedt.

Het nsitt. helpt ons weinig verder : het door ons opge-

tekende [oorKond3] maakt in Sittard een "Hollandse" indruk.

Dit zelfde geldt ook

voor [vorst] "vorst", op welke klankvorm wij stuiten bij de beoordeling van fursten, fursten aces., kurfursten gulden aces., steeds 1443 N, kuerfursten gen.pl.
1449 (kurfursten A 1449), naast welke vormen in de Sitt. oorkonden geen andere
4B5
Een umlautsfactor hebben wij in ohd. furisto [naast furstol
, van(°)
daar nhd. Fürst. Het late tijdstip van optreden van onze voorbeelden met u
voorkomen.

pleit ook hier niet tegen een beoordeling als spellingvariant van o, nu vôôr -г.
л a p¡

Daarbij wijst de spelling met umlautende f- op ontlening aan Duits
4Θ7
Rijnlands
, gebruik.
o

, i.e. wel

o

Vôôr -г staat ook de u in spurkel "sprokkelmaand" 1369.

Wij hebben hier een

4 R fl

ontlening aan lat. spurcâlia

, met een secundaire umlautsfactor.
O

Het is deze

o

sec. umlautsfactor op grond waarvan achter de u van spurkel in het msitt. een door
^
4B9
umlaut getroffen u aanwezig kan zijn

, maar die dan in tegenstelling staat tot

de nsitt. pendant, want deze is [ó ] : [sjpârk3l].
Bijzonder gecompliceerd is de situatie m.b.t. de optatiefvormen wurde 1421, 1443
(o)

o

N, worde [A] 1379 M (2x), woerde 1427 (2x), steeds pret. 3 s. en wurden, wurde<n>
1411, 1414, 1433, CA) 1449, 1450 M, 145D И, 1450 0, woirde, woirde<n> (A) 1401, CA)
1402, 1404, 1426, 1435, 1436, 1439, 1443 F, (A) 1446, woerden 1427, steeds pret. 3
490
o
pi.. Bij Moors
vinden wij als opt.-vorm slechts 2x wurde : St.-Truiden 1379,
2 charters. Daarnaast staan met overweldigende meerderheid worde(n) en woerdeCnl.
491
(o)
De Gelderse stukken van Tille

hebben daarentegen dikwijls wurde als opt. 3 s.,

waarnaast worde en woerde in de minderheid zijn.

Wij krijgen dus voor Sittard,

Belgisch-Limburg en Gelre de indruk van een optreden van de u-vorm als pret.opt.,
waarbij de o-vorm ofwel uit de pret.ind. afkomstig is ofwel berust op de standaardmnl. situatie, waarin in dezen geen vormverschil tussen optatief en indicatief be492
staat
. De optatieffunctie van de u-vorm komt overigens niet alleen tot uiting
in de Sittardse, Belgisch-Limburgse en Gelderse charters, maar valt b.v. ook te
493
1410
constateren in Rother
en Gulikse charters als L IV 55
[wurde opt.pret. 3
1411
1429
s.), L IV 69
[wurden opt.pret. 3 pi.) en L IV 191
[wurde opt.pret. 3 s.),
1392
evenwel naast -o- b.v. in L III 966
worde opt.pret. 3 s.. In het nsitt. wordt
in de optatiefsituatie echter gebruik gemaakt van de pret.ind.-vorm : [ (h)ae woort],
^ 494
495
[zie woortö] < wgerm. u
, met vocaalrekking
en d-syncope. Wij mogen ook
496
niet over het hoofd zien dat in Aiol
tweemaal wurden voorkomt als pret.ind. 3
pi., dat in Bestiaire
vôôr г + cons, alleen u, u staat, o.a. in de pret.ind.о

о

vormen wurt 1 s., wurden en dat deze situatie doorgaans eveneens geldt voor de Rip.
Л QQ

charters 13de eeuw

, met o.a. wurde.

Deze feiten zetten er ons toe aan de moge

lijkheid niet bij voorbaat uit te sluiten dat ook ditmaal een, voor Sittard vrij
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late, schrijfwijze met

u

niet steunt op umlaut van wgerm. u, maar een spelling

variant is van o.
Na deze twijfelachtige voorbeelden zijn nu voor de Sitt. charters de gevallen
aan de orde waarin achter de spelling met u e.var. met zekerheid een oorspr. wgerm.
u zonder volgende umlautsfactor schuilgaat.

Het betreft hier voor u e.var. de

volgende posities :
1. Vuur η + cons. : vnderpant 1402, 1439 CA 1449, vnderpandt A 1352 Ν, 2x, A 1401],
vnderpande 1402 (A 1352 IM, A 1401, A 1449]; vierhundert 1402, 1425, 142Б, 142B¡
bysSnd<er> 1421; vnbesweirt 1439, vnmeissich 1443 N; vns pron. 1443 N, 1450 0
(A 1449], vnss (1443 N, 1450 D (A 1401], vnse, vnsem, vnsen, vnser, steeds 1443
IM; grunt 1446 (grunt A 1446], gründe 1449 (gründe A 1449]; vntfangen 1443 N.
(o]
Het blijkt dus dat deze spelling

u , ν + η + cons, in de Sitt. charters ver

schijnt vanaf 1402. Vroeger komt ze niet voor, vgl. b.v. 134Θ : kont, ons (2x),
tonderpande, sonder, driehond<er>t; 1401 : kont, ons, onsen, jonffrouwe<n> e.
var. H x ] , joncker, verbonde<n>, onderpant, onderpa<n>de, 5ond<er>, vierhondert.
Echter zijn vanaf 1402 de o-vormen —

nog —

in de meerderheid, vgl. b.v. 1402 :

kont, ons, onse, onsen, onsse<n>, verbonde<ri>, onderpande, waarbij wij er verder op
kunnen wijzen dat vanaf 1402, naast het vermelde viermaal voorkomende vierhun
dert, 20x de spelling -hondert/hond<er>t (-hondart) verschijnt.
hebben alleen -hondert•

De afschriften

Zelfs verandert de afschrijven van het stuk van 1402

het oorspr. vierhundert in vierhondert.

Gezien de geschetste situatie vanaf

1402 verwondert het ons niet dat er in deze periode doubletten voorkomen : 1402
vnderpant, vnderpande —
hundert —
( 5x) —

onderpande; 1421 bysund<er> -— bisond<er>, 142B vier

vierhond<er>t; 1439 vnderpant —

onderpa<n>de; 1443 N vnser e.var.

Onser.

2. Vùùr m + cons. : su<3Ti>me 1350, 1425, 1428, zonder concurrentie van o-vormen.
3. Vûôr г + cons. : vrbaer е.var. 1350 (2x], 1360 (2x), 1367, 1368, vrbuer 1352 F,
vrkonde 1443 N (2x), naast orber 1439, Oirkondt 1450 0 [oirkonde А 1390], orkonde e.var. 1369-A 1449, m.u.v. 1369, (A] 1379 M, (A) 1401, [A] 1402, [A] 1446.
Een apart geval, mogelijkerwijze een individueel schrijverstrekje, is de spelling
Vuert "voorts" 1399 0, in de Sitt. charters voorkomend naast voert e.var. 1352 l
e.V., voirt 1379 ΙΊ e.V., vort e.var. 1379 Г1, 1443 N (6x) en niet onwaarschijnlijk
^
499
een oorspr. wgerm. u vóór г + dent, bevattend

. Wij behandelen deze vormen

in de volgende paragraaf, omdat, waar wij o.a. aldaar zullen zien, een wgerm. u
vöör г + dent, in het nsitt., en waarschijnlijk ook in het msitt., in het spoor
loopt van wgerm. u in open syllabe.
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4. Vuôr ρ : vp (A) 1402 (2x], 1443 N. 1450 0 (6x) (A 1352 H, 3x, A 1390, 2x, A 1443
N, 4x, A 1449, 3x), ypp 1443 N C10x; A 1443 l\l, 7x) . In 1450 O staat opha5e<n>
"Ophoven" top., tophaue<n> "te Qphoven".

DB spellingvorm op staat ooK lx in A

1352 N en is overigens de normale in alle nog niet vermelde charters.
Nu wij alle gegevens vóór ons hebben. Kunnen wij vaststellen dat, m.u.v. enkele
gevallen in 1350 en 1360, de spelling met u, ν e.var. voor Sittard een aangelegen
heid is van de latere charters, in principe vanaf 1402, waarbij vooral de stiftsakte 1443 N een deel der voorbeelden met ν voor zich opeist.

Dit laatste geldt in

het bijzonder voor vormen met ν aan het woordbegin, terwijl in het woordmidden ook
dit charter veelvuldig o heeft : sonder. Sonder, besonder, ponde, Sondach, drijhondert, vierhondert, ook vrkonde.

Het is duidelijk dat in de Sitt. oorkonden twee

spellingbewegingen voor niet umlaut ondergaan hebbende wgerm. u in gesloten syllabe,
een met o en een met u, v, op elkaar stuiten, van welke orthografisch contact wij
de achtergrond niet kunnen benaderen, zonder de gegevens t.a.v. deze u van de andere
ons ter beschikking staande oostmnl. c.q. mrijnl. bronnen in ons onderzoek te be
trekken.

Deze gegevens nu zijn :

A. Voor het oostmnl. :
Servatiusfragmenten

500

hs. + 1200

vooral vôôr η + cons, gaarne u;
vôôr г + cons, iets meer o dan u.

Aiol

501

hs. ± 1220/1240

in de regel u, daarbij dikwijls
vòàr η + cons, en ook vôôr г +
cons.

Gezondheidsregels

502

hs. + 1250

in de regel u, ook vóór η; uit
zonderingen zijn longen, longene
en born.

Tristan

503

hs. + 1250

enkele voorbeelden met o, maar
vôôr η + cons, gaarne u, ν, het
laatste teken aan het woordbegin.
Doubletten : vn-/on-, vnt-/onten dur C1x)/dor [2x].

Guigoven 1277

vaak u, v, vooral vôôr π + cons..
Verder verschijnt ook o : Scolte-

302
te, scoltete (5x), Scolteten,
scolteten (3x], Scolden pret. 3
pi., worden pret. 3 pi., orbere
[naast 2x Turberei, orkundeCn)
[5x), orkvnde, arkvende, Kal504
mont top . [?} .
Dudenbiezen

1280-1344

naast υ (ν] staat eveneens о,
ook vóór π + cons., b.v. Tungren, Tungers —

Tongren, Tonge

ren, Lambregt van Tungeren, enden Tunger wech, Tungerberge,
tvnst "overeenkomst" —

tonst,

juncfrouwen, Arnout Junge, Cloes
van Junchout, Cloes van Junchouit,
Junchuot —

joncfrouwen, jonc-

frowen, Jonchere, s Joncheren,
jonchout, Jonchoit, schunken 3 pi.
begonnen p.p.. Borne, orkonde.
Gelderse charters

1286-1500

in het alg. o, minder vaak en
vooral in de eerste tijd u.

In

enige gevallen van beklemtoond
or- Cmhd. ur-] staat о naast ое
en is и zeldzaam.

Vûùr π + dent.

staat o, minder dikwijls и, spo
radisch oe¡ и verschijnt hier
505
vooral in de eerste tijd.
СПС?

Holmberg

omschrijft de toe

stand zo : vóór nas. + cons.
staat een regelmatig voorkomende
и alleen in een paar van de oud
ste stukken.
Maastr. charters

1294, 1372

steeds o, ook vôàr π + cons. :
SP 1294 ΠΑ ons, onsen poss., monbor, onder, sonder "behalve",
hier omme, dar ombe, orbore;
И 1294 А 4 ons, Onser, mon-

- 303 bor [ook Sleckenmonds eig.gen.
s. ?), cont, Joncvrou, Hondertmarcs eig.gen.s., torre "toren"
(ook Viertorre ?), op (ook Rap, 507.
op eig. ?
J; etc.

Lutgart К

50Θ

hs. ± 1300

vôûr nas.

+

cons, en г + cons.
о

o naast u fu).

Kleefse charters

509

vûiir 1350

in de regel o.

Het oudste, van-

uit het zuiden beïnvloede, stuk
1 79B
L II 1011
heeft echter uitsluitend u.

Kleefs Heffingsregister

Venlose Tolbrief

510

511

1312-131Θ

dikwijls u naast o.

1320

regelmatig o : onse, sonder, hin
dert, bontwark etc..

Venlose charters

512

1320-1543

o, soms ook u, vooral vôôr nas.
+ cons..

Belg.-Limb, charters

513

1277, 1322-1400

"De oudste vormen zijn die met
u".

Leven van Jesus

514

hs. + 1325

overwegend o, daarnaast u; vóór
г + cons, staat regelmatig o.

Lutgart A

515

hs. ± 1330

vôôr nas. + cons, en г + cons. :
о

o naast u (u) .
Christina

516

hs. + 1330

vôôr nas. + cons, en г + cons.
о

о naast и Cu].
Oork. Sittards archief

1385, 1396

steeds o in S 13Θ5, S 1396 I en

1434, 1440

S 1440.

Daarnaast vrber in S

1396 II (verder steeds o), kunt,
orkunde in S 1434 (naast onse,
vierhond<er>t, o<iTi>me) .
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Limb. Sermoenen

hs. i 1390

gewoonlijk o, dikwijls u, mino

der vaak u.
B. Voor het overgangsgebied van het oostmnl. naar het mrijnl.

Floyris

518

hs. ì 1200/1225

vôôr η + cons, steeds u, buiten
deze positie u, naast enkele ma
len o : brunne (3x), hundirt,
iunchere, iuncurotwe) (3x), sun
ne, undir, underquam pret. 3 s.,
ungeval, unsen pron., wunder,
wundirt pres. 3 s., wunderlike,
wunne, tumpheit, dur (3x), turn
(3x), tumis (6x], u£ (Бх], upheven, upstan, upvaren - bor
"zeer", holt adj. [2x], orlof
(3x).

Bestiaire

519

hs. i 12Θ0

steeds u, u, ook vôôr г + cons.
en vôôr nas. + cons..

С. Voor het mrijnl. :
MX
,
м
nfr. Legendär

5 2 0

hs. eerste helft : in de regel u е. аг.; o staat
12de eeuw

Mfr. Bruchstücke

Christi Geburt

521

522

vooral vôôr г + cons..

hs. eerste helft : in de regel u e.var.; о staat
12de eeuw

vooral vôôr г + cons..

hs. ± 1150

in de regel u e.var.; o staat
vooral vôôr г + cons..

Rother

523

hs. einde 12de

meestal u, maar dikwijls komt

eeuw

ook de spelling o voor, volgens
de voorbeelden vaak vôôr nas. +
cons, en г + cons..

Marienlob

524

hs. i 1250

in de regel u e.var.; o staat
vooral vôôr г + cons..

- 305 Gulikse charters

1251-1429

: aanvankelijk bijna alleen и (u,
v), met name vóór η + cons, en
г + cons., maar later wint o in
belangrijke mate veld, waarbij
de u-spelling zich soms goed,
soms echter ook minder sterk
handhaaft : W I 21 В

unmut,

unret "onrecht", vnret, sunder,
under, sundags, sundages, hun
dert, Urkunde, urkundene inf.
_i

i.

•

0

ι ι τ

cc

1261

dat.s., U£, up; W I 55

о

kunt,

sunder. Sunder, hundert, zwei
hundert, vnse poss., vrber,
durch, orkunde; W I 56

cunt,

sunder, uns pers., unse, tzuiun1312
ge, up, oppe dad; L III 120
kunt, sunder, unse poss., unses,
1348
unseme etc.; L III 464
kunt,
unseme poss., etc., gevunden p.p.,
urbur, geburde "geboorte", summe;
L III 621

kunt, uns pers.,

unss poss., unsem, unsen, unse,
unser, unbezallt p.p., unbenant
p.p., besunnen p.p., underseissen
dat.pl., underscheyde, wanuncgen
dat.pl., seuenhundert, summen pl.,
urbere dat.s., darup, Upversbach
top. etc., Kaldenborne top.dat.s.,
scholt "schuld"; L III 673

1 3 B 7

kont, ons pers., onss poss., onse,
onser, dryhondert, momber, momberschaf. op, Urkunde; L III Θ81

1 3 6 4

kunt, uns etc., urber, urbere,
1392
somme ; L III 966
ons, onss
pers., onsen poss., onse, onser,
onsser, ondersaten pl., onuertaighen p.p., sonder, driehondert,
verbondebrieue, omme, dairomme,

- ЗОБ
wederomme, orkonde, scholt,
scholtbrieuB, lyftocht, kunt,
Ruremunde, up, lyftucht; S 1401
kunt, vns, vnss, vnsen, vnse<n>,
vnse, vnser, vngekroedt p.p.,
vngehijdert p.p., vrkunde, vr1402
ber, up, овгЬе<г>; L IV 13
ons, onss, onsme, onsen, onse,
onser, sondage dat.s., omb, heromb, orkunde, kunt, kuntschaff,
busschen "bossen" dat.pl.j L IV
l/l

1

4

0

2

J

14
sonder, onsen, onse, onser, ontsetten inf., onverbrech14G4
lieh, orkonde; L IV 23
kont, ons, onss, onsen, onse,
hondert, vierhondert, orkunde,
1410
verbunden p.p.; L IV 55
unss, unsme, unsen, unse, unser,
untfangen inf., besunder, zweyhundert, Wachtendunck top.,
stunt subst. upzuheuen inf.,
lyftzucht etc.; L IV БЗ

1 4 1 1

kunt, unsme, unse, unser, gewunten "gewonden" subst.nom.pl.,
sundags, underwyst p.p., ungeuordert p.p., unuertzegen p.p.,
durch, up, darup, upgesat p.p.,
scheydonge, scheidongen gen.s.,
1411
sonnen dat.s.; L IV 69
kont,
ons, onss, onsme, onsen, onse,
onsenwegen, sonder, verbonden p.
p., ontfangen inf., ontfanegen,
stont subst. vorderonege, somme,
sommen dat.s., scholt "schuld",
etc., kunt, uns, unser, verbun
den p.p., wynnuncge, quitunge,
Versetzungen, verpendungen, ungerechent p.p., schulden gen.pl.,

up, upzugheuen inf., upgegeuen
1412
p.ρ
L IV 72
kunt, sunder,
uns etc., Urkunde, geburt, daromb took umb]; S 1417 kont,
onsts), onsen, onser, vierhondert, weder o<3n>me, orkonde;
1429
L IV 191
kont, ons, onss,
onsen, onse, onser, sonder, on
dersaten, vierhondert, op, opten "op de", opslach, orkunde•
Rip. charters 525

1257-1299

in de regel u, u, ook vôiir г +
cons, en nas. + cons., in welk
laatste geval bijna uitsluitend
o

u, u staat.
Göllheim 526

hss. ί 1280-1300 : in de regel u, u; het teken o
staat in de eerste plaats vóór
nasalen en liquidae + cons..

Karlmeinet 527

hss. i 1300

: in de regel u; vöor 1 + cons.
staat o, welke schrijfwijze wij,
vôùr г + cons., eveneens aan
treffen in vorste, vorsten even
als in antworde pret. 3 s..

Lilie 52Θ

rieurse c h a r t e r s

hs. begin 14de

in de regel u e.var.j o staat

eeuw

gaarne vôùr π + cons..

1346-1423

nadat de fleurse stukken in 1346
grotendeels met o ingezet heb
ben, welke spelling daarbij
steeds vôôr η + cons, verschijnt,
verovert u vanaf 1372 de hegemo
nie, om deze in de meeste char
ters niet meer op te geven :
L III 429

1 3 4 6

kont, ons e t c ,

hondert, driehondart, pont, son-

- зов der, up, geburt; L III 560

1 3 5 6

kont, ons etc., driehondert,
ontfang(h)en ρ-p., daerup; L
III 656

kond, driehondert,

orkunde. unss, up; L III 721
^

1372 .

,

.

..

kunt, underscheide, unge
hindert, sunder, druhundert,
unss, unse, unsen, unser, oir1392
kunde; L III 975
kont, or
kunde, uns etc., verbunden,
dryehundert,
vul(-) etc.,
ook
jungesten, mundigen
"mondige"
1393
dat.pl.; L III 990
joncfrouwe(n) (7x), ons etc., son
der, dryhondert, opp, orkunde,
L

*·

I

ТЧ

^O

kunt; L IV 32

1 4 0 5

uysswysonge,

uns etc., unsenwegen, runder
"rond" dat.f.s., zweihundert,
vunffhundert, unrecht, Urkunde
etc.; S 1421 kunt, vns etc.,
vnuerbruchlich, vrkonde, wederomb, ook Purste; etc..
Dramenbruchstücke

529

hs. ± 1350

in de regel u, v; o staat in
nonnen gen. pi. en gebort "geboorte" .

Judenschreinsbuch

530

1352/1353-1395

u (u, ν ) , maar eveneens, hoewel
minder vaak, o[-), ook vôôr π +
cons. : Hundert e.var., verbuno

den p.p. verbundin, vunden p.p.,
vundin, punten dat.pl., vnden
"onder", vndin, vnder, vnderpant,
o

junffrauwen e.var., Angermunt,
angremunt, durch e.var., u£ e.
var., yp e.var., lyftzucht, hondert e.var., onden, jonfreuwen,
Jonffrauwen, Angermont, op, lijf-

tzocht, lijftzoicht, kroiht.
Hagen 531

hs. begin 15de
eeuw

: naast u staat, gaarne vôôr η +
cons., ook o, hoewel u in de
meerderheid is.

532
Pilgerfahrt

hs. 1444

: meestal u, minder dikwijls o,
ook vôôr η + cons..

•e zoeven bijeengezette gegevens passen goed bij de reeds bekende feiten omtrent
de ontwikkeling van niet door umlaut getroffen wgerm. u in gesloten syllabe, t.a.v.
ν
533
^
welke u Schönfeld

met Mansion voor de Oudgentse bronnen concludeert : u vôôr

nas. + cons., o vôôr a in de volgende syllabe.

In de 12de eeuw treden in de voor-

dien stabiele positie van wgerm. u veranderingen op, welke Vangassen

constateert

t.a.v. de toestand in gesloten syllabe voor het Zuidnederlands taalgebied van Vlaan535
deren tot in Limburg en die Kramer
m.b.t. het mhd. als volgt omschrijft : vanuit het wfr. wordt u tot o in het mfr., in het rfr. alleen vôôr liquidae + cons, of
nas. + cons.. Dat het voor het mrijnl. geen kwestie is van Orthografie alleen, zoals Dornfeld
wil, blijkt uit de hedendaagse toestand, geschetst door Bach
:
nog hedentendage vinden wij een o-klank vôôr nas. en liq. van het rip. tot in het
Г Q Q

rfr.

Damave

verklaart het naast elkaar optreden van de schrijfwijzen u en o in

Pilgerfahrt als een elkaar kruisen van twee spellingtendensen : een Hoogduits-orthografische met u een fonetische met o.
Bekijken wij nu de ons ter beschikking staande mrijnl. bronnen met het oog op de
hier ter sprake zijnde spellingwisseling u - o iets nader, en wel vanuit chronolo
gisch standpunt, dan kunnen wij beginnen met de rip. charters uit de 13de eeuw.

In

deze is, naar wij zagen, u de overheersende spelling, ofschoon vôôr г + cons, al
539
vroeg nu en dan o staat, b.v. in 1262 : geborde
. Een dergelijke overheersing
van de u-schrijfwijze blijft nog relatief lang gehandhaafd in de Gulikse charters.
Ook in oudere mrijnl. lit. teksten heeft u m.var. een dominerende positie : Mfr.
Legendär, Mfr. Bruchstücke, Christi Geburt, Rother, Marienlob..

De spelling o ont-

breekt echter ook hier niet, maar verschijnt vooral vôôr г + cons., in Rother ook
gaarne vôôr nas. + cons..

De toestand in de oudere mrijnl. lit. teksten vinden wij

terug in de jongere : overheersing van u, maar daarnaast optreden van o, met name
vôôr г + cons. (Göllheim, Karlmeinet, Dramenbruchstücke] en π + cons. [Göllheim,
Lilie, Dramenbruchstücke, Judenschreinsbuch, Hagen, Pilgerfahrt].
wij in deze geschriften ook wel eens o(-) vôôr andere cons..
tenslotte gaan min of meer eigen wegen.

Verder vinden

De Meurse charters

- 31D Wanneer wij trachten onze conclusies te trekken uit de zoeven omschreven mrijnl.
situatie, kunnen wij vaststellen dat de orthografische gegevens erop wijzen dat in
het Rijnland een overgangsproces u > o, bepaaldelijk vôôr г + cons, en η + cons.,
rond 1200 reeds een feit is, maar dat het teken u m.var. ook daarna nog zijn weg
vervolgt.

Tevens ziet het ernaar uit dat een opening van de oudere [oe]-klank tot

een o-klank het eerst heeft plaatsgehad vôûr г + cons..
De moeilijkheid is intussen hoe wij de voortlevende u-spelling in het mrijnl.
moeten beoordelen.

Oorspronkelijk is de u-schrijfwijze wel, zoals zoeven aange

stipt, de aanduiding geweest van een klank [ oe ] en wij mogen aannemen dat de daar
uit ontstane o-klank in principe een geslotener karakter heeft dan de representant
van de, oudere, wgerm. o, temeer daar in elk geval in de hedendaagse Rijnlandse
dialecten verschillen in ontwikkelingsresultaat tussen oorspr. wgerm. u en oorspr.
wgerm. o waar te nemen zijn

. De vraag is nu of de spelling u (v) = wgerm. u

slechts een orthografische herinnering is aan de oorspr. klankwaarde [oe], of dat
met het gebruik van deze nog gangbare schrijfwijze tevens een relatief gesloten ka
rakter van de nieuwe o-klank bewust gehonoreerd wordt.

Voor Damave is, zagen wij,

de u-spelling in Pilgerfahrt zonder meer een formeel, zelfs officieel element, dat
indruist tegen de fonetische werkelijkheid.

Wij van onze kant zouden de ter sprake

zijnde wisseling u - o liever willen omschrijven als een kwestie van een zekere or
thografische labiliteit bij de weergave van een veranderde situatie, waarbij, ortho
grafisch beschouwd, de spelling u m.var. moet worden gezien als een conservatief
element.

Ook uit fonetisch standpunt bekeken bevat de u-spelling wel een bepaalde

graad van conservatisme, terwijl anderzijds de o-spelling aan het waarschijnlijk
gesloten karakter van de nieuwe o-klank voorbijgaat.
Vervolgens moeten wij een blik werpen op de gegevens die onze twee bronnen uit
het overgangsgebied van het mrijnl. naar het oostmnl. ons verschaffen.

Uit ons o-

verzicht blijkt dat de situatie in bedoelde twee teksten voor de u-spelling vrij
stabiel is.

In Floyris komt o alleen nu en dan voor en wel vóór r (+ cons.) resp.
o

1 + cons..

Bestiaire heeft alleen u, u, hetgeen een toch wel conservatieve indruk

maakt.
Voor het oostmnl. zelf kunnen wij in de eerste plaats de situatie in het gebied
van Gelre en Kleef in ogenschouw nemen en dan vaststellen dat de schriftelijke aanwijzingen voor een overgang u > o, althans vôôr π + cons, en г + cons., ongeveer da
teren uit de tijd 1300-1320, hetgeen niet wil zeggen dat deze overgang-zelf niet
eerder plaatsgevonden kan hebben. Wij vestigen hierbij nog de aandacht op de mede541
deling van Tille
dat in de Gelderse charters reeds aan het begin van de 14de
eeuw vôôr π + dent, het teken 'j aan het verdwijnt-n is ten gunste van o, al komen
"vereinzelte u-Fälle" er tot het einde var de 15de eeuw voor.

Vôôr г + cons, con-
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in de Gelderse charters reeds van het begin af aan weinig geval

len van u-spelling.
T.a.v. onze overige oostmnl. bronnen Komen wij tot de bevinding dat aanwijzingen
voor de overgang u > o hier nog vroeger liggen.

Aan de hand van de Servatiusfrag-

menten Komen wij tot een datering vanaf ± 1200, waarbij ooK hier het feit-zelf van
de overgang zeKer eerder geplaatst Kan worden.
Ook voor het oostmnl. lijkt het erop dat het de positie νώώΓ г + cons, is waar
het eerst de nieuwe o-klank ontstaat.

Hierop wijst niet alleen de situatie in Ser-

vatiusfragmenten, maar ook de oCe] in twee voorbeelden uit Aiol : antworde [2x] en
543
toernich, door Deschamps-Gysseling
opgegeven als gevallen van oorspr. wgerm. u
vòùr umlautsfactor.

Voor latere perioden vestigen wij in dezen de aandacht op de

o-spelling vóór г + cons, in Guigoven 1277 en Leven van Jesus.
ook nu de u-spelling haar weg vervolgen.

Anderzijds blijft

Goed vertegenwoordigd is u niet alleen in

Servatiusfragmenten en Aiol, maar ook in Gezondheidsregels en Tristan, vrij goed in
Guigoven 1277 en Gudenbiezen, iets minder goed dan in deze bronnen blijkbaar in Lutgart К en A, Leven van Jesus, Christina en Limb. Sermoenen.

Een wisselend aantal
544
voor Limb.

u-spellingen, meestal vóór nas. ( + cons.), vermeldt Van Sterkenburg
(-Brab.) glossaria uit de tijd + 1300-± 1450.

Opvallenderwijze ontbreeKt de u-spel-

ling echter geheel in de Haastr. charters SP 1294 MA, M 1294 A 4, M 1294 A 6, SP
1294 ІЧЕ, Π 1372. Wij willen hier ooK nog ingaan op de constatering van Moors t.a.v.
zijn Belg.-Limb, stukken : "De oudste vormen zijn die met u".

Inderdaad troffen wij

in Guigoven 1277 vaak u, ν aan, maar vuur 1 en г constateerden wij ook de aanwezig
heid van o en in de oudste Belg.-Limb, charters na Guigoven 1277 heeft de o-spelling
reeds ver de overhand, zelfs indien een umlautsfactor aanwezig was; vgl. b.v. Maaseik
1341 : konden "kennis" dat.pl., ons [2x), monten, Dnderpant, tonderpande, vunnenisse; Maaseik 1343 maart 27 : kont, ons (3x), onsen, vonnenneys, onderpande, drihondert, moenten pi., omme; Maaseik 1343 sept. 20 : cont, ons [2x], onsen, monten, on
derpande, tonderpande, vonnenysse, sunder, drihundert; Maaseik 1343 nov. 12 : cont,
ons (3x), onsen, vonnenysse, onderpant, onder pant, onder pande, onghedeylt, onghesceyden, moenten pi., om; Lummen 1341 : cont, ons, drihondert, moente pi., ooK
borgh, worde pret.opt. 3 s.; Lummen 1344 : cont, joncvrouwen (4x), sonder (2x), onderpande, vonnijsse, ons, onsere, drihondert, moente pi.. Van deze stukken hebben
dus alleen Maaseik 1341 en Maaseik 1343 sept., sporadisch, u-vormen.

Wij Kunnen

constateren dat in Belgisch-Limburg reeds in 1277, namelijk in Guigoven, de spelling
u wanKelt voor 1 en г en rond 1340 al niet zo veel meer te beteKenen heeft, met
welke constatering wij ook de gegevens van Gudenbiezen geen geweld aandoen.
Inmiddels is t.a.v. het oostmnl. voor ons dezelfde kwestie actueel geworden die
reeds aan de orde was voor het mrijnl. en die trouwens ook geldt voor het overgangs-
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Ook voor het oostmnl. Kan, menen wij, het feit niet genegeerd worden dat de

spellingsituatie ervoor pleit dat een te veronderstellen oudere [oe] < wgerm. u
545
een zekere opening ondergaan heeft, zoals ook westelijker in het mnl.
Met deze opening heeft de oorspr. wgerm. u in het oostmnl. waarschijnlijk niet de stand
van zaken bij de oorspr. wgerm. o bereikt : nog hedentendage bestaat er verschil
546
tussen de representaties van deze beide wgerm. grondslagen in het limb.

, ter-

wijl ook in veel andere nnl.-dialecten een meer gesloten [ó] opponeert tegen een
547
meer open [o], waarbij vôûr nas. zonder uitzondering [ól gesproken wordt

. Even-

wel was de oorspr. wgerm. iï de oorspr. wgerm. o blijkbaar wel zozeer genaderd dat
voor de ontwikkelingen uit beide wgerm. klanken het teken o gebruikt kon worden.
Al met al komen wij tot dezelfde vraagstelling én tot dezelfde uitkomst als t.a.v.
de mrijnl. u- ( en o- ] spelling.

Ook voor het oostmnl. nemen wij nl. aan dat de

u-spelling beschouwd mag worden als het orthografisch ouder, conservatief wordend
resp. reeds geworden element.

Daarmee weze niet ontkend dat het kan corresponderen

met althans een stuk fonetische waarheid.
Nu weer terugkerend tot onze Sittardse charters, moeten wij in de eerste plaats
ingaan op de voor Sittard vroege u-voorbeelden siXntxne 1350 en vrbaer e.var. 1350
(2x), 1360 C2x), 1367, 136Θ, vrbuer 1352 F.

Summe, overigens ook nog voorkomend

in 1425 en 142Θ, is, schreven wij reeds, in onze charters zonder concurrentie van o.
54B
Wij kunnen hier verwijzen naar Tille
, die het opvallend frequente verschijnen
in haar stukken van de spelling u in dit woord toeschrijft aan beïnvloeding door
lat. oorkonden, dus door de lat.-spellingvorm summa. In Oudenbiezen troffen wij al549
leen Summe[n] aan. Moors
acht de vorm summe voor Belg.-Limb, "overal gewoon",
al komt in zijn materiaal ook 10x somme voor.

Van der Meer

vermeldt lx sume

1359, naast 2x somme : 1426 en 1437.
Nu dan vrbaer e.var.

135G, 1360, 1367, 1368, vrbuer 1352 F.

Wij zagen al dat

(o)

buiten vermelde charters vr- alleen nog voorkomt in 1443 N, nl. in vrkonde (2x), en
dat er verder or- staat : orber 1439, orkonde e.var. 1368-A 1449, en oir : Oirkondt
(o]

1450 0 Coirkonde A 1390].

Deze data kenschetsen de vroege voorbeelden van vr- als

het voortleven van een reeds tot archaïsme geworden u-spelling, in de lijn van het
zoeven geschrevene.

De desbetreffende vormen worden steeds gebruikt in vaste char-

terformules : bij gebreke van betaling van een jaarrente aan het gasthuis van Sito

tard mogen de regenten daarvan hun hand slaan aan het onderpand in vrbaer des gasthuus 1350 (2x) / in vrbuer des gasthuus 1352 F / in vrbaer des gasth[uu]5

1360,

waarbij het in 1360 een erfpacht aan het gasthuis van Sittard geldt in vrbaer der
armen•

Vergelijkbare formules staan er in 1367 en 1439, maar, zoals geschreven,

met de spelling orber in 1439.

In 136Θ gaat het om het afstand doen van een schuld-
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553
de gegevens van Tille
t.a.ν. de Gelderse charters. Zij geeft voor orber : or1335-1472; oer- 137D, 1373, 1407, 1425; oir- 1496, 1497, 1500, waarnaast ur- slechts
3x voorkomt : 1327, 1350, 1359, in vrij vroege voorbeelden dus. Voor orkonde heeft
Tille or- 12B6-1500; oer- 1313-1454; oir- 1352-1500 en slechts éénmaal ur- : 1327,
in een vroeg voorbeeld derhalve.

Met recht kunnen wij o.i. in dit Gelderse materi-

aal u beschouwen als een oudere spellingvariant van o (oe, oi], waarbij wij ook nog
herinneren aan de reeds vroege ar- vormen in Guigoven 1277 [orbere. orkunde е. аг.),
554
Oudenbiezen 1309
(orkonde) en aan het feit dat vóór г + cons, in de Servatiusfragmenten, zoals trouwens eveneens in de oudere rip. charters en de mrijnl. lit.
teksten, al vroeg —
ters

ook —

o staat i.ρ.ν. u.

Overigens : voor de Belg.-Limb, char

geldt orconde, orber pass..

Intussen mogen wij onze gedachten ook laten gaan over nóg een te veronderstellen
spellingarchaïsme in het onderhavige prefix : de schrijfwijze met enkel vocaalteken
o

zowel in het type vrbaer/vrkonde etc. als in het type orb aer/or kond e e t c .
nsitt. heeft in elk geval [oo(:)r-] : [oorkondS], [ oorloX ]
e t c , met welk [oo[:)r-]
dan bij orkonde 1368 e t c .

Het

, [oo:rzaak]

wij dichter staan bij Oirkondt 1450 0 [oirkonde A 1390),
Op oer- en oir- in het materiaal van Tille, welke vormen

zeker niet laat inzetten : resp. 1313 en 1352, wezen wij reeds in het voorafgaande.
Vooruitlopend op Ï 36 kunnen wij verder schrijven dat vóór г een te vermoeden lange
vocaal nog regelmatig de oude spelling met enkel teken heeft.

Het getuigt daarom
o

niet van overmoed zulk een gebeuren ook voor orber/orkonde e.var. 1368 e.V. [vrbaer/
vrkonde e.var. 1350 e.V.) in overweging te nemen.
Nog niet besproken hebben wij vrkonde in de stiftsakte 1443 N, welke vorm aldaar
geflankeerd wordt door enige andere met ν in plaats van o.

Alle behoren, met de o-

verige nog niet vermelde voorbeelden met v, u, tot de tweede periode, in wezen de
enige "periode", van u-spelling, welke, zoals wij reeds schreven, in principe in
1402 begint.
Deze tweede periode nog een ogenblik onbesproken latend, kunnen wij in elk ge
val vaststellen dat bij het eerste verschijnen van de Sitt. oorkonden de niet door
umlaut getroffen u in gesloten syllabe met o geschreven wordt en dat deze toestand
tot 1402 gehandhaafd blijft, enkele uitzonderingen daargelaten.

Tenzij er t.a.v.

deze o-spelling sprake is van een de msitt./mlimb. realiteit bedekkende standaardmnl. schrijfwijze, moet een en ander betekenen dat ook in Sittard in 134Θ de onder
havige u een zodanige opening heeft dat niet alleen voor oorspr. wgerm. o,
maar ook voor oorspr. wgerm. u het teken o gebruikt kan worden.

Hier passen de

Sitt. charters in de ontwikkelingsfase die ook de stukken van Moors, Van der Meer
en Tille rond deze tijd t.a.v. deze aangelegenheid tonen.

Anderzijds is in het

msitt. zoals elder, de oorspr. wgerm. u o.i. zeker niet samengevallen met de oorspr.
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wgerrn. o, aangezien er, nog, in het nsitt. verschil tussen de representaties van
vernielde klankbases bestaat.

Dols

omschrijft de nsitt. [ó] <

u als een korte,
Г

v

1

half gesloten vocaal, gerond-achter, in tegenstelling tot de nsitt. [oj <

o, wel

ke hij als een korte, half open vocaal, gerond-achter, kwalificeert. Tegenhangers
559
voor onze msitt. voorbeelden zijn o.a. de nsitt. vormen [ón9(r)]
"onder",
[ón3rpanjt], [[h]ónd3rt]
, [b3zónjar] (naast [b3zunj9r]
), [ ón-]
[ ónt-]

, [ ós ]

"ons" pers., [grónjt], [sóm], [ óm ]

, daarnaast [oo:s],

C.CC

[ ooz3 ]

"ons", "onze" poss., met een "lange, halfgesloten vocaal, gerond-achter"

ЦР7

5 RR

, en, evenwel met een meer open vocaal, [op]
vùòr г + dent., b.v. in nsitt. [voort ]/[voosj ]

. Een gerekte vocaal vinden wij
etymol. "voort"/"voorts"

Verrassend is, dat, terwijl Van der Meer weinig Venlose u-voorbeelden heeft en
houdt, terwijl Moors en Tille een dalende lijn constateren bij het voorkomen van de
schrijfwijze met u in hun Belg.-Limb. resp. Gelders materiaal, in Sittard, afgezien
van enige vroege voorbeelden, de u-spelling ongeveer uit het niet komt rijzen, zon
der dat overigens u m.var. de hegemonie verwerft op o.

Deze feiten en daarbij nog

de omstandigheden dat deze opkomst van u e.var. in principe geschiedt vanaf 1402,
571
zeer kort na het begin van de Gulikse periode in Sittard
, en dat een vrij groot
aantal der voorbeelden met ν gebonden is aan de stiftsakte van 1443, uit de deurse
572
periode
, wijzen op uitheemse, voor Sittard wel Rijnlandse en in elk geval ar
chaistische spellinginvloed. Onze blik gaat daarbij in de eerste plaats naar de
Gulikse en Meurse charters, waarvan de laatste met de Sitt. charters dit gemeen heb
ben dat er sprake is van een opkomst, niet van afneming, van de u-spelling. Voor
Gulik vestigen wij m.b.t. de onderhavige materie de aandacht op S 1401 en voor rieurs
o

op S 1421.

Kunnen wij voor vrbaer e.var. 1350 e.V. etc. in de eerste periode denken

aan een archaistisch voortleven van de u-spelling, t.a.v. vnderpant e.var. 1402 e.v.
etc. uit de tweede periode hebben wij te doen met een archaistisch opnieuw invoeren.
Zo kunnen wij b.v. ook verklaren dat in Sittard de vorm vp[p] gebonden is aan de
charters 1402, 1443 l\l, 1450 D en vier afschriften, terwijl in de stukken van Tille
573
op en u£ elkaar reeds vanaf de oudste charters beconcurreren, waarbij up vanaf
1372 zeldzaam wordt en na 1400 nog maar in acht oorkonden verschijnt.

In het Sit-

tardse vp(p], staande naast het gebruikelijke 0£ 134B e.v. en nsitt. [op], hebben
wij zeker te doen met schriftelijke ontlening aan oostelijker gebruik. Ter staving
574
van deze interpretatie mogen wij hier ook wijzen op de conclusie van Holmberg
dat de u-spelling voor "op" in de oudere oostmnl. en Rijnlandse bronnen zeer gebrui
kelijk is en in jongere Rijnlandse teksten nog regelmatig aangetroffen wordt, en op
575
de bevinding van Langenbuoher
dat de Keulse oorkondentaal de spelling vp(p] e.
var. doorgaans tot het einde der П.Е. bewaard heeft. Voor up in Venlo 1477, 1478
576
, in het laatste geval naast 2x op, geldt o.i. hetzelfde als voor het Sittardse
vp[p] . Mogelijk moet ook het late Venlose umb 1477, 1478, 1500 5 7 7 in dit licht

- 315 worden bezien, met welke overweging wij weer terecht Romen bij onze Sittardse voor
beelden vmb 1443 N e.V., orkunden e.var. 1404 e.V., fursten e.var. 1443 N. [A] 1449,
f o]

o

wurde(n), wurde<n> 1411 e.V..

T.a.v. deze vormen konden wij in het voorafgaande

met meer of mindere waarschijnlijkheid betwijfelen of ze de afspiegeling zijn van
een in het nsitt. met umlaut verschijnende vocaal.

Nu kunnen wij opmerken dat het

feit dat ze steeds behoren tot de "tweede u-periode", in tegenstelling tot het voor
komen in de oudere charters van om e.var. 1348 e.V., orkonde e.var. 136Θ e.V., worde
1379 Γ1, zeer wel kan betekenen dat ook deze voorbeelden van u-spelling beschouwd
moeten worden als schriftelijke ontleningen aan oostelijker, Rijnlands gebruik ten
koste van een te verwachten grafie o.
De consequentie van het nu geschrevene is dat we voor het teken u, wanneer er
geen umlaut in het spel is, niet verplicht zijn te denken aan een opzettelijke aanduiding van een van [o] afwijkende klank. Van der Meer
houdt voor de Venlose
579
charters in deze kwestie dan ook enige armslag en Otten
beschouwt de kort vóór
1556 optredende aangroei van Sittardse u-spellingen als een exponent van oostelijke
schrijfinvloed.

Uiteraard valt, bleek ons, ook voor het msitt. de waarschijnlijk-

heid van een meer gesloten karakter van de representant van wgerm. u, met name vóór
nas. ( + cons.), niet te ontkennen en zelfs is de mogelijkheid niet geheel weg te
cijferen dat deze gesloten waarde nog de oude [ oe ]-waarde geweest is, eventueel in
bepaalde gevallen.

Dat er echter sprake is van een bewust streven naar weergave

van een vôôr 1402 niet of nauwelijks gehonoreerd fonetisch aspect van deze representant, wordt door de gememoreerde feiten rond het in de Sitt. charters verschijnen
van de u-spelling o.i. niet aangetoond.

Wij willen hier trouwens ook de aandacht

vestigen op de omstandigheid dat naast up in Venlo 1477, 1478 en vpCp] in Sittard
CA] 1402, [A) 1443 N, 1450 0 (A 1352 N. A 1390, A 1499) in het nvenl.
[op] staat, met de meer open [o] !

580

en nsitt.

In elk geval betwijfelen wij of Van Loey

q α-1

o

zonder meer voor het mlimb. de onderhavige spelling u (u) mag zien als draagster van
een klank [ oe] en wij zouden verder niet alleen voor Brabant, waar u en u voor wgerm.
u in gesloten syllabe zonder volgende umlautsfactor verschijnen tot in het begin van
de 14de eeuw, maar ook voor Limburg vermelde spelling willen beschouwen als een ar
chaistische schrijfwijze.
Wanneer wij nu het reeds door ons te berde gebrachte samenvatten, menen wij dus
te mogen stellen dat de u-spelling in het mnl. en mrijnl. eensdeels is blijven voort
leven als de gewone uitdrukking van een umlaut ondergaan hebbende wgerm. u in geslo
ten syllabe, anderdeels in het nlimb. —
—

en het mrijnl. —

met een opvallende rol van de Sitt. charters

met een opvallende rol van de Meurse charters —

het karakter

heeft gekregen van een archaistische variant van de jongere schrijfwijze met o, nl.
waar het de niet door umlaut getroffen wgerm. u in gesloten syllabe betreft, dit on
danks het feit dat voor de corresponderende hedendaagse taalgebieden —

nog —

een

- 31Б verschil in Klankwaarde tussen de representatie van deze wgerm. u en die van de
wgerm. o zonder umlaut aan te nemen is.
Wat wij ons vervolgens, nu wij hebben vastgesteld dat de spelling met u, ν en
die met o binnen het domein van de in gesloten syllabe staande, geen umlaut onder
gaan hebbende wgerm. u, optreden als eikaars varianten, van welke situatie de in
het voorafgaande reeds vermelde doubletten het rechtstreekse gevolg zijn, mogen af
vragen is of ook buiten dit gebied een zodanige orthografische variatie optreedt.

1°)
Wij denken dan in de eerste plaats aan de voorbeelden Bunre e.var. 1402 e.v. en
miedepurterse 1414, purteren 1414. Bij de behandeling daarvan, in 5 26, stelden
wij vast dat wij niet noodzakelijk hoeven te denken aan een opzettelijke aanduiding
van umlaut van de aan de desbetreffende vocalen ten grondslag liggend oude o, maar
dat er in meerdere of mindere mate van waarschijnlijkheid sprake kan zijn van een
substitutie van het teken o door de grafie u, in het voetspoor van de zoeven behandelde wisseling u/o voor niet door umlaut getroffen wgerm. u.
Ging het zojuist over u als opvallende spelling, ook o kan o.i. het karakter heb
ben van substituerend element.

Onze blik gaat hierbij meteen naar de aan het begin

van deze paragraaf vermelde voorbeelden van o-spelling van wgerm. u + umlautsfactor.
Nu kan het zijn dat in bepaalde gevallen, al dan niet loutere schriftelijke, invloed
aan te nemen is van nevenvormen met wgerm. u zonder volgende umlautsfactor, in welke
laatstvermelde situatie de spelling o wél te verwachten is.

Zo kunnen wij voor Sitt.

kondich 1379 J wijzen op het verwante kont e.var. "kond" 134 -1450 Û, nsitt. [kont],
onfr.ohd. kund

. Overigens behoort in het mnl., en wel het meer oostelijke mnl.,
с α ri

condich, met borch en vrocht e.a., tot die woorden waarin volgens Van Loey
o dan u staat.

vaker

Voor solle<n> 1450 0 moeten wij, naar wij zullen zien in de volgende

paragraaf, rekening houden met esn bijzondere omstandigheid : deze vorm is in eerste
aanleg een Keulse aangelegenheid.

Terugkerend tot ons eigenlijk thema kunnen wij

schrijven dat het niet doenlijk is in de eventuele aanwezigheid van verwante vormen
met klankwettige o de enige verklaring te zien voor het optreden van de o-spelling
in geval van umlaut van wgerm. u.

Daarom moeten wij hier de mogelijkheid van ortho

grafische variatie, ontsproten aan het naast elkaar voorkomen van de tekentypen u en
o binnen het gebied van de niet umlaut ondergaan hebbende wgerm. u, zeker niet uit
sluiten, tot welke variatie overigens het naast elkaar staan van verwante vormen met
klankwettige u en o kan hebben bijgedragen.

Een belangrijk punt van overeenkomst

bij de wisseling u/o voor de wél en de niet door umlaut getroffen wgerm. u is in elk
geval het feit dat het in beide gevallen een kwestie is van het oostelijker mnl. en
het mrijnl..

Als detail kunnen wij naar voren halen dat de o-spelling voor u met um-

laut gaarne verschijnt vóór η + cons, en г + cons., hetgeen ook bij de u zonder um
laut een vaak voorkomende plaats bij de wisseling u/o is.

In Sittard wordt recht

streeks op orthografische variatie gewezen door het voorkomen van doubletten : gönnen
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— g u n n e n 1421; monten (A] 1449 [gemonden A 1449) —gemunden 1449.

Buiten Sittard,

naar wij reeds bemerkten : Hagen borgere —
können —

kunne, verstonde —

bürgerte), können — kunnen; Pilgerfahrt
1405
verstünde; Meurs L IV 32
montzmeister, montzen —

muntzmeister.
Aan het begin van deze paragraaf zagen wij dat voor wgerm. u + umlaut in gesl.
lett. in het msitt. een klankwaarde in de buurt van nsitt. [u] kan worden aangenomen.
De aanwezigheid van zulk een [ u ]-klank overwogen wij reeds voordien voor ons voorbeeld om<rri>erme e.var. 1379 Π e.V., welke schrijfwijze voorkomt naast vmmerm<er>e
e.var. 1379 J e.V., bij een nsitt. klankvorm [u:m3r].
<jTi>erme e.var. hebben wij —

Soortgelijke vormen als om-

naast varianten met u en ν ! —

aangetroffen net in het

gehele oostmnl. en ook in het mrijnl., waarbij het ons niet ontgaat dat het in dit
534
geval de positie vuur nas. geldt.
Tevens kwam t.a.p. de schrijfwijze vonff 1443
N [2x] ter sprake.

Orthografische variatie, in de lijn van het reeds geschrevene,

achten wij ook nu een verklaring voor de aanwezigheid der o-spelling, al is een an
dere, met name fonetische, benaderingswijze niet bij voorbaat af te wijzen, bij ge
brek aan absolute tegenargumenten.

Wij mogen intussen de zoeven ingeslagen weg ver

volgen en wijzen op de afwisseling van vormen met o en zulke met u op het gebied van
de pronomina, zoals in Sittard hon 1433, 1450 D Chonne A 1390) — h u n 1421, nsitt.
[ (h)un] ; Belg.-Limb, hon —
hvn; hor —

hur; Aiol or —

hun, hun, hvn; hom —

hum, hum; Oudenbiezen hon —

hun.

urj Kleef or —- ur, welke vormen met andere voorbeelden

van spelling met o resp. u (v) ter sprake kwamen in $ 15, waarbij wij er de aandacht
op vestigden dat dit spellingtype met o/u gelokaliseerd moet worden in het oostelijke
mnl..

Dok ditmaal menen wij de, gaarne vóór π en г optredende, o-spelling te kunnen

toeschrijven aan orthografische variatie.
Aldus komen wij tot de vaststelling van een oostmnl., grotendeels met het mrijnl.
verbonden, spellingcomplex, waarin het gebruik van o en dat van u in eikaars functies
overlopen, ongeacht de etymologische herkomst, maar wel met een voorkeur voor de po
sitie vôôr nas. ( + cons.) en г ( + cons.).

Van dit spellingcomplex maakt ook Sit

tard deel uit en het is dit geografisch-bredere orthografische systeem waarin wij in
principe de oorzaak menen te moeten zoeken van de behandelde wisseling o/u.
Tenslotte moeten wij nog iets schrijven over de onderlinge verhouding der tekens
u en v.

Wij hebben deze in en buiten Sittard niet alleen naast elkaar zien optreden

in deze paragraaf, maar ook bij de geronde, al dan niet in open syllabe staande,
5Θ5
wgerm. i resp. bij oorspr. wgerm. iu
. Dan moeten wij nog vooruitlopen op $ 31
waar, in het kader van de grafieën voor wgerm. D, het teken ν in vocalisch verband
[ol

eveneens een rol speelt, en op § 32, waar nog gevallen met de schrijfwijze
wgerm. iu ter sprake zullen komen.

ν

voor

Deze materie nu overziende, stellen wij vast dat

[o]

de spelling

ν

met een enkele uitzondering —

b.v. Guigoven 1277 hvn, hvm; Oudenbie-
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4Α7

zen hvn;
ην
—

Rother
urvntshefte "vriendschap"; Sittard 1436, 1439 ην; Floyris
aan het begin van een woord staat, terwijl u elke positie Kan innemen.
589
Deze situatie komt ongeveer overeen met die welke Holmberg
aangeeft voor zijn
Bestiaire, zowel voor het vocalisch als voor het consonantisch gebruik.

Wij vin

den dan ook geen aanleiding in het gesignaleerde naast elkaar staan van de tekens
o
o
530
u, u en ν (v) iets anders te zien dan een enkel schriftelijke variatie

, het

geen gemakkelijk met doubletten uit diverse bronnen zou kunnen worden toegelicht.
Trouwens, ook op het gebied van het consonantisme komen u, u en ν, ν naast elkaar
voor.

Voor Sittard wijzen wij te dien aanzien op de volgende gevallen van desbe

treffende variatie : 1352 F gheuorwart— 1379 Π gevorwert [A 1379 M vervorwert];
1428 cleue, 1443 N Cleue —
1411,

beneven 1399 0.

en in mrijnl. bronnen.

1436 Cleviss "Kleefs"¡ 1439 neue<n> "naast" —

neven

Een dergelijke situatie vinden wij ook in andere oostmnl.
591
Onderling contact tussen het domein der vocalen en dat

van de consonanten is t.a.v. de onderhavige spellingwisseling o.i. zeer wel mogelijk.
(o)

§ 29

De spellingen o(-) en u'i-) voor wgerm. u in open lettergreep

Voor wgerm. u in open syllabe, zonder volgende umlautsfactor, vinden wij in de
Sitt. charters de volgende spellingen :
1. o

: moghen e.var. pres. 3 pi. 1350 e.V.; comen inf. en p.p., e.var. 1351 e.V.;
soné 1351, 1360, 1433; wonende 1351, 1362; voren e.var. "voor" subst.dat.s.
1402 (naast voere<n>) e.V.; vrome<n> "voordeel" 142Θ.

2. oe : moegen e.var. 1390 e.V.; Coemen e.var. 1417, 1421; soen e.var. 1360 e.V.;
gewoenden "gewoonte" dat.s. 1443 N (2x); voere<n> e.var. subst.dat.s. 1402
e.V.; soemer (A) 1446.
3. oi : moigen 1379 M e.V.; voiren e.var. subst.dat.s. 1411 e.V., voirgenote<n>
subst.nom.pl. 1417.
С»)
o
4. u : mughen pres. 3 pi. 1352 F; durluchtigen acc.m.s. 1443 N.
(o)

o

5. ue : suens gen.s. 1399 D С2хЬ vueren subst.dat.s. 1399 J, vruemen "voordeel"
dat.s. 1399 0; muegen, mijege<n> pres. 3 pi. 1399 0.
Het nsitt. heeft voor niet door umlaut getroffen, gerekte wgerm. u in geval van
592
593
stoottoon de diftong [ou] : [sjtou:f]
"kachel" Cetymol. stoof, nhd. Stube
),
594
met sleeptoon echter de monoftong [oo ] : [zoon]
. De streek Heerlen-Oirsbeek
595
heeft in beide gevallen de diftong [оеЭ], vgl. nheerl. [sjtoe3:f]
en [zoeSn]
596 T
.
In geval van sleeptoon komt dus de klankverdeling van o < wgerm. u overeen
597
met die van ô < ogerm. au vóór dentaal en oude h
Wanneer wij voor onze msitt. voorbeelden de equivalenten zoeken in het nsitt.,
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stellen wij vast dat tegenhangers met [ou] er ontbreken. Het afwijkende [g3wénd3]
596
"gewoonte" ter zijde latend, vinden wij op twee uitzonderingen, voor comen e.
var. 1351 e.v. en het later te behandelen moghen e.var. 1350 e.V., na steeds [ oo ] :
r
! 599 ,
, , 600 r
. 601 j
. , 602 r .
,603
_
.. . .
[zoon]
, l woondJ
, [voorj
, [ zooma гJ
, [ doorJ
. Opvallend is
*j
604
in deze reeks [woond], waar het wgerm. als basisvocaal o heeft
vûôr m

kent het nsitt. in de inf. [ коптЭ ]

. Verkorting

en het p.p. [ g3 котЭ ]

De vocaalwaarde [oo ] heeft het nsitt. ook in de hedendaagse vertegenwoordigers
van voert e.var. 1352 F e.V., voirt 1379 M e.V., Vuert 1399 0, vort e.var. 1379 И,
1443 N (6x) "voorts", i.e. [voort ]/[voosj ]

, etymol. "voort" c.q. "voorts"

Wij kunnen vermelde msitt. vormen dan ook eventueel rekenen tot het domein van
wgerm. u + г + dent., waar, althans bij afwezigheid van diftongering en/of umlaut,
R1 Π

in het nsitt. in principe de klank [ oo ] geldt

.

Insgelijks gaat de vocaal van

de nsitt. representatie van [wer)worde "tegenspraak" dat.s. 1379 Γ1 in het spoor van
Ril

wgerm. u vôôr г + dent. : [woort ]

. Een afwijkende vocaal heeft het nsitt.

echter voor geboert "geboorte" 1427 : ondanks ohd. giburt (nhd. Geburt), os. giburd
R1 "7

R 't Я

is de nsitt. vorm nl. [g3baort3], met een [ ao] als uit gerekte wgerm. o
Vooruitlopend op beschouwingen dienaangaande in 5 35 kunnen wij schrijven dat wij
voor voert/voirt/Vuert/vort 1352 F e.V., werworde 1379 Π en geboert 1427 in elk ge
val ook voor het msitt. denken aan de aanwezigheid van een lange, d.i. gerekte, vo
caal, waarbij wij de schrijfwijze met enkel vocaalteken, i.e. vort 1443 N en ver
worde 1379 И, zien als een spellingarchaïsme.
Met de o-spelling druisen onze voorbeelden van oorspr. wgerm. u in open syllabe
c.q. van wgerm. u vôôr г + dent, niet in tegen de zoeven vermelde nsitt. parallel614
("I
f o)
len.

Doen ze dit wél met de schrijfwijze

ule] ?

Deze spelling

ule] schijnt

op het eerste gezicht te pleiten voor een [eu]-klank, een door umlaut getroffen vocaal dus, weshalve wij nu ook de spellingen voor wgerm. u in open syllabe mét volgende umlautsfactor bij elkaar willen zetten, waarna wij later nog de diverse vormen voor het verbale "zullen" afzonderlijk vermelden :
1. o

: conincs e.var. gen.s. 1362, 1390; ouer e.var. 1399 0 e.a.; moghe pres.opt.
3 s. 1421; molen 142B, molen weche dat.s. 1411; vor- 134B e.V.; komt pres.
3 s. 1379 ІЧ; gewonlich 1443 N.

2. oe : koenynck 1443 N (2x), oeueren, "overblijven" inf. 1418; oeueringhe 1421;
oeuersten subst.acc.s. 1443 N; voer prep. 134Θ e.V. [voer- A 1353 Ni; gewoenlich e.var. 1421 e.V.; verstoert "verwoest" p.p. 1352 1\1; doegentlich
1416, boeren "beuren" inf. 1443 N.
3. oi : moile<n>wege 1435; voir prep. 1369 e.v., voir- 1379 M e.V..
4. oy : oyuerlenssche 1443 N.
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vür- 1360 e.V.; geburt "ten deel gevallen" p.p. 1443 Ν; verwilkuren
pres. 1 pi. 1443 Ν, verwilKurt, gewilkurt p.p. 1443 N; kurfusten
1443 N [A 1449); ook kumpt pres. 3 s. A 1379 П.
Б. uè

: vueг 13Б2 e.V.; gebuert "gebeurt" pres. 3 s. 1399 J, 1436; kuerfursten 1449.

Misschien moet tot laatstvermelde categorie ook gerekend worden ons voorbeeld
vrbuer "nut" 1352 F.

De spelling -buer hebben wij voor dit woord in onze oastmnl.

bronnen buiten Sittard niet aangetroffen, maar is op mnl. gebied niet onbekend
R1 R

Het is echter niet duidelijk of er een wgerm. -buri aan ten grondslag ligt.
o

In

o

de Sitt. charters wordt -buer zwaar belaagd door -b[a)er : vrbaer e.var. 1350 (2x),
R1 7

136Ü (2x), 1367, 1368, orber 1439
, welke situatie wel overeenkomt met het alg.
R1 fi
mnl. beeld
. In het nsitt. hebben wij het desbetreffende woord niet teruggevono

den.

Aangezien ook wij geen kans zien -buer nader toe te lichten, kunnen wij aan

deze spelling geen verdere bespreking wijden.
Voor een gerekte wgerm. u met umlaut heeft het nsitt. in geval van stoottoon de
слη

diftong [ u i ] : [ s j t u i : f k 9 ]

R^n

"kachteltje"

(etymol. s t o o f j e , nhd. Stübchen

met sleeptoon evenwel de monoftong [ e u ] : [keunin ]

.

' ],

Het gebied Heerlen-Oirs-

beek heeft i n beide gevallen i n de regel de d i f t o n g [ uu9 ] : n h e e r l . [ s j t u u 9 : f k d ]
[кииЭпігі ]
vocaal

. Afgezien van nsitt. [(h]ae kump]

"hij komt", met wederom korte

en gelet op het ontbreken in het nsitt. van een directe equivalent voor

doegenlich 1418 —
—

,

с од

co-a

wél treffen wij er b.v. de vorm [deug9nei:t]

"deugniet" aan

vinden wij voor onze msitt. voorbeelden alleen nsitt. parallellen met [eu] ([äö])
R77

R?fì

R7Q

: [ keunin ]
, [еи Э г ]
, [äöv9sjt9] "overste, bovenste", [теиІ ]
, [g9weu:n,.. , 630 r ..
, , 631 „ .
„ ,_ , , 632 г ,,_
, , 633 . ^ Γ ι
,,634
lik]
, [sjteu:r9]
"storen", r [ ЬеигЭ ]
, [g9beur9]
inf., [ кеигЭ ]
inf.. Wellicht mogen wij deze [eu]-klank ook aannemen voor het msitt., maar in dat
geval zouden wij eigenlijk een gunstiger verhouding van de schrijfwijze u(e) t.o.v.
de o-spelling verwachten.

Tot beter begrip is het daarom noodzakelijk nader op de

verspreiding van beide orthografieën op het gebied van wgerm. и in open syllabe in
onze oostmnl. en mrijnl. bronnen in te gaan.

Wij willen daartoe het door ons ver

zamelde materiaal, voor wgerm. и in open syllabe, met en zonder volgende umlauts
factor, nu bijeenzetten, daarbij noodgedwongen ook die gevallen opnemend waarin
sprake kan zijn van nevenvormen met oorspr. wgerm. o

en de diverse vormen van

"zullen" e.var. bij gebrek aan beter onderbrengend bij wgerm. и + umlautsfactor :
A. Voor het oostmnl. :
Servatiusfragmenten

hs. ± 1200

: in de regel o, ook in geval van
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mogelijke umlaut : [dar] ouer,
da uore. teuoren, koninc, doget;
u in dur "door".
Aiol

637

hs.

1220/124G

vóör oorspr. umlautsfactor :
o

meestal u Cu], minder vaak o :
o

o

cuninc naast conine, munie,
о

0

o

munke, sune "zonen" pi., uure,
о

uurwar naast uor, teuorn, uorwaer,
o

o

sulen, suit, suit, ouelscalc;
niet vóór oorspr. umlautsfactor :
o

in de regel u (u), minder vaak o :
o

o

duge, dure naast dore, dor,
o

o

o

o

mugen, muchdi, tugen, uluen
o

o

"vluchtten" 3 pi., urumen, wunet
Gezondheids regeIs

63B

hs. + 1250

pres. 3 pi., cumen naast comen•
ййг oorspr. umlautsfactor : o
in boter, moge pres.opt. 3 s.,
du soles ;
niet

ойг oorspr. umlautsfactor :
о

o in bekomen pres. 3 pi.; u in
o

Tristan

639

mugestu
hs. + 1250

"kun je".

steeds o, ook vöör oorspr. umlautsfactor, b.v. koning,
koningin.

Guigoven 1277

vóór oorspr. umlautsfactor :
o

enige malen vure, vuer naast
voerC-) passim;
niet vöór oorspr. umlautsfactor :
ν in Svmere; o in komen inf.
Oudenbiezen

1280-1344

in de regel o(e), al dan niet
vuur oorspr. umlautsfactor :
molen, de went molen. Molen wech,
Moeien paet, molenere, Godefert
etc. der Molnere, Heinric der
Molnere van Holenbruc, ouer. Duérmase, der Slotel, metten Slotele,

322 vor prep., vorwert, vorgenomde
etc., vore. De monke, op den/ten
Puthouel, solewi "zullen wij",
sol wir etc., Johan des Sengers
son, Johan siin sone, soen, soens
gen.s., dor "door", dore. Kogelstrote; nu en dan u, enerzijds
b.v. in vurwerden dat.pl., sulen
si, sul wi, anderzijds o.a. in
640
Godert Moscarts sune
; sporadisch eu : gebeurt "het behoort",
Narsllis neutelere, in beide voorbeelden vöör oorspr. umlautsfactor.
Gelderse charters

641

1286-1500

vôôr oorspr. umlautsfactor : in
het algemeen oe, minder vaak o,
o

o

oi, u, u, ue, ue, de laatste vier
spellingen o.a. in vur[-], kurfursten, kurfurster, ghebure,
vuer, jueden, sluetel, [opjoueren,
o

gebuert p.p.ι
niet vöör oorspr. umlautsfactor :
in het algemeen o, in sec. gesloten syllabe oe, oi; sporadisch
o

Maastr. charters

1294, 1372

komen voor ö, oy, u, u.
m.u.v. seien "zullen" 3 pi. SP
1294 MA, M 1294 A 4. steeds oCe),
al dan niet

йог oorspr. umlauts

factor : SP 1294 MA vor, dar vor,
vorworde, voren ghenomt, orbore,
zone, seien; И 1294 А 4 vor, vor
seiden "voornoemde" adj.dat.pl.,
cokene "keuken", zone, Voghelsange
eig.dat.s., wont "woont" pres. 3
s.; etc.; M 1372 voer, voer ghe
nomt, voergenomt, voer ghescreven,
voren genomt, overlesen inf.,
solen pres. 3 pi. (ook sollen),
Vogel, Vogelers eig.gen.s.,

323 Vogelsang eig., wonet pres.3 s.,
wont id., stoven subst. dat.s.
129B-1355

Kleefse charters

alleen o-spelling, althans voor
wgerm. u in open syllabe zonder
volgende umlautsfactor en afgezien
van sun in het oudste door Holm642
berg
onderzochte charter, van
1298.

Venlose charters

Б43

1320-1543

vuur oorspr. umlautsfactor : о,
(о)

oe loi, oy) naast uè, u , deze
laatste spellingen o.a. in muelen
karre 135B, inbueren e.var. 1364
o

e.V., gebur "tolplicht" e.var.
1320 e.V., vSr(-) en ook in suelen
1354 e.V.;
niet vóór oorspr. umlautsfactor :
in de regel o, soms oe en éénmaal
u : buter 1363 (naast bote'n 1320
Belg.-Limb, charters

644

en boter 1426).
1322-1400

in de regel o, oe (oy, oi), al
dan niet vöör oorspr. umlautsfactor : ghewoen-, ghewoynlic, ghewonlec, ghewonten, ouer, ouermidts,
coempt pres. 3 s., coke, koeken
"keuken", koer "belasting", cormeyde. zomer, molenhuys, so(e]len,
voer(e), voir, vor, vore, wonechtich, dorgands, soen, soene(n),
(ol

son; daarnaast nu en dan u(e] en
wel in de umlautssituatie : gheo

wuenlec, kuere "keuze", su(e)len
(o)

(0)

e t c , vuer-, vur; hier bij uitzonLeven van Jesus

645

hs. + 1325

dering ook ou : vour.
afgezien van (-)evel(e] en seien
"zullen" e.var. steeds o en oe,
al dan niet vôôr oorspr. umlautsfactor

- 324 -

Maastr. Stat. Boek

Б46

13B0

: vcldr oorspr. umlautsfactor : in
de regel o (oe), nu en dan u en
wel minder dan in de Limb. Sermoe
nen;
niet voor oorspr. umlautsfactor :
steeds о Сое) .

ОогК. Sitt. archief

13Θ5, 1396,

naast o(-], welke spelling vooral

1434, 144D

verschijnt in de niet-umlautssituatie, staat, bij voorkeur in de
umlautssituatie, ule) in S 1396 I
doe vur, vursz, vurvare<rt> "voor
vaderen" dat.pl., onuerbrueclich;
S 139Б II vur, vursz, vursz,
vuruare, suelen, suelen (naast
o

soelen), muegen (naast moghen];
S 1434 vursz, vurge, hilix vurwarde<n>, sullen, bueren, buere<n>
inf.; S 1440 vursz, vurge, bueren,
o

o

bueren, onuerbrueclich.
Limb. Sermoenen

647

hs. + 1390

vóór oorspr. umlautsfactor :
meestal o (oe), maar in sommige
woorden gewoonlijk u, ook in
sule, sulen, suln;
niet vôôr oorspr. umlautsfactor :
steeds o (oe).

B. Voor het overgangsgebied van het oostmnl. naar het mrijnl.

Floyris

64Θ

hs. + 1200/1225

u (u, v) naast o, al dan niet
ййг oorspr. umlautsfactor :
o

tuginde, dur "door", kvmen p.p.
naast comen, kuninge naast conine
etc., coninclike, muge pres. 1 pi.
mugit pres. 2 pi., frumege,
o

urumege "flink", ouele, over,
solen 1 pi., te störet p.p., uor
prep., wonen pres. 3 pi.
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Bestiaire

649

hs. + 1260

in principe u, u [v, v ) , al dan
niet vuôr oorspr. umlautsfactorj
echter ook ouel, ouerste [naast
uuerste], terwijl er verder wisseling is tussen u (u) en o in
die gevallen waarin blijkbaar sprake is van een dubbele grondvorm,
b.v. vrume, vrome, vrumigCheit),
vromigiheit), vrumelik, vfmte :
ofrank.os. fruma, froma.

С. Voor het mrijnl.
Rother

hs. einde
12de eeuw

meestal u, dikwijls ook o, nu en
o

o

dan u

(v ), een en ander al dan

niet vóór oorspr. umlautsfactor.
Gulikse charters

1251-1445

in de umlautssituatie wordt de
aanvankelijk min of meer sterke
positie van de u-spelling na
enige tijd aangetast door de oschrijfwijze; voor de niet-umlautssituatie geldt, bij minder voorbeelden, in wezen hetzelfde :
0
1251 0
W I 21 В
uuermiz, sulgeme,
o

sulgen, sulger, vur prep., sunes
o

gen.s., sune dat.s., sun aces.,
kumende, ouermeyster, vor prep, en
adv., uor prep., vorworde, comen
inf., solen, solin pres. 3 pi.,1261
Cunrat van Molenarken; W I 55
s u l i g e , s u l i c h e r , sun, кurneη p . p . ,
о

о

nakumelinge, nakumlinge, nakumeo

о

Ungen, kuningen, mugen pres. 3
о

о

pi., muge pres.opt. 3 s., sulen
pres. 3 pi., vorworden dat.pl.,
1 ?R9

vorschreuen; W I 56

alsolig,

solen pres. 1.3 pi., sole wir,
solewir, uor, uoreworde dat.s.,
uorgenvmede nom.pl., uorgescriuen;

326
W I 69 A
о

ensu lin

1 2 6 3

sulen 1.3 pi.,
О

1 Pi . , insulin

о

1 pi.,

о

vureworde,
vurworde acc.pl
о
о
о
din
vure genume
dat -pi., vurj^enande,
• ,

о

hie vure, vrlugen inf., г\lugede
pret .opt. 3 s ., bestuenden pret.
opt. 1 pi. , ouermidz; W I 69 В
126Э
= W I 69 Α 1 2 6 3 m.u.v . solen
i.p. ν. sul en; W I 70
л

1

2

Б

З

A
m.и
= W I 69 А
5. ,

.V.

1 2 6 Э

= W I 69
1 2 B 9

solen; W II 1076

1 2 6 3

•,· gehuggemsse dat.
verges proggene nom.m.s . en m.

solen ; W IV 34Θ5 1 2 9 9 = W I
0
0
12 63
69 A
+ vur en m.u.v. bestunden
i.p.v. bestuenden
; L III 120
1312 .
U.V.

inmugen 2x, kumen , vurgenumden,
davure, sulen C8x), solen (6x);
L III 236 1 3 2 B mugen, sulen; L III
1344
405
sulin wir, solen wir;
1344
L III 409
vurgenoympden,
1351
solen, mogen ; L III 502
..

.

.

Ti--i-i-f-.1356

soelin, s o m e ; L III 554
1 Я SR

oCei uermitz, solen; L III 561
vurschreuen, sun, solen (6x),
soele И х ) , oeuermitz; L III 676
''367
.
,
gebueren, vur. darvur, kumpt
3 s., gewoenlich, solen , mogen,
comen, croeden
л o "7 с "hinderen", steeds
1 3 7 1
L
III
777
moegen;
inf.; L III
713 soelen,
ensoelen;
1379
L III 634
bueren, boeren inf.,
'lOQO

soelen, komende; L III 931
mugen, moigen, sollen; L III 966
ПЧ?

ІЯЧЧ

soilen; L III 1000

komen

de, sollen, moigen; L III 1068
1399
zullen, zoelen, soelen, solen,
voer, boeren "beuren", moeghen,
zoen, nacoernelinghen, nacomelinghen; S 1401 alsulche, vur, vursz,
vurge "voorge[noemde)", vurvaren

"voorvaderen" dat.pl., gebeert
"gebeurt" 3 s., soelen 1.3 pi.,
moegen, moege<n> 3 pi., Thoemele
lat. "tumulus" dat.s., vngekroedt
"ongehinderd", vrome<n> subst.
1402
dat. s.¡ L IV 13
soelen; L IV
14

sollen (4xJ, soile pres.

opt. 3 s., geboirt "gebeurt" 3 s.
1404
L IV 23
sollen, boiren "beu1412
ren" inf.; L IV 72
sullen,
zokomenden; S 1417 alsulke, sullen
3 pi., voirsz, voiruad<er>en,
wonen inf., gewoenten; L IV 191
1429
,.
. T.. _7„ 1445
sollen; L Iv 272
voirgeruert.

Rip. charters

652

1257-1299

al dan niet vóór oorspr. umlautsfactor :
0

0

o

Ennen 125B : u in kumen, sumere,
o

o

mugen, uure etc.;
Ennen 12B0 : u in mugen, vrSmen,
kure, verlure;
Ennen 1262 : u Cv) in kumen, nao

o

kumelingen, sulin, vuirdran etc.
Ook o komt vroeg voor, b.v. in
Ennen 1262, L II 506 ^ 6 1 en L
1267
тт С 7 0
II 572

, maar is nog een re

latief zwakke concurrent.

Zeld

zaam zijn in de onderhavige oor
konden de spellingen uo en ou,
b.v. Ennen 1263 myogen, Ennen
Göllheim

653

12 de
9 mougin,
your.
hss. ± 12B0-1300 : in
regel u,
u, al dan niet
vóór oorspr. umlautsfactor; nu en
dan, al dan niet in de umlautssituatie, ook o, in de eerste
plaats vôôr nas. en liquid.

—

solen, wir solen, er sole, koninck
Cook koninge), verlöre, vor

—

maar ook in vlogel, mogen, moge,

326
mogit, togen, doget en, indien met
oorspr. iï, Winthouile.
Karlmeinet

Б54

hss. +_ 1300

: in de regel u, al dan niet

йог

oorspr. umlautsfactor; o ver
schijnt minder vaak : vor, ouir,
vrome.
1346-1423

rieurse charters

in het algemeen domineert, ook in
de oudere stukken, de spelling
o(-) over u, welke laatste, bij
overheersing van of-), overigens
alleen verschijnt in de umlautssituatie : L III 429

1346

gevurwart, vuruielen pret. 3 pi.,
boeren "beuren", solen, komen;
L III 560

voruaren, soelen;
1364

L III 658
weikoer; L III 721
1372
sulen, boren "beuren", mogen,
ouermitz, comen, nacomelingetn),
1373
vu H e n come li ken; L III 744
• Ί

' I

TT Τ

-»ΠΙ

Ί 376

sollen ; L III 7B7
vur, vur1392
schreuen; L III 975
soelen
[2x), solen (2x), sole wy (3x),
1393
vorworden; L III 990
[en]1403
soelen; L IV 32
ten)sullen;
L IV 98
3 s.

Ί 41 R

ensoille pres.opt.

L В/ 111

1 41 R

neistkomende;

S 1421 alsulche, vur, vursz.vurge,
o

vurvaren, sullen, sullen, ou<er>mitz, gewoenden, woynen inf.; L IV
1423
1 50
sullen, gewoenlichien].
Dramenbruchstücke

655

o

hs. + 1350

meestal u Cu), v, al dan niet
voor oorspr. umlautsfactor; o
staat in verlöre pret.opt. 3 s.,
vermogen subst •, over, komen inf.
o

en p.p. [naast kumt, kumt pres.
o

B

3 s., kume p.p., kumen p.p•); u
wordt aangetroffen in kumt, met

- 329 oorspr. umlautsfactor.
Judenschreinsbuch

Б56

1352/1353-1395

de meeste ons ter beschikking
staande voorbeelden bevatten een
oorspr. wgerm. u + umlautsfactor;
de grootste frequentie heeft de
spelling u, u : vurbas, vurf,
657
vurwert, bruchich,
vurf
bruchlich, kuchen e.var, "keuken"
o

o

dat.s., kuninxputze. Jude, durvluss "afvoer van een gootsteen",
o

o

minder vaak komt ue voor : gebueo

o

o

ren, gebuert, suelen 3 pi., Jueden,
o

o

vnbekruet; de schrijfwijze uy
vinden wij in duyre ("deur" ?);
uitsluitend met oCe) : ouer,
oeuer, ouerstoltz e.var., ouerHagen

65Ö

hs . begin 15de

leyfft pres. 3 s.
al dan niet vóór oorspr. umlauts-

eeuw
factor : in de regel o, daarnaast
nu en dan u, b.v. in die dure,
hervure, sulen, sullen, ir muget,
naast die dore, hervore, solen,
soilen, soelen, ir moget.
Pilgerfahrt

659

hs. 1444

vddr oorspr. umlautsfactor : u, ue,
o, oe, b.v. in dur "deur", durlin,
duer, doer, doeren, doerlijn,
vur, moge, moege pres.opt. 1 s.,
etc., logen, loegen subst • ,
soelen, waarbij moge, moege e.var.
τ
^
η
en πlogen, loegen
door
Damave

6 6 0

worden opgevat als vormen waarin
de umlaut niet plaatsgevonden
heeft i
niet vóór oorspr. umlautsfactor :
oe, oi in sie moegen, si moigen
etc.

- 330 Uit het hier verzamelde materiaal blijkt, ook wanneer wij rekening houden met
nevenvormen met oorspr. o en met de nog te behandelen onzekerheden rond de verschij
ningsvormen van "zullen" e.var., dat er geen sprake is van een reservering der uspelling voor mogelijke gevallen van umlaut, waarbij dan de o-spelling aan de nietumlaut-zijde zou staan.

Anderzijds is er hier en daar toch wel een streven naar dit

indelingsprincipe zichtbaar, nl. in de Limb. Sermoenen, de Venlose en de Gelderse
charters, de Dark. Sitt. archief, wellicht ook, maar dan vager, in de Belg.-Limb.,
de Sittardse en de Meurse stukken.

Opteert de u-spelling dus ook ditmaal, na het
fi ΡΊ

identieke gebeuren voor ogerm. au, ohd. 6

, enigermate voor het bestaan van umlaut,

dan geschiedt dit in laatstvermelde categorie in elk geval duidelijker.

Tenslotte

mogen wij niet vergeten de spelling met eu e.var. in herinnering te brengen die wij
op het gebied van ogerm. au, ohd. ou + umlautsfactor aantroffen in Dudenbiezen,
Maastricht 1294 A 4, Belg.-Limb, charters, Maastr. Stat. Boek, Gelre 1361, Venlose
(ГСП

en Sittardse charters. Hagen, Pilgerfahrt, Gulik L III 621 1361

> e n

voor ogerm.

awi aanwezig zagen in Tongerse Cijnsboeken Cvleisheuwer), evenals in de Sitt. oor
konden 1399 D Cheuwe], 1433 [heumoent) en in Hagen Cvleischheuwer)
Laten wij de mogelijke gevallen van umlaut, voorlopig, ter zijde, dan constateren
wij hetzelfde als in de vorige paragraaf : een, oude, schrijfwijze met u maakt
plaats voor een zodanige met o, welke laatste beschouwd moet worden als de jongere.
Een punt van verschil tussen dit proces in gesloten syllabe en dat in open lett. is
echter dat de u-spelling zich in het eerste geval beter handhaaft, wanneer wij de
gegevens vergelijken die de volgende bronnen ons bieden : Servatiusfragmenten, Tristan
Λ y G Q

Oudenbiezen, Gelderse charters. Kleef L II

1011

, Venlose charters, Belg.-Limb.

charters. Leven van Jesus, Limb. Sermoenen, Floyris, Gulikse charters, Meurse charfi R 4

ters. Hagen.

In de Sittardse oorkonden beleeft de u-spelling in gesloten syllabe

zelfs een late bloei.

Parallellisme in ontwikkeling is er echter enerzijds in Aiol en

Bestiaire, waar u m.var. steeds domineert, en anderzijds in Maastr. charters, waarin
de o-spelling zonder concurrentie is, Oork. Sitt. archief, waarin o[-] de overhand
heeft, en Rother, Rip. charters 13de eeuw, Göllheim, Karlmeinet, in welke bronnen
(ol

de hoofspelling u

in gesloten en open syllabe in meerdere of mindere mate wordt af-

gewisseld door o.

Wijzen deze laatste gegevens op een gelijke ontwikkeling u > o

in gesloten en open syllabe, ook de positie vöör nasalen en liquidae kan in beide
posities t.a.v. de overgang u > o een rol gespeeld hebben, getuige althans het parallellisme in Göllheim.

Met deze materie bevinden wij ons steeds op Rijnlandse bodem

en ook nu kunnen wij constateren dat de ontwikkeling u > o zich daar rond 1200 aan
het voltrekken is of al voltrokken moet zijn, met een wel reeds conservatieve constante u-spelling in de Bestiaire.

Anderzijds is op oostmnl. gebied dan de Aiol

conservatief, want met de Servatiusfragnenten in de hand kunnen wij de overgang
ссс

u > o i n open s y l l a b e h i e r vóór + 1200 dateren.

- 331 Nu wij in onze oostmnl. en mrijnl. bronnen de tekenen voor een ontwikkeling
u > o, ditmaal in open syllabe, geconstateerd hebben, herinneren wij ons de paral
lelle overgang ι > e voor wgerm. ι in open lettergreep, door ons behandeld in i 14.
Vergelijking van de gegevens daar met de resultaten hier doet ons het volgende vast
stellen: Overheersing van het type ι correspondeert met overheersing van het type u
in Bestiaire, Rother, oudere Gulikse charters. Rip. charters 13de eeuw, Göllheim,
Karlmeinet, Dramenbruchstücke.

Daarentegen stemt de overheersing van e overeen met

de overheersing van o in Servatiusfragmenten, Tristan, Dudenbiezen, Gelderse charters, Plaastr. charters, Venlose charters. Leven van Jesus, riaastr. Stat. Boek, Limb.
Sermoenen, Hagen, met gelijk optreden van ι en u vdór oude ι of j in de Limb. Sermoe
nen.

Verder kunnen wij schrijven dat in Aiol de positie van u sterker is dan die

van i, hetgeen enigermate ook het geval is in de latere rieurse charters en Pilger
fahrt.

Het omgekeerde geldt echter voor de Kleefse charters, Floyns en de Sittardse

oorkonden.
Ons na deze nadere plaatsbepaling weer beperkend tot de u-spelling, kunnen wij
schrijven dat deze blijkens onze gegevens niet direct hoeft te opteren voor de aan
wezigheid van umlaut, maar even goed de functie kan hebben van een archaistische
spelling voor een min of meer recente oo, ontstaan uit wgerm. u zonder volgende
umlautsfactor.

Misschien mogen wij deze toestand ook zo formuleren dat de oude

spelling u zich in geval van umlaut hier en daar gehandhaafd heeft.

Tevens impli

ceert deze omschrijving dat nu ook de spelling o een umlaut kan herbergen.
daad is het zo dat noch in het mnl.

, noch in het mrijnl.

de umlaut van een

oo-klank expliciet wordt aangegeven : in het mnl. staat meestal oe [o]
mrijnl., weten wij nu, o naast u.

Inder
, in het

In dit spellingkader moeten niet alleen msitt.

conincs e.var. 13Б2, 1390, koenynck 1443 N e t c , maar ook de andere oostmnl./mrijnl.
gevallen met o-spelling voor wgerm. u in open syllabe met volgende umlautsfactor
gen

ondergebracht worden.

Hier herinneren wij ook aan komt pres. 3 s. 1379 M, met

enkel vocaalteken in gesloten syllabe, waarnaast de vorm in het afschrift : kumpt,
zich nauwer schijnt aan te sluiten bij het nsitt. [ kump], al kunnen wij de mogelijkhied niet ontkennen dat de schrijfwijze kumpt uit oostelijker gebruik overgenomen
is

, t.a.v. welke mogelijkheid wij wijzen op het in de Bestiaire naast het minder
o

o

o

691

frequente kumet en cumps du voorkomende pres. 3 s. kumpt
0
1367
in Gulik L III 676

en herinneren aan kumpt

en kumt, kumt in Dramenbruchstücke.

Bij alle onzekerheid waarmee de waardebepaling van een spellingvorm met u, dan
wel met o, gepaard gaat, is het toch mogelijk de interpretatiemogelijkheid t.a.v.
desbetreffende grafieën scherper vast te stellen, nl. daar waar het ons gelukt op
het spoor te komen van grotere spellingverbindingen en van de tendenties die daarbinnen werkzaam kunnen zijn.

Illustratief achten wij in dit opzicht de spelling-

groepen die de volgende categorieën betreffen :

- 332 1. de verbale vorm "zullen";
2. de verbale vorm "mogen", tezamen met de andere voorbeelden welke wij aan het
begin van deze paragraaf vermeld hebben in punt 5;
3. het voorzetsel/bijwoord "voor".
Wij beginnen onze explicatie met een opsomming en bespreking van het materiaal
voor "zullen", waarbij het in de regel gaat om het pres. 3 pi. :

Щ
1346

zuelen

1349

zuelen

1350

zuelen

1351

suelen

1352 F

zuelen

1352 N

suelen, suelen

1353 JA

suelen

1353 JU
1353 N

suelen
suelen

1356

suelen

1357

suelen

1360

suelen C2x)

1362

suele<n>
suelen (2x)

1367

(

s

]

oi

о

o

136Θ
1369
1379 M

solen

1379 J

suelen (1361)

1390

suelen, suelen

solen (2x)

(2x)
1399 J

soelen

1399 0

soelen C3x),
soele<n>

1401

soile<n>

1402

suelen

1404

suelen (3x)

1411
1414
1417

soelen
soelen (4x)

suelen (2x)
soelen, soellen

- 333 [

te

u

]

141Θ

soele<n> (Бх)
о

1421

о

sullen, sulle<n> C6x] ,
sulle<n>

1425
1426

suele<rO

1427
142Θ

soelen (3x)
suele<r£>

1433

soelen

1435

soelen [2x)

1436

soelen (5x),
soele<r>

1439

sullen (6x)

soelen

1443 F

soelen (2x]

1443 N

solen (26x)

1446

soelen (2x)

1449

soelen

1450 И

sullen (3x)

1450 0

sullen

A 1352 N

sullen C2x)

A 1353 JU
A 1353 N

solle<n>

sulle<n>
suelen

A 1379 Π
A 1390

soelen

sulle<"i>
suelen

sullen (2x)

A 1401
A 1402

soelen
suelen

soelen

A 1443 N

solen (26x]

A 1446

soele<Ti>,
soelle<}i>

A 1449

soelen

Het zoeven gegeven overzicht leert ons het volgende :
(o)

1. T/m 1367 geldt steevast de vorm met ue.
(°)
2. Van 1379 J t/m 142B concurreert de spelling ue met andere grafieën, d.w.z.
(o)

behalve

u

in 1421, steeds o(-].

3. Vanaf het eerste stuk na 142B, d.i. het charter van 1433, komt ив
voor.

niet meer

Nu wordt het terrein beheerst door de spelling met ot-], die reeds in het

nieuw gedeelte van 1379 14 haar intrede heeft gedaan, en door ds schrijfwijze
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met

u

in gesloten lettergreep, welke ook reeds eerder, nl. in 1421, is opgetreden.
(o)

Het verdwijnen van de vorm met ue wordt verder geïllustreerd door de gegevens van
f o)

de afschriften : vijfmaal wordt in A 1352 N-A 1402 de spelling ue weggewerkt,
driemaal blijft deze staan.
In de Sittardse charters gaat t.a.v. "zullen" de concurrentie dus in de eerste
plaats tussen de spellingen ue en o(-), waarbij in het laatste geval meestal oe
staat.

Echter vinden wij deze concurrentie ook in andere bronnen, eerst en vooral

in de Belg.-Limb., Venlose en Gelderse oorkonden :
Б72
Belg.-Limb, charters

: suelen met enige uitzonderingen vanaf 1379, doorgaande
tot 1399
solen, soelen passim.

Guigoven 1277
:

673

Venlose charters

Solen naast soelen.
solen 1320, 1369
soelen 1345, 1354, 1367, 1426, 1437, 1458
suelen 1354, suelen 1357, 1359.

674

Gelderse charters

solen 12B6-1371, daarna gaandeweg, hoewel nog voorkomend
in 1392-1444, verdrongen door
soelen 1327-1477;
suelen 1347-1372 + 1402. suellen 1372
soilen 1381-1434.

Verdere gegevens zijn
«•·

-Γ

6

4-

7

Servatiusfragmenten
Aiol 6 7 6
677
Gezondheidsregels

5

hs. +_ 1200

hs. ^ 1220/1240
hs. +_ 1250

Oudenbiezen

1280- 1344

riaastr. charters

1294

I

6

1

7

B

Leven van Jesus

679

riaastr. Stat. Boek
Oork. Sitt. archief

L i m b . Sennoenen
Bernelen 1416

Bernelen 1434
rloyns
Bestiaire

6B4

6Θ0

alleen solder "zult gij".
o

sulen e.var.
du soles.
solen, sulen .

1372

seien
solen, sollen,

hs. +_ 1325

solen, seien.

1380

solen, sollen, sullen.

1385

soelen

1396

soelen, suelen

1434

sullen

1440

spillen.

hs. + 1390

sulen, suln.

6 8 1

suelen Czuelen) , sullen.

682

soeleCn].
hs. +_ 1200/1225

solen.

hs. + 12B0

sulen.
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Б 5

hs. einde 12de eeuw : soin, suln, suln.

666

hs.

Gulikse charters

667

1200

solen.

1251-1445

solen e.var, naast sulen e.var. 12511344, daarna
solen verspreid t/m 1399
soelin e.var, vanaf 1351
soilen vanaf 1386
zullen e.var. vanaf 1399.

Rip. charters
_..,..
. 689
Gollheim

666

o

1262

sulin.
hss. _+_ 12B0-1300

Karlmeinet

hss. +_ 1300

Meurse charters

1346-1423

solen, sulent.
sulen•
sulen 1372, verder
solen, soilen, soelen, sullen, laatst-

Dramenbruchstücke
Judenschreinsbuch
693
Hagen
694
Pilgerfahrt

691
692

vermelde vorm in 1403 en 1423.
hs. +_ 1350
Sul

wir. Suit ir, suie pres.opt. 3 s.

hs. 1352/1353-1395
suelen.
hs. begin 15de eeuw : solen. soilen, soelen, sulen, sullen.
hs. 1444

: soelen.

Het verzamelde materiaal laat ons zien dat er zich min of meer een chronologisch
verschil tussen diverse vormen aftekent.

Oude spellingtypen, zowel in het oostmnl.

als in het mrijnl., zijn solen en sulen, met de karakteristieke wisseling o/u voor
oorspr. wgerm. u in, hier, open syllabe, tot welke categorie ook de grondvorm onfr.
695
ohd. sulan

behoort.

Ter aanvulling wijzen wij nu ook op de nog niet vermelde

voorbeelden sulen Gelre 1335

en zulen, zulen Neerrepen 1361

In het algemeen jonger dan solen, anderzijds langer van belang blijvend, is soelen,
wisselend met een minder dikwijls, en steeds laat, optredend soilen.

Ook soelen

(soilen] is zowel oostmnl. als, met Gulikse charters, Meurse charters. Hagen en
(o]
Pilgerfahrt, mrijnl. Voor deze regionen echter bijna alleen oostmnl. is suelen :
ook
Judenschreinsbuch.
Chronologisch
vormtcharters,
suelen een
soort 1416,
intermezzo
en dateert
Gelderse,
Venlose, Belg.-Limb.,
Sittardse
Bemelen
daarnaast
evenwel
696
het met een enkele uitschieter, b.v. suelt Brustem 1338
vanaf + 1350. Het
optreden van het Sittardse suelen e.var. sluit t.a.v. het beginpunt in zekere mate
aan bij het Gelders-Venlose tijdschema : in Gelre en Venia voorkomend vanaf resp.
r oí
1347 en 1354, verschijnt de ue-spelling in Sittard meteen vanaf 134Θ. In Sittard
handhaaft deze Orthografie zich echter langer, langer ook dan in Belgisch-Limburg,
waar de spelling ue in "zullen" e.var. in haar eerste optreden, m.u.v. Brustem 1338,
ten achter blijft.

De schrijfwijze sullen e.var. tenslotte, waar wij straks nader

op zullen ingaan, is in het afgemeen van vrij late datum.

- 336 -

Een beoordeling van de klankwaarde[n] der ter sprake zijnde schrijfwijzen stuit
op grote moeilijkheden.
702

Volgens Van Heiten

, Van Loey

, Tille

en Vangassen
7G3

kan suelen een klank [eu] bevatten, welke mogelijkheid Van der Meer

voor

Venlo afwijst, dit ten gunste van een klankwaarde [oo]. Wél wil hij een [ eu ]-waarde
aannemen voor soelen, althans voor de Venlose charters na 1369, omdat dan solen uit
zijn materiaal verdwenen is, waarbij wij opmerken dat dit laatste ook geldt voor
(•>]
704
áuelen.
Franck

Van der Meers interpretatie van soelen sluit aan bij die van Van Heiten
, Van Loey

bergd zien.

en Tille

, die in deze spelling eveneens een [eu] geher-

Voor solen neemt alleen Van Heiten

een [eu]- klank aan.

Tille

houdt het hier echter op een "einfache Dehnung", hetgeen volgens haar ook geldt voor
710
soilen. Dornfeld
, om daarmee te besluiten, ziet in Hagens sulen, solen en soelen
schrijfvarianten voor een en dezelfde vorm sulen ("d.i. sülen") en acht de correcte
schrijfwijze ervan solen ("d.i. solen").
(o]
Onze aandacht nu richtend op suelen, kunnen wij vermelden dat op mnl. gebied de
schrijfwijze ue als mogelijke aanduiding van een vocaal met umlaut, i.e. [eu],
niet onbekend is.
711

In de eerste plaats hebben wij hier het getuigenis van Van Loey
f°)

Dan zijn er de in deze paragraaf opgesomde gevallen van ue-spelling voor
wgerm. u in open syllabe

+

umlautsfactor in de Belg.-Limb., Venlose, Gelderse en

Sittardse charters, evenals in S 1396 I, S 1396 II en S 1440.

Ten slotte kunnen
[o]
wij wijzen op de reeds aangehaalde voorbeelden van spelling met ue voor ogerm. au,
712
ohd. ou + umlautsfactor [Loon 1395, Tongeren 1396, Gelre 1361)
en voor ogerm.
713
au, ohd. δ + umlautsfactor (Belg.-Limb, en Gelderse charters)
. De Sitt. charters
hebben in deze categorieën weinig te bieden : heut 1399 0, (A) 1446, huren 1346-1367,
maar geen voorbeelden met ue, hetgeen ook geldt voor heuwe 1399 0, heumoent 1433
(Ghoeuwe 1450 0), op het gebied van ogerm. awi

. De schrijfwijze ue komt in

Sittard daarentegen wél voor in geval van ronding van wgerm. i in open syllabe, nl.
voor "veel", "negen", "haar" pron., verder bij één geval van ronding van wgerm. i
715
in gesloten syllabe : het pron. "hun".
In de eerste drie gevallen heeft het
71R

nsitt. als uitspraak resp. [väö:l], [ neug9] en [(h)äör],
dus met [eu] of een
klank dicht in de buurt daarvan. Wij kunnen daarom zonder gevaar tot de slotsom
(°)
komen dat voor suelen een vocaalwaarde in de zin van [eu] mogelijk is, ook voor
Sittard. Deze umlaut kan men dan verklaren als afkomstig uit de optatiefsituatie,
717
waarin de z.g. preterito-presentia zich blijkbaar bewogen hebben.
Het nlimb.
biedt ons overigens t.a.v. de M.E.-se situatie ten hoogste eenzijdig hulp : het
nsitt. heeft zowel in de inf. als in het pres. 1.3 pi. [zu:13], het nheerl. in de
7 1 Pi

inf. [zu:19], in het pres. 1.3 pi. [zo:13]

, steeds dus vormen met korte vocaal.

(o)

Nog moeilijker dan voor suelen is de klankachtergrond te bepalen voor de typen
(o)

solen, soelen en soilen.

Wij menen echter dat de spellingen suelen, solen, soelen

en soilen in het oostmnl. binnen een zelfde vlak liggen, ook in het msitt. Ter
staving van deze mening hoeven wij niet onmiddellijk te wijzen op het doublet suelen—
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soelen in CA) 1402. Veeleer willen wij de aandacht vestigen op de overeenkomst
in spellingbeeld die in de Sitt. charters bestaat tussen "zullen" enerzijds en
"veel", "negen", "haar", "hem", "hun" anderzijds.
719
eenkomst tussen "zullen" en het pron. "haar".

Het duidelijkst is deze overOok in het laatste geval is de

(o)

spelling ue

t/m 1367 zonder concurrentie van o[-], maar nestelt de laatstvermelde

Orthografie, •[-) dus, zich in vanaf 1379 M, overigens nog sterker dan voor "zullen".
Hierbij maakt de o-spelling voor "haar" contact met de zodanige voor "veel", "negen",
"hem" en "hun", zodat wij voor de tijd vanaf 1379 [voor "veel" 1390] te doen hebben
met een vrij hecht gebouwd o-spellingcomplex.
geëlimineerd.

De schrijfwijze Vie is daarin niet

Wij wijzen op de doorlopende ue-lijn in het charter van 1414, die

wij in 5 15 reeds karakteriseerden als een vermoedelijk archaistische.
Aan het einde van $ 25 schreven wij dat het ons niet mogelijk is een klankachtergrond in de geest van [ oo ] te achterhalen voor het pron. "haar". Wij kunnen deze
uitspraak vervolledigen : dit is ook niet mogelijk voor de o-spelling in "veel",
"negen", "hem" en "hun",
blijkt.

naar uit het geschrevene in } 15 voldoende duidelijk

Wél zou dit kunnen voor de o-spelling in "horen" inf., welke o-spelling

regelmatig voorkomt vanaf 1379 M, terwijl er in de periode 134В-13Б7 met één uitzondering (horen 1351] steeds S

staat.

Deze verdeling u — o

sluit chronologisch

aan bij die in "haar" e t c , maar de spelling o(e] kán hier terug te voeren zijn
tot het uiteindelijke bestaan van een, niet met umlaut verschijnende, oo-klank,
720
hetzij in het standaardmnl., hetzij zelfs in het mrijnl.
De o-spelling in
"haar" etc. kan daarentegen alleen maar in verband worden gebracht met een geronde
voorklinker, in de buurt van de vocaal in nsitt. [väö:l], [ Chläör], [(h)äöm] of
[neug3].

Wij moeten dit dan zo begrijpen dat de u- en de o-spelling, door het

overlopen in dezelfde functies, het aspect, c.q. de mogelijkheid, hebben gekregen
van gelijkwaardigheid, waardoor het kan gebeuren dat de o-spelling "hypercorrect"
een geronde voorklinker aangeeft, nl. een zodanige die niet ontstaan is uit umlaut
— z o n d e r welke wij een oo-klank gehad zouden hebben — m a a r op andere wijze, als
net in [väö:l] etc. of [neug3].

Wij hebben hier een situatie die onze gedachten

terug voert naar de in de vorige paragraaf behandelde wisseling u (v] - o voor een
in eerste instantie korte vocaal, zodat wij het aldaar gevonden resultaat nu kunnen
aanvullen.

In elk geval worden ook doubletten als hueren, huere<n>—hoortei

(3x)

1414 (hueren - hoer 2x, hoeren 2x A 1352 Ν), suelen - soelen (A) 1402 duidelijker,
o

o

waarbij wij verder nog wijzen op huen, huen - hoen (2x) 1414, hun - hoene<n> 1421.
Wellicht kunnen wij nu eveneens de spelling met oi verklaren in roibsoetz 1436
"koolzaad" gen.s., naast Rubezaets 1360, Ruoesoetz 1379 J (3x]
en in hoisken
722
1450 0 "huisje" a c e s . naast huus e.var. 134 e.v.
Het nsitt. heeft hier
723
althans geronde v o o r k l i n k e r s : [ r u i : p s a o : t ]
en, met v o c a a l v e r k o r t i n g ,
724
[(h)usk3]
.
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o laat ons, na het nu geschrevene, in bepaalde

situaties denken aan gelijkwaardigheid van schrijfwijze, ook bij de verschijnings
vormen der o-spelling-alleen moet dit aspect in het oog worden gehouden, met
name t.a.v. het onderhavige "zullen".

Het bleek ons in het voorafgaande dat in de

diverse bronnen soelen doorgaans jonger is dan solen en dat sollen nog later is.
Echter geldt voor de representatie van wgerm. u in het algemeen dat spelling met
twee tekens in open lettergreep een jonger verschijnsel is dan spelling met één
teken, voor welke kwestie wij met name verwijzen naar ons overzicht.

In dit op-

zicht vinden wij een parallel met de situatie rond andere vocaaltekens.

Voor

Sittard is te schrijven dat spelling met twee tekens in open syllabe voor o doorgaans optreedt vanaf 1390, voor a in de regel vanaf 1401, voor e, ingeval het
althans ее betreft, vanaf 1369, voor i < wgerr1. ΐ vanaf 1369 en voor u < wgerm. û
725
vanaf 1404.
Het lengteteken i in oi, ai en ei is daarbij zonder meer een
oostelijke variant van de grafische e, naast o optredend vanaf 1369 (1x)/1379 Π
(6x), naast a vanaf 1379 Π en naast e eveneens vanaf 1379 M, in praktisch al deze
726
gevallen overigens, nog, in gesloten lettergreep.
Al valt de spelling met twee
[o)

vocaaltekens in suelen buiten dit chronologisch kader — omdat de grafie ue mis727
schien van Franse oorsprong is
, in dat geval kant en klaar oveigenomen ? —
wij menen anderzijds te hebben aangetoond dat solen, soelen en sollen zonder meer
als eikaars spellingvarianten beschouwd kunnen worden : solen als een oudere, soelen
als een jongere en sollen evenals als een jongere, maar dan met vervanging van de
e door de in oorsprong Rijnlandse i.

Het is daarom o.i. niet juist achter één van

deze schrijfwijzen, i.e. die met oe, een andere klank te zoeken dan achter de beide
overige, nl. die met o en oi, zoals zowel Tille als Van der Иеег, maar OOK Van Loey,
waarover dadelijk meer, doet.

Zo hebben wij er ook niet aan gedacht klankverschil

te zoeken tussen b.v. voele 1390, (A) 1402, 1417, voell 1427 enerzijds en vole 1411 ,
voil 1401 anderzijds, en bij anderen hebben wij bij analoge situatie evenmin een
streven daartoe gevonden.
klankkwettig oud (< sulan}",

Wanneer Van Loey

schrijft ¡"Limburgs solen

dit dan in tegenstelling tot een "solen",

alleen is

gaat hij

t.a.v. de klankwaarde te zeer uit van de uiterlijke vorm van één spellingvariant,
met verwaarlozing van de gehele samenhang.

Daarbij mag er niet zonder meer ge729
plegen.

schreven worden over een "Limburgs" solen, zoals Van Loey en Schönfeld

Deze spellingvorm komt ook voor in de Gelderse charters en, buiten het mnl. gebied,
in mrijnl. bronnen, welke verdeling trouwens eveneens geldt voor soelen en soilen.
Waar het echter om gaat is dat, althans in het oostmnl., het gebruik van de ter
[o)
sprake gekomen ule]-/o(-)-vormen van "zullen", "veel", "negen", "haar", "hem",
"hun" in onze bronnen in eerste instantie een kwestie is van deelnemen aan algemenere spellingbewegingen.

Dat deze bij opnane in het lokale, bv.

het Sitt., spel-

linggebruik aldaar dezelfde klankwaarde kunnen vertegenwoordigen, kan dan ook

- 339 alleen maar het gevolg zijn van orthografische gelijkwaardigheid op geografisch
bredere basis.
Komen wij t.a.v. solen, soelen en soilen tot de vaststelling van een groter
[o]
Oostned.-Rijnlands verband, voor suelen is, zagen wij, het domein beperkter.
Vergelijken wij deze ue-spelling met die in "veel", "negen", "haar" en "hun", dan
krijgen wij het volgende schema :
type vuele

: Sittard;

type nueghen

: Sittard;

type huer, huen : Belg.-Limb., Venlo, Gelre, Sittard, Sitt. archief;
type suelen

: Belg.-Limb., Venlo, Gelre, Sittard, Sitt. archief, Bemelen,
Judenschreinsbuch.

Hier tekent zich dus een voornamelijk oostmnl. spellinggenre af dat bovendien
gaarne verschijnt in Sittard.

Overeenkomst in bronnendistributie kan daarbij

worden opgevat als een argument voor overeenkomst in klank.
Het is moeilijk uit te maken of deze ue-spelling diepere geografische relatie
730
heeft. Het Brusselse suelen 1412, 1427, 1440
is in elk geval later dan het
(o]
oostmnl. suelen, net zoals m.u.v. huerre Mechelen 1304 het Brab. type huer jonger
731
is dan de oostmnl. pendant daarvan

. Stuiten wij hier op detailinvloed van het

eigenlijke oostmnl. op het mbrab. ? Wij vinden echter in Vlaanderen voor suelen
nog oudere voorbeelden dan in het oostmnl. en het mbrab., nl. in Brugge 1270, 1295
уз τ

, terwijl trouwens de spelling ue voor in open syllabe staande wgerm. u + um733
lautsfactor door Van Loey
vooral gezien wordt als Vlaams, waarbij ook Brabant
hier ue-spellingen heeft, alsmede voor wgerm.6 + umlautsfactor.
Wellicht gaan
er impulsen uit én van het westelijker én van het oostelijker mnl. waarbij nog
het probleem komt van mogelijke Franse oorsprong van de spelling ue .
M
Nog niet besproken is intussen de vorm sullen e.var., met u en -11-. Volgens
734
735
Van Loey
is sullen voor het mnl. bij uitstek Vlaams, hetgeen Vangassen
bestrijdt. Op oostmnl. gebied vinden wij deze vorm het eerst in Gelre (131B),
73R
waar deze zich handhaaft en vooral in de periode 13B5-1500 regelmatig voorkomt
Latere verschijningsdata zijn : Belgisch-Limburg 1375, afgezien van een éénmaal
737
voorkomend sullen in het in datering onzekere charter van 1300 uit St.-Truiden
;
7Я R

verder : Venlo 1452
. Overige data hebben wij reeds vermeld, waarbij wij her
inneren aan het feit dat zullen m.var. in ons Guliks materiaal verschijnt vanaf
1399 en in onze Meurse documenten, in de gedaante van sullen, optreedt in 1403
en 1423. M.u.v. Gelre 131B komt sullen op oostmnl.-mrijnl. gebied dus laat voor,
hetgeen niet pleit tegen ontlening aan andere regionen. Anderzijds moeten wij
739
echter wijzen op mhd. suln, süln
, in de Limb. Sermoenen o.i. zonder meer afo
740
geschreven als suln, in Rother vertegenwoordigd door suln, suln
, op schollen
741
in het mnd.
Hoe dan ook, wij geloven voor "zullen" aan het bestaan van twee
categorieën in ons onderzoekingsgebied : een met lange en een met korte stamvocaal.
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Deze laatste, voor het oostmnl. met name die welke gerepresenteerd wordt door de
spelling sullen e.var., heeft dan blijkbaar op den duur de eerste afgelost — e e n
742
althans op mnl. gebied t.a.v. "zullen" blijkbaar gewoon verschijnsel
— hetgeen
o.a. resulteerde in het nsitt. en nheerl. [zu:13]. De vorm sollen daarentegen is
743
in eerste instantie Keuls.
Ze ontbreekt in de Belg.-Limb, en Venlose charters,
744
maar komt wel voor in Maastricht 1372, Maastr.Stat.Boek, Gelre 1493, 1500
en
Sittard 1450 0 —

daarnaast staan nog de moeilijker in te delen vormen solder in

Servatiusfragmenten en sol wir in Oudenbiezen — o . i . steeds als louter geschreven
vorm, hetgeen ons niet belet verwantschap aan te nemen tussen het nheerl. [zo:13]
en dit Keulse sollen.
Opvallend is in onze charters de spelling spellen 1417, soelle<h> A 1446, die
eveneens tweemaal verschijnt in Gelre f1355, 1467), vergezeld van een eenmaal
745
voorkomend suellen (1372]
, welke laatste vorm ook eenmaal wordt aangetroffen
in Belgisch-Limburg : Heers 13B3

. Wij hoeven bij deze spellingen niet direct

te denken aan een contaminatie van soelen, suelen enerzijds en sullen anderzijds.
Het is nl. ook mogelijk dat er sprake is van overbodige consonantdubbelspelling,
747
een verschijnsel dat, ook, op oostmnl. gebied uit andere voorbeelden bekend is
Hiermee wordt ook het naast elkaar staan van soellen en soelen in 1417 en van
soelle<n> en soele<n> in A 1446, soelen (2x) in 1446, beter verklaard.
[o]

(o)

Nu wij in het voorafgaande geschreven hebben over de spelling ue in suelen,
herinneren wij ons, hiermede overgaande tot de tweede spellinggroep, de Orthografie
(o)

o

(o]

end in
ue in vueren 1399 J, suens, vruemen, muegen, de laatste drie vormen voorkomend
74Θ
1399 0, bij welke voorbeelden zich Vuert "voorts" 1399 0, met, wel gerekte
(o)

oorspr. korte voc.

ойг г + dent., kan aansluiten en waarbij muegen wordt vooraf-

o

f o)

o

gegaan door mughen in 1352 F. Aangezien muegen resp. mughen, steeds pres. 3 pi.,
behoort tot de preterito-presentia, zijn wij direct geneigd voor deze beide
749
spellingvormen contact te zoeken met zodanige voor "zullen".
Het spelling
beeld voor de in de Sitt. charters voorkomende pres. 3 pi.-vorm "mogen" is echter
gevarieerder dan dat voor "zullen". Niet alleen hebben wij in het eerste geval
(o)

de vocaalspelling ue

o

in 1399 0 en u in 1352 F, maar verder meghen, mege<n> in

134Θ, 1351, 1399 J, maghen, mag[h)e<n> in 1360, 1411, 1426, mogihlen, mogCh]e<n>
in 1350. 1435, 1436, 1439, (A) 1446, 1450 0 CA 1449), moigen, moige<n> in 1379 M,
1401, CA) 1402, 1404 en moegCh)en in CA) 1390, 1414, 1417, 1427. 1443 F, 1449,
1450 Π, (A 1401, A 1379 M : -η).
pliceerd.

De situatie in het nlimb. is niet minder gecom

In het nsitt. vinden wij zowel voor de inf. als voor het pres. 3 pi.

de vorm [ maag3 ].

Ten Z.W. van Sittard, b.v. in Beek, treffen wij echter in beide

gevallen [ maog3] aan.

In Heerlen, ten Z.O. van Sittard dus, wordt een scheiding

gemaakt tussen inf. en pres.pl.
De infinitief luidt er [maog3]
, het pres.
751
3 pi. [zie maag3]
. Klankwettig is steeds de vorm met [aa], zoals ons een

- 341 blik op het ohd. doet zien.

Daar gelden als oudste vormen voor inf. en pres.

pi. magon resp. magun.

De vormen met u : mugan, mugun, zijn van jongere datum
752
en treden voor het eerst op in het Frankisch tij Tatian en Otfried.
Het is
dit u-type, onfr.
mugan, dat wij terugvinden in de A.B.-vorm mogen, dialectisch
753
754
meugen

, maar ook in nsitt. [ mui:g31ik(h)eit) ]

"mogelijk(heid)". Voor

[ maog3 ] kunnen we wellicht verband aannemen met het Rijnlandse, volgens Kramer
vooral Rijnfrankische, mogen, dat verklaard wordt als secundaire vorming bij
к-

7 5 6

het pret. mohte
Het is niet gemakkelijk een verbinding tot stand te brengen tussen de geschreven
vormen in de Sitt. charters en de toestand in het nsitt.
kan beantwoorden aan nsitt. [maag3].

De vorm maghen/mag[hi e^h>

Is meghen, mege<n> dan een umlaut bevattende

variant hiervan, die wij echter in het gehele nlimb. m e t hebben aangetroffen '
De situatie waarin alle vermelde vormen optreden, is steeds dezelfde : bij in
gebreke van betaling blijven van de schuldenaar(s) mogen de schuldeisers de hand
slaan aan het onderpand.

Een optatiefsituatie is dus mogelijk en wij kunnen trou

wens dan ook de in $ 26 vermelde pret. 3 pi.-vorm muchten 1379 J, omdat deze net
verschijnt in de aangeduide formule — S o muchten die meister

hoen hand sloen

o

aan dat vurs^ onderpant —
hebbend.

met een gerust hart beschouwen als een optatieffunctie

Anderzijds hoeft deze optatiefsituatie niet altijd als zodanig gevoeld

c.q. uitgedrukt te zijn, vandaar mogelijk de afwisseling maghen e.var. 1360 e.v.
— m e g h e n e.var. 134B e.v..

Het is overigens m e t per se onmogelijk dat de spelling

a een klank [ao] aangeeft

, maar dan zou het msitt. een jongere klankvorm heb

ben gekend dan het nsitt. heeft.

Anderzijds zouden wij dan wellicht beter raad

weten met de schrijfwijze o(-) in moghen e.var. 1360 e.V., moigen/moige<r> 1379 M
-1С. О

e.V., moeg(h)en 1414 e.v.

. Bezwaarlijk lijkt dan echter weer de combinatie

(о)

о

Го)

met mughen 1352 F en muegen 1399 0, waarbij nog komt dat de spelling met ue in het
charter 1399 0 m e t alleen staat, zoals wij aan het begin van deze paragraaf zagen,
terwijl wij bovendien ook nog het voorbeeld moghe 3 s. 1421, met onbetwistbare pres.
opt.-functie, hebben.

Is er t.a.v. alle o

umlaut ontstane klank [eu] ?

en u-vormen dan sprake van een door

In het mnl. heeft moghen in enkele presensvormen ook

in de ind. umlaut, maar dit is te beschouwen als een Brabants-Vlaams verschijnsel
759
Umlaut in de indicatief van "mogen" vinden wij dan ook tegenwoordig nauwelijks
7 RH

in Limburg.

Natuurlijk kunnen wij voor oudere perioden denken aan een umlaut

die ontstaan is in optatiefsituatie, al zijn wij ook hier niet in staat te wijzen
TRI
op nlimb. parallellisme.

Tille

rekent alle in haar materiaal verschijnende

vormen van "mogen" tot die met "Umlautsmoglichkeit".

Het betreft daarbij als meest

voorkomende spelling mogen 1286-149B C24 charters), dan moegen 1361-1477 (16 char
ters), moigen 1385-1500 (21 charters), moghen 1312, muge opt . 1318, 1359, mugen
1359.

Tille acht voor mogen de vorm zonder umlaut echter "herrschend".

Een
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r1

vergelijking met moegen tr m m ¿en trekt /-

.

Hier gelJt ech+c

. /jannesr

wij de desbetreffende data b e d i j k e n , hetzelfde als voor de reeds geschetste varhouding s o l e n — s o e l e n , soilen : de spelling met twee tekens in open syllabe is
zonder m e e r een jongere variant van d e , o u d e r e , gewoonte een lange vocaal in open
syllabe met één teken te schrijven.
umlaut.

W i j kunnen nu trachten

(o)

u

In elk geval is o(-) niet bewijzend
en

joor

(0)

ue te hulp te roepen.

o

Voor muRlhlen blijkt bij een beschouwing der diverse data dat wij te doen hebben
(o)

met een oud spellingtype, dat herinnert aan sulen.
len mugen/sulen in A i o l , Bestiaire en W I 55
1 ^2 fi
en ir m u g e t / wir sulen in H a g e n .

L III 236

W i j wijzen hier op de p a r a l l e l -

, mugen/sulsn in L III 120

,

Voor verdere u-vormen in "mogen"

o

herinneren w i j aan mugestu in Gezondheidsregels

(naast moge pres.opt. 3 s.

! ] ,

о

m u g e , mugit in Floyris en mugen in Ennen 1256, 1 2 6 0 .

Steeds hebben w i j dus te
о

doen met oude voorbeelden.

Op grond van het gevonden resultaat moeten wij de u

o

o

zowel in het S i t t . mughen 1352 F als in het Gelderse mugen 1359 beschouwen als
een archaistische spelling, voor welke evengoed, r e e d s , mog[h)en hao kunnen staan.
Dit feit hoeft echter, weten wij nu, niet direct te pleiten tegen umlaut, welke
met name aanwezig kán zijn achter de Gelderse opt. muge 131В, 1359, waarbij wij
ook nog de opvallende spelling möghsn Gelre 1312 in het oog moeten houden.
Vervolgens richten w i j onze aandacht op muegen 1399 0.
In onze o o s t m l . bronnen

M

hebben wij deze spelling alleen gevonden in 1399 0 en in S 1396 I I .

De vraag die

w i j ons nu stellen i s , of er een spellingrelatie bestaat tot de ue-vorm zuelen
e.var. 1348 e.v.

Het antwoord daarop moet ontkennend luiden

: in 1399 0 staat in

"zullen", evenals trouwens in het nu niet ter sprake zijnde "hun", de vocaalspelling o e .

Bovendien hebben de volgende charters ue e.var. voor "zullen", maar o(-)

voor "mogen" : 1350, (A) 1 3 9 0 , CA] 1 4 0 2 , 1 4 0 4 , 1 4 1 4 .

Daarentegen bestaat er wél
o

verband met de

overige genoemde ue-spellingen in 1399 0 : s u e n s , vruemen, V u e r t ,

in die zin dat het alleen dit charter is waarin de onderhavige schrijfwijze opt r e e d t , m a a r dat deze in de overige documenten o n t b r e e k t , w a n n e e r er van het desbetreffende woord meer voorbeelden in deze stukken v o o r k o m e n .
deling voor "mogen" wezen wij reeds in het v o o r a f g a a n d e .

Dp de spellingver-

Nu kunnen w i j de aandacht

o

vestigen op de vocaalspelling in "zoon" en "voorts"; vruemen verschijnt in onze
charters slechts éénmaal en wel in deze vorm.

Voor "zoon" vinden wij : oe in 1 3 5 0 ,

1 3 6 0 , 1 3 6 2 , 1369, CA) 1 4 0 2 , 1 4 2 7 , (A 1 3 9 0 ) ; o in 1 3 5 1 , 1353 JA, 1360, (A) 1379 M
f 3 x ) , 1379 J, 1 3 9 0 . 1 4 1 1 , 1443 F; voor "voorts" : oe in 1352 F, 1352 N , 1 4 2 1 , 1 4 2 8 ,
CA 1379 ІЧ); oi in CA) 1379 M, 1404, 1 4 1 8 , 1421, 1427, CA) 1446. ГЛ 1352 N1 : o in 1379 h
CA) 1443 N .

Er tekent zich bij de schrijver van 1399 0 dus een voorkeur af voor
(o)

o

de spelling u e , waarbij zeker voor vruemen en Vuert niet te denken is aan

umlaut

7 c*3

усу

, t.a.v. welke kwestie w i j ook wijzen op n s i t t . [ v o o r t ] / [ v o o r s j ]
etymol. "voort" / "voorts".

"dadelijk",

Overigens staat ook vueren 1399 J met deze ue-spelling
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alleen.

In de andere charters waarin dit voorbeeld verschijnt, staat oe in (A)

1402, 1404, 1417, 1416, 1435, 1439 (A 1446), oi in 1411, 1417, 1435, 1436, 1443 F,
1450 0, o in (A) 1402, 1411, 1446.

Moeten wij nu voor de vermelde ue-spellingen

contact zoeken met de schrijfwijze ue voor wgerm. ó, welke Orthografie in 1399 J
764
en 1399 0, eveneens, relatief frequent is
? Daarmee stuiten wij echter op
het probleem van de klankgelijkheid, welke wij in de betrokken situaties slechts
765
verwezenlijkt kunnen zien
wanneer wij aannemen dat voor de schrijver van 1399 Q
Го)

*-

de vorm muegen een klankwaarde heeft die kan worden afgeleid uit

mugan, waarbij

dan echter de vraag rijst in hoeverre deze persoonlijke situatie overeenkomt met
de msitt., die wellicht eerder aansluit bij de spellingvorm magfh]en 1360 e.v. en
nsitt. [maagd].

Echter overschrijden wij o.i. niet de grenzen der voorzichtigheid

wanneer wij, in het oog houdend dat de charters 1399 J en 1399 0 geschreven zijn
76R
door één en dezelfde persoon
, de toestand zo formuleren dat bij deze schrijver
een neiging is te constateren i.p.v. oe ue te bezigen, waarbij wij andermaal uitkomen bij onderlinge verwisselbaarheid der schrijfwijze met o en die met u.

De

gevonden ue-lijn zou overigens heel goed teruggevonden kunnen worden in de oorkonden
S 1396 I en S 1396 II.
o

In S 1396 I vinden wij nl. zowel vuert als duen, duen,
o

o

in S 1396 II mueËe<n>, suelen, suelen, huen, huen naast 2x duen, en naar alle waarschijnlijkheid zijn alle vier ter sprake gebrachte charters, i.e. 1399 J, 1399 0,
S 1396 I en S 1396 II, van dezelfde hand

767

.

Onze beschouwing over "mogen" etc. afrondend, willen wij besluiten met de
volgende conclusie, welke uiteraard met voorzichtigheid dient te worden gehanteerd :
Met een msitt. klankrealiteit schijnt overeen te komen de spelling maghen,
mag[hje<li> 1360 e.v., eventueel ook, maar dan met umlaut, meghen, mege<n> 1348 e.V..
De spelling mogth]en, moghe<i> 1350 e.V., moeg[h]en [A) 1390 e.V., moigen, moige<n>
1379 Π e.v. beantwoordt aan een geografisch breder schriftbeeld, in 1399 0 indivif o]
dueel vervangen door muegen. Het betreft hier een louter schriftelijk proces —
o

terzijde herinneren wij aan het naast elkaar staan van muege<n> en moghen in S 1396
II —

zonder dat wij daaruit een klankindicatie kunnen afleiden, wat wij wél konden
o

bij suelen/soelen e.var. —huer/hoer etc.

(o)

Hetzelfde als t.a.v. muegen geldt voor
Co)

de overige bij deze vorm ter sprake gebrachte voorbeelden met ue.

Wij hebben waar-

schijnlijk steeds te doen met een individueel, eventueel individueel-Sittards,
trekje.
Als derde grotere spellinggroep noemden wij reeds die van het voorzetsel/bijwoord
"voor".

Het betreft hier het zelfstandig optredend voorzetsel, in enkele gevallen

het zelfstandig bijwoord en in een groot aantal voorbeelden het als compositumdeel
optredend bijwoord "voor".

In het laatste geval bieden onze charters een rijke

oogst aan vormen die het begrip "voorschreven" p.p., d.w.z. "reeds genoemd[e)"
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aangeven : vorscreuen e.var. 1350 e.V., voirschreuen 1379 [4, vurscr°jenre, vurscreue<Ti>re 13Б9,

игзсЬгеие«ф>ге 1379 J, met velerlei afkortingen als vorszi•) 134
768
Γ")
e.ν., vorsc(h)ríe)
1349 e.V., voirs^ etc. 1401 e .v. , voers^ A 1353 N, vursz etc.

fΊ
1360 e.V., ook vorge 1379 J, voirg(e)Cn] 1379 M, 1417, vurgte) 1427, 1443 N "voor(ge)·
noemd(e)".

Wij geven nu een overzicht van de frequentie der vocaalspellingen juist

in dit composituraelement "voor", voorafgegaan door een zodanig overzicht betreffende
het zelfstandige voorzetsel c.q. bijwoord :
voer e.var.
voir

vuer

vor- e.var.
t°)
vur

voir-

vor-

134Θ

1 χ

1349

2 χ

7x

1350

2 χ

12 χ

1351

1 χ

7 χ

1352 F

2 χ

13 χ

1352 N

2 χ

14 χ

1353 JA

1 χ

8 χ

1353 JU

2 χ

9 χ

1353 N

3 χ

9 χ

1356

1 χ

θ χ

1357

2 χ

θ χ

1360

2 χ
3 χ

136Θ

1 χ

1369

2 χ

1379 Π

2 χ

5

X

3 χ

9

X

1 χ

10

X

2

X

10

X

20

X

17

X

1 χ
10 χ

1379 J

1 χ

1390

2 χ

vur-

B χ

1362
1367

(01

15 χ
1 χ

4 χ
1 χ

9 χ
1 χ

1399 J

3 χ

10 χ

1399 0

3 χ

16 χ

1401

4 χ

1402

3 χ

1404

1 χ

6 χ

20 χ

1411

1 χ

4 χ

21 χ

1414

3 χ

7 χ
17 χ

2 χ

13 χ

1417

2 χ

18 χ

1418

1 χ

15 χ

1421

1 χ

3 χ

34 χ

- 445
voer э.var.
voer

о

voir

vuer

vor- e var.

С»)
vur

аег

voer-

voir-

vor-

^ul-

1425

3

χ

4 χ

1426

4

χ

12 χ

1427

3

χ

16 χ

142В

1

χ

1433

7

χ

1435

4

χ

12 χ

1436

5

χ

22 χ

1439

4

χ

11 χ

1443 F

4

χ

17 χ

1443 Ν

19

χ

1446

6

χ

15 χ

1449

7

χ

17 χ

1450 Π

6

χ

17 χ

3

χ

24 χ

1450 0

1 χ

Α 1352 IM

1

А 1Э79 Μ
1 χ

Α 1401

1 χ

49 χ

1 χ

13 χ
9 χ
6 χ

θ χ

16 χ

3 χ

1 χ

3 χ

1 χ

10 χ

17 χ
19 χ

Α 1446

1 χ
15 χ

3 χ

Α 1443 Ν

Α 1449

1 χ

2 χ

2 χ

Α 1390

Α 1402

1 χ

2 χ

3 χ

6 χ
16 χ

2 χ

Α 1353 JU
Α ,1353 Ν

χ

1 χ

1 χ

49 χ

6 χ

15 χ

5 χ

16 χ
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Uit dit overzicht blijkt dat de o-spelling hier aanvankelijk sterk staat.
Daarnaast treedt echter reeds vroeg concurrentie van de u-spelling op, vooral in
het compositum.

Deze concurrentie van de u-spelling neemt toe vanaf resp. 1360

(o]

[o]

(o]

(VUT-] en 1379 J (vur), terwijl vanaf 1421 vur(-) het terrein praktisch alleen
[o]
beheerst. De afschriften neigen al vanaf het begin tot u , met name in het type
[o)
yur-.

Het geschetste beeld wordt niet noemenswaardig gewijzigd door de overige

voorbeelden waarin het element "voor" optreedt : gheuorwart e.var. p.p. 1352 F,
(A) 1379 M, gevurwart 1379 J, vurwarde e.var. subst. 1379 J, (A) 1390, 1399 J,
1399 0 (2x), 1421 (4x), 1426, 1427, voirdacht subst. 1421, voirgeordiniert 1421,
vurtiden 142B, vurmails 1443 N, vurh<er>ren [2x] 1443 N, vurkundigen "van te voren
aankondigen" inf. 1443 N.
In het nlimb. is
[veur]

er geen verschil tussen voorzetsel en bijwoord : nsitt. nvenl.

, nheerl.[ vuur ]
771

het Rijnland voorkomt

, met umlaut, die in de omschreven situaties ook in

. De invloed van de vorm met oorspr. umlautsfactor

—

onfr. ohd. os. furi, nhd. für, tegenover de vorm zonder oorspr. umlautsfactor, onfr.
fore, ohd. fora, nhd. vor
mfr. neemt Bach

—

is hier wel doorslaggevend geweest.

Voor het

in alle functies een vocaal met umlaut aan, terwijl Lasch

hetzelfde doet voor het mnd.

In het mnl. kent zeker het voorzetsel umlaut, volgens
77 R

Franck-Van Wijk, Van Heiten en Van Loey

. Combinatie van de oudere en de heden-

daagse gegevens doet ons zowel voor het voorzetsel als voor het bijwoord in het
mlimb. een vocaal met umlaut aannemen.

Een waarde in de buurt van nsitt. [veur]

is daarbij zeker voor het msitt. niet onmogelijk.
lende, vaer 1390 —

naast 2x voer en 1x vür —

Het éénmaal voorkomende, opval-

kunnen wij niet verklaren

is zeker een vreemde, louter schriftelijke, eend in de Sittardse bijt.

, maar
Het afschrift

heeft hier voir.
Nu wij t.a.v. de Sitt. charters wederom uitkomen bij de mogelijke aanwezigheid
van een geronde voorklinker, valt het ons op dat het spellingverloop hier afwijkt
van het reeds vastgestelde bij "horen", "zullen", "veel", "negen", "haar", "hem",
"hun", waar, voorzover voorkomend, de u-spelling net in de oudere, en de o-spelling
juist in de jongere oorkonden geconcentreerd is.

Deze tegenstelling kunnen wij

alleen zo verklaren dat de eraan ten grondslag liggende spellingtradities gescheiden
wegen gaan.

Hier dient het volgende opgemerkt te worden :
o

In het m-Pr. staat meestal vur ("d.i. vür") , zo ook in Göllheim hs. F (vur) ,
terwijl hs. D en H in de regel vor hebben, echter meestal te beoordelen als
77B
schrijfwijze voor vur
. De schrijfwijze vur[-] vinden wij ook, zagen wij in
ons overzicht van de spellingen voor wgerm. u in open syllabe, in Judenschreinsbuch en Pilgerfahrt.

In de Gulikse en Meurse charters tekenden wij vur(-), getuige

dit overzicht, op in W I 21 В ^
1076

1289

, W IV 34B5

1 2 9 9

5 1

(naast voir e.var.), 69 A "^ 6 3 , 69 В 1 2 6 3 , w II

, L III 120 1 3 1 2 , L III 409

1 3 4 4

, L III 429

1346

, L III
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561

1356

, L III 676 ^ 6 7 , L III 7 7

1376

, S 1401, S 1421. Voor het oostmnl . wijzen

wij eveneens op ons overzicht, waar wij de typen vur en vor naast elkaar zien voorkomen in Aiol, Oudenbiezen en Belg.-Limb, charters.

Afzonderlijk moeten wij hier

de aandacht vestigen op de Venlose en de Gelderse oorkonden. In de Venlose stuk779
ken
verschijnen de concurrerende spellingen
illlr
alle reeds vanaf het begin naast
elkaar : vur 1320, vor 1320, voer 1320, .C.°i
vufsz 1320, vorscreuen 1320, voersz 1320,
~""~
7S0
voirsz 1320.

In Tilles

materiaal doet vur echter eerst zijn intrede in 1382

en blijft deze vorm, voorkomend tot 1500, in de minderheid tegenover voer 1332-14 1
en voir 1361-1499, terwijl vor slechts een ondergeschikte rol speelt.
Opvallend, zowel t.a.v. vur[-) als t.a.v. vor-, is het feit dat een blijkbaar
lange vocaal veelvuldig viór г met enkel teken wordt geschreven.

Natuurlijk moet

hier gewezen worden op de mogelijkheid van werkelijke vocaalverkorting, onder
7fl1

invloed van geringer accent, zoals ook Van der Meer
overweegt. Daarbij worden
wij gewaarschuwd door spellingen als verscreuen Neerrepen 1361 (2x) en versien
7ñ7
Tongeren 1396

. Het betreft hier echter alleen "voor" als compositumdeel en

slechts in dit geval kan gedacht worden aan geringer accent, nl. in het type
(o)

vorscreuen e t c , ν org e etc. Niet verklaard wordt dan de spelling vur van het zelf
standig optredende voorzetsel (bijwoord) en evenmin de schrijfwijze (-]uor-, vurin gheuorwart e t c , waar het hoofdaccent steeds op "voor" valt.

Trouwens, ook voor

"voor(-)" in het algemeen wordt met de mogelijkheid van vocaalverkorting niet de
opvallend grote frequentie verklaard die de spelling met één vocaalteken heeft,
niet alleen in ons materiaal, maar ook daarbuiten.
(o)

Bovendien behoren vors;;, vor*~

fo)

scth)ríe), vu£sz, vorge, vurge tot die woorden die alleen verklankt worden, op
welke wijze dan ook, bij het lezen van de desbetreffende charters, maar die daarbuiten nauwelijks een bestaan voeren. Wij kunnen daarom, het een en ander overwogen hebbend, de vocalische enkelspelling in vor-, vur[-) het beste in verband
brengen met het feit dat net vdór г (+ cons.), hoewel in mindere mate ook vódr
andere consonanten, een lange vocaal meermalen, als uitvloeisel van een oudere
schrijftraditie, in gesloten syllabe geschreven wordt met één teken, niet alleen
7ЯЯ
in de Sittardse charters, maar ook in andere bronnen
. Zeer sterk in de ban van
(o)

deze archaistische spellingtraditie staat dan de compositumcomponent vor-, vur-,
hetgeen goed te begrijpen is, aangezien de toevoeging vorscreuen, vors;;, vorsc(h]r(e),
(θ)

[θ]

(θ)

.

_ C U J . I _ -

vorge, vurscreuenre, vursz, vurgIe), met verdere varianten, al vanaf het begin op
treedt als louter conventioneel element.

Voor het alleenstaande voorz./bijw.

betekent de overgang van o- naar u-schrijfwijze doorgaans tevens een aansluiting
bij de archaistische enkelspelling van laatstvermelde vocaal. Wel moet er hier
onmiddellijk op gewezen worden dat dit archaistische aspect alleen geldt, wanneer
men het beziet vanuit mnl. standpunt, aangezien het woordbeeld vur [terzijde ge
staan door vor) in het mfг. het gewone is, naar wij zagen.
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(o]

Een andere kwestie is, in hoeverre, ook geografisch bezien, eveneens de spelling
784

u-zelf niet beschouwd moet worden als een archaïsme.

Lasch

overweegt deze

mogelijkheid voor het mnd. vur, vur-. Voor het oostmnl. blijkt uit ons meermalen
ter sprake gebrachte overzicht van de spellingen voor wgerm. u in open syllabe dat
het o-type vor(-l reeds voorkomt in Aiol, Qudenbiezen, Sint-Pieter en Maastricht
1294, Venlo 1320 — G u i g o v e n

1277 heeft al voer(-] pass. — t e r w i j l wij voor het

mrijnl. herinneren aan uor prep. in Floyris, vor in de hss. D en H van Göllheim
1251
en in Karlmeinet, en aan vroege o-vormen in de Gulikse charters W I 21 Β
,
W I 55

1 2 6 2

. U I 56

1 2 6 2

, U II 1076

1 2 8 9

Recapitulerend kunnen wij schrijven

.
: Het type vur[-] is in de eerste plaats

mfr., maar ook bekend in het oostmnl., misschien met hulp van het mfг.
vur(-) staat in dit opzicht wel verder af.

Het mnd.

Als binnendringend element manifesteert

vur(-) zich ingevolge de data van verschijning in de Gelderse en de Sittardse char
ters, waarbij in Sittard een standaardmnl. voer en een archaistisch mnl. vor- worden
С»]
afgelost. Ook vu г(-) is hier in wezen archaistisch, zowel t.o.v. de vocalische en
te)
keispelling, als, waarschijnlijk, t.o.v. het gebruik van u zelf, hoe dicht deze
grafie ook kwalitatief een klankwaarde als in nsitt. [veur] schijnt te benaderen.
rioderner, bezien vanuit het standpunt van spellingontwikkeling, is enerzijds voer,
voiri-), in het laatste geval met de oostelijke grafische i in plaats van de weste
lijke e, en anderzijds het oostmnl. (Guigoven 1277, Gelderse, Belg.-Limb, en Sitt.
(o)
charters) vuer, weliswaar met u, maar deze is vergezeld van het lengteteken e.
Invloed van enige chartergroep is met betrekking tot het optreden van het u-type
niet aan te wijzen.

Aan de andere kant is echter evenmin aan te nemen dat voor

de Sitt. charters de omschreven spellingwisseling het gevolg is van klankwisseling
c.q. klankonzekerheid in Sittard zelf.
De nog niet behandelde vorm durluchtigen 1443 N lijkt parallel te lopen met
(o)
vur(-) : één teken voor г en de spelling u. Het nsitt. heeft hier geen tegenhanger,
7fì5
7RR
wel [door]

"door".

Tille

vermeldt de vocaalspellingen doerluchtige 1449;

-oi- 1432-1470; -o- 1361; -u- 1405-1497; -ue- 1363, 1469.

In de u van dur- ziet

zij de aanduiding van een toonloze vocaal, waarbij de toonloosheid het gevolg is
van de afwezigheid van klemtoon op de eerste syllabe, omdat het accent op de tweede
787
syllabe ligt.
Echter twijfelen wij eraan of in de eerste lettergreep sprake
is van een absolute "Unbetontheit" en rijst verder voor ons de vraag hoe bij Tilles
78Θ
opvatting het naast elkaar bestaan van dur- en duer- verklaard moet worden.
Het Sitt. durluchtigen, in 1443 N Philips van Bourgondië sierend, achten wij zonder
meer een papieren overname van het epitheton dat in Rijnlandse charters gaarne aan
personen van vorstelijken bloede wordt toegekend, vgl. L III 627

durluchtigen,
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1410
1447
L III 876
Durluchtiger, L IV 60
durluchtigen, L IV 263
durluchtige,
5 8
,
L III 576 ^
alredurluchtichsten, L IV 135 '
alredurluchtigsten. ook L III
ІЯЧп
139Б
1419
5 5
durchluchtich, L III 1019
durchluchtigen, L IV 114
durchluchtige,
1 435
L IV 217
allerdurchluchtlgisten• Als aanwijzing voor een msitt. klankrealiteit
kunnen wij durluchtigen 1443 N dus beter ter zijde leggen, al is dur "door" zelf
voor het oostmnl. waarschijnlijk te beschouwen als een spellingarchaïsme, getuige
het uitsluitend vroege voorkomen aldaar : Servatiusfragmenten en Gelre 1333

7 fìQ

,

daarnaast o.a. ook in Floyris.

Wanneer wij nu ter afsluiting van deze paragraaf voor de Sitt. charters de
resultaten van het onderzoek der drie grotere spellinggroepen bij elkaar zetten,
krijgen wij de volgende samenvatting :
"Zullen" begint met een episodische, oostmnl., vrij "Sittardse" vocaalspelling
fol

ue, om dan merendeels over te gaan in een groter

oostmnl.-mrijnl. o-verband.

De-

zelfde overgang, maar dan nog scherper, valt eveneens te constateren voor het
(o)

pronomen "haar . Waar ue voor "zullen" blijft voortleven, mogen wij ook de
de typen vuele. mueghen en huen niet uit het oog verliezen.

ue in

Waar o(-) verschijnt,

moeten wij verband zoeken met het zich in onze charters aftekende o-complex in
"haar", "veel", "negen", "hem", "hun", dat in het oostmnl. — w i j herinneren hier
790
tevens aan soeven etc. in de Venlose en Gelderse charters
— uitgebreider is
791
dan in het mrijnl., ingevolge gedeeltelijk andere vocaalontwikkeling
. Vrij
Sittards is ook de u in nSren "horen" 134B e.v.
, waarbij zich een vergelijking
o

o

opdringt met de schrijfwijze u in hureCn) "haar" in open syllabe, welke spelling793
vorm overigens eveneens net in Sittard goed vertegenwoordigd is
"Voor" begint in tegenstelling tot "zullen" etc. in standaardmnl. spellingtrant.
Echter vindt er nu eveneens een verschuiving oostwaarts plaats, evenwel meer in
mfr.-archaistische richting.
Gezet naast de ue-spelling in "zullen", "haar", "veel", "negen" en "hun" lijkt
die in itiSegen 1399 D, suens 1399 0, vueren 1399 J, vruemen 1399 0, Vuert 1399 0
eveneens Sittards, welke indruk gesteund wordt door het feit dat wij laatstvermelde
voorbeelden in deze vorm buiten Sittard niet in onze oostmnl. c.q. mrijnl. bronnen
o

hebben aangetroffen.

Echter valt de ue-spelling in muegen etc, buiten het chrono(o]

logische kader van die in suelen etc.

In het eerste geval hebben wij eerder te

doen met een individuele, eventueel individueel-Sittardse, eigenaardigheid van de
schrijver van 1399 J en 1399 D die erin bestaat het geografisch bredere o[-] te
С»)
vervangen door ue, ook op het gebied van wgerm. o. Steeds moeten wij dus zoeken
naar spellingsamenhang en -beweging om interpretatiemogelijkheid te verkrijgen
of
af te wijzen.
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§30

De spellingen o(-) en u(-) voor wgerm. δ

Goed vertegenwoordigd zijn op het gebied van wgerm. ô in onze charters de diverse
vormen voor "doen(de)" (p.)pres. 1.3 pi., "goed" adj. en subst., "voegen" subst.dat.
pi., in mindere mate die voor "behoefte", "[-]toe(-)", "te" bijw. en voorz., in nog
mindere mate die voor "genoeg" e.var. en "voering".

Voor deze voorbeelden vermelden

wij de vocaalspelling afzonderlijk in het onderstaande, chronologische, schema,
terwijl wij de overige voorbeelden er in één kolom aan toevoegen :

134Θ

doe!П_ СЗх J

1349

oe C2x]

1350

oe C2x].

1351

oe I2x),

1352 F

oe I3x)

ue,, и (3x1

1352 Ν

oe (3x)

ue (Зх)

toeo

ue

EU0e!d_

o

ue

o
o

rueden e.var, p i .
СЗх)

1353 JA

oe (2x),

00

oe (3x)

1353 Ν

oe (3x)

1356

oe (2x). oo

1357

oe (2x) ,

13Б0

oe C3x)
oe СЗхЗ

1367

oe (4x)

136Θ

oe,,

behoef

ue
o

1353 JU

1362

0

ue (2χ]

GO

00

0

ue
Rubezaets gen.s.
o

ue
o

bfuder C4x)

ue (2x1
uê (2x). u

huens, hoens eig.
gen.s.. pluechmekers eig. gen.s
o

mutsoer 1
1369

oe (3x)

'ue' ( 2 x ) . u

1379 И

oe (3x)

o
U

1379 J

oe, \ïe C7x)

o

vughen
os, u

f o]

fo)

u

ue C2x), uy

genoich

moetwille<n>

o

(2x)

ив

o

goensdages, stuel,
Ruoesoets СЗх)

1390

oe (3x)

(5x)
ue (9x), u

1399 J

ue (3x)

uy (2x)

muet p r e s . 3 s.

1399 0

ue СЗх)

uy C11x)

volvueren inf.,

broessittart,
broessitt<art>
o
o

vuere<n>, geguyt
1401

oi (2x)

01

1402

oi C2x)

oi

oi

p.p.

(o)

иг (3x)

mueder

1404

OÍ,

1411

oi (2x)

ue C3x), ui

1414

oe, ue

ue,, ui

1417

oe C2x)

ue

00

01

oe

voennge

leyenbruecke top.
dat .s .

141Θ

oe C2x), oo

ue C3x)

geguedt p.p., ont-

oe [2x)

o

1421

oe (2x), oy

ue (7х), uy

oe

guedt, elmoesen

oe, и (18x)

broderM

(1θχ),

о

bruecKer> e.var.
f2x), moder (Зх),
о

1425

oe

142Б

oi (2x)

ue f2x)

1427

oi

ue (3x)

oe

genuechte

oe f Эх)

vernuecht p.p.
schoemans eig.,

o

o

genueght p.p.
142Θ

oi

o

oe

vernucht ρ.ρ.

1433

oe,, oi

ue (4x)

1435

oi (4x)

ue (4x)

1436

oi t4x}

ue C3x)

oi C2x)

oi (3x)

o (9x)

1439

oi (2x)

ue [2x) , и

0

oe

zu

1443 с

oi C2x)

ue fBx)

oi

1443 N

oi C9x)

(o)

oi

voet

o (6x)

0

(3x) . и Í2x )oi
ue

o (4x)
zot-) C61x)

do "toen"
do, roibsoetz
oi C2x)
Broede<r>, Broider
t2x), Bairdoiche,
krompfoits eig.gen.
s ., stuyle

1446

oe C2x)

ue, oi (2x)

1449

oi f2x)

ue (5x), и

oe

o (4x)

1450 Π

oi (2x)

иУ (зх)

oe

o (2x) , и (2x)

1450 0

oi (2x)

Ve? C4x)

0

o (3x)

o C3x)

A 1352 N

oe (2x)

ue (3x)

oe (2x), u

A 1353 JU

oe (3x)

ue, oe

u

A 1353 N

oe (3x)

A 1379 M

oe (3x)

ue

A 1390

oe (3x)

ue (5x)

oe,, u
о

A 1401

oe,, oi

ue

oe C2x)

A 1402

oi (2x]

A 1443 N

OÌ

(9x)

о

oi
Co) O x ]
ue

zo(:-)

rueden

oy

Ox)

moet willen
brogzitt<ert> (2x)

(6ix)

Broede<r>, Broider
[2x), Bairdoiche,
Krompfoits eig.gen.
s., stoile

A 1446
A 1449
I
1Я
(Г)

oe (2x)
oi C2x)

ο Ox)

ue, oe, oi
]

\Ув O x ) , u
Ox)

oe

oe [2x),
о (2x)

- 354 Het zoeven gegeven overzicht laat de volgende constateringen toe :
Vrij frequent gebruikt wordt de u-spelling in "goed".

Aan de kant van de

•-schrijfwijze vinden wij hier slechts oi in 1401, CA) 1402, 1446 (2x), A 1446
en oe in A 1353 JU en A 1446.
in [A] 1446.

Hierbij is er rechtstreekse concurrentie ue—oi (oe)

In de andere voorbeelden dan "goed" staat naast de u-spelling dik-

wijls de o-spelling, waarbij de laatstvermelde buiten de umlautssituatie in de
regel beter vertegenwoordigd is dan uC-] en in een aantal gevallen trouwens vrij
is van concurrentie van u(-].

Binnen de umlautssituatie is u(-) bijna zonder

concurrentie : Rubezaets 1360, Ruoesoetz 1379 J (3x), volvueren, vuere<Ti> 1399 0,
o

o

o

o

genuechte 1421, vernuecht 1425, genueght 1427, vernucht 1428, naast roibsoetz
1436.

Wanneer wij het geheel der spellingen voor wgerm. 6 bezien, kunnen wij

schrijven dat de u-spelling in de diverse oorkonden soms meer, soms minder frequent aanwezig, soms ook afwezig is.

De grootste frequentie aan u(-]-vormen

hebben de charters 1399 J en 1399 0, terwijl u(-) ook in 1379 J goed vertegenwoordigd is. Stukken als 136B, 141B, 1421 vertonen een meer gemengd beeld.
Doubletten zijn, buiten de reeds vermelde wisseling ue/oi [oe] voor "goed" in
(A) 1446 : duen/doen 1350, 1351, 1379 J, 1414; tu/toe_ (A) 1379 M, 1421, tu/to_
o

1450 M; brued<er> e.var./broder- 1421. De afschriften, om daarmee te besluiten,
wijken t.a.v. de oorspronkelijke verdeling u[-)/o[-) slechts enkele malen af van
de originelen, nl. in de kwestie "goed", zoals boven reeds aangegeven, in het
voorbeeld tubehoe<re> A 1353 JU, tegenover toebehore in het or. en in de kwestie
stoile A 1443 N tegenover stuyle in het or.
(0 )
Binnen het kader van de schrijfwijze met u komt de spelling ue het meeste voor,
[o)

al staat er niet zelden ook

(o)

u . De combinatie

ue treedt vooral op in gesloten
o

syllabe, echter eveneens in open lettergreep, reeds in 1352 N (3x rueden e.var.,
1x gueden].

Daarentegen staat

u
o

gewoonlijk in open lettergreep en slechts nu
0

o

en dan in gesloten syllabe Ímutsoen 1368, behuffe 1411, vernucht 1426).
(o)

Minder

(o)

dan u wordt uy, vanaf 1379 J, aangetroffen, ook in open lettergreep, terwijl
ui alleen in 1411, 1414 verschijnt. De laatstvermelde twee spellingen, i.e.
[o)

uy en ui, hebben dit gemeen dat ze, m.u.v. stuyle 1443 N, uitsluitend optreden
in de categorie "goed".
Binnen het kader van de schrijfwijze met o domineert de spelling oe, die trouwens
van alle orthografieën het beste vertegenwoordigd is.
frequent dan oe en

De spelling oi is minder

verschijnt, in tegenstelling tot de schrijfwijze oe, die

vanaf het begin optreedt, voor het eerst in 1379 M.

Nog later doet de spelling

o haar intrede : 1421. Deze schrijfwijze staat, behalve overigens in het late
brogzitt<ert> A 1390, steeds in open syllabe.

Daarentegen verschijnen oe en oi

gaarne in gesloten syllabe, al zijn ze niet aan deze positie gebonden, waarbij
wij met name wijzen op de spelling toet-], voorkomend reeds in 1349. Weinig
frequent, voornamelijk in oudere charters staande en strikt gebonden aan de
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doonde 1404. Een variant van oi is de in 1421 en in het afschrift A 1379 ΓΙ
verschijnende spelling ay.
Nu wij hebben kunnen vaststellen dat de u-spelling een dominerende positie
heeft in het woord "goed" en bij mogelijke umlaut, maar dat daarbuiten de u- en
de o-spelling grotendeels door elkaar lopen, zij het dat o(-) hierbij in de meer
derheid is, rijst de vraag naar het aandeel van de msitt. klank in de omschreven
spellingsituatie.

Wij willen trachten deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden

en kiezen als vertrekpunt de nsitt. klanktoestand :
Terwijl het nlimb. voor wgerm. ô zonder volgende umlautsfactor doorgaans de
794
klank [ ooJ heeft
, kennen Sittard en naaste omgeving bij sleeptoon deze zelfde
795
monoftong [ oo ], bij stoottoon evenwel de diftong [ou]
. In geval van umlaut
796
geldt een analoge situatie : het nlimb. heeft in de regel [eu]
, welke klank
bij sleeptoon ook het nsitt. met de omringende dialecten kent, terwijl bij stoot797
toon aldaar de diftong [ui] optreedt
. Wanneer wij nsitt. parallellen zoeken
voor onze msitt. voorbeelden, vinden wij dan ook :
met sleeptoon en monoftong [ oo ] : [doon], [mood3r], [ broodSrsjap ], [ broodSrmeistSr ],
79B
799
[sjoon] "schoen"

; met verkorting uit [oo ] : [g3nóX], [(h)ae mot ] "hij moet"

;

met stoottoon en diftong [ou] : [gou:t], [rou:] "roede" [landmaat), [ ЬЭ(h)ou:vd3 ],
[brou:9r] "broer", [plou:X], [mou:t] "moed", [vou:X], [gou:nzdiX], [sjtou:l],
[ brou : ksit 3rt , [ ІеіЭЬгои : к ], [ ои:Эг], [ ata) Imou :s ], [vou:t], [dou:k]

;

яги

met stoottoon en diftong [ui] : [ rui:psao:t ], [ иі:СЭ)гЭ] "voeren"
. Indien
de vorm guy 1399 O, voorkomende in de zinsnede duen doe mit as mit ande<re>n der
vorsz stat guy, een pluralisvorm is, kunnen wij hier wellicht het meervoud van
[gou:t] subst., i.e. [gui:3r]

ОПТ

, mee in contact brengen.

Eventuele equivalenten met sleeptoon en monoftong [eu] kunnen wij voor onze
voorbeelden niet terugvinden in het nsitt.
Dergelijke umlautsgevallen zijn aldaar
япя
trouwens niet talrijk.
Nu moeten wij wel opmerken in het geheel geen nsitt.
o

o

o

tegenhangers te hebben aangetroffen voor genuechte 1421, vernuecht 1425, genueght
o

1427, vernucht 1428, steeds met oorspr. umlautsfactor, maar voor deze voorbeelden
zouden wij, juist omdat de sleeptonige [eu] zo weinig voorkomt in het nsitt., eer
der een stoottonige [ui] dan deze [eu] verwachten.

Terugkerende tot de niet-um-

lautssituatie, moeten wij er tenslotte nog op wijzen dat nsitt. [toe:(-)] "toe(-)"
en [ doe: ] "toen" een vocaal hebben als uit wgerm. Û, op welke kwestie wij verderop
in deze paragraaf nader zullen ingaan.
De beschikbare nsitt. parallellen rangschikkend, hebben wij, de ontsporingen
[toi:[-)] en [doe:] terzijde gelaten, zich zoeven een drieledige tegenstelling in
nsitt. vocaalwaarde zien aftekenen : monoftong [ oo ] —

diftong [ou] —

diftong [ui].
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Het is nu zaak dat wij, ons betoog vervolgend, deze nsitt. klanktegenstelling herleiden voor het msitt., door na te gaan in welke mate nsitt. klank en msitt.
spelling elkaar aanvullen c.q. tegenspreken :
Het feit dat in de umlautssituatie de u-spelling de overhand heeft op de oschrijfwijze, terwijl buiten de umlautssituatie de spellingverdeling net omgekeerd
is, moet o.i. gezien worden als grafische aanwijzing voor een klankverschil tussen
de wél en de niet door umlaut getroffen vocaal. De vraag is dan echter welke
klankwaarde(n) de vocaal met en die zonder umlaut op zichzelf hebben gehad.
Zou het msitt. dezelfde toestand kennen als het nsitt., dan komt dit, op grond
van het tot nu toe vastgestelde, ook voor het msitt. neer op de klanktegenstelling
[oo] + [ou] — [ u i ] (+[eu]).

Echter wijst in het msitt. materiaal, wanneer wij ons

een ogenblik beperken tot de niet-umlautssituatie, noch de o-, noch de u-spelling
op een klankwaarde [ou].

Wij bevinden ons dus in de periode 134Θ-1450 t.a.v. de

Sittardse ou-diftongering waarschijnlijk nog in een voorstadium daarvan. Gezien
vanuit het reeds gegeven nsitt. standpunt zou dit de klank [oo] zijn.

De u-spelling

doet aan dit feit geen afbreuk, menen wij, aangezien wij als volgt kunnen redeneren :
Voor "goed" is voor het msitt. niet te denken aan een van de normale ontwikkeling
afwijkende klank, aangezien dit woord in het nsitt. geen bijzondere positie tussen
de woorden met vocaal zonder umlaut inneemt.

De desbetreffende u-spelling moet dan

ook, menen wij, beschouwd worden als een louter orthografische aangelegenheid, die
niet de uiting is van een bepaalde klankeigenaardigheid.

Ook voor de omstandigheid

dat de u- en de o-spelling buiten het woord "goed" en buiten de umlautssituatie door
elkaar lopen, zelfs in identieke woorden, geeft het nsitt. geen verklaring, zodat
wij mogen aannemen dat dit verschijnsel evenmin de manifestatie is van een msitt.
bijzonderheid op klankgebied, i.e. klankonzekerheid of klanktegenstelling, maar dat
hier andermaal de Orthografie haar hand in het spel heeft.
In tegenstelling tot de rol díe de u-spelling speelt in de niet-umlautssituatie,
is deze schrijfwijze, naar wij reeds opmerkten, waarschijnlijk wél orthografisch
relevant bij te verwachten umlaut.

Echter vormt het gebruik van u(-] op zichzelf

geen aanwijzing of wij er een klank [ eu] of een gediftongeerde [ ui] achter moeten
zoeken. Wel kunnen wij ten voordele van [ eu] aanvoeren dat wij ook in andere
situaties dan bij wgerm. δ in de schrijfwijze u(-) de aanduiding van een [ eu]-klank
mogen vermoeden

, maar dat aanwijzingen voor u(-) = [ ui] er ontbreken.

Eveneens

mogen wij in herinnering brengen dat de Sittardse diftongering waarschijnlijk nog
niet aanwezig is voor de wgerm. δ zonder umlaut, zodat wij een analoge situatie
mogen aannemen voor de wél umlaut ondergaan hebbende wgerm. 6, hetgeen betekent dat
wij ook langs deze weg uitkomen bij een vocaalwaarde [eu].

Onze drieledige nsitt. tegenstelling voor wgerm. 6 : monoftong [ oo ] —
[ou] —

diftong

diftong [ui], hebben wij nu, redenerend vanuit het heden, voor het msitt.

kunnen herleiden tot de tegenstelling monoftong [ oo ] —monoftong [eu].
de msitt. spelling veel gecompliceerder dan dit eenvoudige klankbeeld.

Echter is
Dit is een

aanwijzing dat de desbetreffende Orthografie voor een belangrijk deel eigen wegen
gaat.

Bedoelde situatie kunnen wij alleen daardoor verklaren dat de msitt. spelling

ook hier grotendeels het resultaat is van het op elkaar stoten van geografisch
bredere spellingbewegingen, hier van de typen u(-] en o(-), met hun diverse onder
verdelingen.

Een eventueel lokaal streven tot klankdifferentiatie loopt dan ook

gemakkelijk de kans in dit spellingconglomeraat verloren te gaan.

Niettemin willen

wij nagaan, door een zo goed mogelijke ontleding van de diverse spellingbewegingen
voor wgerm. δ op oostmnl.-mrijnl. gebied, of wij via de Orthografie het in overwe
ging genomen msitt. klankbeeld iets nader kunnen funderen.
Wij geven eerst een overzicht van het ons buiten Sittard ter beschikking staande
oostmnl.-mrijnl. materiaal :
Servatiusfragmenten

Aiol

BD7

B05

in de regel u

, met als uitzondering het rijm
ROR
armode : einod[e ], met mogelijkheid van umlaut
in de regel u, zelden u, o.

Guigoven 1277

20x v, 3x v, 17x ve, 5x ve, 1x u, 1x ue, 4x ue;
daarnaast 24x oe .

Oudenbiezen

Θ0Θ

dikwijls u, u, minder vaak ue, sporadisch o en
o

o

o

zelden oe, ou, uoi : gut, gut e t c , gnuch, almuso

o

o

sen dat.s., dun inf., te dune, te dunne, muder,
o

o

muder, huflant, huflant, dis gudisdachs, te sukenne,
ant Bruc, Godenuel der Plugmekere, Godenuls Plugmekers, Bruder Michgel, der brudere gen.pl., gebrudere, ane de Huue, bi den Gruñen wege etc., guet,
seelguet, duen inf., aent Bruec, buec, der erfduem "erfgoed", due "toen", der tue, Kouotsberge,
Kououtsberge, Broder Johan der halve broder, do,
vore genomt, vorgenomde. Grite van Scoenwinkele,
Doe, Kouuoutsberge, guoit.
Maastr. charters

de meest voorkomende spelling in SP 1294 MA, M
1294 A 4. M 1294 A 6 en SP 1294 ИЕ is oe.

Naast

oe staat in deze charters enkele malen o, ook in

- 35Θ gesloten syllabe, terwijl er verder nog de vol
gende schrijfwijzen voorkomen : ou in ghenouch,
Vredebrouc SP 1294 ¡"A, broucmolen И 1294 А 6,
ghenouch O x ] , drough pret. 3 s., droughen pret.
3 pi. SP 1294 ME, u in brudere nom.pl., Minder
bruder И 1294 А 6, bruder SP 1294 NE, ue in
bruedere nom.pl.

In M 1349

vinden wij door

gaans uej oe staat in deze oorkonde naast ue in
roeprueden dat.s. en verschijnt er verder regel
matig in doe en toe.

Π 1372 heeft als meest fre

quente spellingen o en u; daarnaast treffen wij
in dit charter 3x oe, 1x ou [Eselbrouc] en lx ue
(dit guetl aan.
Belg.-Limb, charters

Θ10

in de stukken na Guigoven 1277 komen de u- en de
o-spelling zonder chronologisch onderscheid naast
elkaar voor, al dan niet in umlautssituatie.

Lutgart К en A

Θ11

overwegend oe, o; daarnaast u, ue, bij voorkeur
in umlautssituatie.

Christina 812

overwegend oe, o; daarnaast u, ue, gaarne in
umlautssituatie.

Leven van Jesus

: in de regel oe of u, het laatste teken gaarne
vóór oorspr. umlautsfactor.

Minder vaak o en

"zeer zelden" ue : hi duet f2x] .
B14
o regel : gCMeschoite etc.
Limb. Sermoenen

B15

in de regel u, daarnaast ook u.

ойг j is

Zeer gewoon in

gesl. lett. en aan het slot, anders zeldzaam, is
o

ue, terwijl ue slechts sporadisch voorkomt. Be
trekkelijk zeldzaam zijn oe en o, met deze uitzon
dering dat vóör j o regel is, in welke positie
o

Maastr. Stat. Boek

В1Б

evenwel ook u en u staan.
gewoonlijk oe, niet zelden oue, betrekkelijk
zelden ue, meestal staande in umlautssituatie,
vaker eu, eveneens meestal staande in umlautssituatie; zelden o, ou, oi.
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Gulpen 1375

6 1 7

u of ue.

Oork. Sitt. archief

de u- en de o-spelling komen naast elkaar voor :
o

o

S 1385 ghebruede<re>, bruychzittart, bruychzitterder hage, moetsoenre, moitsoenre, ghemoetsoent,
stoele, voghen; S 1396 I duen. dûen; S 1396 II
o

o

duen, guyden; S 1434 geruepen, Cloes vruechop,
gueden inf., moeder, broeder, moder, broders;
o

o

o

S 1440 Cloes vruegop, Cloes vruegops, muetsoen,
Venlose charters

618

muetwillen, langhenbrueck top.
in gesloten syllabe : meestal oe; vanaf 1386 komen
ook oi (oij) en o voor; 1x haecksteyne 1457.
Voor "goed" staat er —
en oi —

naast minder frequent oe

vaak ue Cu), welke laatstvermelde spel-

lingen ook verschijnen in enkele mogelijke gevallen
van umlaut, naast oe Coi) en o;
in open syllabe : meestal o en oe. Voor "goed"
worden ook hier —

naast oe, oi en o —

u en ue

aangetroffen, welke spellingen u en ue ook ditmaal
optreden in enkele mogelijke gevallen van umlaut,
Gelderse charters

81Э

naast o en oe Coi).
zonder oorspr. umlautsfactor : in het algemeen oe,
o

oi, minder dikwijls ue, ue, u, o, bij uitzondering
(o)

uy, oy, ö, ö"e, ou.

De spelling

ue komt voor van-

af het begin, wordt in de loop van de tijd verdrongen, maar verschijnt weer vanaf ^_ 1492. Voor
"goed" wordt een aanvankelijk naast ue voorkomend
oe door eerstgenoemde spelling ter zijde geschoven;
o

met umlautsmogelijkheid : overwegend ue Cue, üe, u,
o

Kleefse charters

820

u, uy), minder vaak oe Coi, o, ö ) .
1298
in het oudste document, L II 1011
, staat uitsluitend u , in het daarop volgende, L II 1049
, vinden wij huve. muder, naast doen, terwijl
in de volgende stukken oe, o, u en ue naast
elkaar voorkomen.

Gezondheidsregels

821

in open lett. zonder oorspr. volgende umlautso

o

o

o

factor : u, u, ν Co.a. in gude, gude, gvde);

- ЗБО met oorspr. volgende umlautsfactor : и, u, ν, о;
in gesloten lett. zonder oorspr. volgende umlautso o

o

o

о

factor : uè, u (o.a. in gut] , ν (o.a. in gvtj, ou,
oe, oi, о; met oorspr. volgende umlautsfactor :
oe in geboet "genezen" p.p.
822

Tristan

in do_ en (al) so staat o, in de overige gevallen
o

o

steeds uo (vo, v, u], in woorden met en

zodanige

zonder umlautsfactor.
o

o

o

o naast uè, ve, ue, u, v, u.

824

Bestiaire
о ч-к
Rother

o

823

Floyris

o

dikwijls u, minder vaak u, 1x o.

8 2 5

voornamelijk o en u, daarnaast uo, vo, v 0 , u 0 ,
o v , ue.

Karlmeinet

826
doorgaans u, u, ál dan niet vóór oorspr. umlautso

o

factor; de spelling w staat in virwt "verwoed" en
ui wordt aangetroffen in guit, muidecheide en duin
inf.
Dramenbruchstücke

827

o
e
in open syllabe : overwegend u, u en u;
in gesloten syllabe : in de regel ue, ui en uy,
e
e
bij uitzondering ui (in umlautssituatie), u, u,
o, oe.

Göllheim

828

voornamelijk u, ui (uy) , terwijl in hs. D naast
regelmatig u sporadisch ook ue en 1x uo staat.
Naast de u-spelling verschijnt, hoewel minder
frequent, ook o, oi, oy.

Judensehreinsbueh

829

oe in voesse "voeten" aco.pl., Schoenmechgers
gen.s., Boeche dat.s., broederschaff, zoe, doen,
e
e
doeme; o in dome; oi in boiche dat.s., roiffin
inf.; oy in boyghe, voys ("voeten" ?), doyn,
830
doyme; o in botengasse e.var., bottingassin
(o)

zo(-), szo, zom, ζome, broderschaff, dome ; ue in
0
0
e
vuesse acc.pl. e.var., ruerende, guet, gued; u in
ο
e
e
e
(o)
(ο)
guet ; uy in vuysse; u in durvluss, zin-), tzu,
o

Hagen

831

o

o

o

zum, zume, tzume, rurende, gut.
in open syllabe : oe, ue, o, oi, ui, zeer zelden
u, zo goed als alleen in verbogen vormen van
"goed" : guden;

- ЗБ1 in gesloten syllabe : alleen oe, met uitzondering
van u in Rutger.
Pilgerfahrt

Й32

: "regellos" o, oe, oi, uy, zowel in open als in
gesloten syllabe; verder ou in drouch pret. 1.3 s.
633

0

_.

(o) (o)

Rip. charters 13de eeuw

: in de regel u. u, nu en dan ook

Gulikse charters

: aanvankelijk bijna alleen

ue, ui.

(°)
u en sporadisch ui

o

.

e.var., ue, v, o; later, vanaf - 1344, wordt de
o-spelling frequenter, daarbij de u-spelling in
het algemeen in getal overtreffend : W I 21 В
1251

o

o

o

o

.

unmut, mutsune, sune

„

o

verzoening , Sunen

gen.s., Cunrat, Cunrade, gut, Gut, gut, gude dat.s..
Gude dat.s., steeds subst., Guden adj•, gegudet
o

o

p.p., genügen inf., du_ toen", dun, dune inf., zu,
о

1 Τ C-I

darzu, vugen pres. Э pi., brudir; W I 55
о

о

о

о

В34

dun, dune inf., dun. Dun pres. 1 s., duit
o

0

o

du, Du "toen", bruder, uuget pres. 3 s., gewust
о

verwoest

о

о

p.p., huuenere, uuren inf., muzen
о

о

"moeten" p r e s . 3 p i . , r u r e t p r e s . 3 p i . , g u i t
^ o go

subst., zensguit; W I 56

Cunrad, gud subst.,

gude dat.s., dun pres. 1 pi., bruder, zu beHuue,
rurede p.pres., uorgenvmede, genomet "genoemd" p.p.,
genomedeme dat.m.s.; W I 69 А
o

Kune eig.,

o

gut adj., gud adv., gude subst.dat.s., guden,
o

o

o

o

gudin adj.dat.f.s., dun inf . , zedune, vuregenuo

o

o

medin dat.pl., gebrudere, huden inf., genügen inf.,
о
о
12ВЗ
gesunnin inf., duen inf.; W I 6 9 B

=WI69A

m.u.v. guit i.p.v. gut, gu d ι.p.v. gud en
dun i.p.v. duen; W I 70 1 2 6 3 = W I 69 A 1 2 6 3 +
о

о

о

о

brudir en m.u.v. guid i.p.v. gut с.q. gud en dun
i.p.v. duen; W II 1076 1 2 8 9 = W I 69 A 1 2 Б З +
о

о

0
1 2 6 3adj.dat.f.s•,
°
»
1312 pret.
guder
huven
nom.pl., voluurde
- Kune,
gut,
gebrudere;
L III 120 І
о
о
о

о

3 s. - Kune, gut, gebrudere en m.u.v. gud i.p.v.
behuden inf., huden inf., gude, gudeme, guden, dun,
Sd en dun i.p.v. duen; W IV 34Θ5 1 2 9 9 = W I 69 A
ze dune, genügen inf., volvurde pret. 3 s . , broder,
updroig pret. 3 s.; L III 236

duyn inf.,

- 362 ze dune, doyn pres. 1 pi., bruder; L III 409

1344

bruder, brudere, broyder, (dar)zu, (dar)zo, goyde,
goyden, mit leingoide, genoich doin, moissen pres.
134Я
1 pi.; L III 464
bruders, doyn, doy "toen";
1351
L III 502
guder, guden, genuch, doin; L III
561

guyde, guyden, vugen; L III 713

doen, goden, her Coynrait; L III 777

1^76

Schaefs

gut des juden, guden, doen, soenen dat.s., gemoit1379
soynt p.p. ; L III B34
verhuede opt.pres. 3 s.
guet, ghoden, boele "neef", zwonen, gezwoent, ver~~^~~'^-~"

1 ЯЯ 4

zwoent. moye "tante", moyen gen.s.; L III 8 1
doen, don, goide, goitduncken, vogen dat.s., L III
1392
1399
966

doen, gedoen inf. , goden; L III 106B

guet, gueden, goeder, goeden, goetduncke, doen,
broeder, toe, daertoe ; etc.; S 1401 zu_, zugehoe<Xe>nde, doen inf., Doen 1.3. pi., broeche "broekland" acc.pl.; S 1417 gueden adj., guetdoncken,
doin inf. en 3 pi., Doin 1 pi.
Meurse charters

: na een overwicht van de spelling u(-) in L III 429
1346
verkrijgt de schrijfwijze o(-) reeds in het
volgende stuk, L III 560

, de hegemonie, om

deze in de overige charters doorgaans niet meer
op te geven : L III 429

gude, guder, guden,

guyt, guet, verguet pres• 3 s., brueder, bruedere,
bruederen, behuef, tuegedeilt, tuegedeylt, doe
135R
pres. 1 s.; L III 560
doen 1 pi., daertoe;
L III 65B
guden, doe pres. 1 s., toebehoeren,
1372
voldoet pres. 3 s.; L III 721
gude, gudes,
1373
doen, tho doynde, tho Lare tho; L III 744
guden, guitdunken, zumali, in vuegen, doin,
Broichusen , afsonen inf.; L III 787

gut,

guden, zu, goide, doin, eicht voider wyns;
1392
L III 975
gude, guden, ghuyden, doin, doyn
voluoiren, vuluoyren, solchen, moet pres. 3 s.,
1393
toe, to, tho; L III 990
doyn, behoeff. toe
volvoyren, voluoirt p.p.. moyte "moge" pres. 3 s.,
1405
toe voldone; L IV 32
guit, doin inf., doent
1 41 R

pres. 3 pi., boessen "boete" dat.s.; L IV 9Θ

- 363 Ί 41 Я

don, doin, ti¿[-) , doe; L IV 111

guden,

gutduncken. goide. broideri-], broederliger,
moider, doin, behoiff, seuen voydere wyns, zot - ) ,
1423
noemen inf.; L IV 150
guden, doin, zo; S 1421
о

gude, gude, guden, doin inf., Doin 1 pi.
Nu wij het ons ter beschikking staande spellingmateriaal voor wgerm. ô bijeengebracht hebben, kunnen wij daar de volgende beschouwingen aan vastknopen :
o

Wij zien in onze oostmnl. bronnen een oude spelling u, u, zonder dat er sprake
is van verschil naar gelang er al dan niet een umlautsfactor aanwezig geweest is,
de toon aangegeven in Servatiusfragmenten, Aiol, Oudenbiezen, Limb. Sermoenen,
129B
Gezondheidsregels (in open syllabe], Kleef L II 1011
, welke hegemonie aansluit
o

bij die van u/u in Bestiaire, Karlmeinet, Rip. charters 13de eeuw, oudere Gulikse
charters.

Vooruitlopend op de volgende paragraaf, kunnen wij schrijven dat wij
o

deze bronnen ook terugvinden bij die waarin de schrijfwijze u Cu] de overheersende
is voor wgerm. û : Servatiusfragmenten, Aiol, Oudenbiezen, Maastr. charters. Leven
van Jesus, Limb. Sermoenen, Gezondheidsregels, Tristan, Floyris, Bestiaire, Rother,
Karlmeinet, DramenbruchstOcke [in open syllabe], Göllheim, Hagen, Gulikse charters,
Meurse charters.
bronnen.

Het ontgaat ons niet dat dit parallellisme optreedt bij oudere

Welnu, het ligt, wanneer wij ons nu even beperken tot wgerm. ô, voor de
o

hand dat de oudste spelling van onze bronnen, i.e. u/u, in verband staat met het
oud klankstadium [oe ] < [оеЭ] dat volgens Gysseling

na de 11de eeuw aangetroffen

wordt in het zuidoosten van ons taalgebied en in het Rijnland, voor het aanduiden
o

o

van welke klankwaarde het teken u en vanaf de 12de eeuw de spelling u/v, afkomstig
uit het Rijnland (Keulen), wordt gebruikt

. Het zoeven naar voren gehaalde
o

bronnenparallellisme versterkt de these dat de schrijfwijze u/u = wgerm. 6 in
verband staat met een oud klankstadium [oe ], aangezien —

ook —

voor de Orthografie

o

u/u = wgerm. û zonder volgende umlautsfactor in de regel een klankkwaliteit [oe]
aangenomen kan worden, naar wij in de volgende paragraaf zullen zien.

Tenslotte

moeten wij in dit verband wijzen op nóg een parallellisme, ni. met de spelling
u/u voor de al dan niet gerekte wgerm. u zonder volgende umlautsfactor, welke uspelling eveneens verband houdt met een oud [oe]-stadium.

Als bronnen met regel-

matig u/u voor deze wgerm. u in open én gesloten syllabe vermeldden wij in de voorafgaande twee paragrafen : Aiol, Bestiaire, Rother, Göllheim, Karlmeinet, Rip.
о

charters 13de eeuw, en als documenten met een sterke positie van u/u in gesloten
syllabe noemden wij aldaar : Servatiusfragmenten. Tristan, Oudenbiezen, Gelderse
1298
charters. Kleef L II 1011
, Venlose charters, Belg.-Limb, charters. Leven van
Jesus, Limb. Sermoenen, Floyris, Gulikse charters, Meurse charters. Hagen. Als
regel betreft het daarbij weer de oudere documenten, bleek ons t.a.p. Dit alles
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pleit voor een oorspronkBlijke samenhang van de spelling u/u, = wgerm. ô, en de
klankkwaliteit [oe].
Echter moeten wij na het zoeven geschrevene onmiddellijk wijzen op een te
o

dien aanzien belemmerende factor : de schrijfwijze u (u) is, naar wij in de beide
volgende paragrafen zullen zien, ook zeer gebruikelijk voor de klankwaarde[ uu ] ,
ontstaan uit wgerm. u + umlautsfactor of uit wgerm. iu. Wij menen echter deze
belemmerende factor te mogen elimineren, daar wij kunnen aannemen dat t.a.v. de
voor een[ uu ]-waarde gebezigde u-spelling gebruik is gemaakt van de schrijfwijze
voor de partner zonder umlaut, zoals ook de "niet-umlautsdrager" o(-) voor een
[eu]-klank verschijnt.

Wij komen op deze kwestie terug, maar richten nu onze

aandacht weer op de spellingen voor wgerm. δ en wel het eerst op het type ue, dat in
de gedaante van ve, ve, ue, ue het type u beconcurreert in Guigoven 1 2 7 7 — in
o

o

plaats van u(-)/u(-] staat hier bijna steeds v(-)/v[-) — v e r d e r goed vertegenwoor
digd is in Maastricht 1349 en meer of minder frequent voorkomt in Qudenbiezen,
Belg.-Limb, charters, Lutgart K. en A, Christina, Limb. Sermoenen, Maastr. Stat.
Boek, Gulpen 1375, Dork. Sitt. archief, Gezondheidsregels, Venlose, Gelderse,
Kleefse en Sittardse charters, ook in Floyris, Dramenbruchstücke, Meurs L III 429
, minder vaak in Rother, Judenschreinsbuch, Hagen, sporadisch in Göllheim,
12G3
1299
Rip. charters 13de eeuw, Gulik W I Б9 A
charters —
L III 744

, W IV 34Θ5

vaker aanwezig is ue hier echter in S 1417 —
, L III 7B7

gerekend mag worden

en de jongere Gulikse
en tenslotte in Meurs

. Wij kunnen ue m.var., waartoe wellicht ook u

, voor onze onderzoeksregionen beschouwen als een spelling
(o)

die in het algemeen jonger is dan

u

en in eerste instantie een oostmnl.-noord-

mrijnl. aangelegenheid is. Hiermede krijgen wij dan in zekere zin orthografische
aansluiting bij de ue-spelling In de typen vuele, nueghen, huer, huen, suelen,
nop

een voornamelijk oostmnl. zaak
, op welke aansluiting wij in het vervolg van
B39
deze paragraaf nog zullen terugkomen. Gysseling
schrijft dat de Orthografie
ue in Limburg verschijnt sedert de 13de eeuw en toe te schrijven is aan Waalse
spellinginvloed. Een ook in Brabant voorkomende
, en zich van daaruit naar
B41
Holland verbreid hebbende
, spelling ue staat waarschijnlijk los van de oostB42
mnl.-noordmrijnl. ue
en biedt trouwens een eigen problematiek i.v.m. de klankinterpretatie, als mogelijke aanduiding van umlaut resp. palatalisatie van wgerm.
- B43
o
Op geografisch ruimere schaal in het oostmnl.-mrijnl. gebied verbreid dan ue
e.var. zijn de spellingtypen uy en ui. Met uy blijven wij nog binnen het oost544
mnl. domein met Belg.-Limb, charters
, S 13Θ5, S 1396 II, Gelderse en Sittardse
charters, maar wij geraken op mrijnl. gebied met Göllheim, Dramenbruchstücke,
Judenschreinsbuch И х u y ) , Pilgerfahrt, Gulik L III 236 1 3 2 e . L III 561 1 Э 5 6 en
1'Э4К
П92
В45
Meurs L III 429
, L III 975
. Van Loey
schrijft voor het mnl. dat

- 365 (о)

uy wordt gevonden "in het Oosten" en wel "bij uitzondering

. Wij menen

uy te

mogen beschouwen als een oostmnl.-mrijnl., niet frequente, spelling, die wellicht
haar oorsprong heeft in het Rijnland.
Я4В ô de schrijfwijze
Bijna uitsluitend in mrijnl. bronnen treffen wij voor wgerm.
ui e.var. aan, die dan ook niet wordt vermeld door Van Loey
. Wij Kunnen hier
len Ievenwel wijzen op het voorkomen van het spellingtype guit in Maaseik 1341 Θ47
С»)
(o)
de Sittardse charters 1411, 1414 —evenals uy verschijnt ook ui in Sittard
alleen in het woord "goed" — al wordt dit materiaal in frequentie sterk overheerst
door de ui-spelling in onze mrijnl. documenten : Göllheim, Karlmeinet, Dramen19 Р'Ч

1 7 R1

bruchstücke. Hagen, Rip. charters 13de eeuw, Gulik W I 55
(guit, g i / d b W I 70 1 2 6 3 , W II 1076 1 2 B 9

, W I 69 В

C g u d ] L Meurs L III 744 1 3 7 3 , L IV 32

Wij menen te mogen stellen dat ui m.var. voor wgerm. o een in oorsprong
Rijnlandse spelling is, aldaar ouder en wel frequenter dan uy e.var., en inciden
teel haar weg gevonden hebbend naar het oostmnl.
Vervolgens moeten wij de schrijfwijze o e.var. nader bekijken, met name de
grafieën o e , o, oi, oy, oo.
De spelling oe voor wgerm. ô is volgens Gysseling

voor ons taalgebied in

oorsprong een westelijke, Vlaamse, schrijfwijze, die zich o.a. oostwaarts, naar
Brabant, uitbreidde.

Reeds vroeg heeft deze dan oostmnl. gebied bereikt, getuige

de situatie in Guigoven 1277 en de vroege voorbeelden met oe in Gelre, waar al in
12B6 doen voorkomt.

Verder heeft oe zich een goede positie veroverd in Lutgart

К en A, Christina, Leven van Jesus, Maastr. Stat. Boek, Maastrichtse, Venlose,
Kleefse en Sittardse charters en is deze Orthografie eveneens aanwezig in Judenschreinsbuch, Pilgerfahrt, Hagen, Gulikse charters vanaf 1349, Meurse charters.
De spelling oe is dus in eerste aanleg westmnl., later standaardmnl. — vgl. ook
849
Van Loey
: de gewone spelling voor de klank oe is oe — maar niet "Rijnlands",
aangezien het ernaar uitziet dat ze in dit taalgebied overgenomen is uit het mnl.,
Θ50
welke spellingontlening wij bevestigd vinden bij Frings
Nog ouder dan oe is echter op (west)mnl. gebied voor wgerm. ô de grafie o — bedoeld is hier evenwel niet de in het mnl. frequente

ta с и

o vóór i en y; een variant

ÛС у

van oe vôùr i/y ?

—

hetgeen wij kunnen opmaken uit het onderzoek van Gysseling

, waarbij nog gewezen moet worden op de mededeling van Van Loey

dat deze

schrijfwijze in het mnl. het meest voorkomt in de 13de eeuw, de oudste door hem
behandelde periode.
aangetroffen.

In de oudere oostmnl. bronnen wordt bedoelde o niet zo vaak

Deze spelling ontbreekt in Guigoven 1277 — d i t

zelfde is trouwens

het geval in de jongere charters Maastricht 1349 en Gulpen 1375 —

en is slechts

sporadisch aanwezig in Servatiusfragmenten, Aiol, Oudenbiezen, Sint-Pieter 1294
MA, verder enige malen in Sint-Pieter 1294 M E , Maastricht 1294 A 4 en 1294 A 6,
Gezondheidsregels en de oudere Gelderse charters

, terwijl ook in de Kleefse

- 366 oorkonden na 1300 o verschijnt, echter in concurrentie met oe, u en ue.

Relatief

goed vertegenwoordigd is de onderhavige schrijfwijze o in Limb.(-ВгаЬ.) glossaria
Begeven wij ons nu naar onze Rijnlandse bronnen, dan zien wij dat o voor
wgerm. ô eigenlijk alleen redelijk, soms goed, vertegenwoordigd is in Floyris,
Rother, Judenschreinsbuch, Pilgerfahrt, wellicht ook in Hagen.

Volgens Kramer

is deze Orthografie in eerste instantie een kwestie van het eigenlijke Middelfrankisch, welke opvatting door De Smet

wordt gestaafd.

Wij zijn op grond

van de zoeven medegedeelde bevindingen geneigd het verschijnen van o in Jongere
oostmnl. teksten toe te schrijven aan Middelfrankische spellinginvloed.
Als twee in oorsprong Rijnlandse spellingen voor wgerm. ô zullen wij, zoals
zo dadelijk zal blijken, de schrijfwijzen oi en oy moeten beschouwen.

In Sittard

verschijnt oi voor wgerm. δ vanaf 1379, ter gedeeltelijke vervanging van oe.
Deze Sittardse verdeling oe/oi, met oe vanaf het begin en oe + oi in een later
stadium, past in het alg. oostmnl. beeld.

De vermelde datum van overgang, i.e.

1379, komt precies overeen met de Gelderse feiten, aangezien in Gelre vóór 1379
oi i.p.v. oe spaarzaam, maar vanaf deze datum met toenemende frequentie optreedt
oc η

De situatie in Venlo lijkt op die in de Gelderse en de Sittardse charters,
maar de datum van overgang is jonger, nl. 1426
wij voor wgerm. δ de spelling oi —

. Op oostmnl. gebied treffen

overigens niet te verwarren met de in Leven

van Jesus en Limb. Sermoenen voorkomende schrijfwijze o + i = o + j —

ook nog

RR1

aan, hoewel sporadisch, in Belg.-Limb, charters
, Maastr. Stat. Boek, Gezondheidsregels en S 13B5. De bakermat ervan ligt, naar wij zoeven reeds aankondig
den, echter wel oostelijker, wanneer wij afgaan op de mededelingen van Holmberg
Q CO

over het vöór 1300 in het Ripuarisch voorkomen van oi, waarbij wij van onze
1312
kant wijzen op het vroege verschijnen van oi in Göllheim en Gulik L III 120
en er verder nog de aandacht op vestigen dat het optreden van i als lengteteken
voor het oostmnl.-mrijnl. gebied in eerste instantie een Keuls verschijnsel is
QCQ

Een curiosum is overigens de spelling guoit in Oudenbiezen

QСЛ

DCC

Een variant van oi is de grafie oy.

Van Loey

, die geen informatie ver

schaft over oi, deelt mede dat oy voor wgerm. 6 verschijnt in het oostmnl., en
wel bij uitzondering.

Wij noteerden, naast doyn 1421 (en genoych А 1379 И) in

Sittard, enige sporadische voorbeelden met oy in de Belg.-Limb, en Gelderse
charters

R R7

1386

RR R

en wijzen en passant op de spelling op groijf pret. 3 s. in Venlo

. Beter dan in het oostmnl. is oy vertegenwoordigd in het mrijnl.,

wanneer wij kijken naar de situatie in Göllheim, Judenschreinsbuch en de Gulikse
en Meurse charters, vandaar dat wij, mede gezien de desbetreffende data, oy kunnen
beschouwen als een van Rijnlandse origine zijnde schrijfwijze.
Opvallend in oostmnl.-mrijnl. verband is de in Sittard zesmaal, hoewel steeds
in гіооп^е) Ср.) pres., voorkomende spelling oo.

Deze schrijfwijze troffen wij
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buiten Sittard niet aan in vermeld gebied, hetgeen ons niet verwondert, omdat
DC D

deze spelling eigenlijk in het westelijke mnl. thuishoort
Na deze geografisch-chronologische ontleding van de in onze oostmnl.-mrijnl.
bronnen voorkomende schrijfwijzen voor wgerm. ô, is het zaak onze beschouwingen
over de verhouding teken-klank voort te zetten.

Met name gaat het hier over de

vraag wat de concurrentie tussen de twee grote spellingtypen, de u-groep en de
o-groep, zou kunnen impliceren.
Wij beginnen met de niet-umlautssituatie.

Voor onze oostmnl.-mrijnl. bronnen
o

hebben wij er al op gewezen dat de oudste spelling, i.e. u/u, in verband staat
met een oud klankstadium [oe ] < [оеЭ].

Samenhang met Loei / [оеЭІ kan ook aange-

nomen worden voor de overige oostmnl./mrijnl . u-spellingen.
geldt echter eveneens voor het Brabants gebied.

Een LоеСЭ]1-waarde

De aanduiding van deze oe-klank

is aldaar echter bij uitstek het teken oe, omdat de schrijfwijze u(-] er eerder
Н7П

optreedt bij een tuu]-klank, zoals die voor wgerm. 0.

R71

Frings

schrijft

dan ook dat de overgang van Brabant naar oostelijker regionen een overgang bete
kent naar een ander orthografisch gebied, maar niet naar een ander klankgebied.
Ten W. van Brabant bestaat evenwel aanvankelijk, bij o-schrijfwijze, een oo-klank,
met welke kwaliteit en kwantiteit dan ook, welke oo rond 1300 zeker vöör lab. en
аур

vel. in Vlaanderen een oe-waarde gekregen heeft.
In het oostmnl .-mrijnl . is de situatie niet bij het oude gebleven.

Een in het

Rijnland nimmer uitgestorven oude oo-klank verdringt er de tot dan algemeen gelD уO

dende oe en door expansie wordt ook Limburg beoostsn de Maas bereikt.
B74

Frings

stelt dat het verdwijnen van de oe-waarde en de opgang van de oo-kwaliteit,
die zich samen met de ontplooiing van de Keulse cultuurkring voltrekken sinds de
п7Я
13de Frings
en 14de eeuw,
meteen
een lengteteken
hoge vlucht i,
vandat
deuit
o-spelling.
Daarbij
acht
de gepaard
variant gaan
oi, met
de Oostfranse
Ortho
is de schrijfwijze
oe = [oo] voor de Keulse regionen, zoals wij reeds zagen,
grafie
stamt
waarschijnlijk overgenomen uit de Nederlandse Orthografie, maar expliciet Keuls
De grote vraag voor ons is nu of de o-spelling voor de Sitt. charters, evenals
375
trouwens voor B76
onze overige mlimb. bronnen, werkelijk de manifestatie is van een
nieuwe oo-klank, i.e. de oo-klank die bij sleeptonige gevallen in de niet-umlauts
situatie in het nsitt. nóg aanwezig is en die wij, redenerend vanuit het heden,
ook voor het msitt. konden postuleren.

"Die verwickelte Zeichengebung der nieder-

ländisch-deutschen Grenzgebiete von Limburg, Gelderland, Kleve, Köln ist zu
erklären aus drei Vorgängen : bodenständige Zeichenschöpfung, Zeichenentlehnung,
ñ77
lautliche Entwicklung", schrijft Frings
. Wij menen dat wij voor Sittard alleen met "Zeichenentlehnung" vaste grond onder de voeten krijgen. Dit punt willen
wij nu verder uitwerken :

- 368 Sittard heeft in de niet-umlautssituatie voor wgerm. δ als basisspelling de
standaardmnl., aanvankelijk westmnl., schrijfwijze oe. Dat wij hier niet denken
aan overname uit het Rijnland, komt omdat de mnl. herkomst van oe voor het
Rijnland waarschijnlijk is en omdat deze spelling vanaf het begin in de Sitt.
charters aanwezig is, iets dat in deze oorkonden grosso modo wél het geval is
met de andere erin aanwezige standaardmnl. schrijfwijzen, maar niet met Rijnlandse c.q. Keulse característica

. Bedoelde spelling oe wordt na verloop van

tijd beconcurreerd door de aanvankelijk mrijnl. varianten oi en oy, t.a.v.
laatstve ime 1de schrijfwijze echter zeer incidenteel, en door de eigenlijk niet
oostmnl. spelling oo, i.e. In doon e.var. 1353 JA e.V.

Het type u(-) is deels

exponent van een oostmnl.-mrijnl./noordmrijnl. spellingbeweging, ni. met de
[o]
» (0)
grafieën

ue en u, deels van Rijnlandse oorsprong : u,

uy, ui.

Met vermelde schrijfwijzen volgt Sittard de grote lijn der Orthografie voor
wgerm. δ zonder umlautsfactor in onze oostmnl. bronnen : een basisspelling oe,
[o]
afkomstig uit westelijker gebruik en een oude oostmnl.-mrijnl. spelling

u

aflossend, daarbij meer of minder belaagd wordend door een in het algemeen jonger
(o)

dan

u

(o]

zijnde oostmnl.-noordmrijnl. spelling

ue, verder door de t.a.v. oe

doorgaans later verschijnende, uit Keulen afkomstige, spelling oi en in vrij
geringe mate door de voornamelijk mrijnl. orthografieen

uy en ui. Het geheel

geeft ons de indruk, wanneer u[-) en o(-) op elkaar stuiten, dat de diverse
tekens buiten de umlautssituatie onderling verwisselbaar zijn, d.w.z. dat er
sprake is van één en dezelfde klankachtergrond.

Wel lijkt de u-spelling ons

hier een niet-functionele voortzetting, een archaïsme, geworden te zijn, niet
o

o

alleen met de schrijfwijze u/u zelf, maar ook met de, latere, varianten ue, ue,
ui e.e. Dit archaïsme is blijkbaar soms afhankelijk van de voorkeur van bepaalde
R79
schrijvers en nu en dan zelfs gebonden aan een enkel woord

. Vanuit de om-

schreven situatie verder redenerend, kunnen wij schrijven dat wij de kans groot
achten dat niet alleen voor onze mrijnl. bronnen —behalve naar Frings verwijzen
oηη

wij hier met name ook nog naar Bach

—

maar ook voor onze mlimb. teksten zich

voor niet door umlaut getroffen wgerm. ô een klankachtergrond met [ oo ] is gaan
vormen.
Aangezien de u-spelling op oostmnl.-mrijnl. vlak buiten het umlautsgebied o.i.
een archaïsme is, bestaat er geen bezwaar tegen ook haar desbetreffend optreden
in de Sittardse charters, dat wij reeds bestempelden als een louter orthografische
aangelegenheid, als een archaïsme te beschouwen.
De vraag naar de implicatie van de concurrentie tussen u- en o-spelling is
niet alleen relevant voor het geval dat wgerm. ô niet gevolgd wordt door een umlautsfactor, maar ook voor de umlautssituatie.

Het feit dat de u-spelling in

enige van onze oostmnl. bronnen een tendens vertoont vooral op te treden vöör

- 369 oude umlautsfactor, terwijl buiten deze situatie, de opvallende frequente uschrijfwijze voor "goed" daargelaten, aldaar o(-) het terrein beheerst : Lutgart
К en A, Christina, Leven van Jesus, Maastr. Stat. Boek, Venlose charters, Gelderse
charters —

de Sittardse charters zijn in dit verband reeds ter sprake gekomen

—

wijst erop dat er in het onderhavig geval een bepaalde mate van behoefte bestaat
tot spellingdifferentiatie omwille van de klank.

Dit is dezelfde neiging die wij

in meerdere of mindere mate bespeurden t.a.v. het optreden van de u-spelling bij
de umlaut van ogerm. au, ohd. δ en van wgerm. u in open syllabe.
Gysseling

Wanneer

concludeert dat de opkomende umlaut [eu] uit [oo] in het

Brabants, Utrechts en de oostwaarts aansluitende dialecten eerst sedert de
13de eeuw grafisch wordt aangeduid, kunnen wij dit voor het oostmnl. dan ook
o.i. zo opvatten dat sedert de 13de eeuw via de functie van restspelling in
umlautssituaties de u-spelling een rol gaat spelen als aanduiding van de umlaut
[eu], aangezien de [oe]-klank voor de niet umlaut ondergaan hebbende wgerm. 6
inmiddels wel vervangen is door de [oo]-klank met bij voorkeur de spelling o(-)
—

wij verwijzen naar het zoeven door ons daaromtrent geschrevene —

een soortge

lijk gebeuren dus als wij in de vorige paragraaf konden constateren bij de
spelling voor wgerm. u in open syllabe.

Deze interpretatie druist niet in tegen

• Q ·3

de mededeling van Frings

dat in de grensgebieden tussen Brabant/Utrecht en

Keulen de spelling ue gaarne of bij voorkeur gebruikt wordt bij umlautsmogelijkheid.
Naast het principe van spellingdifferentiatie bestaat echter ook binnen de
umlautspositie het principe van de onderlinge verwisselbaarheid der tekentypen
u en o, aangezien in een umlautssituatie eveneens de Orthografie o(-] verschijnt.
Evenwel speelt, zagen wij reeds, dit principe hier niet de rol die het heeft
buiten het umlautsdomein.
Terugkerend tot Sittard en verder gaande met de umlautssituatie, zien wij
vermelde plaats deel uitmaken van een oostmnl. gebied met u-spelling voor de
umlaut van wgerm. δ, welke overeenstemming in Orthografie in elke geval niet
pleit tegen overeenkomst in klank, i.e. het resultaat van de onderhavige umlaut.
Ook geloven wij niet dat de hoge frequentie waarmee u(-) hier in Sittard ver
schijnt —

1Ox u[-) tegenover 2x o- —

alleen toe te schrijven is aan de macht

van een algemeen geldende spellingtraditie.

De schrijfwijze u(-J sluit nl. in

geval van umlaut aan bij een in de Sitt. charters meermalen naar voren gekomen
tendens een geronde voorklinker aan te geven met de grafie u[-) en wel bij ds
ίο]
BB4
^
umlaut van ogerm. au, ohd. δ Cnuren 134Θ-1367)
, van wgerm. u in open syllabe
[o)
o
β35
"
0
BB6
[vur[-] 1360 e.V., vuer 1362 e.v. etc.)
en bij de ronding van wgerm. i in
open syllabe [vuele 1404, etc.)
. Zodoende komen wij voor Sittard ertoe binnen
het geheel der spelling u[-) een afzonderlijk indicatief u-complex te onderscheiden,
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al wordt, naar wij in het voorafgaande reeds opmerkten, niet aangegeven welke
klank dan precies, met name bij de umlaut van wgerm. o, bedoeld is. Daarnaast
staat echter de omstandigheid dat ook achter een spelling als roibsoetz 1436
een [eu]-klank moet schuilgaan, getuige de nevenvormen Rubezaets 1360, Rubesoetz
1379 J [3x) en de nsitt. klankvorm [rui :psao:t ], met een voor de Limburgse diaflfl 7

lecten specifieke stand van zaken en daaraan verbonden umlaut
. Deze schrijfwijze oi moeten wij daarom beschouwen als uitvloeisel van het dus ook in Sittard
bestaande, waarschijnlijk uit geografisch breder schrijfgebruik overgenomen,
principe van de onderlinge verwisselbaarheid der grafieën u(-) en o(-).
Het geïncorporeerd-zij π van de onderhavige Sittardse spelling u(-) in een
groter geografisch geheel blijkt intussen niet alleen uit het volgen van de grote
lijn, maar ook de gebondenheid van u(-] aan een enkel woord vinden wij in Sittard
terug, nl. in de kwestie "goed".

De u-spelling in dit woord is verbreid in het

DDO

gehele mnl.-mrijnl. taalgebied

, zodat het ons niet verwondert dat de Sitt.

charters deze schrijfwijze gemeen hebben met bronnen als de Belg.-Limb., de
Venlose en de Gelderse charters.
De afhankelijkheid in het gebruik van u(-) van de voorkeur van bepaalde
schrijvers treffen wij eveneens aan in Sittard.

Wij denken hier nl. aan de

o

doorlopende schrijfwijze u(-] in de charters 1399 J en 1399 0, die door dezelfde
oηq

persoon geschreven zijn

, welke hoge frequentie der u-vormen aan deze charters

een opvallende plaats verleent temidden der overige Sittardse documenten.

Opmer

kelijk is dat het ook vermelde stukken zijn waarin, eveneens in afwijking van de
(°i
overige Sittardse oorkonden, de Orthografie ue verschijnt voor wgerm. u in open
Dan

syllabe zonder volgende umlautsfactor

. Het ligt voor de hand dat wij ons

afvragen of er verband bestaat tussen het optreden van de u-spelling in de eerstvermelde en het verschijnen van de u-schrijfwijze in de laatstvermelde situatie,
bij welke vraag het ons meer bepaald gaat om de spelling ue voor wgerm. 6 zonder
volgende umlautsfactor en die voor gerekte wgerm. u zonder oorspr. umlautsfactor,
welke spellingidentiteit wij als volgt kunnen weergeven :
1399 J

wgerm. S

:

duen Ç3x), muet

—wgerm. u

: vueren

1399 D

wgerm. o

: duen [3x], behuef

—wgerm. u

: suens (2x) , vruemen,

subst.dat.s.

muegen t2x), Vuert
Nu bestaat er tussen de zoeven vermelde voorbeelden niet alleen identiteit in
(o)

vocaalspelling, maar ook overeenkomst in de achter de schrijfwijze
moeden klankwaarde.

ue te ver-

Voor niet umlaut ondergaan hebbende wgerm. 6 zowel als voor
RQΊ

niet door umlaut getroffen, gerekte wgerm. u is dit nl. [ oo], weten wij
Wellicht is het daarom niet te ver gezocht te veronderstellen dat de aangehaalde,
o
r0]
opmerkelijke ue-spelling in vueren, suens, vruemen, muegen, Vuert een hypercorrecte grafie is in die zin dat hier, naar het model van duen, muet, behuef,
ue wordt geschreven voor een klank [ oo] die weliswaar een oudere [ oe] opgevolgd

- 371 is, maar niet een wgemi. 6 als basis heeft, in welke laatste situatie de spelling
ue, als in duen e t c , blijkbaar meer rechten heeft dan wanneer een wgerm. и ten
grondslag ligt aan de klank [oo].

De moeilijkheid is evenwel, zoals wij reeds

zagen in de vorige paragraaf, dat in het nsitt. niet [moogS] <
maar [ maag3 ] <

magon,

magun geldt.

mugan,

mugun,

Misschien heeft echter, schreven wij

t.a.p., voor de schrijver van 1399 0 (en 1399 J) de vorm muegen een klankwaarde
gehad die in de ontwikkelingslijn lag van
naar de Sittardse

mugan, waarmee anderzijds de vraag

klankvorm nog niet ten volle beantwoord is.

Met het zoeven geschrevene zijn de mogelijkheden tot verklaring van de des
betreffende spellingcolncidentie, vooropgesteld uiteraard dat dit spellinggebeuren niet berust op louter, zelfs persoonlijk, toeval, zeker niet uitgeput.
Zo kunnen wij de nadruk leggen op het feit dat zowel voor wgerm. ô als voor
wgerm. u de klank [ oo ], zoals wij reeds schreven, een oudere Loe J vervangen heeft.
(o)

Aldus komen wij tot de interpretatie dat de spelling

ue in beide gevallen moge-

lijkerwijze een grafische herinnering is aan de oude [oe ] -toestand.

In dit

kader moeten wij er de aandacht op vestigen dat in de charters 1399 J en 1399 0
(o)

de spelling

ue ook verschijnt in geval van umlaut, in het eerstvermelde charter

voor wgerm. u + umlaut : gebuert, in het laatstvermelde document voor wgerm. ô +
o
[o]
umlaut : volvueren, vuere<n> inf.

Deze schrijfwijze

ue hebben wij in deze en

de vorige paragraaf reeds leren kennen als een "restspelling".

Wij zien nu, het

desbetreffende materiaal uit de charters 1399 J en 1399 0 tezamen nemend, dat de
(o)

spelling

ue in deze stukken verschijnt voor het gehele complex gerekte wgerm. u

zonder umlaut —

gerekte wgerm. u met umlaut —

wgerm. ô zonder umlaut —

wgerm.

ô met umlaut, in welke gevallen steeds aan een [oe]-basis, in welk stadium dan ook geldend, te denken is. Wij kunnen dus inzake de onderhavige ue-schrijfwijze in wezen
te doen hebben met een ver doorgedreven spellingconservatisme, in de pen van
eenzelfde schrijver —

deze heeft zeer waarschijnlijk ook de hand in parallelle
Dqo

ue-spellingen in S 1396 I en S 139Б II
storende spellingsamenval.

resulterend in een blijkbaar niet

T.a.v. wgerm. δ wordt dit spellingconservatisme dan
Го]

aangevuld met de grafieën

—

o

uy en u.

Uit hetgeen wij zojuist hebben geschreven, is gebleken dat vanuit meer dan
één gezichtspunt kan worden getracht verband te leggen tussen het verschijnen
[o]
van ue = wgerm. o zonder umlaut, en het optreden van
in dezelfde charters 1399 J en 1399 0.
Со)
schrijfwijze

ue = wgerm. u zonder umlaut,

Wanneer desondanks het gebruik van de
о
Го)

ue in vueren "voor" subst.dat .s., suens, vruemen, muegen en Vuert

een kwestie zou zijn van een hypercorrecte grafie voor de klank [oo] als opvolger
van [oe ] , betekent dit automatisch dat in deze aangelegenheid de in de desbe
treffende charters 1399 J en 1399 0 verschijnende ue-spellingen duen, muet, behuef
model moeten hebben gestaan, m.a.w. dat wij dan zouden kunnen uitgaan van een voor
niet door umlaut getroffen wgerm. ô geldende msïtt. waarde [oo]. In dit geval

- 372 moeten wij de 11de oktober 1399 beschouwen als een mogelijke terminus post quem
voor het ontstaan van de Sittardse ou-diftongering.

Zou er echter t.a.v. de

ue in vueren etc, alleen sprake zijn van spellingconservatisme, dan vervalt
enerzijds onze zoeven gegeven argumentatie, maar blijft anderzijds ook nu de kans
op een msitt. [oo]-waarde bestaan, terwijl bovendien de aandacht vrijkomt voor
nóg een mogelijke terminus post quem, ni. 11 januari 1399, geschapen door het
verschijnen in dit charter van de vorm muet pres. 3 s.

Wij willen onze mening

toelichten :
Het nsitt. heeft, zoals ook andere nlimb. dialecten

093

, voor het ww. "moeten"

in de infinitief en het presens de vocaal [ó], door verkorting ontstaan uit [oo].
Door deze verkorting werd de Sittardse diftongering verhinderd hier haar werking
694
uit te oefenen.
Zelfs indien ons muet van 11 januari 1399 niet de weergave
zou zijn van een vocaalwaarde [oo], wijst deze spelling ue toch eerder op de aanwezigheid van een lange, dan op die van een korte vocaal.

Omdat er waarschijnlijk

in de desbetreffende vorm op 11 januari 1399 nog geen vocaalverkorting heeft
plaatsgehad, zal ook op deze datum de Sittardse ou-diftongering wel nog niet
bestaan .
Een met muet 1399 J vergelijkbare vorm, wanneer wij de zojuist opgenomen draad
o

verder afspinnen, is genuech 1379 J, in dezen gesecundeerd door de o-spellingen
genoich 1379 M, 1443 F (2x) Cgenoych A 1379 И).
nsitt. een uit [ oo ] verkorte vocaal [ó 1 —

Ook voor "genoeg" heeft het

nsitt. [g3nóX ] —

door welke verkor-

ting hier eveneens de Sittardse diftongering de pas werd afgesneden.

Welke

o

nu de waarde ook moge zijn die hier achter de spellingen ue, oi en oy schuilgaat,
deze grafieën wijzen niet op een verkorte vocaal.

Als uiterste terminus post

quem in onze charters voor het ontstaan van de Sittardse ou-diftongering komt
derhalve de datum 26 februari 1443 naar voren;

het hier moeilijk hanteerbare

afschrift A 1379 Π laten wij daarbij uiteraard buiten beschouwing.
Na deze afrondende uitweiding onze eindconclusie gevend t.a.v. de u-spelling
in de Sittardse charters, kunnen wij schrijven dat deze grotendeels een uitvloei
sel is van geografisch breder, buiten de umlautspositie conservatief geworden,
schrijfgebruik, waarnaast nu en dan de mogelijkheid van lokale intenties, c.q.
lokale informatie, zichtbaar wordt, binnen en buiten de umlautssituatie.
Hetgeen wij zoeven als eindconclusie geschreven hebben over de Sittardse uspelling geldt, met uitzondering van de passus over het conservatieve element
in deze schrijfwijze, in wezen ook voor het gebruik van de o-spelling.

Naast

verankering in algemener spellinggebruik ontbreekt ook hier de mogelijkheid
van inheemse trekken niet. Wij hebben hier vooreerst het oog op de schrijfwijze
oo in doon(de) 1353 JA e.v.

Deze spelling maakt tenminste, zoals wij in het

voorafgaande reeds schreven, een lokale indruk, lijkt ondubbelzinnig en beantwoordt
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Een bijzondere plaats nemen in het kader van het zoeven geschrevene de
spellingen do_ "toen" 1435. 1436 en tof-) "te, toe(-)" 1435 e.v. in.

Enerzijds

bevatten deze voorbeelden de in eerste instantie Middelfrankische spelling o,
terwijl ze anderzijds toch bij eerste aanblik bijzonder informatief lijken
voor het msitt., vooral in verband met mogelijke termini post quem voor het
ontstaan van de Sittardse ou-di-Ptongering.

Wij zullen daarom deze voorbeelden

aan een nader onderzoek onderwerpen, eerst do_ en vervolgens tof-).
Het voegwoord "toen" komt in onze Sittardse oorkonden slechts tweemaal voor,
in de geciteerde vorm do en in de daarbij vermelde charters, in letterlijk
dezelfde formule : in der tijt do he dat waill doin mocht.

Het stuk van 1436

is ongeveer drie maanden geschreven na dat van 1435, en wel door een en dezelfde
B96

persoon.

Met do vertoont het voegwoord "toen" hier nog een oude vorm, d.w.z. zonder
R97
fi98
later toegevoegde -n
en met anlautende d
. Zo vinden wij het ook nog in
het hedendaagse Limburgs, ook in het nsitt., echter niet met de te verwachten
ggg
r_i
r ι gQQ
901
vocaalwaarde [ oo ]

, maar met [oe], dus in de vorm [ooe':]

. Zoals Dols

schrijft is nl. het nsitt., en nlimb., [ aoe: ] niet de rechtstreekse voortzetting
van wgerm. 3, maar met de woorden [toeC:)] "dicht" en [roe:], nhd. "Ruhe", in
902
het spoor geraakt van wgerm. ΰ
, zodat deze woorden nu een klankgelijke groep
vormen met drie andere eenlettergrepige woorden met vocaal in de auslaut : [doe],
nhd. "du", [noe] "nu", [roe] "ruw", ín welke drie laatste vormen de vocaal [eie]
903
echter rechtstreeks afkomstig is uit wgerm. u. Dols
ziet in de historie van
de eerstvermelde drie woorden, [σο&:], [toeC:]], [roe:], een terminus post quem
voor het ontstaan van de Sittardse ou-diftongering.

Dit laatste proces moet

begonnen zijn na de ontsporing van deze woorden van wgerm. δ naar wgerm. Q,
want anders had de Sitt. diftongering, zoals dat b.v. in "koe", nsitt. [kou:],
gebeurd is, aan deze ontsporing de pas afgesneden.

Nu heeft echter omgekeerd

de ontsporing aan de Sitt. diftongering de pas afgesneden.
Wanneer de spelling do werkelijk representatief zou zijn voor een Sittardse
klankwaarde [ doo], moet, na de reeds gevonden data, ook de 31ste januari van
het jaar 1436 gerangschikt worden onder de in aanmerking komende termini post
quem voor het ontstaan van de Sitt. diftongering.

Helaas hebben wij echter

gegronde reden te twijfelen aan een voor Sittard representatief karakter van
do_1435, 1436, niet alleen wegens de Middelfrankische herkomst van het spellingtype o, maar ook op grond van de geografische en chronologische verbreiding van
do zelf :
Deze spelling do_vinden wij, naast Doe en due, in Oudenbiezen. Ze ontbreekt
904
in de Belgisch-Limburgse charters van Moors
, waar wij wel doen pass., regelo

matig doe, nu en dan du/du en 1x due aantreffen.

De schrijfwijze du verschijnt
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ook in Maastricht 1372, waarnaast Sint-Pieter 1294 ME en Maastricht 1349 doe
905
hebben. Voor Venlo wordt geen do_opgegeven, terwijl de Gelderse charters
in de periode 1312-1500 constant de vorm doe en slechts lx do_ (1372] en lx du_
(1332) hebben. Daarentegen is do_ wél de vaste spellingvorm in Tristan
en
907
Floyris
, in de eerste bron zonder concurrentie, in de tweede, bij een grote
frequentie van do, slechts eenmaal belaagd door ^v.
in Karlmeinet

Geheel anders is de situatie

: in deze bron treffen wij uitsluitend du_ (du_) aan en wel 22x.

Ook DramenbruchstCIcke

heeft de u-spelling : Du_ (1x).

Het voegwoord "toen"

wordt uiteraard ook aangetroffen in de Gulikse en Meurse charters, maar hier
1 367
tekenden wij naast do Gulik L III 673
ook de spellingen doy (Gulik L III
464 1 3 4 Β ) , du_ (Gulik W I 21 В 1 2 5 1 , W I 55 1 2 6 1 . L III 502 1 3 5 1 ) , DS_ (W I 55
1 У Ri

Л 41 R

) en doe (Meurs L IV 98
) op. Daartegenover staat dat do blijkbaar
910
de alleenheerschappij heeft in het mnd.
Uit de zoeven verzamelde gegevens kunnen wij besluiten dat het Sittardse do_
in oostmnl.-mrijnl. charterverband geïsoleerd staat, afgezien dan van do in
Oudenbiezen, Gelre 1372 en Gulik L III 673

1367

.

Verder blijkt deze vorm, bij

alle schaarste van het materiaal, oud te zijn en vooral, hoewel niet per se,
voor te komen in c.q. langs de oostelijke rand van het Middelnederlands en in
911
het mnd.
Wanneer wij nu in aanmerking nemen dat het jaar 1435, naar wij zo
dadelijk zullen zien, tevens het jaar is waarin een oostelijk to(-) "te, toe(-)"
in de Sitt. charters een standaardmnl. te, tot aflost, kunnen wij tot de eindconclusie komen dat het optreden van do_, evenals het sterk daarop lijkende gebeuren rond to(-), waarover dadelijk meer, beschouwd moet worden als een louter
formele oriëntering oostwaarts, uiteindelijk wellicht zelfs mnd.-waarts, eerder
dan als een afspiegeling van een inheemse situatie.
Zoals wij zoeven reeds aanstipten, is er een duidelijke overeenkomst tussen
de lotgevallen van do en die van to(-) in de Sitt. charters. Wij gaan nu nader
in op to(-) "te, toet-]".

Deze vorm verschijnt, behalve éénmaal als instrumen-

talis, in onze Sitt. stukken als voorzetsel en als bijwoord, in het laatste geval
dikwijls als eerste deel van de samenstelling "toebehoren" subst .dat.s./pi., c.q.
912
"toebehorende" p.pres-, c.q. "toekomende" p.pres.
De schrijfwijze to(-] staat in de Sitt. charters niet alleen, maar ondervindt
sterke, vooral voor het voorzetsel mede chronologisch bepaalde, concurrentie van
vormen met een andere vocaalspelling dan o :
Als voorzetsel verschijnt t/m 1417 de vorm te, terwijl vanaf 1418 spellingen
met oe,

(o)

u

en o optreden, getuige ons volgende overzicht :

1418

: toe_ (2x)

1421
1426

: tu_ (9x), naast te_
: te (4x)
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1427

te_ [4x]

1428

te [3x3

1433

te_ (5x)

1435

to (5x)

1436

to С х ) , naast te

1439

zu

1443 F

to Í4x)

1443 Ν

zo C5Bx), naast Ζ£

1446

t£ (Зх) , naast te_ (2x)

1449

to_ (3x1 , naast te_

1450 Π

to [2x) , tu_. naast te_ (2x3

1450 0

to_, naast te_

A 1352 N

tOE_ (2x) , naast te_ (3x)

A 1353 JU

te_ C4x]

A 1353 N

te_ СЗх)

A 1379 M

te_ [2x3

A 1390

to.. naast te_ C3x)

A 1401

toe , naast te (2x)

A 1402

te_ C6x]

A 1443 N

zo (58x3 , naast ze_

A 1446

to_ (3x3 , naast te_ (2x)

A 1449

to, toe (2x) , naast te

Vôôr plaatsnamen staat daarbij t/m 141B steevast tot, maar in 1421 wordt deze
Keten verbroken :
1421

: tû_ Sittard

1435

: to monstergheleene

1436

: to ophouen, to süttart (Зх)

[АЗ 1443 Ν: zo Sittart e .var. (14x3
In de functie van zelfstandig bijwoord verschijnen de volgende vormen :
о

0

1379 M

toe, dartu

1399 0

tu_

1421

toe, tu_ (5x)

1425

toe

1428

toe

1443 N

dar zo

A 1379 M

toe, daer tu

A 1443 Ν

dar zo

о

Als eerste deel van de samenstelling toebehoren etc. moet genoteerd worden :
1349

: toe-
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: toe-

1353 JU

: toe-

1369

: toe-

1379 J

: ki- (2x)

1414

: tu-

1421

: tul-1

1435

: ιο

ί 436

: to-

1443 N

: zo- (2x)

1449

: to-

1450 M

: tu-

A 1352 N

: tu-

A 1352 JU

: tu

A 1443 Ν

: zo- C2x]

A 1449

: toe-

(4x)

De instrumentalis "te" verschijnt in Sittard steeds in de formule En<je> om
te mere zekerheiden der betalinghe<n> e.var., voorkomend in alle charters behalve
136В, [А) 1379 M, 1399 0, 141В, 1421, 1425, 1435, 1436, 1439, 1443 F, 1450 Π,
145D 0.

De spelling van deze instrumentalis is steeds te, met uitzondering van

zo 1443 N en, in de afschriften, to_ A 1449, zo_ A 1443 N en toe A 1401. Aangezien
913
de etymologie van dit "te" onduidelijk is
en het ons voor het moment alleen
om het voorzetsel en bijwoord "te" c.q. "toe(-)" gaat, laten wij de onderhavige
instrumentalis verder buiten beschouwing.
Voor het voorzetsel dan heeft het nsitt., om daarvan uit te gaan, de klankvorm
914
, naast de samengestelde prepositievorm [tot] "tot". Het bijwoord heeft
(—1
915
de vorm [toet:H-] ]
en is dus vrijwel homoniem met het bij de bespreking van
[t3]

óo_ reeds vermelde [toe(:]] "dicht"

Evenals dit [toet:]] , het zoeven behandelde

[doe:] "toen" sn [roe:] "rust" is o.i. ook het bijwoord [toet:)(-)] ontspoord
oorc van
916
wgerm. o naar wgerm. û, vgl. onfr. os. tô_, ohd. zuo, bijw. en voorzetsel
Zou de spelling to_ de weergave zijn van een msitt. klankvorm [too], waaraan etymologisch dus zowel het bijwoord als het voorzetsel beantwoordt, dan kunnen wij
als nieuwe terminus post quem voor het ontstaan van de Sittardse ou-diftongering
beschouwen 31 oktober 1450. Echter zijn er ook tegen de authenticiteit van to,
nog afgezien van het feit dat de spelling o, naar wij zagen, wel afkomstig is
uit het Middelfrankisch, ernstige argumenten aan te voeren, naar uit het volgende
moge blijken :
917
Het Mnl. Wb.
deelt ons t.a.v. het voorzetsel "te" mede dat toe en to^varianten zijn van te en aangetroffen worden "vooral, doch niet uitsluitend in het
Oostmnl.". Voor de Sittardse charters is het opvallend dat de vorm to in de
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oorkonden 1435 en 1436, in welke stukken deze spelling voor het eerst verschijnt,
optreedt zowel als voorzetsel, ook
compositumdeel.

бйг plaatsnamen, als in de functie van eerste

Het voorzetsel heeft daarbij al een lange weg met te, de charters

1416 en 1421 uitgezonderd, achter de rug.

Het is deze spelling te_ die wij het

beste vermogen te combineren met nsitt. [t3] . Echter doet ons deze combinatie
eraan twijfelen of de spellingtypen to, toe en tu^ beantwoorden aan een msitt.
klankrealiteit t.a.v. het voorzetsel.

Anderzijds heeft hier in het oostmnl.

wellicht een volle, aan het bijwoord gelijke, vorm naast een, in eerste instantie
westmnl., partner met gereduceerde vocaal gestaan.

Nu moet hierbij worden opge

merkt dat de spellingvorm te^ zich in het mnl. een toch wel vaste positie veroverd
91В
heeft.
In Oudenbiezen en Guigoven 1277 tekenden wij dan ook alleen te op,
welke vorm wij ook noteerden voor Gezondheidsregels en Maastricht 1372. De op919
gaven van Moors
zijn voor ons doel niet toereikend. Voor te^ geeft hij geen
materiaal.

De voorzetselvorm to^wordt opgegeven voor Lummen 1392 en Abswellen

139B, terwijl het compositumdeel to- verschijnt in Werm 1396, Abswellen 139
920
en St.-Truiden +_ 1400
. Het betreft hier dus steeds relatief jonge oorkonden.
921
Ouder is het voorzetsel to^ daarentegen in de Venlose charters
, waar het
922
voorkomt vanaf 135B. Voor de Gelderse oorkonden deelt Tille
mee dat "in den
o

verschiedenen Formen für "zu" oe, о, selten ö, u , ue" staat, maar zij geeft
weinig data, met uitzondering o.a. van enkele late voorbeelden van to_. Waar het
gaat om de positie "in der Unbetontheit, z.B. vor dem Infinitiv und in erstarrten
923
Formeln", staat er doorgaans to_ of te. Tristan
heeft voor het voorzetsel 10x
o

te, lx tv en 2x tv.
Ons verder oostwaarts begevend, vinden wij voor het voorzetsel de volgende
924
925
gegevens : Floyris

heeft 7x te, 2x ten en 9x to.

baar alleen te, terwijl voor Rother

Bestiaire

zo_wordt opgegeven.

kent blijk-

Voor ICarlmeinet

noteerden wij θχ zu, 2x (-)_ze, voor Dramenbruchstücke
16x _ζυ_ [zu], Bx ^е, voor
929 ( о), ,
О
О
о
о
Judenschreinsbuch
^ut-J, tzu, zum, zume, tzume, zo, szo, zom, zome, ze, welke
laatste vorm in de minderheid is. Uit de Gulikse charters tekenden wij het volgende
1479

materiaal op uit de stukken t/m L III 634
zu_ И х ] ; W I 55

1 2 6 1

ze_ C4x] ; W I 56

dat.pl. И х ] ; W I 69 В
12B9

1 2 6 3

o

1 2 6 2

ze (9x]¡ W I 69 A

ze И 9 х ] , zen^ И х ) ; W I 70
i?qq

ze_ (20x], zer^ И х ] , zu_ [2x) ; W IV 34B5
1 3 1 2

1 3 2 0

ze_; L III 1B0

1 3 4 1

zu_; L III 405 ^

4 4

479 ^ 4 9 zu_; L III 502
1361

z^; L III 673

te_. toe.

toe;

1351

1 3 2 B

z^; L III 713

1371

1 3 7 3

L IV 98

zu_; L III 7 7
1416

1 3 7 6

to, L IV 111

Z£Ï

1418

ze_ (14x), che_ (6x),
1263

ze_ Mflx], zen_

ze_ (17x) ; W II 1076

ze_ И4х] , zei^ И х ] ; L III 120

ze_, zo_; L III 313 1 3 3 7 zu_; L III 364

Z£; L III 464 ^
zu_; L III 554

1 2 6 3

4 8

1356

Z£; L III 476 ^ 4 9 ze. zoe; L III
zu_; L III 561

ze,; L III 777

L III 975

1392

zo; L IV 150

1358

zu_; L III 621

1 3 7 Б

z^; L III B34
1346

Uit de Meurse stukken noteerden wij : L III 429

tho; L III 744
1393

1367

zu_; L III 236
ZLW

17 41

: W I 21 В

1 3 7 9

139?

te_; L III 721

toe_. to_. tho_; L III 990

1423

zo; S 1421 zo.
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Uit de nu bijeengebrachte gegevens menen wij te mogen concluderen dat in het
oostmnl. in de regel — w i j hebben hier te weinig inlichtingen over de Gelderse
charters — b i j het voorzetsel de spelling te^ de oudste rechten heeft, hetgeen
erop wijst dat hier de gereduceerde voorzetselvorm reeds vroeg het terrein ge
heel of grotendeels beheerst.

Deze hegemonie van de gereduceerde vocaal sluit

o.i. aan bij een zodanige die op grond van de constante spelling te_ in Bestiaire
en het optreden van ze_ in de oudste Gulikse charters ooK voor nog oostelijker
gebieden aan te nemen is. Het binnendringen van ζυ_ in de Gulikse stukken kunnen
wij vooralsnog niet beter verklaren dan als een penetratie van een t.a.v. Gulik
zuidoostelijker type.

De spelling to, zowel die in het oostmnl. als die in de

noordmrijnl. bronnen, lijkt ons aan te sluiten bij het to_ dat naast tjj en het
930
westelijke te voorkomt in het mnd.
Daarbij zien wij in het optreden van
het voorzetsel to voor de Belg.-Limb., de Venlose en de Sittardse charters in
de eerste plaats louter vormovername uit t.a.v. deze bronnen vrij oostelijk ge
bruik, m.b.t. de Venlose en de Sittardse documenten wellicht met een bemiddelende
rol van de Gelderse chartertaal.

Het in 1443 N veelvuldig voorkomende Z£ is o.i.

echter in elk geval rechtstreeks overgenomen uit het mrijnl., niet onmogelijk beΛ 41 ñ

paaldelijk uit de Meurse charterstijl — vgl. met name S 1421 (en L IV 111
1423
L IV 150
) zo — iets dat minder duidelijk is voor to.
Hetgeen wij zoeven geschreven hebben voor de voorzetselvorm to_ geldt, althans
voor Sittard, o.i. ook voor de herkomst van het oorspr. bijwoord to- en wel alleen
al op grond van de coïncidentie in de data van verschijnen van to en to-, welke
met name voor Sittard zonder meer duidelijk is.

Chronologische overeenkomsten

zien wij trouwens in Sittard ook bij de overige vocaalspellingen in "te" en
"toef-]", hetgeen eens te meer wijst op het formele element ia de onderhavige
orthografieën.
Ingevolge onze conclusies t.a.v. de afkomst van to(-] is de rol van deze
spellingvorm aangaande een mogelijke terminus post quem voor het ontstaan van de
Sitt. ou-diftongering uitgespeeld.

De vormen do_ en to(-] hebben in onze charters

niet alleen het optreden in de charters 1435 en 1436 gemeen, ze danken ook hun
aanwezigheid in de Sittardse oorkonden blijkbaar aan dezelfde drijfveeri : schriftelijke woordovername uit oostelijker taalgebruik.

Aan de stelling dat de spelling

o in eerste instantie een kwestie is van het niddelfrankisch, wordt daarmee voor
Sittard een zekere specificatie toegevoegd.

Met het nu geschrevene hebben wij de in het begin van deze paragraaf gestelde
vraag naar de verhouding in de msitt. spellingen voor wgerm. ô tussen klankindicatie en formele Orthografie naar mogelijkheid beantwoord :
Door confrontatie van de nsitt. klank met de msitt. spelling zijn wij gekomen
tot het volgende punt van uitgang aangaande de msitt. klankwaarde voor wgerm. 5 :
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tussen klank en spelling is er daarbij echter geen sprake, integendeel : de spel
ling leidt in principe een eigen leven, aangezien de msitt. Orthografie ook voor
wgerm. o deel uitmaakt van geografisch bredere spellingbewegingen, gerepresenteerd
door het oorspr. westelijke type oe, het ocstmnl.-(noord)mrijnl. type u(e] , de
o

aanvankelijk wel mrijnl. typen u, ui, uy, terwijl het mrijnl. met oi en oy varia
ties verschaft op het westelijk thema oe en het mfr. een bijdrage levert met de
schrijfwijze o.
Lokale intenties in de Orthografie voor wgerm. δ zijn intussen niet uitgesloten.
Terwijl de vrijwel constante u-spelling in "goed" c.q. de naast o(-) optredende
schrijfwijze u(-] in de overige niet-umlautsgevallen een exponent is van een nietrelevant, geografisch breder spellingarchalsme, kan deze schrijfwijze binnen de
umlautssituatie —

mede —

het gevclg zijn van de bedoeling een umlaut ondergaan

hebbende vocaal ook voor Sittard aan te geven. Buiten de umlautssituatie over
wogen wij de mogelijkheid lokale informatie te halen uit de doorlopende u-spelling
in de charters 1399 J en 1399 0, uit de schrijfwijze doon(de] (p.) pres.1.3.pi.
1353 JA e.v. en uit de spellingen dcM435, 1436 en tof-] 1435 e.V.

Het ging er

ons daarbij niet alleen om, schriftelijke aanwijzingen te verkrijgen voor het
bestaan van een msitt. [oo]-waarde, maar ook mogelijke termini post quern op te
sporen voor het ontstaan van de Sittardse ou-diftongering.
Bij nader onderzoek bleken de vormen do^en toj-] niet informatief te zijn voor
enige msitt. klank, terwijl ook de u-spelling in 1399 J en 1399 0 moeilijk han
teerbaar was. Niettemin vonden wij enige mogelijke data post quem : 11 januari
1399, op grond van de schrijfwijze muet; minder waarschijnlijk : 11 oktober 1399,
ingevolge de spellingen duen en behuef enerzijds en suens, vruemen, muegen, Vuert
anderzijds; tenslotte 26 februari 1443, in verband met de dan voorkomende schrijf
wijze genoich·

Dnze eindconclusie is dan ook dat er geen argumenten vdor, maar

er eerder argumenten tegen het bestaan vóór 1450 van de Sittardse ou-diftongering
in onze charters te vinden zijn, zodat tevens onze basisopvatting omtrent de msitt.
klanktoestand : monoftong [oo]—monoftong [eu], gehandhaafd kan blijven. Ook
931
sluit deze conclusie aan bij onze reeds eerder
opgedane bevinding dat aanwijzingen voor het bestaan van de ei-diftongering in de Sitt. charters t/m 1450 ontbreken.

- з о§ 31 De spellingen ^u(-), v ( - ) , oi en ou voor wgerm. û
Voor wgerm. û hebben de Sitt. charters het volgende materiaal

uu
1346

igast)huus

(o)
UI

vy (vi)

C

С»)
u

S¿ tSij)

vytgesceyden

dusent

C4x)
1349

(gastjhuus

dusent

[4x)
1350

gasthuus (7x)

1351

huus

1352 F

gasthuus (6x)

dusent
vyt gesceiden

dusent, budel
dusent, budel

1352 N
1353 JA

huusarmen e.
var.

1353 JU

vytgesceiden

dusent, tune(n) (2x)
dusent, husen

vyt ghesceyden

dusent, budel

vyt ghesceyden

dusent, huse,

C4x)

huus (2x)

1353 N

budel, buten
1356

huus (Эх)

vytghesceiden

dusent, Cuper
e.var. eig.
(3x), nu

1357

(gast)huus

vytgesceiden

1360

gasthuus (3x) vytghesceyden

dusent

1362

(gast)huus

vytghesceyden

dusent, budel

vytghesceyden

dusent, hu-

dusent, budel

(5x)

(6x)
1367

bouwe "aKKer

brechts gen.s.land" dat.s.
1366

dusent

1369

dusent, budel versuemlijch

huis (3x)

vter
1379 M
1379 J

o

vytgescheiden huis (3x)
vytghesceiden

huys

dusent

tgastlnSys-

dusent (2x)

(meist<er>)[7x) gasthuse

1390

vitgescheiden

huys

dusent

1399 J

vytgange

gasthuys (4x)

dusent

- 3Θ1 [

vy (vi]
1399 О

Sl

vytgescheien,

С"]
u

i5ijj
ruych

vytgheg<eue>n
1401

vytgesceide<n>h uis

dusent,
ge<ri> C2x) ,
versumelich

о

1402

huis

virtuyt

dusent, ver
sumelich

1404

1411

gasthuis e.

dusent, gast-

var. [5x)

huse, versumelich

tñuis (7x)
gasthuis

dusent,

<вг>-

o

о

sumelich, nu,
СРоуге<Гі>]
о

о

Kule, truden
eig .gen.s.
1414

huisinghe,

huys

husinghe,

duisent

versumelick,
Го)

о

1417

vytgescheiden

[gast]huys [6x]gasthuse
(2x),
versuymlich
nu

1416

vyt

nuys Cermen]

dusB<n>t,
о

(4x)
1421

vren d a t . p l
о

gasthuse, nu
dusent [2x] ,

y^t_ (2x]

о

nu
1425

Gasthuys

dusent, bu-

1426

huys e . v a r .

dusent, v e r -

CBx), t r u y -

sumelich

te<n>

ck<Br¡> e i g .
о

1427

vytgescheiden

1426

о

huyss, buy-

о

dusent, ver-

natuerliken

ten

sumelich

dat.m.s.

gasthuysCeì

dusent

(7χ]
о

1433

huys [2x) ,

dusent, vero

huysinge

sumelich,
naturliche

1435

vytgescheyde<n>

huys, versuym- dusent
lieh

1436

huysarTne<n>
(5x), versuymlich

Dusent

nv

- 382 vy (vi]
1439

[о

ui

vytgescheiden

Гоі

о

W

uy (uij)
huysermen,

dusent, ver-

huysarme<r>

sumelich, nu

nv (3x)

(5x), pruymKens (stege) ,
(sant) K-uylen
1443 F

vytgescheyden

1443 Ν

vyss "uit"
Их)

versuymlich
Dusent
ο
1°) ,.
dusent, Güitznuysfrauwe
(2x) , gebruy- huse, nu (3x) ,
che dat.s.

nu, versumeniss

huys, versuyn- dusent
T u 932
lieh

1446
1449

vytgescheyden

huys, versuym dusent
lich

1450 Π

vytgeschei-

(Gaist)huys(9x )dusent

de<p>. v y t g e -

huyssinge (2x),

geue<ri>

tuyn, versuym
lich

1450 D

vitgeschei-

v<er>suy<rTO-

CElf)clû-

de<n>

lich

sent (2x)

tuynen, tuij-

dusent

huys (2x)

duse<n>t,

A 1352 N

A 1353 JU

vytgesceyde<n>

hoisKen

budel
A 1353 N

vyt geschei-

duse<r>t,

den

huse, budel,
buten

A 1379 M

vyt Geschei-

huys (4x)

dusent

de<n>
A 1390

vitgescheiden

huijs

dusent

A 1401

vitgescheiden huissingen

huijss, ver-

dusent

suymlich
A 1402

huys, virtuyt

A 1446

huys, versuym- duse<n>t

duse<r>t,
versumelich

lieh
A 1449

vitgescheiden

huyss , duysent,
versuymlich

huessingen
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De voorbeelden bauwe 1367 en hoisken 145D D ter zijde gelaten, bevinden wij
ons met de diverse spellingen voor wgerm. û steeds bij het teken u of varianten
о

daarvan.
o

о

Γo]

Zij vormen tezamen eeo rijke scala : uu, vy, vi, ui, ui, uy, uy, tuij],
o

u, u, v, ue, ue.

Toch zijn hier enkele orthografische lijnen in te ontdekken en

wel zodanige die duidelijk bepaald zijn door traditie :
(o)

1. De spelling dusent, duse<n>t 134B-1450 0 en in alle afschriften. Enige uit(°)
zondering : duisent 1414. Het woord ausent, duse<a>t (duisent) staat steeds
in de dateringsslotformule.
2. De spelling vytghesceyden enz, "uitgezonderd" etc. 1348-1450 M.

Een variant

daarvan is vitgescheiden 1390, А 1390, А 1401, А 1449, vitgescheide<n> 1450 0.
Verder moet nog gewezen worden op vter

ghescheiden in 1369. Het woord

vytghesceyden m.var. staat steeds in een vaste charterformule, die in 1348
luidt : alle arghelist vytghesceyden in desen vorsz. zaken.
3. De spelling (gast)huus e .var., een, wat de schrijfwijze in gesloten syllabe
(o]

betreft, interessant geval : 1346 t/m 1362 uu; 1369. 1379 П, 1401-1414
(o)

1379 N-1450 D

ui;

(o)

uy, met concurrentie van

ui, zoals geschreven, in 1379 M en in

de periode 1401-1414. De afschriften staan grotendeels aan de kant van de
(o)

latere spelling, i.e.

uy, waarbij wij een variant daarvan, nl.

[o]

uij, aantreffen

in tuijne A 1352 Ν, huijs A 1390, huijs A 1401 .
De traditionele trekjes waarop wij zoeven de aandacht hebben gevestigd, zijn
een aanwijzing dat wij bij de opgemerkte tekenvariatie eerder moeten bedacht zijn
op een orthografische aangelegenheid dan op een aanduiding van klankdifferentia
tie.

Bovendien betreft het, naar wij reeds aanstipten, bijna steeds varianten

rond het teken u.

De hedendaagse klanksituatie ondersteunt onze zojuist geopper

de mening, aangezien op grond hiervan een vrij eenvoudig msitt. klankbeeld voor
wgerm. 0 aan te nemen is :
Wanneer wij te doen hebben met een wgerm. ΰ zonder volgende umlautsfactor
heeft het nlimb., ook het nsitt., nog steeds — w i j ontlenen deze laatste formu933
lering aan Gysseling
— i n de regel de klankwaarde [oe], hoewel in de auslaut
en inlautend voir vocaal in enkele nlimb. dialecten, echter niet in het nsitt.,
934
935
een diftong, doorgaans [ou], verschijnt
, zoals b.v. in het nheerl. [bou]
"gebouw", [bou:3] "bouwen". Een diftong wordt overigens, voornamelijk in en rond
937
Maastricht, ook gevonden in stoottonige positie voor cons..
Uit het nsitt.
933
kunnen wij als equivalenten voor onze msitt. voorbeelden aanhalen : [ (h)oes]
,
[öët(-)]
, [ doez9nt]
, [(h)oebaer]
eig., [boe]
"bouw", [koel]
,
944
945
945
947
[noe]
, [oe:r]
, [ boet3 ]
,[g3broek]
. Als tegenhanger voor ruych
945
1399 0 heeft het nsitt. [roe]
= "ruw", de oorspr. casus obliqui bij de klank949
wettige nominatief "ruig"
. Voor "tuin" gebruikt men in Sittard de woorden
950
[ (h)aof ]
"hof" en [gaart]. Niet teruggevonden hebben wij virtuyt (A) 1402.

3Θ4 Ingeval wij te doen hebben met wgerm. ΰ + umlautsfactor heeft het nsitt., in
951
. .
overeenstemming met het nlimb.

, in de regel [uu], waarbij wij, ter vergelij

king met onze msitt. voorbeelden, de volgende nsitt. vormen kunnen aanhalen :
[buu:j3l]

, [киирЭг], [ truu 1

lik] —naast [natoer]
[Ch]usk3]

, overigens ook [truuk3]

"natuur" —[ргий:ткЭ]

eig., [natuur

; met verkorte vocaal :

"huisje".

M.b.t. de dat-s.-vorm jude 1349 is te schrijven dat
953
wellicht ook nsitt. [jut]
"jood" oorspr. een ontwikkeling heeft gehad als
959
van wgerm. û + umlaut — v g l . nheerl. [juut]
—gevolgd door vocaalverkorting, al is een ontwikkeling uit in open syllabe staande wgerm. и + umlauts960
factor ook mogelijk
Wanneer wij, in aansluiting aan het zoeven geschrevene, nog eens de spelling
voor wgerm. Q in onze charters bekijken, kunnen wij te dien aanzien enige con
clusies trekken :
[o)

1 . In de gevallen dat de spelling

ue

verschijnt voor wgerm. u, geschiedt dit

steeds in een, secundaire, umlautssituatie

: versuemlich 1369, natuerliken

1427; ook huessingen А 1401 (naast 1x huissingen en naast 2x husinge<i> in het
or. ].
2. De éénmaal voorkomende schrijfwijze oi staat eveneens in secundaire umlautssituatie : hoisken 1450 0.
3. In de overige gevallen van wgerm. ΰ + umlautsfactor — b u d e l 1351 e.V., Cuper,
cuper C2x) 1356, truden 1411, truycke<n> 1426, pruymkens 1439, daarbij ook
husinge<Ji> e.var. 1401 e.V., versumelich e.var. 1401 e.V., huisinghe 1414
ihuissingen A 1401) en verder Guylche "Gulik" 1443 N Cnsitt. [guilik]) 9 6 2
o

—

o

geschiedt de spelling met dezelfde grafieën u, u, uy, uy.die ook gebruikt worden voor wgerm. 0 zonder volgende umlautsfactor.

Nu vinden wij in laatstver-

melde omstandigheid weliswaar enige spellingen die in de umlautssituatie ontbreken : uu, vy, vi, ν.

Echter moeten wij hier niet alleen bedenken dat het

aantal voorbeelden voor wgerm. 0 zonder umlautsfactor groter is dan dat voor
wgerm. 0 + umlautsfactor, maar ook dat de zoeven opgesomde grafieën grotendeels
voorkomen in de reeds vermelde traditionele vormen Cgastlhuus e.var. 1348 e.V.,
vytghesceyden e.var. 134B e.V., vitgescheiden, vitgescheide<n> 1390 e.V., welke
daarbij zich bij transpositie in het nsitt. niet onderscheiden van die voorbeelden voor wgerm. ΰ zonder umlautsfactor die in onze charters dezelfde spelling
o

u,

(o)

uy, ui dus —

hebben als de gevallen van ΰ + umlautsfactor.

Voor de, vrij

sporadische, vormen met ν geldt dit klankparallellisme eveneens.
Als indicatieve spelling voor een umlaut ondergaan hebbende wgerm. 0, voor
welke wij op grond van het nsitt. een msitt. klankwaarde [йй] mogen aannemen,
komt, wanneer wij hoisken 1450 0 even ter zijde laten, dus alleen de schrijfwijze

(°)
ue in aanmerking.

C°)
In deze situatie heeft bedoelde spelling

ue derhalve dezelfde

—
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valentie als die in de voorbeelden volvueren,

иеге<Гі> 1399 0, genuechte 1421,

vernuecht 1425, genueght 1427 uit de vorige paragraaf, waarbij de lijn door te
963
trekken is naar de spellingtypen vuele, nueghen, huer, huen en suelen
Hiermede zijn echter t.a.ν. wgerm. ΰ voor de u-spelling de mogelijkheden tot
relevante klankaanduiding uitgeput, in die zin dat een onderscheid tussen [tie']
en [uu] er niet —

verder —

uit kan worden afgelezen.

De rijke spellingvariatie

op het thema u, waar wij in het begin van deze paragraaf op hebben gewezen, kan
dan ook geen afspiegeling zijn van een inheemse klankvariatie, maar moet samenge
steld zijn uit diverse verder dan Sittard reikende spellingbewegingen, welke dan
ten dele in Sittard een traditioneel bestaan zijn gaan voeren,
Om deze bredere spellingbewegingen enigermate nader te kunnen bepalen, is het
noodzakelijk nu na te gaan welke schrijfwijzen voor wgerm. û onze overige oostmnl.
en onze mrijnl. bronnen hebben :
Servatiusfragmenten

964

steeds u : hus СЗх), der hunen koninc, dat
tune "dat jij hem".

Aiol

965

o

o

in open lett. u of u : cruce, bet huden,
o

o

bute, buten, dusent, uten, ute, uter; in
gesloten lett. u : durde, hus, ut.
o

o

Guigoven 1277

hvis, nve, nue, vten "uit de".

Oudenbiezen

zowel in open als in gesloten lett. in de
o

regel u (u); zeldzaam zijn ue en ν : kule,
de Hort kule, bi de Woufskule, en Lisen kule,
o

Leimculen,
anhus,
die Watercule
t c , bi
dat
Kulkin, hus,
thus "het e
huis",
panhus.
ò

o

o

panhus, tEinechusen e t c , ut, buten, nu,
o

Louis Jude, Gertrut de Smedinne, Gertruden,
,
966 ...
967
. 96B
hues
, Willem Hueshere
, vt
ago

Maastr. charters

in M 1349

uy voir volgende w; in SP 1294

ΜΑ, Π 1294 A 4, M 1294 A 6, SP 1294 ME en M
1372 staat éénmaal oe : Hoesselt top, (naast
Huselt) M 1372 970 , verder steeds u, al dan
niet in open syllabe : SP 1294 MA dusent;
Π 1294 A 4 hus, dat steynhus, Ghewant hus,
Panhushuse dat.s., huse dat.s., husekene
dat.s., scure, Ghertruden dat.s., Brunekens
eig.gen.s.; M 1294 A 6 hus, Panhus, bachus,

- 386 Dinchus, huse, Panhuse, Ghast huse, steeds
dat.s., husen dat. pi., huseke, scure, buten,
mure, nu, Ghertrud, Brun eig., Bruns gen.s.,
Sure eig.nom.s., Hubrechts gen.s., Dumen eig.
gen.s., Lenculen top.dat .s.; etc.
Belg.-Limb, charters

971

'alleen voorbeelden voor wgerm. ΰ zonder volgeno

de w : in open syllabe meestal u, u, in gesloo

ten syllabe meestal uy (uy). Naast deze
spellingen staat een groot aantal varianten,
[o)

Leven van Jesus

972

o.a. : oe, ou, o,

ue,

(cl

(ol

ui, vy, vi.

in de regel u, in open en gesloten lett.,
daarnaast nu en dan uu; éénmaal ue : te
schuelne en éénmaal ij : Sijt "zuiden".

Limb. Sermoenen

zonder volgende w : gewoonlijk u, veel minder
o

vaak u, nu en dan ue; ui en uy in conduit,
^
4conduyt;
o
974
met volgende w : steeds uw Cuw), u.
9

Oork.Sitt.archief

7

3

u e.var. in S 1365 ghebruken inf./1 pi.,
hune eig., S 1396 I dusent. S 1396 II nü_,
o

duse<¡-|>t-, Ξ 1434 hubrecht eig. [naast huep(o)

brecht], dusent,

S 1440 dusent-;

ue in S

o

1434 sweychuese<n> top., huepbrecht eig. (naast
o

hubrecht], Ξ 1440 natuerlich, natuerlike, nao

tuerlike; uy in S 1434 natuyrlich; vy in S
13B5 vytghesceyden, Ξ 1396 II vytgheue<n> inf.
Venlose charters

tot 1595 geen voorbeelden voor wgerm. û + w.
9

7

5

1

V/

Voor wgerm. u zonder volgende w :
in gesloten lett. : regelmatig uy (uy, uij]
van 1357 t/m 1531; ui treedt, minder vaak,
eerst op in de periode 1464-1507, ue voordien
in de periode 1357-1452; zeldzaam zijn in
gesloten syll. SS (135B, 1452], w (1413], vi
(145B), ν (1558). vu (1552, 1558), vv (159B),
u (1457, 1464) , uij (1457);
o

in open lett. : u (u) is de normale vorm, van
1320 t/m 1502; ν verschijnt in 1320, 1359,

- 3B7 -

1367, ui in 1452-1462, uy in 1452, 1519, uè in
1457.

976

niet vddr w : in gesloten syllabe uè, ui, uy,

Gelderse charters

о

о

zelden uu, uuy, ui, uy

977

, u; in open syllabe

u, later dikwijls uy, minder vaak ui, ue, bij
. . . .
° .. 978
uitzondering ou, u, u;
met volgende w : in de regel ouw, 1x uw 1434.
979
GezondheidsregeIs

980

in de regel u, daarbij éénmaal in gesloten
o

o

syllabe; verder éénmaal u [nu] en éénmaal ue
(vuele) .
981

Tristan

steeds u e.var. : kume, krût, hus, ut, nu, nv,
Artus.
steeds u (v) : luter (54), lute "luid" (160),

Floyris

hus (135, 149). nature (55), nv (85).
982

Bestiaire

evenals voor wgerm. δ vinden wij ook hier u
(o)

en u; 2x staat er
Rother

(o)

ue : vuelen.
o

983

ν

in de regel u, ook in buwen; zelden u , o ,
terwijl er voor г nu en dan, en vuur m éénmaal,
o, naast u, staat.
Karlmeinet

984

Drameπbruchstücke

steeds u.
985

in open syllabe u, in de auslaut vj in gesloten syllabe meestal ui, in de

anlaut vi;

verder staat in gesloten syllabe 3x iu en 1x u.
Göllheim

o

986

in de regel u, u; in hs. H staat steeds u;
lx o in Bronesberg.

Judenschreinsbuch

o

987

o

meestal u, u of uy, uy, in gesloten en open
o

syllabe; verder nu en dan ui, ui, bij uitzondering ue, terwijl in "uit(-)" zowel ν, ν als
o

vy aangetroffen wordt : hus, hus, BurgerhusO

O

O

straissen, Burgerhusstraissen, huse dat.s.,
o

Bachuse, versumden pret. 3 pi., versumeden,
o

o

versumpt, nu, mure, murin dat.s., muren,

- 3Θ8 sytmuren dat.pl., dusent, huys, huys, huyss,
o

o

Burgerhuys gessen e.var.j bachuys, Backhuyss,
buyssen, enbuyssen, kuyle, wasserkuylen dat.s.,
o

wasserkuylin, huis , Geirdruit, gebruichin inf.,
o

o

versuempt, vss e.var., vssC-], vssersten. vervssert p.p., vyss, vysslenen inf., vyssgeleent, vysgesplissen p.p.. vyssreicht pres.
3 s.
ODO

Hagen

: in de regel u, naast sporadisch ui [uis, = usi .
in open en gesloten syllabe.
QQQ

Pilgerfahrt

: in bepaalde woorden regelmatig u, daarbuiten
ook uy, welke laatste spelling zowel in ge
sloten als in open syllabe verschijnt, ter
wijl u in de regel in open syllabe staat.
o

Gulikse charters

: in de oudste drie stukken alleen u, u; daar
na treedt ccncurrentie van ui Cu, v, v], later
van uy, op, waarbij ui [etc.) echter, op enke
le uitzonderingen na, weer afvalt : W I 21 В
hus, nu, us "uit", uswerpen inf., dusent,
1261
»
Gulege; W I 55
goizhus, Goizhus, nu,
o

uzer "uit", dusent, Guleche, Guliche; W I 56
uzgenomen, dusent, Guleche; W I 69 А
nu, buszin "buiten", inbuszen, dusent,
Guleghe, huis, vzbescheiden "uitgezonderd";
W I 69 В 1 2 6 3 = W I 69 A 1 2 6 3 m.u.v. vz be1263
scheiden i.p.v. vzbescheiden; W I 70
W I 69 A
m.u.v. Dusint i.p.v. dusent»
W II 1076 1 2 B 9 = W I 69 A ^ 6 3 , maar "huis"
•1299
qqn
ontbreekt; W IV 34 5
id.
; L III 120
1312
Dusent, Guleghe, buyssin, inbuyszin; L
III 236
usgescheiden, luterlyghen, Dusend,
1447
1341
Guylche; L III 313
гш; L III 364
1344
Dusend, usgescheydenι L III 409
luterlichen, inbussen, dusent, Dusent, nu, Gulghe;
L III 464 1 3 4 B Dusent; L III 502 1 3 5 1 Du sunt,
Gulge; L III 561
huse , huys, huysrait,
1367
Guilge; L III 673
duysent, Duysent, Guyll ЗБ7
ghe; L III 676
nu, asnu, dusent, Dusent,

- 389 uszgescheiden, gebruyche, gebruychinge, Guyl1371
ge, G m Ige; L III 713
Dusent, uys, uysser
"uit de" dat.f.s.. Guilge; L III 777

1 3 7 6

des

juden, Dusent. Gertruden gen.s.. Wilhelm van
Muysbach, Guylge; L III 6B1

1 3 8 4

dusent,

Dusent, gebruchen inf., gebruychen, uysgeschei1392
den, uyssgescheiden, Guilge; L III 966
ut, utseggen, utthenchten, uteren "uiten"
inf., nu, Tutncht "te Utrecht", Dusent, Gu1399
lieh, buyten; L III 106Θ
Homchusen top.,
Carthuser, dusent, tweedusent e t c , uterste,
huys, huysghezinde, Arnde van den Gruythuys,
uyt, Ghuylich; etc.; S 1401 Dusent, vyssgeие<л>, vyssgescheide<n>, buyssen, gebruichen,
gebruiche<ri>, Guilge, guilge ; S 1417 dusent,
Gulich, vyt gescheiden.
Meurse charters

: in open syllabe doorgaans u.

De vooral in

de latere charters dikwijls voorkomende spel
ling uy staat meestal in gesloten syllabe.
Ί Я4R

Zeldzaam zijn ui en ue : L III 429

hus,

Dusent, uytgesat, tuens gen .s.; L III 560
лосе

Ί'ίΡΔ

Dusent; L III 658
dusent, Dusent,
tolhus, huys, tolhuys, tolhuis; L III 721
1372
buwen inf., Dusent, uytgescheiden; L III
1373
744
luterlichen, Broichusen, duren inf.,
usser "uit de", Dusent, Guylche; L III 787
1

3

7

6

rA

4-

.

TTT

Q^C

dusent; L III 975
1 341

1

3

9

2

J

4-

η

dusent, Dusent;
1 4Псі

L U I 990
Duysent; L IV 32
uyss,
141
uysswyssonge, duysent; L IV 111
uyss,
uyssgenoymen, uyssgescheiden, uysswysen inf.;
1423
L IV 150
ruteren dat.pl., buten "buiten"
subst.dat.pl., Dusent, Gulge, uyssgescheden,
huysTianshauen; S 1421 vyssgescheiden,
Guylch.
Na bestudering van dit overzicht kunnen wij t.a.v. verbreiding en chronologie
der diverse schrijfwijzen het volgende vaststellen :
o

Een oude spelling is u, u (u), díe wij aantreffen in Servatiusfragmenten, Aiol,
Oudenbiezen, Maastr. charters, Belg.-Limb, charters. Leven van Jesus, Limb.
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Sermoenen, Venlose charters, Gelderse charters, Sittardse charters, Oork.Sitt.
archief,Gezondheidsregels,

Tristan, Floyris, Bestiaire, Rother, Karlmeinet,

Dramenbruchstücke, Göllheim, Judenschreinsbuch, Hagen, Pilgerfahrt, Gulikse
charters, Meurse charters.

Het opvallende is het optreden van deze schrijfwijze

ook in gesloten lettergreep : Servatiusfragmsnten, Aiol, Oudenbiezen, Maastr.
charters. Leven van Jesus, Limb. Sermoenen, Gezondheidsregels, Tristan, Bestiaire,
Rother, Karlmeinet, Göllheim, Judenschreinsbuch, Hagen, oudere Gulikse charters,
waarbij er dus sprake is van een concentratie op de oudere oorkonden.

Daarnaast

verschijnt al spoedig spelling met twee tekens in gesloten syllabe : hvis Guigoven 1277 resp. Gulik W I 69 A

1263

, W I 69 В

1263

,

W I 70

и 6 3

,

maaT

in de regel

is dit orthografisch gebeuren toch van latere datum : Belg.-Limb, charters,
Venlose charters, Gelderse charters, Sittardse charters, Dramenbruchstücke, Judenschreinsbuch, Pilgerfahrt, latere Gulikse charters, Meurse charters.

Opgemerkt

moet verder worden dat de spelling u — o o k — standaardmnl. is, met de notitie
991
dat Van Loey
geen melding maakt van de aanwezigheid van een superscriptum.
o

Oud is eveneens de spelling ν C v ) , die in onze bronnen buiten Sittard voorkomt
992
in Guigoven 1277, Oudenbiezen, Belg.-Limb, charters
(m/, in θ charters, vt-,
o

vte], Venlose charters. Tristan (nv), Floyris (nv), DramenbruchstfJcke, JudenГо)
993
schreinsbuch Cvss e.var.), maar niet vermeld wordt door Van Loey
. De schrijf(o]

(o)

wijze ν is wel vooral oostmnl.-noordmrijnl. Wij mogen ook zo formuleren : ν
is een vooral oostmnl.-noordmrijnl.
variant van de op ruimere schaal in gebruik
С»)
zijnde grafie u , aangezien
Len v«wij de mening zijn toegedaan dat de tekens u en ν
varianten van elkaar zijn 994
o

o

o

Ook ue Cue, ve) komt vroeg voor, hoewel niet zo vroeg als u, u.

Wij treffen

deze spelling, gedurende een vrij breed tijdvak, aan in de volgende bronnen :
o

o

Guigoven 1277 Cnue, n v e ) , Oudenbiezen (zelden), Belg.-Limb, charters, Leven van
Jesus И х ) , Limb. Sermoenen (nu en d a n ) , Venlose charters, Gelderse charters,
Gezondheidsregels, Sittardse charters, S 1434 en S 1440, Bestiaire C2x) , Juden
schreinsbuch [bij uitzondering). Meurs L III 429

И х ) , Ook ditmaal is de

schrijfwijze ue m.var. dus nauwelijks Rijnlands. Anderzijds vinden wij voor ue
995
t.a.v. het oostmnl. wél verbinding westwaarts, aangezien, naar Van Loey
mededeelt, deze spelling voor wgertn. û reeds vroeg voorkomt in Brabant, hoewel ze
aldaar niet bijzonder verspreid is, en nog vroeger in Vlaanderen.
Vervolgens moeten wij aandacht besteden aan de spellingen ui, vi, uy, uij, vy.
In Gulik vinden wij de schrijfwijze ui al in 1263 С de variant uy vanaf 1312) .
Afgezien van hvis in Guigoven 1277 is ui in de oostmnl. bronnen in het algemeen
laat : in de Belg.-Limb, charters

nog huis Maaseik 1341, Tongeren 1399, huis

Herkenrode 13B6, opvallend weinig voorbeelden dus; verder is er materiaal in de
Venlose, Gelderse en Sittardse charters.

Alhoewel ook Brabant een oude spelling
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ui VDorwgerm. û Kent, evenals trouwens Vlaanderen

, geloven wij toch, ondanks

het feit dat ui in de Gulikse en Meurse oorkonden weinig aan bod komt, dat de
latere spelling ui in de Venlose, Gelderse en Sittardse oorkonden eerder aansluit
bij mrijnl. orthografisch gebruik, waarvan wij de neerslag geconstateerd hebben
in Dramenbruchstücke, Judenschreinsbuch, Hagen, Gulikse en Meurse charters. Wij
998
dat ui een in het Middelduits

verwijzen hier ook naar de mededeling van Kramer

voorkomende schrijfvariant van u is, en herinneren tevens aan de vroege spelling
999
ui voor wgerm. ô in de Gulikse charters
. Bovendien zouden wij bij aansluiting
aan Brabant in de Belg.-Limb, charters meer voorbeelden met ui = wgerm. û verwacht hebben.
In het algemeen is op oostmnl. bodem uy ouder dan ui : Gelderse charters
,
1001
ook wel Belg.-Limb, charters
, terwijl dit voor de Venlose stukken van toepassing is op de positie in gesloten syllabe. In Sittard is daarentegen ui iets
(Ό
1002
vroeger, waarbij voor

uy de begindatum 1379 opvalt

hoort uy tot de 15de eeuw.

Wij mogen

. Voor het standaardmnl.

uy zien als een in eerste instantie

oostmnl.-mrijnl. spelling, die voor dit gebied wellicht haar oorsprong heeft in
het Rijnland, wanneer wij afgaan op de relatief vroege voorbeelden met uy in de
Gulikse charters, welke gevolgd worden door jongere uy-specima in de latere
Gulikse charters en in Judenschreinsbuch, Pilgerfahrt en Meurse charters.
o

(o)

De schrijfwijze
aan het in Venlo

uij in tuijne A 1352 Ν, huijs A 1390, huijs A 1401 herinnert
niet zelden voorkomende uij.

[ol

Vaker dan

uij treffen wij in de ons ter beschikking staande bronnen de spel

ling vy aan, welke aldaar bijna steeds voorkomt in het woord(deel) "uitC-)",
ons te dien aanzien herinnerend aan het Sitt. vytghesceyden e.var. 134B e.V.,
bij welke vorm wij nu ook het Sitt. vitgescheiden, vitgescheide<n>
e.v. betrekken.
gegevens : Moors

1390

Wíj vonden voor vy en de variant vi buiten Sittard de volgende
vermeldt lx vit CTongeren 1399], lx vit (Neerrepen 1361]

en een regelmatig voorkomend vyt; verder, naast hvis Guigoven 1277 : hvys Lummen
1374.

In de Venlose charters

1363, vijt 1519, vit 1456.

1

6

treffen wij aan : vyt_13B4, 1426, 1452, vyt

Dit soort spellingen staat hier alleen voor "uit",

evenals ook vth 1558, vuth 1552, 155B, vvt 1594.

In de Oork.Sitt.archief vinden

wij S 1385 vytghesceyden, S 1396 II vytgheueQ-i>.

Voor het mrijnl. kunnen wij

wijzen op Dramenbruchstflcke, met vi in de anlaut, Judenschreinsbuch [vyss e.var.],
Gulik Ξ 1401 ívyssgeue<n>, vyssgescheide<n>], S 1417 Cvyt gescheiden] en Meurs
S 1421 ívyssgescheiden]. Buiten de vermelde bronnen hebben wij soortgelijke
schrijfwijzen niet aangetroffen, ook níet in de Gelderse charters en in de Gulikse
1ΠΠ7

en Meurse oorkonden uit Lacomblet c.q. Wilhelm

1ΠΠη

, terwijl Van Loey

er

helemaal geen melding van maakt.
De grafie uu, tot welke spelling wij nu overgaan, komt in Vlaanderen en Brabant
1009
vrij vroeg voor.
Deze schrijfwijze staat ook in het Leven van Jesus (nu en

- 392 dan) en in Venlo 1358. 1452, maar blijkt op oostmnl. gebied maar sporadisch en in
onze mrijnl. bronnen blijkbaar helemaal niet voor te komen, terwijl deze spelling,
in gesloten syllabe, tenminste in de 14de en 15de eeuw, in Brabant en Vlaanderen
1010
. Het Sittardse Cgast)huus 134B-1362 is dus wel

net "zeer vaak" verschijnt

een restant van een meer westelijke spellingtraditie, die in Sittard ophoudt in
1362 en in de afschriften geen sporen nalaat.
Opmerkelijk is de schrijfwijze oi in de Sitt. vorm hoisken 1450 0.

Deze spelling

oi hebben wij buiten Sittard niet teruggevonden, al kent het mnl. wél oi e.var.
1011
in de woorden "duit", "fluit" e.a.
en hebben de Belg.-Limb, charters voor
wgerm. 0 enkele malen oe (en ou) en éénmaal o — w i j wijzen hier trouwens ook op
de schrijfwijze Hoesselt in Maastricht 1372 —
een umlautssituatie.

echter niet, zoals in Sittard, in

Opvallend, maar afwijkend van de situatie in Sittard, is

eveneens de schrijfwijze o vóór г (en m) in Rother, terwijl ook de aldaar voorkomende spelling o

en het in Göllheim verschijnende Bronesberg eveneens anders be1012
1013

oordeeld moeten worden.

Bach

en Kramer

verklaren ni. de Rijnlandse

spelling o voor wgerm. 0 als een hypercorrecte schrijfwijze, aangezien het mogelijk is dat een zich voor de hedendaagse Rijnlandse dialecten ten Z. van Lahn
en Moezel al voltrokken hebbende overgang [ oo ] < wgerm. ô tot [oe] reeds inder1014
tijd, ondanks het voortleven van de o-spelling
, haar beslag kan hebben gekregen.
Ter bespreking blijft tenslotte over de schrijfwijze ouw, voor de gevallen
waarin wgerm. û gevolgd wordt door een w.

In de Sitt. charters hebben wij hier

het voorbeeld bouwe van 1367. Het materiaal in onze oostmnl. en mrijnl. bronnen
1015
schrijft dat uw

is, zoals blijkt uit ons overzicht, gering. Van Loey

(voornamelijk 0ost)Vlaams en Hollands is, terwijl ouw beschouwd moet worden als
1016
Brabants. Schönfeld
ziet uw_in de eerste plaats als Westvlaams, ouw als
Brabants-Hollands.

Wij kunnen ons bouwe 13Б7 opvatten als een voor Sittard wes

telijke, wellicht Brabantse, schrijfwijze. Oostelijk c.q. mrijnl. is dan de
o
1017
spelling uw_ (uw, u) in Limb. Sermoenen, Gelre 1434, Rother, Dramenbruckstucke
1372
(buwelich), Meurs L III 721
, welke geografische kwalificatie ook kan gelden
voor uyw in Maastricht 1349, terwijl de Gelderse charters hier blijkbaar groten
deels meer op westelijk standpunt staan.
Nadat wij de geografische en chronologische aspecten der voor ons van belang
zijnde spellingen hebben trachten te omschrijven, is het nu tijd het spellingbeeld der Sittardse charters voor wgerm. 0 nog eens afzonderlijk nader te bezien
en wel vanuit het standpunt der geografisch-chronologische spreiding :
Onze oorkonden beginnen in 134B met drie spellingtypen, waarvan het eerste,
uu, berust op een westelijke spellingtraditie, het tweede, vy, oostmnl .-mrijnl.
is, terwijl het derde, u, zowel in het standaardmnl. als in het mrijnl. aangetrof
fen wordt.

De dubbelspelling uu wordt al spoedig opgegeven : in 1369 verschijnt

- 393 -

de schrijfwijze ui, in 1379 uy, twee oostmnl.-mrijnl. orthografieën, waarvan
de bakermat voor dit gebied wellicht in het Rijnland ligt. Vanaf 1417 everrò)
(о]
(о)
Го)
uy de spelling ui geheel. Dat voor Sittard uy t.o.v. uu en ui

vleugelt

de modernere schrijfwijze is, blijkt ook uit de afschriften, wanneer wij naast
elkaar zetten :
1353 JU

huus [2x)

А 1353 JU

huys (2x)

1379 И

huys M x ) , huis СЗх)

А 1379 Π

huys (4x)

1402

huis

А 1402

huys

Met uu verdwijnt na 1362 het enige werkelijk westelijke element uit de Sittardse spelling voor wgerm. û zonder volgende w.

De schrijfwijze u daarentegen

blijft en gaat zelfs een traditie opbouwen rond het woord "duizend", ondanks de
zich in de jongere charters meermaals openbarende eigenaardigheid in open syllabe
1 Π1 R

twee vocaaltekens i.p.v. één teken te schrijven

.

De schrijfwijze u is

echter niet westelijk, maar standaardmnl.-mrijnl., zoals wij reeds schreven,
en blijft in het hele betrokken gebied gehandhaafd.
De oostmnl.-mrijnl. spelling vy wordt in de loop van de tijd niet alleen gesecundeerd door de in geografische spreiding met vy overeenkomende schrijfwijzen
(o)
ui en uy, maar er treden gaandeweg nog meer oostwaarts indicerende grafieën op.
o
(o)
Binnen het oostmnl. blijven wij nog

met vi, uij en

ue, met deze opmerking dat

laatstvermelde spelling ook tweemaal voorkomt in Bestiaire, bij uitzondering in
Judenschreinsbuch en éénmaal in de ["leurse charters, maar wij overschrijden de
oostmnl. grens met de Orthografie ν.

Opvallend is in het laatste geval de door1019
(10x) —

lopende lijn in het spellingtype nv : Belg.-Limburg 1360-1399
Sittard 1436, 1439 —

Tristan —

Floyris —

Dramenbruchstücke

.

Een min of

meer vast woordbeeld vormt ook het in Sittard niet voorkomende spellingtype
vt[-l "uitC-)", dat wij aantreffen in Dudenbiezen, Guigoven 1277 en andere
1021
Belg.-Limb, charters, de Venlose charters, verder in Dramenbruchstücke
en
Judenschreinsbuch.
Voor wgerm. 0 + w is het m.b.t. de Sitt. charters niet mogelijk een ontwikkelingslijn t.a.v. de spelling vast te stellen, aangezien wij slechts over ons ene
voorbeeld bouwe 1367 beschikken.

Dat deze vorm het karakter heeft van een weste-

lijke schrijfwijze, is in overeenstemming met de voor Sittard vroege verschij1022
Voor latere voorbeelden zouden w i j , in het kader van het
fo)

ningsdatum ervan.

reeds geschrevene, het spellingtype ouwe verwacht hebben, dat ook beter in overeenstemming gebracht kan worden met nsitt. [boe] "bouw", [böi:3] "bouwen" inf.,
etc., maar de relatief beperkte woordvoorraad van onze charters laat niet toe
deze verwachting te verifiëren.
Samenvattend kunnen wij vaststellen dat de spelling voor wgerm. 0 in de
Sittardse charters al met al een oostelijke oriëntering vertoont, welke in de
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loop van de tijd eerder toe- dan afneemt.

Echter is daarbij, met uitzondering

wellicht van hoisken 1450 0, geen spelling aan te wijzen die exclusief Sittards
is.

Deze lokale indifferentie wordt nog versterkt door de interne herhaling van

vaste spellingtypen welke ons t.a.v. Sittard eerder een grafische traditie dan
een klankaanduiding kenbaar maken.

Anderzijds betekent het zich aansluiten van

het Sittardse spellingbeeld voor wgerm. û aan een meer oostelijke situatie, dat
de Sittardse grafieën er zich niet tegen verzetten voor het msitt. klankbeeld
dezelfde stand van zaken aan te nemen als voor het oostmnl. verondersteld wordt.
Voor wgerm. û zonder volgende umlautsfactor houdt dit in dat wij met Van Loey
en Gysseling

voor het oostmnl. —

zagen, voor het msitt. —

en dus, zoals wij trouwens reeds

kunnen denken aan een klankwaarde [ W ] , waarbij wij

uiteraard een gedeeltelijk afwijkende ontwikkeling vöör w niet mogen uitsluiten.
Intussen is ons voldoende duidelijk gebleken dat, behalve wellicht de

ue-

schrijfwijze in Sittard, op oostmnl.-mrijnl. gebied geen spelling voorhanden is
om de umlaut van wgerm. 0 te onderscheiden van de niet door umlaut getroffen wgerm.
1025
(o)
û.

T.a.v. een mogelijke indicatieve waarde van

ue staat Sittard, zover

wij kunnen zien, hier in oostmnl.-mrijnl. verband dus alleen.

Het name in de

Belg.-Limb., Venlose en Gelderse charters ontbreekt een dergelijke indicatieve
Co)
trek van de schrijfwijze ue, waarbij wij tevens mogen wijzen op de vaststelling
1 n?fi
van Tille
dat het in de Gelderse oorkonden t.a.v. wgerm. û niet mogelijk is
vormen met en vormen zonder umlaut orthografisch te scheiden
. Opvallend is
o

het daarentegen wel dat wij het spellingtype natuerliken 1427 ook vinden in
o

S 1440 en wel in de vorm natuerlike, natuerlike, natuerlich, waarbij nog met
o

nadruk moet worden opgemerkt dat dit charter ook de voorbeelden Cloes vruegop,
o

vruegops eig., voor umlaut ondergaan hebbende wgerm. б — v g l . nsitt. [vrui:X]
1028
1029
"vroeg", met umlaut en Sitt. diftongering

—heeft

De in het mhd. voor de umlaut van wgerm. û aanwezige spelling iu heeft zich
in het md. geen plaats van betekenis kunnen verwerven.

Dit is dan ook de

reden waarom wij deze schrijfwijze, evenmin trouwens als enige andere duidelijke
indicatie, in onze Rijnlandse bronnen hebben aangetroffen, afgezien dan natuurlijk van de in Dramenbruchstficke driemaal voorkomende, echter geen umlaut aan1031
duidende

, spelling iu.

Ook voor wgerm. ΰ komen wij dus uit bij de omstan

digheid dat dezelfde Orthografie zowel buiten als binnen de umlautssituatie ge
bruikt wordt.

Wij herinneren ons hier het gebeuren rond de representatie van

wgerm. u in open syllabe

, bij welke gelegenheid wij tevens nader ingingen

op het hypercorrecte optreden van de o-spelling in gevallen van een te verwachten
geronde voorklinker,

riet name willen wij in dit verband de spelling oi in de

voorbeelden voor "veel", "haar", "hem" en "hun" memoreren.

Wij menen namelijk

de schrijfwijze hoisken 1450 0 in dit kader te kunnen onderbrengen, zoals wij
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reeds aankondigden in $ 29, al kunnen wij ditmaal eerder denken aan een [ uu ] klank —
zijn —

vocaalverkorting als in nsitt. [(h)usk3] schijnt nog niet aanwezig te
en niet zozeer aan [äö].

Aldus bezien is ook oi in hoisken 1450 0 een

indicatieve spelling, zij het dan op hypercorrecte basis.
voor

Hiermede zijn tevens

Sittard echter de mogelijkheden tot klankinterpretatie van de ter sprake

gekomen spellingen voor wgerm. ΰ uitgeput.

§ 32

De spellingen ^u(-) en ou voor wgerm. iu

Als meest voorkomende spelling voor wgerm. iu
charters de schrijfwijze u M
1446,

noteren wij in de Sitt.

: luden dat.pl. e.var. 1349-1421, 1436, 1443 Ν,

А 1352 IM С2х] , А 1353 JU, А 1353 N. А 1379 Π СЗх), А 1401, А 1402, А 1446:

ghetuchnisse dat.s. е.var. 1362, 1367, 1379 J, 1401, 1402, 1436, 1439, 1443 F,
1443 Ν, 1446, 1449, A 1379 Μ C2x] , A 1402, A 1446, getuje
1379 Π (2x}, tugen, tuge<n> "getuigen" pres. 1 pi.
1449,

"getuigenis" dat.s.

1435, 1439, 1443 F, (Al

1450 H, tughen 1450 0; Ludich "Luik" 1443 Ν, lutzlach muntsoort (A) 1446;

truwen subst.dat-s. (A) 1390, 1399 0, truwen 1443 Ν, truwelich (A] 1379 M;
о
1034
η uwen "nieuw" dat.m.s. 1427; ook vrunde gen.pl. 1399 0
ting" 1421

en durluchtigen acc.m.s. 1443 N

, gelucht "verlich

. Deze spelling u staat

doorgaans in open syllabe, echter nu en dan ook in gesloten lettergreep :
getuchnisse 1362, getuchnissen 1367, vrij<n>de 1399 J, gelucht 1421, durluchtigen
1443 N.
o

Behalve u (u] vinden wij in onze charters af en toe voor wgerm. iu, en wel
o

meermalen naast u Cu], de spellingen uy e.var., ui en ou : luyden 1427, Luyde<ri>
1433,

vuyrpijl eig. 1399 0, vuyrpilz gen.s. 1399 0, verlüiys "verlies" 1433

Cverluyst A 1449], luytslaich, luytslaighe dat.s. 1436; nuyn "negen" 1443 N C2x];
getuichenis 1450 O.getuichenisse A 1401 (naast getuge<n>nis in het or.]; trouwen
subst.dat.s. 1352 F, CA] 1352 N, 136B.

Ook treffen wij de schrijfwijze ue aan.

echter slechts in het zeer late afschrift A 1449 : getuechgenys tnaast getughenys
in het or.].

Opvallend zijn de voorbeelden met uy, ui en ue bij de syllabegrens,

welke van jongere datum zijn dan hun pendanten met u.

Tevens terugziende op de

vorige paragraaf mogen wij hier als illustratieve tegenstelling naar voren halen
de wisseling 1401 getuge<iÏ>nis, husinge<rt> (2x] —
gen,
ling

huessingen.

A 1401 getuichenisse, huissin-

Een chronologisch onderscheid bespeuren wij ook bij de wisse-

u /ou in "trouw" e.var., met de eerste spelling als de jongere en de tweede

als de oudere grafie.

Tenslotte moeten wij t.a.v. desbetreffende concurrerende

o

spelling van u Cu] ook wijzen op de schrijfwijze met ν resp. o in vmmerrr<er>e
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1

*•

л

л

ь

1 D 3 7

τ

esn oorspr. wgerm. iu ten grondslag kan liggsn
Wierpen wij zoeven al een korte (terug)blik op de vorige paragraaf, thans
kunnen wij nog ter aanvulling er de aandacht op vestigen dat alle msitt. spel
lingen voor wgerm. iu, m.u.v. de ν in vmmerni<er>e e.var. 1379 J e.v. en de o in
om<n>erme e.var. 1379 M e.v., teruggevonden worden bij die voor wgerm. u, zodat
wij mogen stellen dat het msitt. orthografisch beeld voor wgerm. iu grosso modo
beantwoordt aan dat voor wgerm. ΰ.
Wanneer wij nu de msitt. spelling voor wgerm. iu in contact brengen met de
nsitt. klanksituatie, stellen wij t.a.v. deze laatste het volgende vast :
In de regel wordt wgerm. iu in het nsitt. gerepresenteerd door de klankwaarde
[uu] — i n

een enkel geval vinden wij ook [uu] —
in overeenstemming met de
1 mR
g l o b a l e s i t u a t i e i n het n l i m b .
; v g l . t . a . v . onze v o o r b e e l d e n n s i t t . [ l u u : j ]
1039
, . ..^
, 1040 , . . , . — , ι 1041 „ . .
„ . .
— .,
— , 1042
, I ( g 3 ) t u uvX J
, [ (g3)tuug3l
" g e t u i g e n " i n f . , r l ηl u u : k ] , r [ v u u r ]
—
1043
1044
[ ЭгІииз]
, [nuu:j]
"nieuw", in het laatste geval voor onfr. nûwi, ohd.
1045
r ]
os. niuwi
. Deze klank [ uu] is dezelfde als die voor wgerm. û + umlauts1045
1047
factor.
Daarentegen heeft het nsitt. de vocaalwaarde [ oe] in [ troe ]
1 П 4 fì

" t r o u w " s u b s t . en a d j . , en [ [ v d r ) t r o e : d ]
" v e r t r o u w e n " ww., i n het
e e r s t e g e v a l v o o r wgerm. i u + w : o h d . t r i u w e , o s . t r e u w a s u b s t . , o h d . g a - t r i u w i ,
1049
os. Cgi)triuwi adj.
firtruên

, in het tweede geval voor wgerm. G + vocaal, vgl. ohd.

en onfr. os. truon, ohd. truên

. De nsitt. situatie in [troe]

komt dus overeen met die voor oorspr. wgerm. ΰ + vocaal, waarbij wij ter verge
lijking wijzen op de in de vorige paragraaf ter sprake gekomen nsitt. vormen
[boi] "bouw" en [böê:3] "bouwen"

1052

.

Terugkerend tot wgerm. iu zonder daarop volgende w, kunnen wij schrijven dat
het nsitt. een verkorte klinker heeft in[vruntj] "vriend", pi. [ vrunj ]

,

1054
welke [u]-klank wij ook aantreffen in [u:m3r] "altijd"
. Geen nsitt. tegenhanger hebben wij gevonden voor gelucht 1421 en durluchtigen 1443 N, wel [luX]
"lantaarn" en [ luXt3]
"[bij)lichten", met eveneens korte vocaal dus.
Voor "negen" heeft het nsitt. [neug3], t.a.v. welke vorm wij aansluiting mogen
zoeken bij os. nigun
. Het in tegenstslling tot de msitt. voorbeelden neghen
o

e .var. 1349 e.v., negen 1379 M, noege<rt> e.var. 1402 e.a., nugen- 1439, nuegheno

1435 [nyegen A 1449) zonder intervocalische g verschijnende nuyn 1443 N past
echter eerder bij ohd. niun, maar is voor Sittard wel te beschouwen als een
orthografische, Meurse aangelegenheid, zoals wij in $ 15 uiteengezet hebben.
Wanneer wij uitgaan van het nsitt., mogen wij, naar ons zoeven gebleken is,
voor het msitt. m.b.t. wgerm. iu doorgaans de klankwaarde [¡TG] aannemen, met
als belangrijkste uitzondering het geval dat wgerm. iu vdór w staat, terwijl
ook niet uit het oog mag worden verloren dat in woorden als "(n)immermeer",
"vriend" —

zoals ook in andere —

een [ver)korte vocaal aanwezig is, welke
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kwestie reeds ter sprake gekomen is in 5 19.

De omschreven situatie in contact

brengend met de reeds geconstateerde overeenkomst in spellingbeeld tussen wgerm.
iu en wgerm. û, mogen wij deze orthografische identiteit ook als volgt formuleren : er is nauwelijks principieel verschil tussen de spelling voor wgerm. û +
umlautsfactor en voor wgerm. iu, in welke gevallen een msitt. klankwaarde [uu]
is te

verwachten, en die voor wgerm. û zonder umlautsfactor, waar als msitt.

representant aan [oe] gedacht moet worden.

Het enige doorslaggevende onderscheid
Co]

op het gebied van de schrijfwijze met u kan liggen in de spelling
voor wgerm. û + umlautsfactor

ue, voorkomend

, maar voor wgerm. iu alleen aangetroffen wordend

in een zeer jong afschrift (A 1449].

Wij hebben deze kwestie reeds in de vorige
[o]

paragraaf behandeld en hoeven nu alleen de conclusie te herhalen dat

ue voor

wgerm. û de waarde kan hebben van indicatieve factor voor de klank [uu], terwijl
de andere u-spellingen in dit opzicht indifferent zijn.

Ook de schrijfwijze

getuechgenys in A 1449 ligt overigens in de indicatieve lijn.
Konden wij in de vorige paragraaf vaststellen dat ook in onze overige oostmnl.
en onze mrijnl. bronnen de orthografische indifferentie bestaat t.a.v. de spellingen voor wgerm. û, al dan niet gevolgd door een umlautsfactor, ook voor wgerm. iu
past het msitt. spellingbeeld in hetzelfde grafisch niet-relevante kader, naar
uit het volgende overzicht van de spellingen voor wgerm. iu zal blijken, een
overzicht waarin overigens de schrijfwijzen met v, o resp. u voor "(n)immermeer"
en "vriend", als in deze paragraaf niet meer van belang zijnde, niet zijn opgenomen :
1059
Servatiusfragmenten

naast u in luden, ηuwen, getruwe staat ow
in bit trowen.

Aiol

1060

zonder volgende w : lude, hude "heden",
o

hude, duuel, gesune "gezicht", LU Ü; met
volgende w : uwe, uwen, úwen, ungetruwe,
naast trouwetn], entrouwen, rouwe, berouwen.
Guigoven 1277

ve in getvegen 1 pi., vi in getvigh "getuigenis", ow in trowen subst.dat.s.

Oudenbiezen

steeds u Cu) : lude, Gerat der Duvel, Ludeke,
Luthe "Luik", Lutker "Luiks", Luts "Luikse
maat", Lutslagt, Lutslacht, ηuwen, op den Nuwe
beke, vp gene Nuwe staat.

Maastr. charters

steeds u e.var. : SP 1294 HA lude, ghetughenesse; M 1294 A4 lude, ghethughenesse,

- 398 Ghetughen 1 pi., bruwere nom.s.j ΓΊ 1294 A6
lude, ghetughenesse, Nuwen, Nuwenhof; SP 1294
ME ghetughenesse, Ghetughen 1 pl., Nuwen,
ernuwen 1 ρ 1., ernuwet p.p., vernuwet; И 1349
nùwe; Π 1372 lude, ghetuchenisse, ghetugen 1 pl., Nuwer.
Belg.-Limb. charters

o
C)
zonder volgende w : u (u), daarnaast ook uè,
[о)
[о]
1062
ve, ui, uy ;
met volgende w : in de regel trouwen e.var..
(о]
enkele malen (ge]truwen, vijfmaal truweín],
lο j
truwelosi verder beruet 3 s. St.-Truiden 1379.
1063

Lutgart К

uitsluitend ite).

Leven van Jesus

zonder volgende w : dikwijls i, daarnaast u
in duvel СЗх, naast 1х divel), verder enkele
,
.1065
Ί
malen
ie en ei;
met volgende w : ow, ouw in [onHrowe, Con)getrowe, getrouwe, verder lx berout, terwijl
voor "nieuw" steeds iw (iv) verschijnt.

Limb. Sermoenen

niet vóór w : in de regel u, lx u, 1x v_ (pers.
dat.pl.), 1x ue, daarnaast ook i (ie, ij);
1067
met volgende w : ouw (ow), ou, uw (uw), u,
o

o

waarbij nuwe e.var., nuwe e.var., nuheit,
o

vernuet p.p. i verder ν in de pron. vormen
1068
v, vwe, vr etc.
riaastr.Stat.Boek

n i e t vödr w : u i (uy) , o u i ; i n het pres. 3 s.
U· A

-H.·

4J

•

1 G 6 9

bijna altijd ie;
met volgende w : vluwet, vloewet 3 s., nieuwe.
1070
Oork.Sitt. archief

in de regel u e.var.; bij uitzondering ue,
uy : S 1385 lude, vorwartzlude, luden, truwen
dat.s.; S 1396 I luden; Ξ 1396 II luden, geо

tugenis, truwen; S 1434 elude "echtelieden"
nom.pl., lude<n>, huede<n> "heden"; Ξ 1440
saeghsluyde, getugenisse, truwen.

- 399 zonder volgende w, tot 1543 : in gesloten

Venlose charters

syllabe alleen uy, in open syllabe in de regel
°
(o)
u (u), daarnaast sporadisch ui, uy, uij, lx
»
1071
ue;
o

_

vuur volgende w : bruwere
heit 1 5 3 1 .

1426 naast getrouwec-

1072

zonder volgende w : in open syllabe u, zelden

Gelderse charters

o

u, uy, ue; in gesloten syllabe uy, minder vaak
ui, ue, bij uitzondering uu, u, ui
met volgende w : uw, ouw, zelden ow; voor
"nieuw" : nye, nyheC-), (-)n^-, nije, nijhe,
1074
nij-, nie, nyuwe, πuwes •
Gezondheidsregels
• «•
Tristan
τ

1

0

7

1075

alleen sune "gezicht"; voor "nieuw" : nie.
ν in y_ pers . 2 pi. dat.ace; ow in trowe.

6

getrowe.
u (v) in lute "volk" (346), duplike "op dief

Floyris

achtige wijze" (156), dvuen "diefstal" dat.s.
(5); o in uor "vuur" (258], oo in uoore dat.s.
(26B)j uw in truweη dat.s. (43), ow in rowic
(269), rowig (362).

De voornaamwoorden "u" en

"uw" hebben de vormen iv, iwe, iwen, uwe, vwe,
1077
Opvallend zijn nuwit (3x) , nvwit
uwer.
(321), nuwet (297) "niet".
Bestiaire

zonder volgende w : als regel u, u; daarnaast
1078
i, ï in vir, ν ire vuur
met volgende w : uw_ (uw_) ; in "nieuw" staat i
. e 1079
of I.

Rother

zonder volgende w : in de regel u, zelden iu,
4

^

К

4

-,

1

0

8

0

iv, sporadisch i, 2x o;
10B1
met volgende w : u, uw, ow, ouw, i, u, uw.
Karlmeinet

1082

in de regel u, éénmaal introwen, naast bit
truen •

Dramenbruchstflcke

1083

in de regel u, in de anlaut ook v, in de auso

laut en vóór w ook u; verder 2x iu (intslius

- 400 "ontsluit" pres. 2 s., biucht], 1χ ui (besluis
"sluit" pres. 2 s.) en lx u Chude].
Göllheim

1084

in de regel, al dan niet vódr w : u, u; in
hs. D éénmaal och "u" pers.dat.s.

Judenschreinsbuch

10Θ5

u in elude, ui in gezuichs "getuigenis", uy
o

in schuyst "schiet" pres. 2 s.
Hagen

10B6

in de regel u, in open en gesloten syllabe;
ui in luit "volk" [naast vaker optredend lut)

Pilgerfahrt

1087

Gulikse charters

naast u komt ook uy voor.
meestal u e.var.; minder vaak komen andere
,,.
, ui. Л
, (о)
spellingen,
als
(u),
uy, o, ou, voor :
1251
»
W I 21 В
lude, luden, luden, duze "Deutz"
Ί ПДА

1 ГШЧ

dat.s., nusse "Neuß"
dat.s.; W I 55
1
2Б1
о
.
о
1262
gezuge getuigenis , verzuget p.p.; W I 56
lude. Lude, dru "drie" [naast dri], Nuwe,
trowen dat.s., trowe aces.; W I 69 A

/ι уС'Ц

о

Lude,

Luden, gezuch, dru, duse dem., nuin "negen",
о

imuwe pres.opt. 3 s., truwin, truwen dat.s.,
о

о

getruwe, truweliche, trouwen dat.s.; W I 69 В
1263
., _ _ n . 1263
.i
.. τ -,η 1263
..
= W I 69
А
+ duse; W I
70
= W тI
126 S

69 A

17ñQ

+ duise; W II 1G76

= W I 69 A

, maar gezuch en dru ontbreken; W IV 34Θ5
wijl dru ontbreekt en er truwe staat i.p.v.
= W I0 69 A
+ truwelich, Nunzich, ter
0
4.
M
· 1090 , X T T „ „ 1312
truwe en Nuyn i.p.v. nuin

; L III 120

lude, luden, truwen, getruwe, truweliche; L III
1 3 2 8

236
1344

1341

nuwe; L III 409
1349
luden, truwen; L III 478
luden, nuin
nuwes, ηuwer, truwen, truwelichen; L III 479
1349
luden, Nusse, hudigen, nuyn; L III 502
1 3 5 1
truwen; L III 561 ^ 5 6 truwen; L III 713
1 3 7 1

π И

luden; L III 364

,

TTT

TJ-,

1 3 7 6

luden, truwen; L III 777

!

А

luden,

·] Q ρ л

getzuge, truwen; L III Θ81
huden, truwe;
1392
L
III
966
lude,
luden,
truwen;
etc.; S
1401 lude, lude<n>, getzuichnisse, nuwerstat,
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nüwen, truwen , get ruwen; S 1417 luden , getuchenisse , getruwen, trouwen•
о

Meurse charters

: in de regel u; minder dikwijls u, uy, ui, ou :
346
1 3 5 6
L III 429 ^
lude; L III 560
ghetuch;
1ТРД

1Я77

L III 65B
trouwen; L III 721
getuych1372
nisse; L III 744
luden, truwen; L III 767
1376

. _,

t

,

TTT

П-7С

1 3 9 2

1 -,

luden, truwen; L III 975
luden,
1393
nuyntzich, truwen; L III 990
luden; L IV
14/16
1 8
98
tuich "getuigenis"; L IV 111 ^
1423
truwen; L IV 150
luden, getzuge, getzuch,
truwelichen; S 1421 Luden, gezuychnisse,
о

truwen.
Het zoeven gegeven overzicht laat zien dat in het oostmnl.-mrijnl. gebied
o

de schrijfwijze u (u) voor wgerm. iu beschouwd moet worden als hoofdspelling
de overige grafieën zijn over het geheel genomen ondergeschikt —

—

daarbij reeds

voorkomt in de oudste documenten en zich handhaaft in de latere bronnen. In
o

deze situatie is er een overeenkomst met het optreden van u (u) voor wgerm. û
te constateren, al kan in het laatste geval duidelijker een zekere
op de oudere oorkonden —

concentratie

welke overigens ook voor wgerm. iu merkbaar is — vast-

gesteld worden.

Wat wij verder bespeuren is dat de spellingovereenkomst tussen
to)
wgerm. û en wgerm. iu niet beperkt is tot het teken u alleen, maar dat deze in
(o]

de diverse bronnen ook de grafieën

uy,

[oT

[o]

ui, uè, ve omvat.

[o]

De spelling

ue

o

[ve) wordt daarbij wél in oostmnl., maar niet in onze mrijnl. stukken aangetrof1091
fen, hetgeen herinnert aan de situatie voor wgerm. 0
. Ons weer wendend tot
de spelling u, moeten wij verder mededelen dat deze schrijfwijze, evenals u =
wgerm. 0, niet alleen voorkomt in de door ons gebruikte bronnen, maar tevens
1092
standaardmnl. is
waren.

, zodat wij een groot mnl.-mrijnl. u-spellinggebied ont-

Opgemerkt kan eveneens nog worden dat als oude variant van het teken u

in onze bronnen ook voor wgerm. iu de grafie ν verschijnt en wel in Belg.-Limb.
charters inclusief Guigoven 1277, Tristan, Floyris, Rother, Dramenbruchstücke,
bronnen welke, m.u.v. Rother, het teken ν ook kennen op het gebied van wgerm.
. 1093
Twee spellingen waar wij tenslotte nog de aandacht op moeten vestigen, zijn
u
°)

(o)

uy en ui. Evenals bij uy voor wgerm. u ziet het er bij uy = wgerm. iu naar
uit dat deze spelling in het oostmnl. vroeger optreedt dan in westelijker regio1094
nen
. De schrijfwijze ui voor wgerm. iu wordt blijkens onze gegevens even
eens aangetroffen in oostmnl. bronnen, verschijnt in het mrijnl., net als ui =
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1 0 9 5

wgerm. υ

^

ι, τ со д Ί

, reeds in Ы I 69 A

2 6 3

τ

К

1

, maar is in onze mnjnl. bronnen, evenals

ui = wgerm. û, toch betrekkelijk zeldzaam.
De details verlatende en terugkerende tot ons punt van uitgang, kunnen wij
vaststellen dat er geen wezenlijk verschil is tussen het oostmnl.-mnjnl.
spellingbeeld voor wgerm. iu, dat voor wgerm. ΰ zonder umlautsfactor en dat voor
wgerm. ΰ + umlautsfactor. Dit betekent voor het mnjnl. dat, ondanks enkele door
1096
Gysseling
opgetekende oude mnjnl. voorbeelden met de spelling iu, ook voor
1097
wgerm. iu de mhd. Orthografie iu
niet aan bod komt, op een enkele uitzonde
ring na, als b.v. de, sporadische, gevallen met iu (iv) in Rother en Dramenbruchstucke, waarbij de voornaamwoordelijke vorm iv_in Floyris kan aansluiten. Aan
onze zoeven gegeven conclusies t.a.v. het oostmnl./mnjnl. moeten wij aanstonds
ter aanvulling toevoegen dat een desbetreffend verschil ook niet bestaat in het
1Q9B
alg. mrl.
Voor de Sittardse charters nu zijn het duidelijk de geografisch
bredere complexen die de Orthografie voor wgerm. iu in hoofdzaak bepalen. Meer
in bijzonderheden tredend, kunnen wij schrijven dat onze Sittardse documenten,
o

ingeval wgerm. iu niet vödr w staat, met de spelling u (u) een plaats hebben
binnen het grote mnl.-mnjnl. u-gebied en met de schrijfwijzen uy en ui eerder
aansluiten bij een oostmnl.[-miijnl.] dan bij pen alg.-mnl. gebruik.
Bij wgerm. iu

йог w zien wij in de Sitt. charters zich ten dele scherper

geografische controversen a-ftekenen. Onze blik valt hier op de reeds aangestipte
chronologische tegenstelling tussen trouwen 1352 F, CA) 13^2 N, 1368 enerzijds
en truwen (A) 1390, 1399 0, truwen 1443 N, truwelich (A] 1379 И anderzijds, naast
welke vormen het nsitt. [tröë] "trouw" en [(vàritroe:Э] "vertrouwen" geplaatst
moeten worden.

1099
Voor het mnl. deelt Van Loey
mee dat uw vooral (voornamelijk Dost]Vlaams
11 00
en Hollands, ouw vooral Brabants is. Schonfeld
modificeert de omschreven
situatie in die zin dat hij uw ziet als Westvlaams en ouw als Brabants-Hollands.
1101
Voor het mhd. is te schrijven dat iu vddr w in het md. tot u is geworden.
Wij kunnen D.I. verband leggen tussen nlimb. [öê] = wgerm. iu vóór w, en dit md.
1102
1103
ΰ.

Kramer

vat, op het voetspoor van Fnngs-Schieb

, het geheel in grote

lijnen samen : ouw is voornamelijk een kwestie van Nederland en Nedernjn, uw \/ar\
de zuidelijke gebieden rond Main en Moezel.

Het vroeger in het gehele Rijnland

inheemse ouw wordt daarbij sedert de 12de eeuw belaagd door het noord

en Rijn-

afwaarts dringende uw, zodat ouw tenslotte bij voorkeur gevonden wordt in het
Ripuansch.
Een blik op onze oostmnl. en mnjnl. bronnen leert ons het volgende .
Het oostmnl. gebied kent een strijd tussen uw- en ouw-vormen, reeds in Servatiusfragmenten en Aiol.

Het westelij*, gedeelte van dit gebied heeft, wanneer

wij afgaan op de situatie in Leven van Jesus en Belg.-Limb, charters, blijkbaar
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meer ouw dan uw, hetgeen niet indruist tegen de hedendaagse situatie

11 04
. Ook

in het oostelijk gedeelte ervan echter zien wij, uitgaande van de toestand in de
Gelderse charters, ouw domineren over uw.

Overgaande naar het Rijnland stellen

wij vast dat de oude bronnen Floyris en Rother een gemengd beeld laten zien,
terwijl Bestiaire, Karlmeinet, Dramenbruchstù'cke, Göllheim, Gulikse, Cleurse en
11 05
Bergse
charters geheel of grotendeels op uw-standpunt staan, hetgeen overigens ook het geval is met de Oork.Sitt.archief. Een oud spellingtype bij dit
alles is ow_ : Servatiusfragmenten, Guigoven 1277, Leven van Jesus, Limb. SermoeΊ1nR

17 R?

nen, Gelre 1312 e.a.

, Tristan, Floyris, Rother, Karlmeinet, W I 56

,

de waarde hebbend van spellingvanant van ouw
Nu de Sittardse oorkonden in het onderzoek betrekkende, mogen wij concluderen
dat voor "trouw(elijk)" de oudere ouw-vormen wijzen op een orthografische oriëntering op een meer westelijk, in dit geval misschien Brabants, type, terwijl de
aanwezigheid van uw berust op het opnemen van een oostelijk, vooral Rijnlands
spellingtype.

Met dit oostelijk type wordt aan de op grond van het nsitt. te ver-

moeden [ oe ]-klank wel het meest recht gedaan, zodat de vorm trouwen 1352 F e.V.
voor onze charters wel te beschouwen is als een overgenomen grafisch woordbeeld
zonder meer.
o

De spelling nuwen 1427 tenslotte kunnen wij niet op dezelfde wijze benaderen
als truwen e.var. 1390 e.v.

In het mnl• gaat de strijd hier niet tussen uw en

ouw, maar tussen uw en lew e.var..

Op oostmnl. gebied zien wij een overheer-

sing van het type nuwe in Oudenbiezen, Maastr. charters en Limb. Sermoenen

—

vgl. ook nuwen in Servatiusfragmenten — terwijl vormen met i, y etc. niet alleen
1109
domineren in Leven van Jesus en Lutgart К
, maar ook in Gelderse charters
en Bestiaire, waarbij wij tevens herinneren aan nie in Gezondheidsregels. Het
1110
ziet ernaar uit dat het eigenlijke Middellimburgs
dus als standaardtype nuwe
heeft, ondanks het éénmaal voorkomende nieuwe in Maastr. Stat. Boek, hetgeen
1111
overeenkomt met de bevinding van Van Ginneken
dat in bijna alle Limb, teko

sten nuwe gevonden wordt.
o

Het msitt. nuwen 1427, voorkomend in de kadastrale
0

aanduiding tusschen den nuwen g<re>ue, past dus in een Limburgs spellingbeeld,
waarbij echter onmiddellijk moet worden opgemerkt dat het spellingtype nuwe in
1112
het gehele mnl. zeer gebruikelijk is (naast vormen met ie e.var.)
en in
1113
het md. zelfs een concurrentieloze positie inneemt
. Als klankwaarde menen
o
—
1114
wij voor ons nuwen 1427 de nlimb. [ uu]-klank

te mogen aannemen die het nsitt.

heeft : [nüüij], dezelfde [ uu ] -klank, zagen wij reeds, als voor wgerm. iu zonder
volgende w.
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§33

De spellingen o- en u- voor wgerm. lange vocaal, diftong en wgerm. korte
vocaal in open lettergreep

Tot besluit van dit hoofdstuk willen wij aan de paragrafen 23-32, over de
representaties van de met name genoemde afzonderlijKe [wügerm. categorieën,
een samenvattende beschouwing toevoegen over twee punten die in vermelde paragrafen wél terloops ter spraKe zijn gekomen, maar die aldaar nog geen systematische en afgeronde behandeling hebben gekregen.

Wij bedoelen hier :

1. het verschijnen van de spelling o + lengteteken resp. u + lengteteken in open
syllabe;
2. het functioneren van e, i en y als lengtetekens bij o en u.
Beginnend met of-), kunnen wij t.a.v. punt 1 het volgende schrijven :
1115
Evenals bij de grafie a(-]
treedt ook, wanneer het gaat om de weergave
van een wgerm. lange vocaal —

c.q. diftong —

en van een wgerm. korte vocaal

in open syllabe, in de Sittardse charters bij de spelling o(-) aanvankelijk
met een bepaalde regelmaat het systeem op : dubbel teken in gesloten, enkel
teken in open lettergreep.

Afwijkingen zijn ook hier echter aanwezig.

Deze

komen, voor zover het de positie in gesloten syllabe betreft, aan de orde in
Í 36, terwijl wij nu willen ingaan op de situatie in open syllabe.
Voor een deel is de aanvankelijke regelmaat van enkelspelling in open lettergreep zeker toeval, aangezien in de oudere Sittardse charters slechts nu en dan,
en wel in het compositumdeel toe- 1349 e.V., een wgerm. ô in open syllabe staat
A i A R

Zou dit vaker het geval zijn geweest, dan was het aantal oudere voorbeelden met oe in open syllabe ongetwijfeld groter geweest, aangezien oe = wgerm. 6
in het gehele mnl. als "eenheidsspelling" zonder meer in gesloten zowel als in
1117
open syllabe staat
— dit is het grote verschilpunt met de spelling o- =
1118
w .
,_ 1119
- .
. 1120
Ί1
ηη
ogerm. au
, wgerm. o in open syllabe
en wgerm. u in open syllabe
1121
— evenals de schrijfwijze ie = wgerm. ê, eo
en trouwens ook de grafie
foi

1122

ue

. Een duidelijkere inbreuk op de regel is [al)soe— de oe vertegen-

woordigt hier immers niet een, beter dus buiten beschouwing kunnende blijven,
1123
1124
wgerm. ô

—

een parallel vormend met het vroeger behandelde

пае 134B

e.V., welk ial)soe reeds vanaf 1348 in deze spelling optreedt en eerst in 1379 П
mededinging krijgt van _s£, maar zich naast dit j5£ handhaaft.

Een vroege uit-

zondering is ook Elsloe 1356 top., verder hebben wij nog oi in moigen 1379 И
(2x], maar eerst in het charter van 1390 wordt het verschijnen van spelling
met twee tekens in open lettergreep meer dan incidenteel : geloeuen, moegen,
oeden eig.gen.s. 1390.

Het duurt echter tot 1414 voordat deze spellingtrant

zich definitief doet gelden, in de regel met de grafie oe, en de schrijfwijze
met enkel teken voorgoed beconcurreert : 1414 moeghen, oepenberlick, oepenen,
soe f4x), naast komen, OLt<er>fnitz, properen; 1417 Coemen, moegen, oepenbeirlich,
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оерепе<П>, voeren subst.dat .s., oeuermyts, shoemers hage, soe, Soe [ooK, voor
wgerm. б : voege<n>, voeringe).

Wij herinneren eraan dat bij de spelling met
1125
a deze regelmaat van dubbelspelling eerder inzet, nl. in 1401
, terwijl het
onderhavig verschijnsel bij de "monoftonge" grafieën met e als eerste lid slechts
een relatief klein aantal voorbeelden omvat, waarbij ее in open syllabe voor het
eerst verschijnt in 1369 en de spelling ei daar —
doet, n l . in 1421

1 1 2 6

nog —

later haar intrede

.

Terugkerend tot o [ - ) , maar nu de situatie buiten Sittard bekijkend, kunnen
wij schrijven dat in het mnl.. de representatie van wgerm. u in open lett. +
1127
umlaut
en, zoals reeds eerder geschreven, van wgerm. o daargelaten, de
spelling oe in open syllabe veel minder voorkomt dan o, behalve in de positie
117S
vóór г
. M.b.t. het voorkomen in de Gelderse charters van oe in open lett.
1129
voor wgerm. u zonder volgende umlautsfactor gebruikt Tille
de kwalificatie
"selten", terwijl voor wgerm. iï in open syllabe mét umlaut oe aldaar juist de
1130
algemene schrijfwijze is
, t.a.v. welke laatste kwestie wij en passant de
spelling soelen in Guigoven 1277, Belg.-Limb, charters 1322-1400 passim, Venlo
1345, 1354, 1367, 1426, 1437, 145B en Gelre 1327-1477 aanstippen
onze oostmnl. bronnen in het algemeen zouden wij evenwel — o o k

1131

—

.

Voor

de oe-spelling

in open syllabe voor wgerm. u zonder volgende umlautsfactor niet "zeldzaam" willen
1132
noemen.
Wél is deze bepaling gedeeltelijk van toepassing op de desbetreffende oe in onze Rijnlandse documenten, omdat daar voor wgerm. u in open syllabe
o

o

in de oudere teksten de spelling u (u), in jongere geschriften u Cu) met o het
terrein beheerst, met uitzondering echter van de Gulikse charters vanaf _t 1350,
die voor deze wgerm. u gaarne de spelling oi, evenwel ook oe, hebben en wel met
1133
. Al met al is de geografische

grotere frequentie dan de Meurse charters

relatie van de onderhavige Sittardse dubbelspelling oe in open syllabe moeilijk
te beoordelen, maar invloed van oostmnl. gebruik is niet uit te sluiten, terwijl
de eveneens mogelijke rol van de Gulikse charters hier minder duidelijk is dan
bij het verschijnen in de Sittardse oorkonden van de schrijfwijze ae c.q. ai in
1134
open lettergreep
. Een andere kwestie is overigens dat ten minste in Sittard
de oe-spelling in open syllabe geen voorkeur laat zien voor de positie

ййг r.

Voor de spelling met u staat ons in de hier besproken wordende kwestie minder
r o)
materiaal dan voor o[-) ter beschikking.

De schrijfwijze

ue verschijnt niet

alleen in gesloten, maar ook in open syllabe, in het laatste geval met vroege
voorbeelden als zuelen e.var. 134B-1367 (e.V.], rueden e.var. 1352 N (3x),
gueden e.var. 1352 N, 1353 JU, 1369.

Deze Orthografie heeft dus, zoals reeds

geschreven, een zeker "eenheidskarakter", hetgeen niet §lleen geldt voor de
(o]
1135
Sittardse charters, maar voor alle bronnen waarin ue voorkomt
. Toch vinden
wij in Sittard ook op dit gebied een staaltje van "correcte" spellingwisseling,

- 406 ni. de tegenstelling huer e.var. —

huren e.var., het poss.ol. betreffend en

voorkomend in de charters 1349, 1350, 1351, 1352 N, 1356, 1362, 1367.

1 1 3 Б

Over de spelling ui valt hier nog minder te schrijven : deze schrijfwijze vin
den wij in onze charters niet vaak, zeker niet in open lettergreep, waar wij
o

alleen aantreffen gasthuise 1404, huisinghe, duisent 1414, steeds voor wgerm. û;
(o)

in A 1401 staat het opvallende huissingen.

Aangaande de spelling

uy kunnen

wij mededelen dat deze reeds aanstonds na haar eerste verschijnen (1379 fl) —
o

ook —

o

optreedt in open syllabe : guyden adj.dat.s. (2x)F erfguyde subst.dat.s.

1379 J.
Na het nu geschrevene moeten wij nog ingaan op het optreden van, i.e. de
concurrentie tussen, e en i [y] als lengtetekens bij o en u :
1137
Net zoals bij de wisselingen ae/ai en ее/ei
speelt ook t.a.v. de alternantie oe/oi de chronolcgie een rol.

Tot 1369 verschijnt nl. in Sittard stee

vast oe, in 1369 echter eenmaal ci [voir]•

In het volgende stuk, 1379 Г1,

domineert oi over oe : moigen C2x) , moichten, genoich, voicht [2x] , voir (10x),
voirt, joir СЗх), tegenover groete C2x) . Toch moeten wij

wachten tot 1401

vooraleer de spelling oi in de Sittardse oorkonden vaste voet krijgt, zonder
overigens steeds een overheersende positie in de diverse charters te hebben en
11 TR

zonder, evenals na 1450
, zich een plaats aan het woordeinde te verwerven.
Het ontgaat ons niet dat de data 1379 (= 1379 M) en 1401 precies overeenkomen
1139
met die voor ai
en dat wij het jaar 1379 ook terugvinden bij het eerste
optreden van de schrijfwijze ei voor monoftong, welke Orthografie haar intrede
1140
doet in 1379 J
. Eveneens is er overeenkomst in geografische binding, aan
gezien, evenals voor ai en ei, ook de bakermat voor oi in het Rijnland te zoeken
1141
1142
is
. Opgemerkt moet hier verder worden dat ook voor Gelre
het jaar
1143
1379 een markante datum van overgang oe — oi is, terwijl Venlo
hier met het
1144
dienaangaande
karakteristieke jaar 1426 andermaal achterblijft. Curiosa
zijn de Sittardse tautografieën affgeloeist 1426, tobehoeir 1449, tubehoeir
1450 И = oe + oi, te vergelijken met jaeir 1450 M, dat dus in hetzelfde charter
1145
staat als tubehoeir
Tenslotte moeten wij nog de Orthografie oy in het onderhavig verband van de
o-spelling plaatsen. Vermelde schrijfwijze oy komt, en wel steeds voor monof
tong, in Sittard niet dikwijls voor : voycht (2x) , noyt 1379 Π Cnoyt, genoych
А 1379 M ) ; Doyr<en> Kule kad.ben. 1411; poyni<n>cks eig.gen.s. 141Θ; beroyde<n>
ρ .p., doyn 1421 ; boynre 1443 F; angenoymen Cnaast angenoemen in A 1443 Ν ] , geloyuen, verkoyren [naast verkoiren in A 1443 Ν ) , oyuerlenssche, joyst eig. (naast
joist in A 1443 Ν ) , alle 1443 N.

Een tautografie is hooyrs eig.gen.s. 1426 :

oo + oy. Deze geringe frequentie van oy geldt ook voor de Belg.-Limb, oorkonden
1146
, waar wij deze spelling voor het eerst vinden in Maaseik 1343, en de Gelder1147
se charters
, met als oudste oy-voorbeeld oyc 1390. In de Venlose charters
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1144

wordt oy niet aangetroffen
, wel lx oij : op groijf 1366
. In $ 30
hebben wij erop gewezen dat in elk geval oy = wgerm. ô van Rijnlandse origine
1150
is. Belgisch-Limburgse
curiosa overigens zijn doeyne Halmaal 1398 en
reghenoeyt Hamont 1399, waarin de spelling oey wel op te vatten is als oe
1151
Aangaande de schrijfwijze u-, om nu daartoe over te gaan

1152

+

oy

, merkten wij in

(o)

het voorafgaande reeds op dat de tekencombinatie
heeft van "eenheidsspelling".

ue min of meer het karakter

Slechts in één geval konden wij dan ook wijzen

op het optreden van e als oppositioneel lengteteken bij u, nl. bij de tegen0

o

stelling huer e.var. — huren e.var. 1349 e .v . Verder hebben wij de aandacht
[»]
kunnen vestigen op het indicatieve aspect dat de spelling ue t.a.v. een
1153
C0]
geronde voorklinker heeft.
Het verschijnen van de schrijfwijze ui
(°)
betekent hier geen concurrentie, temeer daar ui in de Sitt. charters slechts
spaarzaam voorkomt, nl. alleen in 1369, 1379 M, 1401-1414, 1450 0 CA 1401].
Van de respectieve data herinneren ons daarbij de eerste drie aan reeds vermelde
perioden in het optreden van de grafieën ai, oi en ei.

Dit parallellisme in

chronologie pleit voor overeenkomst in herkomst van de desbetreffende spellingen. Inderdaad is, terwijl in het oostmnl.-mrijnl. spellinggebied ue voornall 54
meiijk een kwestie is van het oostmnl.
, met een opvallende rol in Sittard
1155
(o]
, ook, naar wij zagen, ten minste ui = wgerm. ô van Rijnlandse oorsprong
11 '-IR

en kunnen wij verder wijzen op de vroege Gulikse voorbeelden huis W I 69
, huisz W I 69 В
, W I 70
, voor wgerm. 0. Niet alleen in Sittard,

A

(o)

maar ook verder in het oostmnl. is, naar wij reeds vaststelden, ui niet goed
1157
vertegenwoordigd
. Relatief oude voorbeelden in Belgisch-Lirnburg zijn guit,
huis Maaseik 1341
1159
charters

л л га

, terwijl de spelling ui haar intrede in de Gelderse
1160

doet in 1359, in de Venlose oorkonden

evenwel eerst bijna

een eeuw later, nl. in 1457.
Tot besluit van dit exposé willen wij enige aandacht besteden aan de schrijfwijze

uy.

Ingeval deze spelling een wgerm. δ vertegenwoordigt, kunnen wij haar
11 R 1

ΓoΊ

beschouwen als afkomstig uit het mrijnl.
Ook uy = wgerm. û is mogelijk
Co)
(o)
van Rijnlandse origine, al is deze uy in het oostmnl. vaker aanwezig dan uy =
wgerm. ô.
De door ons opgetekende, niet zeer frequente gevallen van uy =
11 яя
wgerm. iu daarentegen behoren dikwijls tot het oostmnl.,
T.a.v. de data
(ol
van het eerste optreden van uy tenslotte kunnen wij voor Sittard vermelden
. °
1164
1379 (huys 1379 Π), een bekend jaar dus, voor Belgisch-Lirnburg
eik en Lummen], voor de Gelderse charters
1 1 6 6

1357.

1349 (Maas-

1327 en voor de Venlose oorkonden
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Hoofdstuk 5

§ 34

DE SPELLINGEN VOOR GERM. KORTE VOCAAL + L + DENTAAL

De spellingen voor ogerm. S + 1 + dentaal, wgerm. o + 1 + dentaal en wgerm.
u + 1 + dentaal

Voor ogerm. a + 1 + dentaal, om daarmee te beginnen, hebben de Sitt. charters,
d.w.z. de originele documenten, het volgende materiaal :
o

1
aid

aeld

eld

eyld

()
audCauyd]

1348
1349

auden (2x)

1350

aude C3x), haudende, behaudelich

1351

behaudelich

1352 F

aude, hauden,
haudende, be
haudelich

1352 N

behaut

1353 JA

behaudelich

1353 JU

behaudelich

1353 N

audenmerct, behaudelich

1356

behaudelich

1357

behaudelich

1360

behaudelich

1362

aude, behaude
lich
behaudelich

1367
1368
1369
1379 И

behaudelijch
aide (2x), inhalden

1379 J

in haldend

behelte<n>nis,

auden (2x),

geweldicht p.p.

behaudenlich

1390

beheltenisse

aude

1399 J

behelte<n>nis
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1399 0

aeld

eld

eyld

audlauydj

behelte<n>nis

aide, altz gen.
s., alden, hal
den, onthalden

1401

behalt

1402

behalt

beheltennis

1404

halden, behalt,

beheltennis

saeckwalden
"hoofdschulde
naars"
1411

beheltennis

behalt, malder
"mud"

1414

behalt

beheltenis

1417
141В

behelteniss
aider "ouders",
aenhalden<de>,
Inhalt

1421

bauytke, bauyts

halden, halde<n> (Bxl,
gehalden, bald<er>, comp.

1425
1426

behalt

beheltenisse

1427

mald<er> (2x)

beheltenisse

1428

reinalts eig.
gen.s.

1433

behalt

behelte<n>nis

1435

behalt, malder

beheltenys

1436

smalt

1439

malder

1443 F

behalt, mal-

beheltenys
behaelt

Beheltenisse
beheltenys

d<er>, saeckwald<er>
1443 Ν

alderen "ou

elter "al

ders" (2x],

taar" СЗх],

halden (θχ),

kirspelelter

malde<r>,
Reynalt
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aid
1446

ae Id

haldende (2x),

[)
audCauyd)

eyld

eld
beheltenls

behalt, saeckwalt, malder
1449

behalt

beheyltenls

1450 Π

behalt

beheyltenys

1450 D

behalt, mal-

helder, he

d<er>

d<er> (2x)
"houder", be
heltenls

De afschriften in het cartularium hebben geen ter zake doende afwijkingen.
Aan de hand van de historische grammatica van het Nederlands laten de zoeven ver
melde vormen zich als volgt groeperen :
3
Het oudste stadium vormt de combinatie aid.
Deze treffen wij in de Sitt. char
ters aan in de periode 1379-1450. De in a in aid kan rekking ondergaan hebben; voor
4
dit proces getuigt in onze stukken één voorbeeld : behaelt 1439 . Voordat een zodanige
rekking plaats vond, kon echter reeds umlaut opgetreden zijn.

Deed zich vervolgens

geen rekking meer voor, dan hebben wij het stadium eld : behelte<n>nis e.var. 1379 J
e.V., geweldicht 1379 J, [kirspeDelter 1443 N, helder, held<er> 145G 0.

Vond wél

rekking plaats, dan krijgen wij een situatie als die welke gerepresenteerd wordt
6
door beheyltenis e.var. 1449, 1450 ІЧ.
Wanneer het

oudste stadium aid de genoemde veranderingen niet onderging, ontwik

kelde aid zich gaandeweg, mede via vocalisatie van de 1, doorgaans tot aud/oud

,

welke trap vertegenwoordigd is in de vormen audein], haudende, behaudelich, behaut
etc., die in onze charters voorkomen in de periode 1348-1390.
Overzien wij het geheel, dan valt het volgende te constateren :
Volgens de historische gang van zaken is het type aid, met zijn ontwikkelingen
aeld, eld en eyld, ouder dan het type aud.

Toch treedt net dit laatste in de Sit-

tardse stukken het vroegste op ! Duidelijke taal spreekt de chronologie van de vol
gende voorbeelden :
1350-1379 (oud gedeelte 1379 J)

behaude(n)lieh

1379 (nieuw gedeelte 1379 J)-1450

behelte<n>nis e.var.

1401-1450

behalt, behaelt

Voordat wij echter op deze kwestie dieper ingaan, willen wij de representatie na
gaan van wgerm. o + 1 + dentaal en wgerm. u + 1 + dentaal in onze charters, om zo
te komen tot een samenhangend beeld.
Voor wgerm. o + 1 + dentaal resp. wgerm. u + 1 + dentaal nu bieden de Sitt. char
ters de volgende gegevens :
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old
1348

о
ould

(о J
uld

о
ueld/euld

Со]
ουα

sculdich, jaergulden

1349

sculdich, jaergulden [2x]

135G

sculdig, jaer-

scout "schuld"

gulden (2x)
1351

sculdich, jaer-

scout

gulden (2x)
1352 F

sculdich, jaer-

scout, goude

gulden, jaergulde<n>
1352 N

sculdich

scout, ghegouden p.p., woude pret.3 s.

1353 JA

sculdich

1353 JU

sculdich, gul-

scout, goude

den, jaergulden (2x)
1353 N

sculdich, jaer-

scout

gulden (2x]
1356

sculdich, jaer-

scout

gulden (2x)
1357

sculdich, jaer-

scout, goude

gulden (2x)
1360

sculdich

scout

1362

sculdich, jaer-

scout

gulden
1367

gulden, jaer-

goude

gulden
136B

gulden
о

1369
1379 M

Arnolt, Arnolts

schuldich, jaer- ghuelden

schout,

gulden [2x)

goude (2x)

schuldich

Rykout eig.
(3x]

, scheu

tet (2x)
о

1379 J

sculdech, seuldech (2x),

scout [2x),
goude C2x),

412
old

ould

uld

ueld/euld

jaerguld,

cud
goude (2x)

joerguld,
joergulden,
Jcerguldsn,
ioergulden
1390

sculdich

schout

1399 J

schuldich

schout

1399 О

gulden (2x],

goude [2x]

( ol

guldens [2x)
sculdich,

1401

schout

jaergulde<n>(2x)
1402

scholt

schuldich

1404

sculdich

1411

schuldich

1414

sculdich

schout

1417

schuldich

schout

1418

schuldich

1421
1425
1426
1427

scholt

sculdich

142Θ

scholt, gegolden

sculdich, gulden

1433

scholt, golde

schuldich, gul-

(2x), arnold<us>

de<n>

scholt

schuldich

scholt, gegol-

sculdich

1435
1436
1439

de<n>
1443 F

scholt

schuldich, sulden "zouden"
pret.opt. 3 pi.

1443 IM

gegoulden

gulden (4x)

seulde pret.
opt. 3 s.

1446

scholt

sculdich

1449

scholt, golde

sculdich, gulden

[2x]

[2x)

houtsnijders
gen.s.
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old

[о]

ould

1450 И
1450 0

о

uld

ueld/euld

[о]

ουα

sculdich
scholt

schuldich

Afwijkingen in de afschriften van het cartularium zijn A 1401 schoult i.p.v.
schout in het or., en A 1449 goulde (2x), schoult i.p.v. golde (2x) en scholt in
het or.
De klankhistorische achtergrond van de voor wgerm. o + 1 + dent, en wgerm. u + 1
+ dent, verzamelde msitt. vormen is de volgende :
Wanneer er umlaut optreedt, d.i. in eerste instantie bij oorspr. wgerm. uld

9
,

vinden wij in Sittard, evenals elders in het oostmnl.-mrijnl. taalgebied, het geo10
grafisch wijd verbreide type uld
: sculdich e.var. 1348-1450 (met onderbrekin
gen), Íjaerlgulden e.var. 1348-1449 (met onderbrekingen). Als klankwaarde moet
11
voor de desbetreffende vocaal in het msitt. wel aan [u] gedacht worden.
Voor
vocaalrekking, om het even waar deze geografisch thuishoort, pleit ghuelden 1369.

12

Aan umlaut van wgerm. o kan gedacht worden bij de pret.opt.-vormen sulden 3 pi. 1443
13
14
F
en, met gerekte vocaal, seulde 3 s. 1443 N
. Ingeval er geen umlaut optreedt,
ontwikkelt wgerm. uld zich in het Ned. taalgebied eerst tot old en vervolgens samen
~
15
-'
met oorspr. wgerm. old tot oud

. Voor oorspr. wgerm. uld kunnen wij uit de Sitt.

charters aanvoeren scout e.var. 1350 e.V., schoutet (A) 1379 M enerzijds en scholt
1402 e.v. anderzijds; daarnaast nog schoult A 1401, A 1449. Voor oorspr. wgerm.
old kunnen
wij wijzen op resp. goude 1352 F e.v., ghegouden 1352 N, woude (A) 1352 l\l,
(0)
Rykout 1379 M en golde 1433, 1449, gegolden 1428, gegolde<n> 1439, Arnolt e.var.
1379 П, 1433. Ook hier komt ould voor : gegoulden 1443 N, ook goulde A 1449.
Wanneer wij de chronologie van ons materiaal voor wgerm. old resp. uld nog eens
bekijken, constateren wij dezelfde onregelmatigheid die wij reeds vaststelden op het
gebied van ogerm. aid, dat nl. etymologisch jongere 1-loze vormen vroeger verschij
nen dan etymologisch oudere l-vormen.

Dat het type oud terzelfder tijd verschijnt

als het umlautstype uld, speelt geen rol; de discrepantie bestaat tussen het etymo
logisch jongere oud en het etymologisch oudere old.

Met als toetssteen de represen

tatie van nnl. "schuld" vinden wij :
1350-1417

: scthjoul:

1402, 1427-1450

: scholt

Hoewel de data niet precies overeenkomen, is de chronologische richting der ver
anderingen dezelfde zowel bij ogerm. aid als bij wgerm. old, uld.
De grote vraag is nu hoe wij het feit dat in de Sitt. charters aud vroeger voor
komt dan aid en oud eerder dan old, moeten beoordelen.

Daartoe zullen wij echter

eerst op de hoogte moeten zijn van de desbetreffende situatie elders in het oost
mnl.-mrijnl. taalgebied.

Met dit doel verzamelden wij, op basis van de reeds om-
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schreven stadia aid en old zonder oorspr. volgende umlautsfactor, de onderstaande
gegevens, die wij gepoogd hebben chronologisch zo goed mogelijk per bron te ordenen.
A. Voor het oostmnl. :
Servatiusfragmenten

IR
16

hs.

1200
a. aid

: aid in walde inf., altare;

b. old

: steeds old : solde, solden, wolde,
wolder "wilde hij", woldes "wilde
het", woldet id., woldê 3 pi.

Aiol

17

hs. Í 1220/

aid

1240

: aid in aide, balde, haldet, gehalden, unthalden, palteniere,
walt, gewalt; old in dusentuolt

¡

auld in bauldewijn eig.; aud in
gunbaut eig.; oud in cursout eig.;
b. old

: old in golde. solde, wolde, stolte (naast stout]; uld in culte
"matras" (naast coulten). sculder;
ould in coulten dat.s.; oud in
19
stout; ud in cutel
"mes"

Gezondheidsregels

20

hs.

1250

aid

aid in behaldes tu, calde "koud",
salt "zult" pres. 2 s.; old in
holdes tu.

Tristan

21

hs. - 1250

a. aid

aid in halden inf.;

b. old

steeds old : holden adj., holte
"woud" dat.s., solde, wolde, stol
te, ysolt Big.

1277

Guigoven

aid

aid in halde, halden (2x);

old

old in Scolden pret. 3 pi., Scoltete (4x), Scolteten (3x); oed in
Soede "zou" 1 s.

Oudenbiezen

22

12В0-1Э44

a. aid

praktisch steeds aud (au, ad),
oud (od) : aut, Authuselt, aude,
auden, auste, gaut (hel, gaud, gauder, gause, goudense "betaalde
(hij)" e t c , hauden, houden, te
haudenne, haudende, mauder, saecwaude, Baudewin, Reinbouts, Waut23
wilre top., Wauwilre, Watwilre

Wouter, Wouters, Wouters, Woter,
Woters, Spauden top.. Spaden e t c ;
b. old

meestal oud, sporadisch oued, aud,
od, old : geghouden, vergouden.
wouden pret. 3 pi. scout "schuld"
Scoutete, scouteite, scoutite,
scouttete, scouetete, scouteitinne,
scouteitine, Bruderhout, Hoeghout,
Houte, Arnout, Arnot, Arnots, Ar24
notde, Arnolde
, Isaude etc.

Gelderse charters

1266-1500

25

a. aid
Tille

vermeldt : "aud, aid,

selten aeld, oeld, old, oud".

Wij

noteerden uit haar materiaal de
oc

volgende data

: aud 1286, 1339,

1343, 1351, 1357-1400, 1409, 1419,
1436, 1447; aid 1344-1359, 1370,
1378-1402, verder verspreid in de
periode 1405-1500; aeld verspreid
in de periodes 1360-1439; oeld
1353, 1372, 1460; old verspreid
in de periode 1327-1500; oud 1323,
b. old

1356, 1371, 1436;
27
voor wgerm. old schrijft Tille
:
"oud : olt, selten oeld, ould,
uld, oyd".

Hier vonden wij de

volgende data 2 Q

: oud 1286-1381,

1386, 1400; old 1312, 1359, 1362,
1364, 1379-1500; oeld 1318; ould
74
1432, 1436; uld 1344; oyd 1313
.
"
30
Voor wgerm. uld deelt Tille
mee : "old, oud, seltener uld,
vereinzelt ould, oyd".

Afgezien

van drie gevallen van nnl.
"schout" betreft het hier steeds
voorbeelden voor nnl."[-)schuldf-]"
Data 3 1

: old 1355-1399, 1441-1481;

oud 1327-1400, 1447; uld 13Б1,
1372, 1405, 1442, 1481, 1500; ould

416 1425; oyd 1313
Flaastr. charters

1294, 1349,

a. aid

32

steeds oud, aud : SP 1294 ПА hou
den inf., hout pres. 3 s., haut

1372

id., behauden inf., Oudeborch,
Duderborch, Wouter, Wouters gen.s.;
П 1294 A 4 houden inf., houd pres.
3 s. (3x), behauden inf., gehauden
p.p., souden pret. 3 pi. Baudewin¡
M 1294 А Б houden inf., hout,
houdt, houdet "houdt het", behau
den inf., in doude Plancke. Mautmolen, Nauteren eig. gen.s., Wou33
ters gen.s., Baudewin; etc.
;
b. old

in de regel oud : SP 1294 m
soude pret. 3 s., souden pret.
3 s., souden pret. 3 pi., Scoutete,
scoutete, scouteite, coûter lant;
M 1294 A 4 woute pret. 3 s.,
Arnout, Arnouds, Scoutete, scoutete, scouteten; Π 1294 А В Houtmarct, Arnout, Bertout, Scoutete,
scoutete. Schouteten; etc.; spora
disch od, old : Arnot, Arnots gen.
s. И 1372, quite ghescolden SP
1294 ПА en, opvallend. Nicol van
den Golden Barde M 1294 A 6 (naast,
in dezelfde naam, Ghulden in И
1294 А 4 en Gulden in M 1372)

Kleefse charters

129B-1355

volgens Holmberg

35

34

zijn in de

Kleefse oorkonden de l-vormen van
aanvang aan de regelmatige.

Als

oudste ald-vormen in Lacomblet
noteerden wij voor Kleef halden
1301
(2x) en behaldens : L III 15
,
als oudste old-vormen holtgericht,
Arnoltz, scolt, scolteit : L III
207 1325
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1312-1318

Kleefs Heffingsre-

volgens Holmberg

gister

zijn ook hier

de 1-vormen de regelmatige : aide,
behalden, malder, Aldenkalker,
Wolter enz.

Echter staat naast

Boicholt ook Buechoyt, Buchoyt,
Buychhoyt.
1320-1637

Venlose charters

a. aid

aed 1320, 1358, 1363, 1367, 1413;
ad (in open lettergreep) 1320,
1367, 1384; ^ d

1359 И х ) ; aid :

halden 1359-1519, 1551-1622, an
dere voorbeelden 1320, 1384-1531,
1552, 1595; aild 1461 (lx); oud
1617 И х ) ; 3 7
b. old

oud 1384-1386, 1615, 1637; od (in
open lettergreep) 1363; old 1320,
1363, 1387, 1457-1622, hierbij
nog scholt в. аг. "schout" 1457,
1615, 1637; oild 1426; oeld 1458;
38
ould 1477, 1478.

Belg.-Limb, charters

39

1322-1400

a. aid

aud 1322-1399, oud 1338-1400, aid
1322, 1349, 1360-1398. Afzonder
lijk kan hier gewezen worden op
charters uit Maaseik t.a.v. het
adj. "oud" : 1341-1350 aud, vanaf
1381 aid

b. old

40

;

oud 1322-1400, aud 1344, 1345,
1386, oid (scoitith) 1367, od
(ghescoden) 1364, old 1360-1398,
oild 1392-1394.

Leven van Jezus

Lutgart A

42

41

hs. ί 1325

hs. + 1330

a. aid

gewoonlijk oud; 1x aud, 2x old;

b. old

steeds oud.

a. aid

regelmatig oud; daarnaast Baudwijn, Baldwijn, cobboiden, oyt,
gewoyt, menechvoyt, menechvoyde,
menechvoit;

b. old

regelmatig oud; daarnaast stoiteleke, goyt, soyde, ongedoit.

- 416 -

Christina

43

hs. + 1330

a. aid

regelmatig oud; daarnaast oit,
coit (2x), menechvoide, menechvoit ;

b. £ld

regelmatig oud; daarnaast stoit,
stoitelike.

1340, 1371,

Tongerse Cijns44
boeken
Schatting Gelre

a. aid

1389
45

1369

aide, haldende, naast aude, haudende, houdende.

a. aid

zeer dikwijls ayd, daarnaast aud
en oud; enige malen oyd, oid;
tenslotte twee voorbeelden met
od : Dybbots soen, Lippot;

b. old

zeer dikwijls oyd, oid, zelden
ayd en sporadisch od : Nodensone,
oud : Noudensone, oed : Hoethusen.

daastr. Stat. Boek

46

Gork. Sitt. archief

1380

1385, 1396,

a. aid

in de regel aid; 1x aud;

b. old

old, ould, oud.

a. aid

in de regel aid : S 1385 halden
inf., behalden id. i<n>halt, mal-

1434, 1440

der; S 1396 I alderuader, oueraldervader, halden inf., Reynalt; S
1396 II alderuader, gehalden p.p.;
S 1440 halden inf. behalden id.,
alden adj.; au in spaubeke top.dat.
s. 4 7
b. old

Ξ 1434 (2x);

alleen oud : S 1335 Arnout, arnout; S 1396 II Schouteitz gen.s.,
o

schouteitz id.
Limb. Sermoenen

48

hs. + 1390

a. aid

in de regel aud, betrekkelijk zel
den oud, aid;

Kroniek Luikse Gor.
49
logen

15e eeuw

b. old

in de regel oud, zelden old.

a. aid

steeds aid : halden, gehalden, onthalden etc.;

b. old

steeds old : solde, solden, wo1de
etc.
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Limb. Gebedenboek

hs. + 1475

aid

: behalden, naast eenvoldig, drievboldigheid, du ontholdes, verhol
den.

TrecKpoel

51

1493

a. aid

: steeds aid : halden, Inhalt etc.;

b. old

: steeds old : wolde, wolden, mennychfoldighen etc.

B. Voor het overgangsgebied van het oostmnl. naar het mrijnl. :
52
Floyris
hs. ± 1210
a. al_d
: steeds aid : alden (2χ), althere,
halt imp. 2 s., manicfalden adj.;
b. old

: steeds old : golt, holt adj.,
wolde pret. 3 s., wolden pret. 3
pi.

Bestiaire

53

hs. ± 1280

a. aid

: in gesloten lettergreep in de re
gel oid en enkele malen aid; in
open lettergreep in de regel od^
of oid, naast enkele malen ad;

b. old

: in gesloten lettergreep oid naast
zeldzaam £cJ; in open lettergreep
oid naast 1x ocL

Daarnaast, "in

folge von systemzwang" vormen als
[du) salt etc., solde, soldes,
solden etc., wo It etc..

Verder

lx verdoldigheit.
С. Voor het mrijnl. :
Rother

54

Gulikse charters

hs. einde

a. aid

: aid in ualte, walde;

12e eeuw

b. old

: old in holt, golt, golde.

a. aid

: bijna steeds aid

5 5

: W I 21 В

1251

haldin inf., behaldin, behalden,
ze haldene, altuorderen "voorvade
ren", gewalt, Saltcotten top.dat.
12R1
s.; W I 55
halden 3 pi.; W I
1 "PR"?

56

halde inf., behalden, be

hallten, enhalden, zebehaldene,
alden; W I Б9 A

1 2 B 3

halden inf.,

ze haldene, ze 1haldinne,
van1 al2 6 3
.
со Вв 2 6 3 , u
dens;
W,, Iτ 69
W τI ™
70
W II 1076 1 2 6 9 , W IV 34B5 1 2 9 9 =
1263 56
131?
W I 69 A ' J
; L III 120 ' J ' Z

420 van alders, halden, haldene; L III
1320
180
halden, haldent 3 pi.,
behalden, inthalden, virhalden;
1 3 2 6

L III 236
alder gen.pl.; L
1337
III 313
alderin "ouders", be1341
halden; L III 364
halden; L
1 3 4 8

III 464
Aldenhoven; L III 478
1349
alden, halden, gewalt; L III
1 3 5 1
502
aide, halden; L III 554
1 3 5 6

h

TH

I

TTT

CCI

1 3 5 6

μ, τ

haldene; L III 561

hal1 3R1

den, haldene; L III 617

alde-

ren "voorouders", inbehalden, gehalden, Rykalt; L III 621

1 3 6 1

al

der gen.pl., halden, behalden, innehalden "inhoud"; L III 676

1 3 6 7

alden dat.pl., halden, innehaldent
3 pi., innehaldende "inhoud"; L
III 777 ^ 3 6 7 halden, gewalt; L III
881

1 3 8 4

halden, behalden; L III

931 1 3 8 0 halden, behalden; L III
1392
966
halden, behalden, inhal1394
den; L III 1000
alden, Aldemunster, halden, behalden, gehalden, gewalt, walden subst.pl.; L
1399
III 1068
alder, alderen "voor
ouders", halden; S 1401 halden,
1402
behalden; L IV 13
aldersn "ou
1 4 0 2
ders", halden; L IV 14
gehal1404
den; L IV 23
aide; L IV 55
1410
alden, halden, behalden, Reynalt; L IV 63 1 4 1 1 halden, Reynalt;
1411
L IV 69
halden, behalden, ge
walt, Reynald; L IV 72 1 4 1 2 halden,
Reynalt; S 1417 aide, halden, Rey1429

naît; L IV 191
alden, halden;
L IV 272 1 4 4 5 Inhalt; etc.. Af1320
wijkingen : aild : L III 180
behailden; old : L III 236
Reynolde, L III 931

1388

1328

Reynoltz,
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L III 106B

olde, older; ould :
57

ПЭ4
b. old

L III 100D

Reynoult

¡

regelmatig old : W I 21 В

1 2 5 1

uergolden p.p., entwolde pret. 3
1 ?R 1

s., enwolden 3 pi.; W I 55
1 ?R?

arnolt, amolde dat.s.; W I 56
vorgolden; W I 69 A

wolde

3 s., wolden 3 pi., scholt
•loco

"schuld"; W I 6 9 B
=WI69A
1 2 6 3
1263
; W I 70
= W I 69 A
;
1 2 8 9
1 2 6 3
W II 1076
= W I 69 A
+
1799
solde pret. 3 s.;1 3W1 2 IV 34Θ5
wolde; L III 120
solde; L III
1320
1Θ0
scholt (5x); L III 313
1337
golde, vergoldin; L III 409
1344
, T T T _„_ 1361 ft
η .
wolde; L III 617
Arnolt,
wolde; L III 621 1 3 B 1 scholt; L
1263

^~-^^~~^~~

Ί Яfi7

III 676
golde, scholt; L III
13Θ4
1397
ΘΘ1
golde; L III 966 '^
scholt, scholtbrieue, enwolde; L
1399
III 1068
golde, ghegholden,
zolden 3 pi.; L IV 55 1 4 1 0 Arnolt,
Arnoltz, Boucholtz, gegolden; L IV
1411
69
scholt; etc. AfwijKingen :
oild : L III 57

hoilzgreue,

L III 120 1 3 1 2 schollt, L III 464
1346
. η . , T T T _,,_, 1376
goilde,
L III 777
1394
schollt. L III 1000
^ schoilt;
oyld : L III 405 ^
III 464

1 Я4п

4 4

goylde, L

schoylt, woylden;
1 Я4п

ould : L III 464
vergoulden,
1394
L III 1000 J
Arnoult, houltze,
schoult, schoultissen, L IV 55
1 4 1 0

μ,

1+.

, V/T С Ч ^ l

1

schoult, L VI 63
quyt
geschoulden, S 1417 schoultissen;
1 399
oud : L III 1066
goude,
scout.
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hss. + 12Θ0-

Göllheim

old

: old in scholt.

1300
Karlmeinet

59

hss. + 1300

a. aid

: steeds aid : balde, halden inf./
pres. 1 pi., Haldir "houdt gij",
gehalden p.p., intwalden inf., gewalt subst.;

b. old

: steeds old : holt "genegen", stolz,
stolzeliche, uerscholt p.p., virscholt, gedold "geduld", solde
pret. 3 s., wolde pret. 3 s., e t c .

neurse charters

1346-1423

a. aid

: in de regel aid : L III 429 ^ 3 4 6
halden, behalden; L III 560

1 3 5 6

alderen "ouders", tgehalt "de in
houd"; L III 721
744

1 3 7 3

1 3 7 2

aide; L III

alden, halden; L III 787

1 Я7 R

inhalt, inhaldent; L III 975
1392
aldeste, aldesten, halden;
1393
L III 990
aldsten, yngehalt
"inhoud", halden, ynnehalden; L IV
9B

1 4 1 6

halden, ynhalden; L IV 111

1 41 ñ

van alders, halden, behalden;
S 1421 aide, halden, Reynalt, Rey1423
naide; L IV 150
Reynalt.. AfAf1372
wijkingen : aeld : L III 721
haelden (Зх), L III 975
haelt; aild : L III 975

1 39?
139?

beMail

405

den; ould : L IV 32 ^
Reynould;
1392
oyld : L III 975
oyldeste;
aud : L III 65B
L III 65
b. old

1364

1 'ÌR4

auden,- oud :

Reynouts;

: regelmatig cOd : L III 429
scolt, scoltMeit, sold, solt, solde steeds pret. 3 s., solden 3 pi.;
, 140E
L III 7Θ7 ^ 7 6 Arnolt; L IV 32 1 4 0 5
1416
goldtz, goltz, golde; L IV 9E
quyt gescMolden, sold pret. 3 s..
Afwijkingen : oild : L III 7B7 1 3
1405
goilde; ould : L IV 32
sould

- 423

pret. 3 s., L IV 111 ^ 1 8 Arnoult;
oud : L III 65B

enwoude pret.

3 s..
Dramenbruchstücke

60

hs. t 1350

a. aid

: steeds aid : menichvalt, aid, aide,
salt "zult" pres. 2 s., balt, Balde;

Judenschreinsbuch

61

1352/1353-

b. old

: old in wolde pret. 3 s . .

a. aid

: steeds aid : aldenwater e.var.,

1395

Aldenmarte e.var. halden, behalden;
b. old

: old in ouerstoltz, golds, Arnolde;
oild in ouerstoiltz, goilde, Goiltsmede, Arnoilt, soilde, soildin;
oyld in soylde; oeld in soelde,
woelde, woelden.

Maastr.

Paasspel

62

hs. + 1390

old

: oud naast old; éénmaal ir wodet
"gij wilde".

Hagen

63

hs. begin

old

: meestal old : holt, stolz, solde,
wolde, golt, scholt, afgewisseld

15e eeuw

door uld : hult, unhult, stulz,
stulzlich, Overstulz, suldein],
wulde, schuit, hulz, waarbij men
echter in bepaalde gevallen bedacht moet zijn op het optreden
64
van umlaut
. Minder frequent
zijn oild en ould : hoilt (2x),
stoiltz (lx), Dverstoiltz И х ) ,
overstoiltz И х ) , sollt И х ) goilt
(2x), schollt (2x), verschollt
И х ) , hoult, soulde, woulde [4x],
sohoult И х ) .
Pilgerfahrt

65

hs. 1444

a. aid

: alleen aid : alt, behalt subst. en
imp.s., mannichvalt, gewalt subst.;

b. old

: in de regel ould : boultzen subst.,
stoultz, verstoultzen pres. 3 pi.,
gedoult subst., hoult adj.,
schoult, goulde, soulde, woulde

- 424 etc.; nu en dan oeld : soelde,
woelde; bij uitzondering old :
stoltzlichen.
Overzien wij het door ons verzamelde materiaal, dan stellen wij vast dat in het
oostmnl. gebied ooK buiten Sittard twee genres elkaar beconcurreren : de categorie
met 1, de niet-gevocaliseerde vorm, en de categorie zonder 1, de gevocaliseerde
vorm.

In het mrijnl. daarentegen is de situatie in dezen stabieler : hier hebben

wij, afgaande op onze gegevens, te doen met een 1-gebied met slechts geringe uitzonderingen.

Onze twee bronnen uit het overgangsgebied tussen het oostmnl. en het

mrijnl. zijn evenwel in deze aangelegenheid minder coherent : Floyris sluit zich
aan bij onze mrijnl. documenten. Bestiaire gaat daarentegen eigen wegen met grotendeels 1-loze vormen.
Na deze globale schets is het zaak onze aandacht toe te spitsen op de situatie
in het oostmnl. gebied, om de concurrentie tussen de categorie met 1 en die zonder
1 nader te omschrijven :
Het blijkt, wanneer wij onze oostmnl. bronnen bekijken, dat de oudste steeds of
bijna steeds l-vormen hebben : Servatiusfragmenten, Aiol, Gezondheidsregels, Tristan,
Guigoven 1277. Drie ervan, t.w. Aiol, Gezondheidsregels en Tristan, zijn voor het
oostmnl. (mlimb.) te beschouwen als relatief oostelijk, terwijl Servatiusfragmenten
en Guigoven 1277 westelijker dan deze drie te situeren zijn.

RR

Echter wordt deze

oude oostmnl. hegemonie van de l-categorie aangetast door het verschijnen van het
genre zonder 1, en wel, althans in onze bronnen, het eerst in Oudenbiezen —

minder

ingrijpend is het optreden van enkele 1-loze vormen reeds in Aiol resp. Guigoven
1277 —

dat doorgaans gevocaliseerde vormen heeft.

Dit laatste geldt eveneens voor

Maastr. charters. Leven van Jesus, Lutgart A, Christina, Schatting Gelre en Limb.
Sermoenen, terwijl, hoewel niet in gelijke mate, de 1-loze vormen ook vaste voet
gekregen hebben in de Gelderse, Venlose, Belg.-Limb, en Sittardse charters.

Geheel

of grotendeels afzijdig bij het optreden van het 1-loze genre houden zich de, relatief oostelijke, Kleefse charters en het Kleefs Heffingsregister, alsmede het Gloss.
Bern. van ± 1300

R7

Nu wij hebben gezien dat 1-loze vormen een plaats zijn gaan innemen in oostmnl.
teksten, stellen wij verder vast dat het hier gaat om twee hoofdcategorieën van gevocaliseerde vormen.

In het merendeel der gevallen hebben wij te doen met vocaal-

spellingen met u als tweede element, d.w.z. met de schrijfwijzen au en ou. Daarnaast is er sprake van spellingen eveneens zonder 1, maar nu ook zonder u als tweede
element.

Bij dit type worden a en o gevolgd of door i, y, e (aid, ayd, aed, oid,

oyd, oed), of onmiddellijk door d/t [type ad resp. oö).

Als bronnen met, niet altijd

in dezelfde mate vertegenwoordigde, 1- en u-loze vormen zijn te vermelden Oudenbiezen,

- 425 Gelre 1313, riaastricht 1372, Kleefs Heffingsregister, Venlose en Belg.-Limb, char
ters, Lutgart A, Christina, Schatting Gelre.
is echter Bestiaire.

Het belangrijkste document in dezen

Dit stamt evenwel uit het overgangsgebied tussen het oostmnl.

en het mrijnl., terwijl de erin voorkomende desbetreffende vormen in de regel van
oudere datum (+ 12Θ0) zijn dan die in de zoeven vermelde oostmnl. bronnen.
De verdere gang van zaken op spellinggebied voor het moment buiten beschouwing
latend, willen wij nu aandacht besteden aan de mogelijke klankachtergrond bij het
geschetste optreden van vormen zonder 1.
Ten aanzien van deze kwestie menen wij dat enerzijds de ald/old-spe11ing in onze
oudste oostmnl. bronnen pleit voor het bestaan of bestaan hebben van een waarde
[alt] / [olt], zonder 1-vocalisatie dus, maar dat anderzijds het verschijnen van
1-loze vormen er getuigenis van aflegt dat inmiddels in de gesproken taal de vocalisering van de 1 ingang gevonden heeft.

Minstens voor een groot deel van het on

derhavig gebied betekent vocalisering daarbij u-diftongering, hetgeen hier waar
schijnlijk wil zeggen, naar wij nog zullen zien, het verschijnen van een klankwaar
de ongeveer als [aut] resp. [out].

Een andere kwestie is of deze u-diftongering

het resultaat is van inheemse ontwikkeling of het gevolg is van een uit het westen
komende expansie.

Leenen

meent, uitgaande van de hedendaagse gegevens, dat de

vocalisatie van 1 in Limburg ingevoerd is "onder invloed van Brabant met de steun
van ter plaatse aanwezige verwante neigingen".

Over deze kwestie uit hij zich na

der wanneer hij n.a.v. de Limburgse vocalisering kalf > kauf schrijft : "Een opko
mende Limburgse neiging tot vokalisering van Ъ voor alle medeklinkers en een reeds
bezonken Brabantse tot hetzelfde alleen vóór d/t

hebben elkander ontmoet, en de

overingens ook meer gewestelijke eerste is in de richting van de andere, meer lanБ9
delijke, gekanaliseerd"
. Toch verschijnt ook in Limburg vóór d/t iets als een
specialisatie gaande te zijn geweest, aangezien Leenen
nemen van de vokalisering schijnt de verbinding dl

mededeelt : "Bij het over-

iets te hebben voorgehad, bijal-

dien we dat mogen afleiden uit het zich langer handhaven van niet-grafisch

old/t-

relikten, en het naar het 0. toe eerder en meer verschijnen van ol,
71
als voor andere medeklinkers"

zowel

vûôr d/t

Andere wegen dan Leenen ging eertijds Van Ginneken, op de voet gevolgd door Tans.
72
Van Ginneken nam voor Nederlands- en Belgisch-Limburg een eigen ontwikkeling aan.
Daarbij zou voor onverbogen aid de volgende ontwikkeling te reconstrueren zijn :
i
73
gemouilleerd al't' > a l't'> âjt.
Uit dit âjt kon zich vervolgens at ontwikke74
len.
De hedendaagse diftong awt zou echter, evenals 2.0.-Limburgs en Luiks ót,
eerst ontstaan zijn sinds de 15de of 1Бе eeuw.
Voor oudere au-spellingen, die
Van Ginneken natuurlijk ook kent, meent hij dat ze slechts aangeven dat "de а
7R

vroeger als velare klinker gevoeld werd"

. Enigermate onduidelijk is dan echter
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awwers "ouders", etc. tegenover nmaastr. zâjt "zout", mâjt "mout", etc. "een vroegere phase, hier bovendien gekenmerkt door den korten klinker" bewaren
. Voor
o
7Θ
o
o
u
o
w
wgerm. old reconstrueert Van Ginneken
een ontwikkeling hol t > ho 1 t . Tans
79
o o
u o o
o
is hier vollediger : ol t > o 1 t > out > out, waarna monoftongering opBO
treedt, hetzij in meer gesloten сю, hetzij in meer open aa en ou
R1

Vôôr Van Ginneken had reeds Holmberg

zich met deze materie beziggehouden.

T.a.v. de âj-vormen nam hij de volgende ontwikkeling aan : ald9
ІІЭ; hij ging dus uit van de verbogen vorm.

>

aid3

>

а2іЭ >

Op hetzelfde standpunt als Holmberg

on

schijnt Leenen

te staan, waar hij schrijft dat zich afwijkingen kunnen voordoen

van de ontwikkeling in de onverbogen vorm, zijnde de laatste de normale ontwikke
ling, nl. door vocalisering van d vôôr een vocalische uitgang.

Helaas gaat hij op

deze afwijkingen niet verder in.
Hoe dit alles nu ook weze, het is duidelijk dat, ook wanneer wij de aanwezigheid
van gevocaliseerde vormen voor het oostmnl. aannemen, het nog niet vast te stellen
is hoe de klankwaarde van deze vormen precies is geweest.

Kijken wij naar de he-

dendaagse situatie in Belgisch- en Nederlands-Limburg met aangrenzende gebieden,
dan kunnen wij met Leenen

voor de fonetische resultaten van de vocalisering van

1 in germ, aid, old, uld de volgende drie kerntypen aannemen :
a. De tweeklanken als in aud/goud, in een driehoek op zijn kop aan beide zijden van
de Maas van Haastricht tot Maaseik, verder in het daarbij aansluitend oostelijk
deel van Noordbrabant.
b. De lange vocalen als in aad/goad, ten W. van die driehoek in Belgisch-Limburg en
B4
Brabant. Deze zijn volgens Leenen
door monoftongering ontstaat uit au/ou,
fl Ч
hetgeen Jansen-Sieben
t.a.v. aad betwijfelt.
c. De lange vocalen als in oad (gedeeltelijk aad)/good, ten N.-O. en ten Z.-O. van
vermelde driehoek, in Nederlands-Limburg, Luik en Duitsland. Over hun ontstaan
flR

schrijft Leenen
dat ze wellicht te beschouwen zijn als een compromis tussen
Rijnlandse lange vocalen + 1 [het type aald etc.) en Limburgse tweeklanken zon
der 1.
Het blijkt dus dat in de onderhavige gebieden heden ten dage verschil bestaat
tussen de representatie van ogerm. aid enerzijds en die van wgerm. old en uld anfl 7

derzijds.

flfl

Dit komt overeen met hetgeen Tans

voor zijn Limburgs onderzoekings9
gebied vaststelt en past trouwens bij de indeling die Leenen
voor België en Nederland gemaakt heeft tussen de streken waar wél en de gebieden waar niet een onderscheid bestaat tussen de uitspraak van de ou in oud en die van de ou in goud. Sit90
tard wordt daarbij ingedeeld in de regionen met klankverschil.
Inderdaad vinden
wij in deze plaats ogerm. aid, zonder volgende umlautsfactor, in principe terug als
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92
[aut], met een "open, dalende diftong"
, welke Van der Heijden
al hoorde, en
heeft wgerm. old, uld, zonder volgende umlautsfactor, er in de regel de klankwaarde
93
[out], met een "half-open, dalende diftong"
. Nsitt. tegenhangers voor voorbeel94
95
96
den uit de Sitt. charters zijn [ aut ]
"oud" s., [au:]
pi., [(h)aut3]
"hou97
den", [b9(h]aut]
, [ ЬЭ (h)aut3nis] "overblijfsel van ziekte, ongeluk, schrik etc",
98
99
[au3sj]

"ouders", [bau:] "spoedig, gauw, weldra, bijna" enerzijds en [gout]

[ sjout]

"schuld" anderzijds; toe te schrijven aan systeemdwang

is de vorm

van het p.p. [ g9gólja ] : [gei:9] "kopen, waard zijn, kosten" (o.i. <
[gé:lj3]) 102
[ gólj ] - [ g3gólja ]
. Nu valt het op dat, wanneer in de Sitt. charters de spellingtypen aud en oud voorkomen, de eerstvermelde schrijfwijze alleen gebruikt wordt
voor oorspr. ogerm. aid en de laatstgenoemde gereserveerd is voor oorspr. wgerm.
old resp. uld.

Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen én dat in het ge-

sproken msitt. klankverschil bestaat tussen de representatie van ogerm. aid en die
van wgerm. old, uld, én, hoewel wij hier enigszins vooruitlopen op onze conclusies
aangaande het verdere verloop van de onderhavige msitt. spelling, dat dit klankverschil ongeveer moet beantwoorden aan de situatie zoals wij die tegenwoordig in Sittard kennen.

Een en ander zal trouwens niet alleen gelden voor Sittard.

Een ook

elders in het oostmnl. naar voren komend onderscheid bij het gebruik van de spellinggenres aud en oud —

men zie ons overzicht —

moet eveneens berusten op een ver-

schil in klankontwikkeling tussen ogerm. aid en wgerm. old, uld.
Moeilijker te bepalen is de waarde van de grafieën die noch 1 noch u bevatten.
Met name voor de vocaalspellingen met i en у als tweede lid (ai, ay, oi, oy) is
103
het niet uit te maken of een monoftong of diftong gemeend is. Holmberg
is hier
104
in de regel geneigd een diftong aan te nemen. Van der Meer
neemt voor Venlo
een monoftongisch [aat ] aan, waarbij de [ aa ] wellicht een weinig gemouilleerd, dus
als [aai] , uitgesproken werd.

T.a.v. de hedendaagse verhoudingen vinden we mede

delingen over diftongische [aait]-vormen, in en rond Maastricht en Roermond, bij
л ne

Van Ginneken

1 HR

en Tans

. Over de monoftongen zijn wij, zagen wij, goed inge107
108

licht door Leenen, terwijl ook de RND

en Jansen-Sieben

ons hier gegevens

verschaffen.
Wat wij van onze kant kunnen vaststellen is dat in het oostmnl. en het overgangs
gebied naar het mrijnl. de spellingen aid, ayd, aed, ad, oid, oyd, oed, od al vroeg
voorkomen, even vroeg als de schrijfwijze aud/oud in het oostmnl., wanneer we den
ken aan de Bestiaire [hs. ± 1280], en zelfs iets eerder, wanneer wij Soede Guigoven
1277 aanvoeren.

Wanneer we daarbij ook nog de verwantschap tussen de in aanmerking

komende fonetische waarden van beide spellingcategorieën in het oog houden, kunnen
wij de situatie zo zien, dat het 1-loze gebied in hoofdzaak een gebied is met au/oudiftongering, met daarnaast gelijktijdige concurrentie van monoftongische en i-dif-

- 42Θ tongische uitspraak, zonder dat wij in deze laatste twee elementen een nadere onder
scheiding Kunnen en willen maken.

De gegevens wijzen er echter op dat deze concur

rentie voornamelijk plaats had in het N.-O. van het 1-loze gebied.

Het name is dus

van het hedendaagse monoftongische aad/goad-gebied in Belgisch-Limburg, ten W. van
de tegenwoordige aud/goud-driehoek, nog niet zo heel veel te bespeuren, ook niet
109
wanneer wij een beroep doen op de oid/oyd-vormen in Lutgart A en Christina
. Dit
kan erop wijzen dat dit monoftongisch gebied eerst later zijn definitieve vorm ge
kregen heeft, maar anderzijds kan het ook net hier zijn dat schriftelijke Brabantse
aud/oud-spellingen de inheemse klanktoestand bedekken.
Terwijl wij in diverse oostmnl. bronnen, definitief vanaf ± 12Θ0, gevocaliseerde
vormen gaan aantreffen, blijft in onze mrijnl. teksten, evenals trouwens in de
Kleefse documenten en Floyris, de absolute hegemonie van de 1-vormen gehandhaafd.
In deze bronnen vinden wij het type aid, old, dat in meerdere of mindere mate gese
condeerd wordt door de typen a/o + e/i + 1 [aild, aeld, oild, oyld, oeld) en o + u
+ 1 (ould, old, uld), en in de Kleefse regionen zwak beconcurreerd wordt door het
110
reeds bekende 1- en u-loze type ayd, aed, ad, oyd.
Het is met deze gegevens
111
voor ogen dat wij de mededeling van Leenen
moeten bekijken, dat de vocalisering
van 1, in een noordoostelijke randgordel geleidelijk afnemend, aanvankelijk "met
haar verste uitlopers de Rijn bereikt" heeft.

Leenen gaat hier uit van het moderne
112
kaartbeeld : als "normaallijn" ziet hij de "schouder"- [sjouwer/sjolder-) linie

en deze combinerend met de huidige lijnengroep holz, alt, Cbe)halten, stolz, vindt
hij een linie Meiel-Venlo-Hönchen Gladbach als de oorspronkelijke loop van de uiter113
ste noordoostelijke grens van de vocalisering
. Welnu, de Bestiaire, met gevoca114
liseerde vormen, is waarschijnlijk in de buurt van Geldern geschreven
en deze
plaats ligt ten N.-O. van de zoeven beschreven lijn.

Anderzijds bereiken, door de

linkerbocht die de Rijn maakt, 1-loze vormen deze rivier wél met de Gelderse charters, daarentegen niet of nauwelijks via de Kleefse, Meurse en Gulikse charters, aangezien ze in deze bronnen doorgaans ontbreken.

Na deze beschouwingen over de fonetische interpretatiemogelijkheden bij het optreden, in onze oostmnl. bronnen, van 1-loze vormen, moeten wij de draad der orthografische ontwikkeling weer opnemen.

Dit doende, stellen wij vast dat, na een pe-

riode van bloei, in het oostmnl. voor het gevocaliseerde genre een periode aanbreekt
van achteruitgang : vanaf voor de onderscheidene bronnen meer of minder duidelijke
data gaan 1-vormen de 1-loze verdringen.

Wij wijzen in dit verband op de volgende,

uit ons overzicht afleesbare, significante dateringen :
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aid
aud 1322-1399

Belg.-Limb, charters

oud 1338-1400

oud 1322-1400

aid 1360-139

old 1360-139

Kroniek Luikse Oorlogen,
Limb. Gebedenboek,
aid [old) 15de eeuw

Treckpoel
Ook :

aud 1341-1350

Maaseikse charters

aid 13 1-139В

Maastr. charters

oud/aud 1294, 1349, 1372

Maastr. Stat. Boek

aid 13 0

Sittardse charters

aud 134B-1390

oud 1350-1417

aid 1379-1450

old 1427-1450

aid 1384-1531

116

aud 12 6, 1339, 1343,

Gelderse charters

115

oud 1384-1386

: aed 1320-1413

Venlose charters

oud 1294, 1394, 1372

old 1387, 1457-1622
oud 1286-1381

1351, 1357-1400
old 1379-1500

aid 1344-1359
1379-1402

117

Нее te rekenen zijn ook de typen aeld, aild, oild, ould, plus die gevallen waar
in een vorm met umlaut een reeds gevestigde pendant zonder umlaut verdrongen heeft,
waarbij wij b.v. denken aan msitt. beheltenis e.var., in 1379 in de plaats gekomen
van het oudere behaudelich e.var. 1350 e.v.
De gang van zaken in onze mrijnl. bronnen beantwoordt geheel aan onze verwach
tingen : niet alleen is het mrijnl. in de periode van opkomst der 1-loze vormen in
het oostmnl. een 1-gebied gebleven, maar deze hegemonie van de l-vormen blijft in
het mrijnl. voortleven.

Het getuigt o.i. dan ook niet van overmoed wanneer wij t.a.

v. het ter sprake zijnde verschijnen van l-vormen in oostmnl. bronnen eerder denken
aan penetratie vanuit het Rijnland, dan aan een zelfstandige ontwikkeling binnen
het oostmnl. gebied zelf.

Deze gedachte wordt versterkt door de omstandigheid dat

in het grootste deel van het oostmnl. gebied, alhoewel b.v. niet in Venlo, tegen119
woordig vocalisatie heerst
. Uit de besproken, aanvankelijke hegemonie der 1loze vormen in het oostmnl., gecombineerd met de hedendaagse toestand, volgt tevens
een precisering van de mrijnl. penetratie van l-vormen : deze is in eerste aanleg
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een schriftelijke.

Terecht o.i. concludeert Van der Meer

120

voor Venlo dat een

verschuiving van de orthografische isoglosse alt/aet voorafgaat aan een verschuiving van de "lvlundsprache"-isoglosse alt/aet.
Met betrekking tot onze opvatting van westwaartse penetratie van 1-vormen vanuit het Rijnland menen wij te mogen aanknopen bij hetgeen Leenen mededeelt in aansluiting aan zijn mening dat de vocalisering in Limburg ingevoerd is onder invloed
van Brabant.

Wij citeren de desbetreffende passage nu in haar geheel : "De voka-

lisering van l,

in Limburg ingevoerd onder invloed van Brabant met de steun van

ter plaatse aanwezige verwante neigingen, heeft, in een noordoostelijke randgordel
geleidelijk afnemend, met haar verste uitlopers de Rijn bereikt, maar is daarna
weer voor de Hoogduitse drang van uit het 0. tot tegen de rijksgrens teruggeweken,
terwijl ze zich in het N. met Nederlandse steun over het vroeger door eigen kracht
121
niet veroverde gebied uitbreidt"
. In de geconstateerde, ook door Jansen-Sie122
ben
opgemerkte, westwaartse penetratie van 1-vormen mogen wij een doorwerking
zien van genoemde Hoogduitse drang, in die zin dat het mrijnl. dan aan deze Hoogduitse expansie toegang verleend heeft tot het oostmnl., zonder dat wij in deze gehele materie in staat zijn de verhouding te bepalen tussen tekenpenetratie en klankexpansie.

Trouwens, ook de weg van de 1-vormen westwaarts door het oostmnl. gebied

is voor ons niet scherp afgebakend.

De algemene beweging is duidelijk, het gra-

fisch resultaat afleesbaar, de duurzame gevolgen constateerbaar : verovering van
123
Venlo, dat tegenwoordig [alt]/[olt] heeft
, zonder verdere grote successen.
Zien wij in het optreden van de 1-vormen de afspiegeling van een klankproces —
124
Otten
b.v. ziet in de absolute hegemonie van de aid- en old-vormen in de periode 1450-1609 een aanwijzing dat Sittard in deze tijd geen 1-vocalisatie kent —
dan moet de tweeledige beweging die wij met de hulp van Leenen konden constateren :
een 1-loze stoot oostwaarts gevolgd door een 1-stoot westwaarts, gecompleteerd worden met een derde beweging : een 1-loze stoot andermaal oostwaarts, die het Limburgse gebied definitief zijn huidig karakter gaf. Wellicht is deze beweging te
125
combineren met de door Leenen
geconstateerde Brabants-algemeen Nederlandse verovering "in het N.", welke verovering in elk geval tot resultaat moet hebben gehad
dat een aanvankelijk — volgens Tilles charters —aud/oud-gebied werd omgevormd
tot oud-gebied
. Evenwel beschouwen wij, betoogden wij reeds, voor de door ons
onderzocht tijd de westwaartse 1-stoot eerder als een grotendeels grafische aangelegenheid, met welke interpretatie tevens verklaard wordt waarom men in BelgischLimburg Aldeneik, Althoeselt, Aldestraat schrijft, ter plaatse echter een gevocali129
seerde vorm zegt
, terwijl men in Oudenbiezen constant de spelling Authuselt
aantreft.
Van de onduidelijkheden in de westwaartse weg worden wij ons te meer bewust,
wanneer wij de reeds medegedeelde data nog eens bekijken.

In de Gelderse charters
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beginnen de grote aid- en de grote old-periode beide in 1379, hetzelfde jaar waarin
128
129
het Gulikse huis in Gelre aan de macht komt.
Tille
neemt daarom t.a.v. de
ald/old-vormen in de Gelderse stukken invloed aan van de Gulikse kanselarij, welke
130
mening Schönfeld
overneemt. Echter wordt nu met name niet de Gelderse ald-pe131
riode 1344-1359 verklaard. Van der Meer
schrijft voor Venlo dat de data aldaar
zich er niet tegen verzetten Gulikse ald/old-invloed aan te nemen, maar wijst erop
dat we op moeilijkheden stuiten, wanneer wij de gegevens van het Maastr. Stat. Boek
met deze theorie in contact brengen.

Trouwens, in Venlo zelf verschijnt behalden
132
m.var. reeds vanaf 1359 met grote regelmaat
, dus 20 jaar voor de intrede van
133
het Gulikse huis in Gelre, waaronder ook Venlo resorteert
. Wenden wij nu de
blik naar Belgisch-Limburg, dan zien wij dat in de stukken van Moors de ald/old-mededinging begint in 1360 en dat in de Tongerse stukken van Noldus reeds in 1340 aid
concurreert met aud, al is, wegens gebrek aan ouder materiaal, niet strikt te bewijzen dat aid hier geen relictspelling is.

Tenslotte dan de Sittardse charters.

Hier

komt aid voor vanaf 1379, welke datum ons herinnert aan het chronologisch gebeuren
in de Gelderse charters van Tille.
Gelre, reeds in 1379 ?

Dus ook in Sittard Gulikse invloed, wellicht via

Zoeken we naar interne oorzaken, dan stoten we op het feit

dat in 137Θ Welram van Sittard en B o m wordt opgevolgd door zijn halfbroer Reinoud
134
, hetgeen een andere kanselarij-oriëntering kan hebben veroorzaakt.

Met dit al-

les wordt echter nog niet verklaard waarom onze old-vormen eerst voorkomen vanaf
1427.

Is aan dit feit de overgang van Sittard in de handen van de graven van Meurs

[14213

135

debet ?

Gezien de geschetste moeilijkheden bij het bepalen van de westwaartse weg der 11 яя
vormen begrijpen wij de terughouding van Van der Meer

waar hij schrijft dat, af

gezien van de invloed van sommige grotere kanselarijen, het feit dat aid- en oldvormen in bepaalde gebieden langere tijd de overhand gehad hebben, geen "Duitse" in
vloed betekent —

hier is Van der Meer in conflict met Leenen —

maar slechts een

aanwijzing daarvoor is dat aid en old in die tijd behoorden tot de geschreven en
misschien ook tot de gesproken taal van die streken.

Bij alle voorzichtigheid con

creter en dichter aansluitend bij de feiten, lijkt ons echter de mening van Holm137
berg
dat de steeds sterker wordende concurrentie en uiteindelijke overname van
de 1-vormen in de Gelderse oorkondentaal in verband staan met de algemene verschui
ving van de schriftelijke norm in oostelijke richting.

In deze algemene verschui

ving, hier op het gebied van de spelling voor germ, aid, old, uld, zijn dan ook de
Sittardse charters opgenomen.

Uitheemse kanselarijen, waaronder in de eerste plaats

de kanselarij der Gulikers, bepaalden mede het beeld van deze verschuiving, al is
hun rol niet precies te omschrijven.
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Eén type willen wij tenslotte nog iets nader bekijken, omdat het weliswaar een
uiterst ondergeschikte plaats inneemt in de Sitt. charters, maar toch niet van belang ontbloot is.

Wij menen hier het type ould, dat in onze charters aan de perio

ferie voorkomt : het is gebonden aan de stiftsakte 1443 N (gegoulden) en aan late
afschriften uit het cartularium : A 1401 schoult, A 1449 goulde 2x, schoult•

Wij

herinneren hier aan het voorkomen in andere bronnen; in het oostmnl. : Aiol Ccoul1 Яп
ten], Plaastr. Stat. Boek
Cschoult, schoulde, schouldigh), Gelre 1425, 1432,
139
1436, Venlo 1477, 147Θ — verder vinden wij ould b.v. in het Lat.-Mnl. Voc.
van
+ 1445 : hoult, m o u l d s — in het mrijnl. : Gulik 134Θ, 1394, 1410, 1411, 1417,
Meurs 1405, 141Θ, Hagen, Pilgerfahrt. Overige voorbeelden van ould-spellingen uit
140
mrip. hss. van rond 1400 geeft Dornfeld
; in de desbetreffende hss. blijkt ould
de normale spelling voor wgerm. old, uld te zijn.

Uit het naast elkaar voorkomen
141
van schoult, schoilt, schuit, scholt in Hagen concludeert Dornfeld
dat achter
ould "ein sehr geschlossenes o, dem ein leichter u-Nachhall folgte" schuilgaat,
welke klank dan ook, meer of minder volledig, zou worden weergegeven door de andere
142
spellingen. Het betreft hier, zoals Dornfeld
zelf schrijft, "ein Mittelding
zwischen geschlossenem о und Diphtong ou".

Deze spelling ould met een zodanige

klankwaarde kunnen wij zonder meer in verband brengen met het hedendaagse gould-ge143
bied, dat rechts van de Rijn ligt
, al blijft het merkwaardig dat in onze mrijnl.
bronnen een orthografische pendant van auld
aud

<

ogerm. aid naast oud

<

ogerm. a i d — vgl. in het oostmnl.

<

wgerm. old, uld — welke klankwaarde tegenwoordig
144
in dat zelfde gebied naast gould voorkomt
, ontbreekt : wij vinden alleen ould
л л г

<

wgerm. old, uld.

Leenen

ziet het omschreven hedendaagse auld/gould-gebied

als het resultaat van een spontane eigen ontwikkeling, zonder verband met de Limburg
se diftongering-uit-vocalisering.

Welnu, in het kader van het reeds geschrevene kun

nen wij de Gelderse, Venlose en Sittardse ould-vormen zonder meer verklaren als
schriftelijke resultaten van de ons bekende westwaartse penetratie van l-vormen; de
146
147
chronologie alleen reeds wijst hierop. Voor Van Ginneken
en Tans
zijn de re
latief vroege vormen schoult, schoulde, schouldigh in het Maastr. Stat. Boek het beu о о
14Θ
wijs van het eens bestaan hebben van een Limburgse tussentrap o 1 t . Ook Kern
149
ziet in dit ould een "overgangstrap". Voor Leenen
is de mnl. ould-spelling öf
weergave van een overgangstrap oui óf spellingscompromis tussen de oude schrijfwijze
ol en de nieuwe spreekwijze ou.

De vraag bij dit alles is echter waarom een tussen-

U o o

trap o 1 t , c.q. een compromisspelling, dan eerst tot uitdrukking komt in het
Maastr. Stat. Boek en niet in oudere bronnen, m.u.v. Aiol met de dat.s. coulten "ma150
tras", welke vorm zonder meer een overname kan zijn van ofr. coulte
, en de nog
nader op zijn waarde te onderzoeken eigennaam bauldewijn.

Zoals de zaken er nu uit-

zien, staat ould in het Maastr. Stat. Boek letterlijk zonder meer naast old en aid
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en geldt hier dezelfde verklaring : resultaat van penetratie van 1-vormen vanuit
oostelijker gebieden, met alle consequenties vandien.

Voor de Sittardse charters,

om daarmee te sluiten, blijft ould een perifeer type.

Het voorkomen ervan niet

alleen in de stiftsakte 1443 N, maar eveneens in de afschriften A 1401 en A 1449,
plaatst ook laatstgenoemde twee bronnen hier in een "onsittards" licht.
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Hoofdstuk 6

§ 35

VERSCHIJNSELEN VAN ALGEMENERE AARD IN DE SPELLING VAN DE VOCALEN

De spelling met twee tekens voor wgerm. korte vocaal in gesloten lettergreep

In de Sittardse charters vinden wij een aantal voorbeelden waarin een wgerm. Kor
te en in gesloten syllabe staande vocaal geschreven wordt met twee tekens :
a1348

waes pret. 3 s

1349

thomaes

1350

adaems gen.s.

e-

i- (y-)

ο-

u-

apostoels gen.

1352 F

s., voert,
Voert "voorts"
1352 N

vaet

voert

1360

vaet, vaeds

apostoels

gen.s.
tielmans eig.
1
gen.s.

1368
1369

1379 M

waes, maech

eerfname<ri>,

pres. 3 s.,

eerue, sweert-

daegh (2x).

vegher eig.,

daich C2x)

weer "waarde"

ghuelden

keyrstiaen

oen pers. dat.

eig.

pi. (2x),

aecht C2x)

moichten pret.
ind. 1 pi.,
voirt
1379 J

daech

weert subst.

hoen poss. pi.,
hoef (2x),
voert

1390

hoen, hoef

1399 J

hoen (3x)

1399 G

weich subst.

hoen (2x),
hoens poss. pi. Veurt "voorts"

1401

stait, hoiff-

hoffstait,

stait, bedraich

poirtere<n>,
woirde<ri> pret.
opt. 3 pi.
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1402

hoen, poirte-

vait (3x)

<re>n,

woir-

den pret.opt.
3 pi.
1404

vaits, asdain.

hoen [Зх),

bedraich

hoin, poirte<re>n, woir
den pret.opt.
3 pi., Voirt

1411
1414

eerffpachts

hoen, doirpe,

C2x)

Coirstian eig.
hoen (2x),

daich (3x)

Koerns
1417

vait, daich

weech

hoen

(2x). pait,
bedraich
1418

koerne, pacht-

donresdaich,

koerns, voirt

satersdaich
1421

eerffrenten

voert e.var.
(5x], voirt
C4x)

1425

vaet

1426

aecht vaet

woirden pret.
opt. 3 pi.,
hoyn

1427

daich, taildaigh, bedraigh

weegh

hoen, hoeff,
poerte<re>n,
о

put poert, geboert "geboor
te", koerns,
woerde pret.
opt. 3 s. (2x],
woerden pret.
opt. 3 pi.,

142Θ

voirt
voert, moirse
2
top.
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е-

і- (у-]

aicht

оhoynne<n>

1435

hoen, mitpoert<er>. putpoerte<n>, pachtkoerns, woir3
de [n]
pret.
opt. 3 pi.

1436

vaet, luyt-

weegh

woirde<ri> pret.

slaich
1439

opt. 3 pi.

behaelt "be-

weerde<n>

hoen, hoin,

zit", besait

inf. [3x)

hoens, soelre,

p.p.

woirden pret.
opt. 3 pi.

1443 F

goedsdaill

hoen, pacht-

C2x)

koerns, woir
den pret.opt.
3 pi., voert

1443 N

waesskertzen

gedeichtnisse

lesevoerke,

(2x)

(2x), seulde

moechten pret.

pret.opt. 3 s.

opt. 1 pi.,
Noerse, moerse
(7x), voilgen
pres. 3 pi.,
о

gegoulden p.p.
1446

waert pret. 3

eerffrente<n>,

hoen, woirden

s., aerbeit

eerfflieh,

pret.opt. 3 pi.,

eerffpachts,

voirt

sees
1449

daich [2x)

eirff (Эх],

Wiir, smyet

hoen, poirt<er>

eirfflich (2x]Jeig.
beheyltenis,
weirt
1450 M

Gaisthuys

eirff, eirff-

(4x], Gaist-

censCsJ [3x),

Wiir

hoen

meister e.var. eirfflich, be(4x)
1450 0

heyltenys
hoen, Oirkondt

О
и
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e-

voirt

vaet

A 1379 M

Co]
u-

o-

i- [y-)

о

fruuchten
dat. pl.

oen [2x],

weirt

voirt
A 139D

hoeff, oirkondt

A 1401

hoeffstadt,
woirden pret.
opt. 3 pi.,
schoult

А 1402

vaet, vait

hoen (2x), pair-

(2x)

teren, woirden,
pret.opt. 3 pi.

A 144B

wairt pret. 3

eerffrenten,

hoen, woirden

s., aerbeit

eerfflieh,

pret.opt. 3 pi.,

eerffpachts,

Voirt

sees
A 1449

smelt eig.

hoen, poirter,
goulde (2x),
schoult

Niet opgenomen in ons overzicht zijn enerzijds die gevallen waarin de schrijfwijze
met twee tekens de waarde heeft van een zodanige met één teken, anderzijds die spellingen ten aanzien waarvan wij een ontwikkeling uit een wgerm. korte vocaal in gesloten syllabe betwijfelen of zelfs zonder meer moeten afwijzen :
4
De spelling ij die vanaf 1435 nu en dan in gesloten syllabe het teken i vervangt

,

kan o.i. beoordeeld worden als orthografische variant van y, welk teken op zijn beurt
een orthografische variant is van i

. Vocaalrekking hoeft naar onze mening dan ook

door deze ij niet uitgedrukt te zijn, ook niet b.v. in Wijr/wijr "wij" 1379 J e.V.,
ondanks nsitt. [veer]

. T.a.v. deze laatste kwestie zien wij alleen duidelijk func-

tionele dubbelspelling in Wiir 1449, 1450 И.
Gevallen waarin wij de ontwikkeling uit een oorspronkelijk korte vocaal in vanouds
gesloten syllabe betwijfelen of afwijzen, komen in het nu volgende ter sprake :
Ondubbelzinnig is wel de situatie t.a.v. onze voorbeelden Loessen inf. 1379 J en
affgeloeist p.p. 1426, welke vormen betrekking hebben op het aflossen van een jaar7
ñ
rente c.q. erfpacht. In het mnl. staan naast elkaar Caf]losen , met lange vocaal ,
g
en [af]lossen , met korte vocaal. Er is niets tegen, onze vormen Loessen en affgeloeist in verband te brengen met het langvocalige aflosen. Waar het gaat om de be10
tekenis "inlossen van een jaarrente", geldt volgens het Mnl. Wb.
trouwens wél af-

- 43Θ l o s e n — naast o.a. losen en l o s s e n — maar niet aflossen.

Moors

11

bestempelt in

zijn paragraaf "Rekking" zijn Belg.-Limb, voorbeelden loesen, losen, loessen, gheloist als "twijfelachtig".

D.i. bevatten ze, evenals ons Loessen en affgeloeist,

een vanouds lange vocaal.
De eerste component van het zoeven behandelde affgeloeist voert ons naar de spel12
ling aeff (A) 1446 CA 1352 N), aeffliuich 1427. Voor Moors
is zijn voorbeeld
aef zonder meer een geval van vocaalrekking in gesloten syllabe.
juistheid van deze opvatting niet onmogelijk —
—

Wij achten de

de nsitt. vorm is overigens [ aaf]

13

maar willen desondanks opmerken dat een voortzetting van de lijn ohd. aba, mnl.
14
15

ave

, welke laatste vorm ouder is dan mnl. ajf

, niet bij voorbaat uitgesloten

mag worden.
Niet een korte monoftong, maar de diftong eo is de wgerm. grondslag van de vocaal
1R

in ons voorbeeld liecht "licht" subst.

, dat tweemaal voorkomt, in 1414, en wel in

de benaming onser lieuer vrouwen liecht daich "Пагіа Lichtmis".

Het hedendaagse

17

1 fi

Sittards heeft, met diftongering, [lei:XdaaX]
, zoals het ook heeft [lei:X]
19
"licht" subst., steeds met apocope van de oorspronkelijke slot-t
. In het nheerl.
20
vinden wij vormen als [lee:XdaaX], [lee:Xtdmis] en [lee:X(t)]
. Opname van liecht
1414 bij onze voorbeelden van opvallende vocaaldubbelspelling zou eventueel alleen
gerechtvaardigd zijn wanneer wij konden aannemen dat de oorspronkelijke diftong ook
21
in het Limburgs eerst verkort, zoals in het nnl. en het nhd.
, maar daarna weer
22
gerekt zou zijn. Inderdaad vermeldt Moors
de Belg.-Limb, vormen Liechtmesse,
Lijchtmesse en Liechtvelt als voorbeelden van rekking van i in gesloten syllabe en
23
is volgens Van Loey
"rekking van г" waarschijnlijk aanwezig in het z.i. voorname
lijk in Brabantse en Limburgse oorkonden voorkomende liichtmesse• Echter verklaart
24
Dols

nsitt. [ei], nlimb. [ее] in het subst. "licht" als de rechtstreekse voortzet

ting van wgerm. eo, met afwezigheid van de vocaalverkorting voor cht die het nnl. en
het nhd. kenmerkt.

Wij scharen ons aan de zijde van Dols.

Weliswaar is de positie

vóór cht een plaats waar, zoals wij zo dadelijk kunnen zien, opvallenrlp dubbelspelling, bij mogelijke vocaalrekking, voorkomt, maar in dit geval vinden wij in het
nsitt. —

weer ? —

een korte en niet een lange vocaal c.q. diftong, als in [ lei:X].

In aansluiting aan liecht 1414 moeten wij ook ingaan op de spelling triecht<er>
(weegh) "Maastrichter (weg)" 1436, eveneens met de schrijfwijze ie vôôr cht. Voor
25
de plaatsnaam "Maastricht" heeft het nsitt. [mastrei:X]
, het nheerl. [rrôstree:X],
welke klankvormen ons herinneren aan nsitt. [lei:X], nheerl. [lee:X].

Het tweede

element van Maastricht vinden wij rond 575 terug als Treiect-, welke vorm nog geruime
2R

tijd gehandhaaft blijft, gesecondeerd door o.a. Triect- (reeds in de 7-Be eeuw)
,
27
waarmee wij ons op het pad bevinden van wgerm. eo (ê)
¡ een opvallende spelling is
overigens Treight 1311

. De tweede component van nsitt. [mastrei:X], nheerl. [ rrfl-

stree:X] is dus qua vocaalontwikkeling zonder meer te vergelijken met nsitt. [lei:X],
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nheerl. [lee:X], evenals er trouwens in beide gevallen t-apocope plaatsgevonden
heeft.

In nnl. Tricht c.q. trecht [Utrecht] is o.i. vocaalverkorting opgetreden

vôôr cht.

Dit proces is reeds voltrokken in het mnl., aangezien de schrijfwijze
29
Tricht er de gewone spellingvorm is
, die wij overigens ook eenmaal —
tricht
1353 JA —

vinden in de Sitt. charters, o.i. als een aan het standaardmnl. gebruik

ontleende spelling.

De Belgisch-Limburgse vormen Triecht, Trijcht, Tryecht, om
"30
daarmee te besluiten, brengen wij, ofschoon Moors
dit wél doet, niet onder bij
"Rekking van i".
Een diftong, en wel ogerm. ai, ohd. ei, is eveneens de grondslag van de e in het
telwoord nnl. elf, dat wij in onze charters terugvinden als Eelff 1411 : ohd. einK
31
lif, ogerm.

ain-liba

den 1399 J, 1399 0.

, welk Eelff geflankeerd wordt door het rangtelwoord elf-

Mogelijk is de vorm Eelff, die wij niet terugvinden in het Mnl.

Wb., een rechtstreekse ontwikkeling van een ouder einlif, vgl. mhd. eilf (naast
32
33
einlif, einlef, eilif, eilef etc.)
, al is ook rekking vanuit mnl. ellef
—
34
wij wijzen overigens ook op mnl. elefte "elfde"
— niet ondenkbaar. Het nsitt.
heeft [é:l(3)f].

Zou het msitt. voor dit telwoord een lange vocaal gehad hebben,

hoe dan ook te verklaren en niettegenstaande elfden 1399 J, 1399 0, dan moet hier in
elk geval in de loop van de tijd vocaalverkorting zijn opgetreden —
ke is van overname van een elders geldende klankvorm —

tenzij er spra-

hetgeen bij een oorspr.

lange vocaal vuur consonantcombinatie niet ondenkbeeldig is, naar wij verderop in
deze paragraaf nog zullen zien.
Van het telwoord Eelff geraken wij tot zweilff 1443 l\l, nsitt. [ twelf ]

35

.

Dit

zwei Iff hebben wij reeds behandeld in § 9, zodat wij alleen de conclusie hoeven te
herhalen die wij aldaar trokken : zweilff is een ontwikkeling uit mhd. zwelif, zwelef (vgl. ohd. zwelif

) en representatief voor een gebied dat oostelijker dan

Sittard ligt.
Een korte vocaal in open syllabe ligt waarschijnlijk ook ten grondslag aan de met
37
142Θ, die wij in 1443 N aan

ai geschreven
Sarwairde<ri>
geschreven klinker
klinker in
in de
de plaatsnaam
plaatsnaam S
treffen als Sarwerden (6x), Sarwerde<rp.

Terug te voeren op lat. oorsprong wederom zijn de vormen boynre 1443 F en buynre
1450 G, buynre A 1402 (2x) : mlat. bonnârium "bunder"

.

In de Sittardse charters
fo)
staan ze naast de frequentere vormen bonre 1353 JA e.V. en Bunre e.var. 1402 (3x) e.
39
v.
. Op het eerste gezicht lijkt dan ook boynre een gerekte vorm van bonre en
(°)
ίο]
(ol
(o]
buynre een zodanige van Bunre e.var. te zijn, te meer daar de wisseling
uy —
u
zich op een gegeven moment intern voordoet : naast Bunre en bunre in 1402 staan buno

re én buynre, buynre in het van + 1450 daterende afschrift van dit charter. Echter
40
is ons elders
reeds gebleken dat in het mnl. voor "bunder" vormen met korte en
zulke met lange vocaal zonder meer naast elkaar staan, d.w.z. de grondvorm bonnârium
heeft, wellicht via fr. bonnier, aanleiding gegeven tot verschillende klankontwikke-
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lingen, zodat de diverse spellingen niet onder één noemer kunnen en hoeven te worden
gebracht.

De schrijfwijze boynre kan dan ook zeer wel in relatie worden gebracht
41
(o]
42
met mnl. boenre
, terwijl buynre geplaatst kan worden naast mnl. buunre
. De
Го)
spellingen bonre en Bunre e.var. zijn wel varianten van elkaar en representatief
voor een klankvorm met korte vocaal.

Uiteraard zal waarschijnlijk slechts één spel-

lingvorm relevant zijn voor het msitt. —
C0]
43
buynre kunnen zijn

—

op grond van nsitt. [boend3r] zou dit

terwijl de overige schrijfwijzen afkomstig uit gebieden met

een andere klankontwikkeling, maar in Sittard schriftelijk overgenomen, d.i. afgeschreven, zijn.
Ook de wisseling gebreic 1399 J, gebreeck 1443 F —

gebrec 1379 И, gebrech (А]

1379 M, gebreck A 1379 M, gebrecke dat./ace.s. 1404, resp. gebreiclich e.var. 1379 J
e.V. —ghebreclich e.var. 1346 e.V., kan teruggebracht worden tot het bestaan van
twee verschillende klankontwikkelingen, een met lange en een met korte vocaal. In
44
het mnl. vinden wij nl. naast elkaar gebreke (gebreecke), gebreec
en gebrec [ge45
brecke)
, evenals ook gebrekelijc Cgebreeckelijc) en gebreclijc [gebreckelijc),
46
47
-lec, -lic
, steeds zonder verschil van betekenis
. Wel is het de vraag of ge4Θ
breiclich m.var. 1379 J e.V. correspondeert met nsitt. [ g9bree:кЭlik ]
, omdat ge
breiclich m.var. de betekenis heeft van "gebrekig, in gebreke blijvend", terwijl met
nsitt. [ кЭЬгее:кЭlik ] bedoeld wordt "gebrekkelijk, gebrekkig, kreupel, zwak, broos,
49
breekbaar". Voor "gebrek" = "fout" heeft het nsitt. [ faeld9 г ]
, daarnaast, hoe
wel minder vaak, het o.i. aan het A.B.N, ontleende [ gBbrek], pi. [ g9braek3] .
Kijken wij naar de representatie van "gebrekiig)" in andere oostmnl. bronnen dan
de Sitt. charters, dan vinden wij ook gegevens voor de Gelderse en de Belg.-Limb.
oorkonden.

Het blijkt dat in de Gelderse charters

naast het in de gehele periode

1328-1500 constant voorkomende gebrecС к) slechts éénmaal gebreech staat (13ΘΒ].

Jam

mer is het dat Moors voor de Belg.-Limb, charters wél melding maakt van de dubbel51
spelling ghebreec (Abdij Herkenrode 1379 en 13B1, St.-Truiden 1384)
, maar tegenhangers met e slechts incidenteel ter sprake brengt, nl. bij de spelling ch voor к :
52
ghebrech Halen 1385, 1394
. Df de spelling met twee tekens zonder meer een gevolg
53
is van rekking van e in gesloten syllabe, zoals Moors
meent, is, weten wij nu,
betwistbaar.
Merkwaardig is de vorm antaeste "aantasting" in het afschrift А 1352 N.

In het

origineel staat namelijk aentaste, maar het lijkt ons heel goed mogelijk, hoewel,
naar wij nog zullen zien, vocaalrekking vôôr de combinatie st niet uit te sluiten is,
dat dit aentaste in A 1352 N verkeerd afgeschreven is.
Met dit laatste voorbeeld zijn wij aan het einde van die gevallen waarin waarschijnlijk of zeker geen sprake is van opzettelijke spelling met twee tekens voor
wgerm. korte vocaal in gesloten syllabe en kunnen wij terugkeren tot ons overzicht.
In dit overzicht nu zijn, op grond van de plaats waar dubbelspelling optreedt, twee
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hoofdtypen te onderscheiden :
1. meervoudige vocaalspelling voor enkele consonant, welke evenwel met meer dan één
teken geschreven kan worden : s(s), t, ch/gh, n, f[f], 11, rj
2. meervoudige vocaalspelling vóór consonantgroep : s + t, t (dj + s, ch + t, π +
cons., 1 + cons., г + cons., m + s; in drie van deze consonantgroepen, te weten
t Cd) + s, π + cons., m + s, is sprake van cons. + flexieuitgang.
Deze indeling in twee hoofdtypen blijkt van belang wanneer wij, voor zover dit al
thans gaat, onze voorbeelden transponeren in het nsitt. :
Wanneer wij te doen hebben met meervoudige vocaalspelling vóór enkele consonant,
treffen wij in de nsitt. pendanten regelmatig een lange, dus gerekte, vocaal aan :
[(h)aewaas]
[daaX]

57

"hij was", [vaat]

. [badraaX], [sjlaaX]

58

, [paat ], [sjmeet ]

, [ waeX ]

59

, [(h)aof]

60

, [(h)ae maaX ] "hij mag",
, [veer] 6 1 "wij".

zijn hier echter uitzonderingen met korte vocaal : [ was(kaers) ], [ zös ]

Er
"zes",

CT

[sjtat]

, [dan], [(h)un], terwijl wij tevens moeten vermelden geen valabele nsitt.

tegenhanger te hebben aangetroffen voor -daill 1443 F.
Ingeval in onze desbetreffende voorbeelden meervoudige vocaalspelling optreedt
vôôr consonantgroep, is de situatie in het nsitt. min of meer het omgekeerde van de
zodanige bij dubbelspelling vóór enkele consonant, aangezien er voor consonantgroep
in de regel een korte vocaal verschijnt en slechts incidenteel een lange, zoals vôôr
г + cons. —

meestal een dentaal —

naar wij nog zullen zien.

een reeds bij voorbaat geprivilegieerde positie,

Wel is bij l-vocalisering een diftong ontstaan.

Voor de

onderhavige voorbeelden in onze charters hebben wij in het nsitt. de volgende rele
vante pendanten : [gas(h)oes], [aX ] "acht" telw., [ g9deXt3nis ], [vruX], pi. [ vruXtd] ,
[zöldar], [ volg3] , [ gdgólja ]
RR

, [erf], [kris] eig., [dorp]
R7

; met lange vocaal :
RR

[ sjwaart], [ waert ]
subst., [waer3]
"worden" inf., [ (h)ae woort ]
"hij werd",
[zie woortd ]
"zij werden", [ каогЭ]
, [ putpaort ]
, [ oorkond9] ; afwijkend :
72
[bd(h)aut]
(naast behaelt 1439), [ bd(h)aut3nis ] "overblijfsel van ziekte, ongeluk,
schrik etc." (naast beheyltenis e.var. 1449, 1450 И), [ (h)ae zou: ] (naast seulde
73
74
1443 N), [sjout ]
(naast schoult A 1401, A 1449), [ gout]
(naast goulde A 1449),
verder [guj3]
(naast ghuelden 13Б9). Geen vergelijkbare nsitt. tegenhangers heb7R

ben aerbeit (A) 1446 en lesevoerke 1443 N

, evenmin als moichten pret.ind. 1 pi.

1379 ІЧ, moechten pret.opt. 1 pi. : nsitt. [ (veer) maaXd3]
Onze zoeven tot stand gebrachte confrontatie tussen msitt. spelling en nsitt.
klank heeft duidelijk gemaakt enerzijds dat de onderhavige meervoudige vocaalspel
ling niet los kan worden gezien van rekking van een oorspr. korte vocaal, anderzijds
dat hier naast overeenkomst tevens een discrepantie bestaat tussen hetgeen de msitt.
spelling suggereert, i.e. vocaalrekking in gesloten syllabe, en hetgeen de nsitt.
toestand inhoudt : een gedeeltelijke afwezigheid van deze rekking.
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Een zaak die in de omschreven situatie zeker niet verhelderend werkt, is het feit
dat de dubbelspelling in onze charters niet consequent plaatsgevonden heeft. Integendeel : behalve vôôr г + dentaal, waar de balans ongeveer in evenwicht is, moet de
dubbelspelling doorgaans ver het onderspit delven t.a.v. de in parallelle woorden
7R

optredende enkelspelling

, waarbij wij die msitt. voorbeelden waarin een op grond

van de hedendaagse klankverhoudingen te verwachten dubbelspelling geheel ontbreekt,
nog buiten beschouwing laten.

De omstandigheid echter dat de enkelspelling niet al

leen verschijnt in gevallen waar het Sittards tegenwoordig een korte vocaal heeft,
maar ook daar waar —

o.i. nog —

een lange vocaal wordt aangetroffen, wijst erop

dat de wisseling tussen enkel- en dubbelspelling een alleen grafische aangelegenheid
is en niet een gevolg van klankonzekerheid.

De van de msitt. spelling uitgaande

suggestie aangaande vocaalrekking wordt dus door de enkelspelling wel beperkt, maar
niet geëlimineerd, zodat de geschetste verhouding tussen msitt. Orthografie en nsitt.
klank niet in haar wezen wordt aangetast.

Hetgeen ons echter nu te doen staat, is

de omschreven discrepantie trachten te verklaren.

Twee mogelijke oplossingen dienen

zich hier aan :
1. in onze charters zijn naast spellingen die getuigen van inheemse rekking, ook
zulke opgenomen die in dezen niet representatief zijn voor het nsitt., maar uiteindelijk afkomstig zijn uit gebieden waar de desbetreffende vocaalrekking wél
plaatsgevonden heeft;
2. de vocaalrekking in gesloten syllabe is in Sittard in de loop van de tijd gedeeltelijk verloren gegaan.
Ook kan het zijn dat de verklaring gevonden moet worden in een combinatie van de
zoeven vermelde twee mogelijkheden.
Teneinde te kunnen bepalen welke oplossing wij met de ons ter beschikking staande
middelen het beste voor de gestelde keuze kunnen geven, is het noodzakelijk na te
gaan welke verbreiding het onderhavige spellingverschijnsel buiten Sittard, i.e. in
het mnl.-mrijnl. gebied, heeft.
Voor de globale situatie in het mnl. kunnen wij te dien aanzien te rade gaan bij
79
Van Loey
, die ons hier de volgende informatie verstrekt :
1. Spelling met meer dan één teken voor wgerm. korte vocaal in gesloten syllabe
heeft in het mnl. de grootste verbreiding bij de grafieën e- en o- vôôr г + cons..
Hier is de dubbelspelling alg. mnl..

Daarentegen is het ter sprake zijnde optre

den vôôr г + cons, van a, i en u + lengteteken beperkt.

De spelling ae komt hier

voornamelijk voor in Westvlaanderen en Zuidholland, minder in Oostvlaanderen en
Antwerpen, sporadisch elders.

De schrijfwijzen ie en ue vôôr + cons, spelen een

geheel ondergeschikte rol, voor ue beperkt tot "het Westen".
2. Spelling met meer dan één teken voor wgerm. korte vocaal in gesloten syllabe komt

- 443 -

vùôr andere consonantcombinaties dan г + cons. —
s + cons. —

η + cons., 1 + cons., eh + t,

en vóór enkele cons, voornamelijk voor in Brabant en Limburg, met

dien verstande dat de desbetreffende spelling

йог enkele consonant vooral een

Limburgs verschijnsel is.
Het Limburgse aandeel in de onderhavige materie heeft zich nu reeds afgetekend :
opvallende vocaaldubbelspelling is aldaar te verwachten én vôôr г + cons., als alg.
mnl. verschijnsel, én vöor andere consonantcombinaties, als Brabants-Limburgs verschijnsel, én vuur enkele consonant, als vooral Limburgs verschijnsel.
RD
Ook Van der Meer

geeft ons nuttige inlichtingen en wel voor het oostelijker

mnl. en het mrijnl. gebied.

Uitgaande van zijn opvatting dat de onderhavige meer-

voudige vocaalspelling rekking aangeeft, komt hij, via gegevens van Van Laey, Noldus,
a^

Kessen, Kern, Tille, Scheben, Scheurmann en hemzelf
— hier kan nog materiaal van
fì2
Van Sterkenburg
uit Limb.(-Brab.) glossaria aan worden toegevoegd — tot de constructie van een groot rekkingsgebied van oorspr. korte vocaal in gesloten syllabe,
dat zich uitstrekt van Z.-W.-Brabant tot Jülich.
Wij van onze kant willen vanuit onze oostmnl.-mrijnl. bronnen een aanvulling geven op het door Van der Meer gebruikte materiaal en vervolgens nader ingaan op de
geografische verbreiding van de dubbelspelling, daarbij niet uit het oog verliezend
(Jat zich te dien aanzien ook verschillen voordoen naar gelang het type van dubbelspelling :
B3
Servatiusfragmenten

geen voorbeelden van dubbelspelling.

Aiol

enige gevallen van spelling met oe, naast doubletten met o, voor г + dent. : toerne "toorn"
dat. s. (2x) toernich, uoerte "vrees" nom. s.,
uoerten dat. s.
„ w - " B5
a, e, i, u.

B4

Geen dubbelspelling bij germ.

Guigoven 1277

alleen dubbelspelling in jjs "is" pres. 3 s.

Oudenbiezen

opvallende spelling met meer dan één vocaalteken
komt nu en dan voor : vaet pi.; agter den Папpaet, ane den paet, anden vuet paet (naast ant
petken, aent petgin), hostaet, vp gene Nuwe staet,
ane den seluen weech (naast ane den Vleitinger
wech, etc.) seulde pret.opt. 3 s.. Diet dem.nom.s.,
hoef, Arnout Kirchoef (naast Arnout Kirchof),
fìfi
roegghe, vp de Douzbergher hoelt
, Lambrecht van
Buende (naast Lambrecht van Bunde), etc..

Maastr. charters

geen voorbeelden van dubbelspelling, behalve mis-
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eig. gen. s. Π 1294 A 6; mee

gerekend mag wel niet worden [Eggerichs] gaet M
1372 = mnl. gate "straat, weg", ohd. gazza, on.
В
^^
gata
Belg.-Limb, charters

Θ9

: dubbelspelling wordt, naast enkelspelling, aange
troffen viör s (+ cons.), t (+ cons.], eh [+ t),
g C+ cons.), m (+ cons.], η (+ cons.], f (+ cons.),
1 (+ cons.], с, ck (+ cons.), г [+ cons.], p.

Leven van Jezus

90

: dubbelspelling komt sporadisch voor : weet (2x,
naast 3x wet], g(h)eboet [2x, naast 3x gCh]ebot],
hoef (2x, naast 3x hof], waroumme [naast 3x omme
en 3x -umme], geer (2x] "slijk", goor, voerder
"verder" [naast vorder), noert, voert, uoert, waert
"woord" [naast 3x wart].

Oork. Sitt. archief

o

: dubbelspelling komt voor in S 1396 I vuert "voorts",
hoen poss. pi./pers. dat.pl.; S 1396 II huen, huen
o

pers. dat.pl.; S 1434 gebuert, gebeert "geboorte",
91
woerde<n> pret.opt. 3 pi., aernems, aermeins
"Arnhems", eychz "achtste", gedeengt "bedongen",
hoeff; S 1440 teghenweirdich, sweirtscheide eig.,
hoeff, hoen poss. pi./pers. dat.pl..
Gezondheidsregels

92

: geen voorbeelden voor dubbelspelling.

. .
93
T
Tristan

: geen voorbeelden van dubbelspelling.

Floyris

: geen voorbeelden van dubbelspelling.

Bestiaire

94

: opvallende vocaalspelling met meer dan één teken
verschijnt, "wenn auch sehr inkonsequent", vuur
г + cons, [meestal dent.), 1 + cons., π + cons.,
st, t, ts.

Rother

95

: dubbelspelling komt sporadisch voor, meestal vöór
(c)h C+ t) : inriechte = mhd. in trehten "in gedachten", gereih "gerecht", reithte, riechtin,
niechte, scheimf "spot", zeilt, kiene = mhd. "kneht"

Karlmeinet

: dubbelspelling komt voor in dait "dat" dem., welke
vorm rijmt op gesait "gezegd" 96 verder is in
heilt "held", heilde nom.pl. volgens Äsdahl Holm97
berg
secundaire rekking vóór 1 + dent, aanwezig.
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Dramenbruchstücke

98

dubbelspelling Komt slechts sporadisch voor :
pliecht "plicht", muicht "mocht" pret.opt. 3 s.
(naast mucht), wellicht ook feiste "feest" (naast
99
2x feste]

Gö11 heim

100

dubbelspelling is aanwezig, echter "unter dem hemmenden Einflufl der Tradition in der Minderzahl
der Fälle". Posities : йог г, st, nt, (c)ht, tz,
maar niet vóór 1 (+ dent.).

Judenschreinsbuch

: dubbelspelling verschijnt regelmatig ойг cht
101
(aichten, aichter, kirsnaicht e t c ]
en vôôr
oorspr. hs (sees "zes, seis, seyss, seistzich e t c ]
102
; verder treffen wij dubbelspelling aan van
wgerm. o vftòr 1 + dent, (goilde, Goiltsmede, ouer103
stoiltz etc.)
en in hoifstat, hoyfstat, hoef104
stat e t c )
tenslotte zijn er gevallen van dubbelspelling vóór г + cons, (weirt, eyrflichs, ge1 Πζ

boert, gebuert)
en in afzonderlijke woorden
,
. „ η „ 106
,. „
. „ 107
als ais als
, weyndin wenden
Hagen

108

: vóór ch staat naast a dikwijls ai; vóór cht vinden
wij in de regel ai, ei, oi, maar i en u blijven
hier onveranderd.

Vóór 1 + dent. : nu en dan goilt

e t c , naast vaker golt e t c ; ook : schoult, woulde
(4x), soulde.

Pilgerfahrt

Verder kan gewezen worden op seis

: vóór cht staat i.ρ.ν. het teken o ook oe

109

dub

belspelling verschijnt eveneens vóór ff (3x), 1 +
110
dent., 1 + g И х ) , г + dent. (2х)
en in sees,
111
seesde, seeste, seester
Gulikse charters

: dubbelspelling noteerden wij in de volgende gevallen : W I 69 A

Riethere "rechters" nom.pl.

(naast Rihtere), riehteren dat.pl., gescriehte dat.
s.; W I 69 В
scriehte; W I 70

Riehtere (2x), riehteren. ge-

Riehtere (2x), Riehteren, ge12R9
~~^~~
scriehte; W II 1076
gescriehte (naast Rithere,
1294
2x, en Riehteren); (W IV 3485
Richtere, 2x,
Riehteren, geschrichte); L III 120 1312 schoilt (3x)j
1320
L III 180
behailden (naast virhalden), guylde;

- 44Б П44
1348
L III 4D5
goylde; L III 4Б4
schoylt СЗх],
woylden, goilde, vergoulden, eycht num.; L III 47B
1349 ^
~ ' Г ~~~ 7 'T' .
, T X T rr„ 1356
toell, koist "Kosten" pi.; L III 554
L III 561 ^
L III 676

5 6

1 3 Б 7

Triecht (?); L III 673 ^

seis;

6 7

seistzich;

weulden pret.opt. 1. 3 pi. (4x),
1 'ЧУ Fi

seestzich, gemaicht etc.; L III 777
1379
(3x); L III B34

schoilt
T384

seynden inf.; L III 881

weulden opt. 1. 3 pi.; L III 10D0

13

4

weulde opt. 3

s., schoult, schoilt, schoultissen, [van] houltze,
Arnoult, Reynoult (naast Rykalt], geboyrte; L III
1068

Meurse charters

1 3

Voert [3x, naast 2x Vort]; S 1401 oerbe<r>

[naast vrber, vrdeil, vrkunde], schoultissen gen.s.;
1410
L IV 55
voelght pres. 3 s., schoult (3x, naast
1411
schuldich]; L IV 63
quyt geschoulden; L IV 69
1411
weulden opt. 3 pi. (2x), enweulden opt. 1 pi.,
I4T2
seulden opt. 3 pi.; L IV 72
enseulde opt. 3 s.,
1429
Adoulff; L IV 191
seulde opt. 3 s., Moirse.
: dubbelspelling troffen wij aan in de volgende voor
beelden : L III 560 1 3 5 6 Muerse; L III 658 1 3 6 4
1372
Moerse; L III 721
scheep "schip" (naast schep],
haelden inf. (3x], der Hoemberger weyrt/weert,
1373
enweulde pret.

Иоігзе (7x], oirkunde; L III 744

opt. 3 s., muecht id., Moerse; L III 787
goilde,
1392
Moerse; L III 975
hailden inf. (naast 4x halden], behaelt subst., oyldeste (naast aldeste en 2x
aldesten], vulbraicht p.p., sait "gezet" p.p.,
1393
Muerse, Moirse [4x); L IV 990
voirt, Muerse
1405
(2x); L IV 32
sees, sould opt. 3 s. (3x), Reynould, Moers (2xb L IV 98

14 Л R

Moirse (3x, naast

Ί 41 R

3x Morse]; L IV 111
eyndreichtich, reichten
subst. dat.pl., reichter adj. dat.f. s., eichtzien
112
"achttien", treiffen pres. 3 pi. (?
), Arnoult,
Moerse; S 1421 Reichten subst. асе. pi. (2x], reich
ter adj. gen. dat.f. s., gefoilchsam, moerse; L IV
1423
150
seliger gedeichte, Moirse.
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Met de ons nu ter beschikking staande gegevens kunnen wij de spreiding van de
dubbelspelling over het oostelijker mnl. en het mrijnl. gebied nader omschrijven :
De frequentie van het onderhavig verschijnsel t.o.v. de parallelle enkelspelling
blijkt in vermelde regionen niet hoog genoemd te kunnen worden.

In de oudere oost-

mnl. bronnen komt de dubbelspelling in de regel zelfs niet of nauwelijks voor, getuige de gegevens die Servatiusfragmenten, Aiol, Guigoven 1277, Maastr. charters,
Gezondheidsregels en Tristan ons bieden, waarbij Floyris zich aansluit.

Het feit

dat dit, m.u.v. Guigoven 1277, tevens bronnen zijn waarin relatief dikwijls "ongemo113
tiveerde" enkelspelling van vocalen voorkomt
, mag geen verwondering wekken. In
Oudenbiezen is de situatie voor de dubbelspelling gunstiger, zonder dat dit verschijnsel er enige omvang van betekenis heeft. Hoger ligt de frequentie in Limb.
114
Sermoenen, Maastr. Stat. Boek
, Belg.-Limb., Venlose, Gelderse en Sittardse charters, maar ook in deze teksten blijft de dubbelspelling, met uitzondering wellicht
115
van Maastr. Stat. Boek
, ondergeschikt aan de enkelspelling. Het Zuidwestbrabants
11 fi
materiaal van Van Loey
doet in dezen niet voor laatstvermelde bronnen onder, maar
Leven van Jesus blijft erbij ten achter.

Naar het Rijnland gaande, treffen wij de

dubbelspelling ook hier als ondergeschikt verschijnsel aan.

Het heeft een zekere

verbreiding in Bestiaire, Göllheim en Judenschreinsbuch, maar is beperkter van omvang in Rother, Karlmeinet, Dramenbruchstücke, Hagen, Pilgerfahrt, Gulikse en Meurse
charters, waar het voornamelijk slechts in twee posities, vóór cht en vôôr 1 + dent.,
optreedt.
Evenals in de Sitt. charters zijn ook in het overige ons ten dienste staande
bronnenmateriaal twee hoofdtypen van meervoudige vocaalspelling te onderscheiden,
nl. een zodanige vôôr enkelvoudige consonant, ook hier eventueel met meer dan één
teken geschreven, en een zodanige vôôr consonantgroep.

Beide typen zijn echter niet

in dezelfde verhouding t.o.v. elkaar in de diverse geschriften vertegenwoordigd.
Meervoudige vocaalspelling vôôr enkele consonant komt niet zelden voor in het Zuid117
11R
westbrabants
—

, maar is verder toch voornamelijk een kwestie van het mlimb.

Van Loeys opvatting dienaangaande kan dus de toets der kritiek doorstaan —

zozeer van het mgeld. of mrijnl..

en niet

Vôôr consonantgroep heeft de meervoudige vocaal-

spelling, naar uit onze gegevens blijkt, een geografisch betere spreiding.

Evenwel

neemt ook dit spellingverschijnsel in de onderscheiden documenten of documentgroepen
niet dezelfde plaats in. Een vrij grote variatie kennen in het algemeen het Zuidlig
-120
westbrabants

, onze jongere Limburgse teksten

schreinsbuch en Pilgerfahrt.

, Bestiaire, Göllheim, Juden-

Eerder eenzijdig daarentegen zijn hier Rother, Hagen,

Gulikse en Meurse charters, waarin de onderhavige dubbelspelling vooral gebonden is
aan de positie vôôr cht en, in de laatstvermelde drie bronnen, 1 + dent..
Combinatie van alle nu verzamelde gegevens m.b.t. de in deze paragraaf besproken
wordende vocaalspelling met twee tekens brengt ons tot de conclusie dat de Sitt.
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charters te dien aanzien zeker passen in hun Limburgse omgeving, die op haar beurt
in meerdere of mindere mate aansluit bij het Z.-W.-Brab. enerzijds en het mrijnl.
anderzijds.

Wat wij echter, om onze weg van onderzoek te kunnen vervolgen, nu nog

zouden willen weten in de onderhavige kwestie is hoe de verhouding ook buiten Sittard is tussen mlimb. spelling en nlimb. klank.
121
Terwijl Moors
er zonder meer van uitgaat dat de vocaalspelling met meer dan
één teken in zijn charters hier "rekking" aangeeft, en daarbij vermeldt : "ze is
in het hedendaagse dialect nog gewoon", gaat Tans op deze rekking in de dialecten
122
Uit diens onderzoek
blijkt dat

van Maastricht en omgeving uiteraard dieper in.

rekking van oorspronkelijk korte vocaal in gesloten syllabe in het gehele omschreven gebied voorkomt in gevallen waarin de desbetreffende vocaal gevolgd wordt door
enkele cons, of door г + dent..

Daarnaast echter ontbreekt de rekking in een groot

gedeelte van deze streek in bepaalde specimina :
1. in een aantal woorden met korte vocaal vôôr enkele cons., t.w. liquida, nasaal,
stemloze spirant en stemloze explosief;
2. in de woorden met korte vocaal vôôr andere consonantgroep dan г + dent., t.w. 1
+ cons., г + vel. of nasaal, m + cons., η + cons., ng + cons., s + cons., ch +
cons..
Op geografisch beperkte schaal echter wordt er rekking ook in deze gevallen aange
troffen en wel doorgaans in het zuidelijk gedeelte van het door Tans onderzochte
dialsctgebied.

Welnu, voor hem is dit feit aanleiding tot de veronderstelling dat

in vroegere tijden de rekking ook daar voorgekomen is waar deze nu afwezig, dus ver
dwenen is, al hoeft dit z.i. niet steeds te gelden voor het gehele door hem behandel
de gebied, met name niet voor het noordelijk gedeelte daarvan.
Eén facet van de zoeven weergegeven veronderstelling van Tans vinden wij ook uitgewerkt bij Leenen, nl. de kwestie : rekking vôôr oorspr. cht. Na nauwkeurig het
123
[ naaXt]- c.q. [naat] ( < [ naaXt])-gebied te hebben afgebakend
, geeft hij als zijn
mening dat wellicht het, kleinere, [ naat]-hoekje zowel als de grotere [ naaXt]-streek
in zuidelijk Belgisch-Limburg eens door een ruimere gang dan tegenwoordig met de
Rijnlandse [naat]- en [ naaXt]-gebieden verbonden is geweest en dat over de hele
frontbreedte, waaronder hij verstaat het gebied Tongeren-Venlo, tussen het westelijke
124
[ naXt ] en het Rijnlandse [naat] een [ naaXt]-gordel heeft gelopen
Behalve over de reeds vermelde gegevens beschikken wij over overzichten van de
лτ r

Ί 'PR

aanwezigheid in het nlimb. van een gerekte vocaal in de woorden "gras"
, "dag"
127
en in woorden waarin de vocaal vôôr г + dent, staat
, alsmede over de informatie
die Van der Meer ons verstrekt voor Venlo.
regelmatig aangetroffen.

12R

Rekking vôôr enkele cons, wordt in Venlo

Vôôr consonantgroep heeft het nvenl. echter alleen

rekking indien het de positie vôôr г + dent, betreft, in welke situatie evenwel ook
129
korte vocalen gevonden worden.
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Dp één bepaald geval in de thans ter sprake zijnde materie zouden wij nu nog willen ingaan :
Terwijl niet alleen de Sittardse charters, maar ook Maastr. Stat. Boek, de Belgisch-Limburgse en de Venlose charters voor ogerm. a + 1 + dent, en wgerm. о + 1 +
dent, voorbeelden hebben van spelling met twee vocaaltekens voor 1 + dent., vinden
wij in het nlimb. hier óf diftong c.q. lange monoftong + dent, óf korte vocaal + 1 +
dent., maar geen diftong c.q. lange monoftong + 1 + dent..

De laatstvermelde klank-

situatie hoort nl. thuis in het Rijnland, al zijn er uitlopers, het type [kaalt],
130
[aalt] betreffende, in Z.-0.-Gelderland en Oost-Brabant.
Met de nu verzamelde gegevens hebben wij de nlimb. situatie op het gebied van de
rekking van korte vocaal in gesloten syllabe naar mogelijkheid bepaald.

Een combi-

natie van het gevonden resultaat met onze mlimb. spellingen leidt vervolgens tot de
vaststelling dat in deze kwestie de algemene Limb, toestand eigenlijk niet verschilt
van de eerder omschreven Sittardse :
1. Dubbelspelling vóór enkele cons, wordt zwaar belaagd door enkelspelling —

naast

woorden met dubbelspelling staan dan ook hier steeds parallellen met enkelspelling —

maar beantwoordt gedeeltelijk aan hedendaagse vormen met rekking, terwijl

anderzijds naast mlimb. voorbeelden met dubbelspelling voor enkele cons, nlimb.
tegenhangers met korte vocaal staan.
2. Dubbelspelling vóór consonantcombinatie ondervindt eveneens ernstige concurrentie
van enkelspelling in dezelfde situatie.

De onderhavige dubbelspelling vindt he-

dendaagse weerklank waar het de positie

йог г + dent, betreft.

Vóór andere con-

sonantcombinaties komt rekking in het nlimb. niet of nauwelijks voor.

Niet waar

het betreft germ, a en S vóór 1 + dent., nauwelijks, d.w.ζ. gebonden aan een be
perkt gebied, bij de andere combinaties van vocaal en consonantgroep, waarbij
echter wél ter aanvulling moet worden opgemerkt dat noch Tans, noch Van der Meer
vermeldt dat bij het prefix nnl. oor- in de nlimb. dialecten ook vóór niet-dentaal rekking wordt aangetroffen, voor welke kwestie wij wijzen op het zo dadelijk
te behandelen nsitt. [oorkondB].
Het ligt, gezien het zoeven geschrevene, voor de hand dat de lotgevallen van het
Sittards in de onderhavige kwestie deel uitmaken van een groter Limburgs gebeuren en
dat wij de gevallen van dubbelspelling die geen correspondentie vinden in een nsitt.
gerekte vocaal, in elk geval niet behoeven toe te schrijven aan een afwijkende situatie in de directe, Limburgse, omgeving.

Dit verkregen inzicht helpt ons de Sittard-

se situatie in een afrondende beschouwing nader toe te lichten :
Aangaande de dubbelspelling vóór enkele cons, nemen wij aan dat deze in het msitt.,
zowel als in de overige mlimb. en andere bronnen waarin deze schrijfwijze verschijnt,
131
erop wijst dat de desbetreffende vocaal rekking heeft ondergaan
, een rekking die
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voor Sittard trouwens ook voor de periode 1450-1609 kan worden geconstateerd
133
De concurrerende, én dominerende, spelling met enkel vocaalteken

132

moet dan ge-

zien worden als uitvloeisel van de meer algemene, dus minder lokaal georiënteerde,
schrijftraditie, die wij in onze charters zo dikwijls aan het werk zien.

Anderzijds,

wanneer voir enkele cons, dubbelspelling optreedt die in tegenstelling staat tot een
nsitt. korte vocaal, moeten wij aannemen dat de dubbelspelling hier relevant is en
dat het sitt., mét een groot deel van het Limburgs, in dat geval vocaalverkorting
heeft ondergaan.
T.a.v. de dubbelspelling vóór consonantgroep is de situatie minder uniform.

Waar

het gaat om gevallen van dubbelspelling vóór cons. + flexieuitgang —

adaems 1350,

vaeds 1360, vaits 1404, apostoels 1352 F, 1360, hoens 1399 0, 1439 —

menen wij dat

er sprake is van rekking reeds in de onverbogen vorm, zodat deze voorbeelden eigenlijk een bijzondere categorie vormen van de rekking vóór enkele consonant.
Vóór г + cons, is, zagen wij bij Van Loey, rekking van oudere e en o alg. mnl..
Er zijn echter gevallen van inbreuk op deze algemene regel, waarbij voor ons van be13^
lang zijn de infinitief- en preteriumvormen van het werkwoord "worden". Van Loey
vermeldt te dien aanzien voor het mnl. : inf. werden [in de 15de eeuw ook worden];
pret. s. ward (gewoonlijk), wert (vaak), wort (sporadisch), mogelijk ook waert (op
135
geografisch beperkte schaal)
; pret. pi. worden, sporadisch woorden, werden, war136
den, in het laatste geval eventueel vervangen door waerden
. Vocaaldubbelspel
ling speelt in deze kwestie dus een niet meer dan incidentele rol, reden waarom wij
de Sittardse spellingen weerde<n> inf. 1439, waert 1446, wairt A 1446, beide pret.
ind., woerde 1427, woirde<n> 1401 e.V., woerden 1427, steeds pret.opt., kunnen be
schouwen als "opvallend". Zij vinden echter aansluiting in vocaallengte aan nsitt.
137
[waer8l inf. (met d-syncope)
, [(h)ae woort] pret.ind. 3 s., [zie woort3] pret.
ind. 3 pi.. Wij mogen daarom schrijven dat in het msitt. de vocaalrekking vôôr г +
dent, ook plaatsgevonden heeft in gevallen waar dit in het mnl. in het algemeen
blijkbaar niet het geval is, i.e. in de behandelde situaties bij "worden".
de in de Belg.-Limb, charters

Blijkens

voorkomende vormen woirden pres.ind. 3 pi., waert

pret.ind. 3 s., woert pret.ind. 3 s., woerden pret.ind. 3 pi. geldt voor het desbe
treffende taalgebied iets dergelijks als voor het msitt..
In aansluiting aan het zoeven geschrevene moeten wij hier ook ingaan op de spel
ling Oirkondt 1450 0, waarnaast nog oirkonde А 1390 staat.
kond3 ], welke klankvorm overeenkomt met de nnl. situatie.

Het nsitt. heeft [ oor139
Volgens Schönfeld
is

de rekking van o in nnl. oorkonde, oorbaar e.d. secundair, nl. een analogische navolging van die gevallen waarin rekking van oudere o optreedt vóór г + dent., zoals
in oordeel etc.

Afgaande op de Sitt. spelling Oirkondt 1450 0 [oirkonde A 1390,

naast orkonde in het or.) en gesteunde door én de nsitt. klankwaarde [ oorkondS ] —
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daarnaast hebben wij b.v. ook nog nsitt. [oorloX]

—

én het feit dat voor het

msitt. in elk geval rekking vôôr г + dent, aanvaard mag worden én de omstandigheid
141
dat in de Gelderse charters
reeds in 1313 resp. 1352 het type oerkonde c.q.
oirkonde voorkomt, kunnen wij aannemen dat vermelde spellingen een inheemse gerekte
vocaalwaarde aangeven.

De vanaf 1366 in Sittard zeer regelmatig optredende schrijf-

wijze orkonde e.var. moeten wij dan beschouwen als een van de in de Sittardse charters voorkomende voorbeelden van spellingarchaïsme, op welke kwestie wij in de volgende paragraaf zullen terugkomen.
In de laatstgeschreven drie alinea's hebben wij te doen gehad met gevallen waarin in principe op correspondentie kan worden gewezen tussen oude spelling en hedendaagse klank; een gerekte vocaal kon dan ook zonder al te grote moeite aangenomen
worden.

Vervolgens komen wij echter tot die dubbelspellingen vôôr consonantcombina-

tie waar ten opzichte van de huidige situatie disharmonie heerst.

Evenwel kunnen

wij ook hier, behoudens bepaalde gevallen van twijfel of zelfs afwijzing, waarover
dadelijk meer, de mening van Tans en, t.a.v. de dubbelspelling vôôr wgerm. cht, die
van Leenen delen dat voor consonantcombinatie een oude vocaalrekking in een groot
deel van de Limb, dialecten verloren kan zijn gegaan.

D.i. geldt deze situatie ook

voor het Sittards, dat in de omschreven omstandigheden de vocaalrekking nog gekend
zal hebben in de periode die door onze charters bestreken wordt.
Tot de gevallen die op een andere wijze dan via de zoeven weergegeven opvatting
van Tans en Leenen benaderd kunnen worden, behoren in de eerste plaats de spellingen
behaelt 1439, beheyltenis e.var. 1449, 1450 И, seulde 1443 N, gegoulden 1443 N
[schoult А 1401, А 1449, goulde А 1401] ghuelden subst. 1369. Wij schreven reeds in
het voorafgaande dat het nsitt. hier de volgende pendanten heeft : [b3(h)aut], [ ЬЭ(hlautSnis] , [ sjout] , [gout], [zou:], [g3gólj3], [guj3]. De vocalisering van de 1 in
de combinaties germ, aid en old, uld is in het nsitt. dus een feit, al hebben wij
142
ook ons [g3gólj3], dat echter te verklaren is uit systeemdwang
, terwijl [guj3],
aangezien het o.i. ontstaan is uit [ gulj3 ], beantwoordt aan de normale ontwikkeling
143
van wgerm. uld + umlautsfactor

. De vraag is echter welke positie het msitt. in-

neemt inzake de vocalisering van 1 in de combinatie germ, aid c.q. old, uld.
vraag nu hebben wij reeds beantwoord in de vorige paragraaf.

Deze

Wij hebben daarbij

vastgesteld dat de 1-loze vormen, van het type behaut 1352 Ν, behaudelich e.var. 1350
e.V., scout e.var. 1350 e.V., goude 1352 F, ghegouden 1352 N, van oudere datum zijn
dan hun l-tegenhangers behalt e.var. 1401 e.V., behelte<n>nis e.var. 1379 J e.V.,
scholt e.var. 1402 e.V., go1de 1449, gegolden e.var. 1428 e.V., en zijn er tot de
conclusie gekomen dat het Sittards reeds in 1348 de desbetreffende l-vocalisering
kent en dat de aanwezigheid van de desondanks optredende, latere, l-vormen in eerste
instantie berust op schriftelijke overname van het niet-gevocaliseerde, Rijnlands
type.

- 452 Nu wij ervan kunnen uitgaan dat in elk geval vormen als behalt 1401 e.V., scholt
1402 e.V. en golde 1449 —
[g3gólj3] —

voor gegolden 1428, 143Э aarzelen wij op grond van nsitt.

zich wel geen positie veroverd hebben in de msitt. gesproken taal, hoe-

ven wij er ook niet aan te denken dat het inheemse "rekking" zou zijn die aanleiding
is tot de aanwezigheid in onze charters van de spelling behaelt 1439.
geldt trouwens voor schoult A 1401, A 1449 en goulde A 1401.

Hetzelfde

De geografische ver-

breiding van behaelt etc. ondersteunt onze opvatting : terwijl het type enkel vocaalteken a c.q. o + 1 + dent, het gehele oostmnl. gebied binnendringt, geschiedt de
penetratie van het begeleidende type dubbel vocaalteken + 1 + dent, slechts zeer ge144
deeltelijk. Het kerngebied van dit laatste spellingtype blijft het Rijnland
Wanneer wij daarbij verder in het oog houden dat, zoals eerder reeds opgemerkt, voor
germ, aid, old, uld diftong c.q. lange vocaal + 1 + dent, tegenwoordig thuishoort in
het Rijnland, met slechts sporadische uitlopers, en wel alleen voor lange voc. + 1 +
dent., westwaarts, is het o.i. duidelijk dat het verschijnen in onze charters van
behaelt Cschoult, goulde) nog duidelijker dan bij behalt, scholt e.var. en golde
een kwestie is van schriftelijke ontlening.

De vraag naar het uiteindelijke ont145
staan-zelf van het opvallende type schould, goulde
wordt daarmee voor ons overbodig.
Hetgeen wij zoeven geschreven hebben t.a.v. behaelt, schoult en goulde heeft o.i.
o

o

ook consequenties voor seulde 1443 N, ghuelden 1369, gegoulden 1443 N en beheyltenis
e.var. 1449, 1450 M.

Op de vorm seulde zijn wij reeds ingegaan in $ 26.

Het blijkt

dat ook voor het msitt. het beste kan worden gedacht aan een gevocaliseerde klank146
vorm [zou: ]
, zodat seulde 1443 N, dat met het hier niet ter sprake zijnde sulden
pret.opt. 3 pi. 1443 F zijn basis heeft in een gebied met niet-gevocaliseerde, maar
wél umlaut ondergaan hebbende vorm, andermaal voor Sittard een voorbeeld is van
schriftelijke ontlening, zonder verankering in eigen spraakgebruik.
o

Voor ghuelden 1369 heeft het msitt. als pendant zeker een vorm zonder 1-vocalisa147
tie, aangezien dit, naar wij reeds zagen
, de normale gang van zaken is bij wgerm.
uld + umlautsfactor en het nsitt. de vorm [guj3], uit ouder [guija], heeft. Het is
echter zeer de vraag of de spelling ghuelden op inheemse rekking van een primair te
verwachten [guld3(n]] wijst.

Vooreerst hebben wij een in de periode 134Θ-1449,

daarbij ook in de afschriften, veelvuldig voorkomende spelling [jaerjgulden e.var..
In de tweede plaats zijn in het gehele mnl. grafieën waaruit rekking van [u] moet
148
blijken, zeldzaam en onduidelijk.
Tenslotte hebben wij als argument tegen een
inheems proces het feit dat rekking vóór 1 + dent, een sterk Rijnlands karakter
o

heeft. Hier mogen wij ook inhaken op ons gegoulden 1443 N. Zelfs indien het msitt.,
reeds, een vorm als [g3guid3] kende, beantwoordt gegoulden toch aan een Rijnlands
149
type, niet in het minst vanwege de combinatie ou + 1 + dent..
Wij beschouwen
daarom naast seulde 1443 N en ghuelden 1369 ook gegoulden 1443 N als een geval van
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schriftelijke ontlening.
Overgebleven is nu beheyltenis 1449 c.q. beheyltenys 1450 0.

Ook al is een be-

heltenis m.var. 1379 J e.v. als secundaire umlautsvorm voor het msitt. niet per se
150
onaanvaardbaar
, toch komen wij voor beheyltenis e.var. in wezen tot dezelfde
afwijzing als t.a.v. ghuelden 1369 : rekking vôôr 1 + dent, is in de eerste plaats
Rijnlands.

Bovendien hebben wij nog ons nsitt. [bd(h)aut3nis ] "overblijfsel van

ziekte, ongeluk, schrik etc".

Wij kunnen daarom ook beheyltenis 1449, beheyltenys
151
1450 0 rangschikken onder de voorbeelden van louter schriftelijke ontlening.
Eveneens voor 1 + dent, staande, maar van de zoeven behandelde voorbeelden zich

onderscheidend in etymologische achtergrond, is de spelling oe in soelre "zolder"
1439.

Wij hebben deze spellingvorm buiten Sittard niet aangetroffen, evenmin als

enige andere schrijfwijze van dit woord met twee vocaaltekens vóór 1 + dent..

In

onze charters vinden wij naast soelre nog solre 1411, 1435, 1436, 1443 F, 1450 0 en
sulre (A) 1352 N, 1404, 1417, 1427, waarbij vormen van het laatste type, i.e. zul152
ren, zulren, suldere, ook voorkomen in de Belg.-Limb, charters
en wel zonder
153
concurrentie. Het Mnl. Wb.
geeft voor het desbetreffende woord de volgende
vormenreeks : solre, zolre, salre, solier, sollaer, solder, sulre, sulder.

Het

merkwaardige is nu dat wij voor de etymologie van dit woord moeten uitgaan van een
ν
154
korte vocaal in open lettergreep : lat. solarium, ohd. os. solari, soleri

, wes

halve het strikt genomen niet thuishoort in deze paragraaf, maar dat in het mnl.
blijkbaar alleen een ontwikkeling met korte vocaal de normale is. De hedendaagse
taaitoestand weerspiegelt deze situatie : het nsitt., maar b.v. ook het nheerl.,
155
heeft [zöld3r]
, met secundaire umlaut, het nnl. [zold3r]. Terzijde moetс hier
hi
156
ook gewezen worden op mhd. soller, solder, solre, sölre, sulre, sulier etc.
nhd. Söller, eveneens met korte vocaal dus.

Theoretisch bestaat de mogelijkheio dat

soelre 1439 inderdaad de afspiegeling is von inheemse rekking, tenietgegaan vóór het
optreden van secundaire umlaut.

Echter is ook een andere verklaring denkbaar en wel

een zodanige die een bepaalde mate van gelijkenis vortoont met die welke wij reeds
o

toepasten op ghuelden 1369 en beheyltenis e.var. 1449, 1450 0.

De onderhavige oe-

vorm kan nl. ontleend zijn aan een gebied waar de, hier secundaire, umlaut nog niet
is doorgedrongen, althans niet wordt aangegeven, zulks in tegenstelling tot het geo

beuren rond ghuelden en beheyltenis e.var. maar waar wél rekking optreedt van korte
vocaal vôôr 1 + dent..

Het laatste verschijnsel is bij uitstek Rijnlands, weten

wij nu en in deze richting zouden wij de schriftelijke ontlening van soelre dan ook
willen zoeken.

Het is overigens mogelijk dat de combinatie van "gerekte" spelling

en umlautswaarde ertoe heeft bijgedragen dat de o-spelling, hier vertegenwoordigd
door oe, mede de functie heeft gekregen van umlaut-indicatie, al is ook zonder deze
combinatie een dergelijke functie van oe, op grond van de onderlinge verwisselbaarheid der schrijfwijze met o en die met u, in het algemeen niet onmogelijk en t.a.v.
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157

Hiermede zijn de mogelijkheden de aanwezigheid van deze

vorm in onze charters toe te lichten, echter o.i. nu wel uitgeput.
Het laatste voorbeeld van dubbelspelling vùôr consonantcombinatie waar we op moeten ingaan, is doirpe 1411, in onze charters zonder concurrentie.

Vocaalspelling

met twee tekens is bij dit woord in het mnl. normaal, met dien verstande dat aldaar
-ICQ

regelmatig de schrijfwijze doerp Cdoorp) aangetroffen wordt

. Ons doirpe is o.i.

zonder meer een oostelijke spellingvariant van dit doerp tdoorp], in de Sitt. charters aanwezig óf via transpositie van de westelijke Orthografie oo c.q. oe in het in
159
oorsprong Rijnlandse oi
, óf door overname van het gehele woord, dat in het RipuaΊ RD

risch geen klankverschuiving heeft
msitt. klankwaarde.

. Uiteraard rijst ook hier de vraag naar de

Het nsitt. heeft [dorp], dus met een korte, maar wel gepalata1 R1

liseerde c.q. gemouilleerde
gelmatig voorkomt

vocaal, welke in dit woord in het gehele nlimb. re-

. Nu kan het zijn dat deze palatalisatie resp. mouillering van

relatief late datum is, d.w.z. opgetreden is na het verdwijnen van een oudere rek
king.

In dit geval is doirpe 1411 een oostelijk spellingtype voor een ook in Sit-

tard gerekte vocaal.

Indien echter voor het msitt. reeds [dorp] gold, is doirpe een

vlag die eerder past bij een Rijnlandse

, dan bij een Sittardse lading, in welk

geval wij dan weer te doen hebben met de combinatie inheemse [ö]-klank en uitheemse
"gerekte" spelling.
Met onze interpretatie van de msitt. voorbeelden van opvallende vocaaldubbelspelling hebben wij een antwoord gevonden op onze zo straks neergeschreven overweging
of de verklaring voor het gedeeltelijk verschil tussen msitt. dubbelspelling en
nsitt. klanksituatie eenledig of tweeledig is. Wij zagen de mogelijkheid dat de
Sitt. charters voorbeelden van dubbelspelling bevatten die niet representatief zijn
voor Sittard, maar wel voor elders, belichaamd in de gevallen van dubbelspelling
vûôr 1 + dentaal : behaelt 1439, seulde 1443 N, ghuelden 1369, gegoulden 1443 N, beheyltenis e.var. 1449, 1450 0 —
—

hierbij ook schoult A 1401, A 1449, goulde A 1401

in welke aangelegenheid het Rijnland als gebied van herkomst naar voren trad.

Bij

dubbelspelling vàôr andere consonantcombinatie dan 1 + dent., of voir enkele consonant, kon echter gedacht worden aan een in het msitt. nog geldende, maar later verloren gegane, rekking.

Onze interpretatie was dus tweeledig, waarbij wij met soelre

1439 en doirpe 1411 beide richtingen uit konden.
Niet onderzocht is door ons de oorzaak van het gesignaleerde teruglopen der vocaalrekking in gesloten syllabe, welke oorzaak o.i. verbonden is met de verklaring
van deze rekking-zelf. Deze laatste kwestie is door diverse onderzoekers besproken
164
, overigens zonder dat het resultaat enige bijdrage kan leveren t.a.v. de door
ons wél behandelde materie. Anderzijds kan, aangezien bepaalde rekkingen in het
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Limburgs ontstaan zijn ten gevolge van sleeptoon

, o.a. met het door ons vergaar

de materiaal worden aangetoond dat in het mlimb. de sleeptoon, en mutatis mutandis
de stoottoon, reeds aanwezig is.

§ 36

De spelling met één teken in gesloten lettergreep voor wgerm. lange vocaal,
diftong, korte vocaal in open syllabe, korte vocaal vóór r + dentaal en in
wgerm. ur-

Voor het in de titel van deze paragraaf omschreven spellingverschijnsel verzamelden wij uit de Sitt. charters de volgende voorbeelden :

134Θ

u [w, v]

i (у]

о

Wir, wir pers.

vor- (θχ)

alsulker

vor- (7x)

alsulker

vor- [12x]

alsulker

1 pi., -lieh
СЗх)
1349

werde subst.

Wir, wir,
-lieh (3x],
didder<en> eig.
gen.s.

1350

wart "waarts"

uerde subst.. Wir, wir,
welс (2x],

о

-lieh СЗх)

vrbaer e.var.

welken
1351

Wir, wir,

vor- [7χ)

-lieh (4x}
1352 F

gheuor-

werde subst.

wart p.p.
1352 N

Wir, wir,

vor- e.var.

-lieh C3x]

M4x)

vierdel, wert Wir, wir,

vor- (14x)

alsulker
alsulker,
. о

vrbuer
aisulken,

pres.ind. 3 s.-lich (-) [4x],
welcs

C2x)

alsulker

pachtelics,
didderics eig.
gen.s.

1353 JA

Wir, wir,

еттегте<гв>

vor- [8x]

-lieh (4x),
-lies, wilneer,
triebt "Maas
tricht"
1353 JU

werde subst.

Wir, wir,
-lieh (3x]

vor- (8x]

alsulker
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u (w, v)

i (у)
Wir, wir,

1353 Ν

vor- (9x)

-lieh H x ) ,
-lies
1356

alsulker

Wir, wir,

opuarts

-lieh C3x)
1357

wart

werde subst.

Wir, wir,

emmerme<re>,

Wir, wir,

herle "Heer

-lieh CSxL

len"

didde<re>n

vor- [6x)

-lieh (3x)
1360

vor- (2x)

vur- (5xj,
о

vrbaer [2xj

1362

Wir, wir,

vur- (9x),

-lieh (4x)

ghetuehnisse

1367

welken, hem

Wir, wir,

vur- [10x),

pers.s.

-lieh [3x),

getuchnissen,

didderich,

vrbaer

sinre poss.
gen.pl.
пе<пт>тегтеге, Wir, wir,
-lieh C2x),
welken

136Θ

orkonde

о

mutsoen,
о.

wilneer
1369
1379 Μ

Wir, wir,

vrbaer

wert subst.,

Wir, wir (θχ),

vur- И Οχ)

gevorwert,

-licht-) (бх),

gevorwert,

werworde

wilne

son, vort,

darnae
о

dar, dartu,
betalt

vur- С2x),

Theesson,

subst. (2x)

Flitzenson
eig., wer
worde [2x),
от<?т>егте,
worde pret.
pret.opt. 3
s. (2x), (en)1379 J

gevurwart

werde subst.

-lieh [7x),
-lic (2x), willich, wilgen

worden p.p.
vor- (9x),

alsulger.

orkond, worde vurC-] [26x),
subst. [2x), vmmerm<er>e

1390

wart

wert subst.

Wir, wir,

son
orkonde, por- alsulger

-licht-) (2x),

ter

v5r(-) И9х),
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i (у)

u

[w, Vj

-lic (2x), Dieric(h) (2x),
disric(hs) (Эх),
wilge
1399 J

1399 О

vurwarden

Wir, wir,

vor- ( 1 0 x ) ,

a l s u l g [en]

-lieh [4x)

orkond, me-

vSr[-]

deporter

vru<ri>de

vurwardeCn]

wert subst.

[2χ]

[2x), verdel -lieh, -lix,
(4х), - en

wir C2x], Wyr,

vor-

1BB

(4xL

(16x)

diederics, vuyr-

pers.acc.m.s.pilz eig.gen.s.
1401

clinckarts

Wir, wir,

eig.gen.s.,

-lieh С4х)

vor- (7x)

vmmerme<re>

vor- (17x)

гшіегте<ге>

goidarts eig.
gen.s.
1402

vierdell,

Wir, wir,

her "heer"

-lieh Cßx),

(3-х)

willich

1404

Wir, wir,

orkunden

vurf-)

(26x)

-lieh (6x)
1411

Heynrath eig.

Wir, wir,

orkunde<ri>,

vur(-) C25x),

Corstian,

-lieh (4x)

flijtzenson,

wurde<n> pret.

porte<r>,

opt. 3 pi.,

porte<re>n,.

behuffe

coirstian

o

korns, hom
pers.ace.m. s.
1414

oepenberlick.Wir, wir,
werachtich

vur- C13x),

-lick СБх),

wurden, pur-

sins poss.gen.

teren, miede-

m.s.

purterse

1417
1418

orkond

ommerme
Eirsam,

Wir, wir,

Rij Kart eig.

-lieh C2x),

orkunde

-licken
1421

vurwart, vur-

twen "twee"

wir, wyr [4x),

warde<rC>

dat.pl., be- -lieh (11x),

erkunde, ordì - Зг(-) (42x),
neren e.var.

gerden gen.s.,willich, wilcher,inf. [5х),

wurt 3 s.,
wurde pret.opt.
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f)
u (w. v)

i Су)
geordineert

3 s., 5ulle<3i>

kertschen,

p.p. (2x),

pres. 3 pi.

kertsche<ri>,

voirgeordi-

[8χ], gelucht
subst.

Eerber,

wilghe (Зх)

"kaarsen" dat.

neert p.p.,

pi., kertssen,

ordinantien

\»;еггіе«ф> pres.

acc.pl.

3 pi., werde
pres.opt. 3 s.
wilge<ri>, h l r

1425

1426

Wir, wir,

vurwart

-lichM (4x),

[o)

Orkonde, p u t - vur ( 7 x ] ,
porte<ri>

о

от<ітіі>егте<те>,vur(-)

-lix [3x], wil- Orkonde,
lichs
Wir, wir,

1427
1428

Sarwairde<n>
167
top.

alsulge
[17x),

alsulg<er>

korns
Го)

-lieh C4x]

orkonde, теdeport<er>

Wir, wir (4x),

vor-, orkon

-lieh (4x], di- de

vur(-) (20x),
піт<е г>те<ге>
alsullich,
alsulgen,

derich, wil-

alsulg<er>,

lich. wilge

vuH-) C9x),
о

1433

hemart top.

wert subst.,

Wir, wir,

nest "naast"

-lieh (Sx),

(2x), dryeen- -lix (2x)
derttach
1435

werachtichs,

-lieh (4x),

vijffinddert- -licCk] C2x],
143В

tich

-lix (2x)

Sessinddert-

-lieh [5x],

tich

-lick C2x],

vernucht p.p.
С»]
om<m>erme<re>,vurC-]
C23x),
о

hom pers.асе. wurden, naturm.s. C2x],

liehe

orkonde
orkonde

vur(-] (16x],

kommerlos

vmmerme<re>

Orkonde

vurC-] (27x),
ттегте<гй>

-lix (3x),
1439

1443 F

dar, jarlix,

orber, mest

-lieh C5x),

0'СтС>тегте<ге>, vur С - ] (15x]

nugenjinddar-

(2x), werde<n>-lix, wissen

orber, Orkon- gutz, sullen

ti£

pres.ind. 3 pl."wijzen" Inf.

de, porter,

secher "zeker"

korns
-licht-] (5x),

orkonde, son, yur(-) (21x]

-lic C2x],-lix

kommerlüs

C2x)

vmm<er>me<rö>

- 459 u (w, v)

i Су)
1443 N

dar (10x), Dar,wert subst.

Wir, wir C26x), Korns, hoge-

swartzen dat.п.Eirwerdich-

-lich(-) (2ІХ), born C2x),

Sarwerden

sten, Sarwer- Friderich, fri- vort И х ) ,
wilche (3x),

(72x), gut,
0
()
wurde, durluchorden dat.s./ tigen, -Fürsten

wilcher, wirt

pl. [3x), or- C2x), kurfur-

(6x), Sarwer-

den (6x). Sar-derichCs) (4x), Vort (2x).

de<ri>, machen

werde<Ti>,

"maken" pres.3 tzwen "twee"
pl. etc.

sulchen, sul0
()
eher, vur[-)

dat.pl., her- pres.ind. 3 s., dens e.uar.
na, kertze,

wissen "weten"

Cwaes]-ker-

inf., etc.,

tzen (3x),

yrre poss.pl.

Ertzebusschoff,(2x)

gen.s. C3x), kurt p.p., vero

gewonlich,

wilkurt p.p.,

offenbeirlich geburt p.p.,
etc.

gerne, werden

sten, gewil-

vmmermere,
vrkonde [2x)

Inf./pres.ind.
3 pl. [5xb
Dechen "decanus" (Bx), et c.
1446

Wir, wir,

ommerme<re>

-lieh (5x),

vur(-) (21x),
lutzlach

-lix, Diderich
1449

(te) merre

-lich(-) (Bx),

orkonde,

wilgen

ko<Jri>merlos

vur(-) (21x),
0

wurden, kuerfursten, vmmer1450 Π

-lieh C6x),

Orkonde,

me
vur(-) (23x),

willich

ko<Jri>merlos

wurden, sullen
[3x), vmmerme

1450 G

mechdedaghe,

Wir, -licht-]

solle<n> pres .vSrt-) (27x),

nemlich

(7x)

3 pl.

wurde<n>, sul-

vierdell,

Wir, -licht-)

wordt pres.

vur- (13x)

neste

(5x), diede-

ind. 3 s.

len, vmmermee
A 1352 N

dar

richs, willichs
A 1353 JU

werde subst.

wir, Wyr,

vur(-) (10x),

-lieh t2x),

sulle<n>

-lick

- 4Б0
¡•"h
u [w, v]

i Су]
Wir, wir.

Λ 1353 Ν

vor- C6x)

-lieh (4x),
-lies
Α 1379 Π

vervorwert,

wir CBx), Wyr, vervorwert,

vurt-) [23x),

werworde,

-licht-] СБх),

son, Theesson, sulle<3"i>

werwor<de>

wilnee

flitzenson,
eig., werwor
de, werwor<de>, o<jTi>merme, worde
pret.opt. 3
s. (2x), wor
den p.p.

Α 1390

wart

herlicheit,

Wir, -licht-)

porter, por-

alsucher, vur-

hem pers.s.

[4x!), didrich,

tene<re>n,

(17x), sullen

C2x)

dierichs, die-

oOÎxnerme,

C2x)

rick (3x), wil-brogzitt<ert>
ge
Α 1401

clincKartz,

hem pers.s.

ïodartz

C2x]

[2x)

Wir, -lieh (4x) vor-, porte-

vur- (10x)

ren, o<lii>mermee, bramo<n>t,
"-maand"

A 1402

vierdell, her wir, -lieh (6х), ог- (17х)

vmm<er>me<re>

willich
Wir, wir,

A 1446

ommerme<re>

vur(-) [21x),
lutzlach

-lieh (5x),
Diderich
A 1449

wert subst..

Wir, -licht-)

merr

[6x), wilchen,
hilligen adj.
gen.m.s.

Orkonde

vurt-) (21x),
ν _,
,
wurden, Kur
fürsten,
тгт<ег>піе

In A 1443 N staat, behalve de reeds voor 1443 N gegeven reeks voorbeelden, ook nog
verwist p.p., naast verwijst in het or.
Niet opgenomen in het zoeven gegeven overzicht zijn, behalve het in zijn etymolo169
gie onzekere zitt<er>t e.var. "Sittard" 1348 e.V.
, gevallen van r-metathesis —
170
m
Kersdag 1349 etc.
er. assi il3tie : derre dem.gen.pl. 171 1421 (3x), kirspel172
elter e.var.
1443 N [6xj, alsmede enkele andere spellingen waarbij wij niet on-
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middellijK hoeven te denken aan een vocaal die beantwoordt aan een der vermelde etymologische criteria, maar waarvan de oorsprong even goed, zo niet eerder, gezocht
kan worden in een korte vocaal die vanouds enerzijds in een gesloten syllabe, anderzijds niet vóór г + cons, staat :
Gecompliceerd is te dien aanzien een beoordeling van de naast ane 1352 N, 1379 Π
(2x], aen 1369 e.V., ain 1401 e.V., aensien inf. 1399 0, aengesien prep. 1399 0,
aenhalden<de> p.pres. 1418 vrij dikwijls voorkomende prepositievorm _an 1350 e.V.,
die wij ook nog éénmaal aantreffen als compositumdeel : ansp<ra>ke 1404. Een moei173
lijkheid is al direct dat het nsitt. niet [an] heeft, maar [aan]
, in samenstel174
lingen ook [ aa ], vgl. b.v. nsitt. [aazeen ] "aanzien" inf., naast [ aanzeen ]
. Wij
moeten daarom sterk rekening houden met de mogelijkheid dat ons агП-) 1350 e.V. niet
beantwoordt aan het gesproken msitt., maar een specimen is van schriftelijke ont
lening.

In dat geval heeft waarschijnlijk wel de in het mnl. naast aen en ane alge175
meen gebruikte spelling an
model gestaan, waarmee het probleem van de etymolo
gische achtergrond van het Sitt. _an een kwestie wordt van die van het alg. mnl. an.
1 7R

Dit an nu is volgens het Mnl. Wb.

via aen verkort uit ane.

Evenwel moeten wij

er hier op wijzen dat naast ohd. ana in het onfr. als voorzetse] an staat —

als

prefix heeft het onfr. ana — zoals trouwens in het ogerm. an_ en ana naast elkaar
177
voorkomen
. Zeker voor de zelfstandige prepositie mnl. ад mag o.i. een oudere
basisvorm an niet bij voorbaat worden uitgesloten, weshalve wij het raadzaam hebben
geacht het Sitt. _an 1350 e.V., alsmede ansp<ra>ke 1404, niet in het overzicht op te
nemen.
Een duidelijker geval is voor ons de eerste component van de vorm elmissen. Elmissen 1411 c.q. elrpoesen 1416. Wij hebben deze voorbeelden reeds behandeld in het
1 7Д

begin van onze studie

en kwamen er tot de conclusie dat ze teruggebracht kunnen

worden tot een rom. grondwoord almosina, t.a.v. de eerste syllabe met een korte vo
caal in gesloten lettergreep dus. De mnl. vormen met aldaar duidelijk lange vocaal,
179
zoals aelmoest s)ene, alemoesCs)ene, aelmoes Cse], aelmis ise)
, welke in de Sitt.
charters ontbreken, zijn daarentegen wel gebaseerd op een oorspr. korte vocaal in
open syllabe, vgl. ohd. alamuosan
Aandacht werd door ons eveneens reeds besteed aan de voorbeelden bemd, bemde, hem
den (2x) 1399 0, bamp, Bampt 1426 en leste, lesten (2x) 1356.

Dok voor deze schrijf

wijzen kwamen wij tot de slotsom dat de drijfveer ertoe gezocht kan c.q. moet worden
in een oorspr. korte vocaal in gesloten syllabe.

Geheel bijkomstig is nu het feit

dat de spellingen bemdCel(n) en bamp, Bampt blijkbaar los staan van het gesproken
msitt.
Tenslotte moet hier vermeld worden de vorm sii<rrt>me<rexi 1379 J resp. Su<rTi>me<re>n
/1 o 9

1399 J.

Ook deze spelling kwam in het verleden reeds ter sprake

legenheid wij opteerden voor een ontlening aan fr. sommier.

, bij welke ge

Het is dus zeker niet

- 462 noodzakelij К voor su<3T>m8<re>n, Su<jTt>me<re>n afhankelijkheid aan te nemen van mnl.
sômer

<

mlat. saumârius. welk mnl. sômer wij wellicht terug vinden in de Sittardse

topografische benaming shoemers hage 1417, in het nsitt. gerepresenteerd als
л ari

[ zeuma s j О )

СЮааХ]

.

De wél in ons overzicht opgenomen voorbeelden onderscheiden zich van de zoeven
behandelde in het feit dat ze bij afwezigheid van al dan niet recente bijzondere omstandigheden in principe een lange vocaal, oorspronkelijk of gerekt, c.q. diftong
184
zouden moeten of kunnen bevatten
, hetgeen echter in tegenstelling schijnt te
staan tot hun spelling met enkel teken in gesloten syllabe, welke schrijfwijze in
л oc

eerste instantie relevant is voor een korte vocaal

. Het is deze kwestie waar

wij in deze paragraaf nader willen ingaan, d.w.z. wij willen het alternatief onder
zoeken dat zich ingevolge de aard van het probleem ter verklaring van de omschreven
tegenstelling aanbiedt, welk explicatiealternatief uit de volgende leden bestaat :
1. de desbetreffende vocaal heeft verkorting ondergaan of is kort gebleven c.q. ver
vangen door een korte vocaal, een en ander afwijkend van de etymologische hoofd
weg;
2. de desbetreffende vocaal is lang gebleven resp. geworden, maar wij hebben te doen
met iets bijzonders op spellinggebied.
T.a.v. een spellingverklaring uit vocaalverkorting kunnen wij al direct wijzen op
enige in ander verband reeds behandelde, voor het msitt. al dan niet ontleende, maar
in elk geval met een te aanvaarden korte vocaal corresponderende, schriftelijke ex
ponenten van een dergelijk proces : emmerme<re> 1353 JA, 1360 c.q. nsOrOmermere 136Θ
([-)eim)-

<

wgerm. eo, io

; -e(r]-

<

ogerm. ai, ohd. ê

), vmmerm<er>e e.
1 flfì

var. 1379 J e.v. c.q. om<[Tt>erme e.var. 1379 И e.ν. (vim) -/o(m)- < wgerm. iu
),
189
190
vru<n>de 1399 0 (: wgerm. iu
), gelucht 1421 (: wgerm. iu
), durluchtigen 1443
191
192
N [-ClJutch]- < wgerm. iu
), (dryeen)derttach e.var. 1433 e.v. C: wgerm. î
).
Bij deze voorbeelden sluiten aan alsulker e.var. 1348 e.v. (: wgerm. korte voc. in
193
oorspr. open syllabe
), welс e.var. 1350 e.v. c.q. willich e.var. 1379 J e.v.
~ 194
(< wgerm. e/i in oorspr. open syllabe
), die bij een ongestoorde ontwikkeling van
de oorspr. korte vocaal in open syllabe een lange vocaal zouden hebben moeten bezit195
ten, welke echter, zowel in het msitt. als elders, kennelijk afwezig is
. Een
korte vocaal ligt overigens ook wel ten grondslag aan zullen e.var. 1421 e.v. resp.
solle<n> 1450 0 (< wgerm. u in oorspr. open syllabe), voor Sittard echter wellicht
196
resp. waarschijnlijk ontleende vormen.
Voor het zeer late, maar opvallende hil
ligen А 1449 (in het or. heilgen) tenslotte verwijzen wij naar onze bespreking van
deze vorm in $ 13.
Vervolgens willen wij de aandacht vestigen op enige andere, door ons echter nog
niet besproken gevallen —
vene over ші 1350 e.v. —

wij herinneren hier evenwel ook aan het zo straks geschre
waar zich, in een voor de tijd van onze charters minder of

- 463 meer nabijgelegen periode, vocaalverkorting Kan hebben voorgedaan, ditmaal op grond
van accentverhoudingen in woord- en/of zinsverband :
Een korte, of liever gereduceerde vocaal mogen wij aannemen voor de tweede com
ponent van de samenstelling vierdel e.var. 1352 N e.V., waarin het hoofdaccent on
getwijfeld op de eerste lettergreep ligt. Het nnl. heeft verrei, het mnl. reeds
197
verndel, verrendel etc.
Het nlimb. kent, zoals te verwachten, de vorm met ge1 QA

reduceerd tweede l i d : n s i t t . [ v e e : d 3 1 ]
199

, n h e e r l . [ v i e 9 : d 9 1 ] , nmaastr. [ vied31 ]

Onze mening dat het tweede deel van vierdel e.var. 1352 N e.V. een op zijn
minst verkorte, zoniet gereduceerde, vocaal bevat, wordt o.i. verder ondersteund
door het feit dat naast de voorbeelden met -del Cl] er in onze charters geen voorko
men met -deyl, -deil e.d. : zulke spellingen staan daar alleen als het element "deel
voorkomt als zelfstandig woord

, dat uiteraard het volle accent draagt, waarbij
201
wij ook wijzen op de nsitt. klankvorm [deil]
. Er valt overigens over te discu
teren of de vorm van de eerste lettergreep in verdel 1399 0 (3x) een kwestie is van
spelling met enkel teken voor lange vocaal, of dat wij hier te doen hebben met een
202
overname van een door Franck-Van Wijk
gesupponeerde mnl. woordvorm verdel.
Afwezigheid van het hoofdaccent kan o.i. zeer wel ook de achtergrond zijn van de
suffixspelling -lic 1379 J e.V., -lickC-) 1414 e.V.. -lies 1352 N e.V., -lix 1399 O
e.v. enerzijds en -lichC-] 134Θ e.V. anderzijds.

Opgemerkt moet daarbij wél worden

dat de vorm -lichC-], in de Sitt. charters de hoofdspelling voor het suffix nnl.
203
"-lijk(-)", aansluit bij het hedendaagse Rijnlandse [-liX(-)]
, met verschoven k,
terwijl het de minder voorkomende schrijfwijze -lic e.var. is die overeenkomt met de
204
nsitt. klankvorm [-lik(-)]
. Gemeenschappelijk voor vermelde schrijfwijzen, hoe
ook de msitt. situatie inzake de klankverschuiving in "-lijk(-)" moge wezen, is echter de spelling i, welke klaarblijkelijk het gevolg is van een vocaalverkorting die
zich hier zowel in het mnl.

als in het mhd.

doet gelden.

Te vergelijken met de situatie rond -lic e.var./-lichi-) is de verhouding tussen
de laatste lettergreep van didderics e.var. 1352 N e.v. enerzijds en die van didderich e.var. 1367 e.V., Friderich, friderichCs) C4x] 1443 N anderzijds.

Zowel t.a.v.

-rics e.var. als bij -rich e.var. getuigt de spelling i van een, onder nevenaccent,
207
[ver]korte vocaal.
De ch-vorm van -richCs) pleit voor ontlening aan Rijnlands
schrijfgebruik

, terwijl -rie m.var. overeenkomt met de mnl. stand van zaken

Ondanks dit onverschoven -rief-] hoeft evenwel het type didderics met zijn -dd-spelling niet te beantwoorden aan het gesproken msitt. —
met -lic e.var. —

hier is er dus een verschil

evenmin als trouwens didder<en> m.var. 1349, 1360, overigens een

vorm met in de tweede lettergreep eveneens de aangifte van een t.g.v. accentverhou210
dingen verkorte c.q. gereduceerde vocaal
. Wij baseren onze mening over het
al dan niet Sittardse karakter van didderics e.var. 1352 N e.v. en didder<ieh> e.var.
1349, 1360 op de nsitt. uitspraak van de familienaam Diederen c.q. Dieteren :
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[dei:t3r9]

211

.

Bedoelde msitt. vormen Runnen o.i. dan ook ontleningen zijn aan

schriftelij К gebruik elders.

Voor dit laatste wijzen wij ter illustratie op enige
212
1300
desbetreffende vormen uit Lacomblet
: L II 1049
Didderic [Kleef]; L III
1ЯП1
1312
15
Didderics. Didderike, Diddericke (Kleef); L III 117
Didderic (Kleef);
1371
133П
1331
L III 164
Didderic (Gelre); L III 250
Didderic (Gelre); L III 257
1344
1346
Didderic (Gelre); L III 406
Didcteric (Kleef),- L III 429
Didderich (Meurs);
134fl
1344
1353
L III 457

Didderic (Kleef); L III 477

Didderic (Gelre); L III 544
en Kleef); etc.

1 3 5 5

Didderic (Gelre); L III 520

Didderic (Gelre); L III 552

1 3 5 6

Didderics (Gelre

Wij achten het niet onmogelijk dat aan deze spellingen vocaalver213
ten grondslag ligt.

korting in de eerste lettergreep vóór cons. + _er

Steeds voor een eigennaam staat in onze charters de vorm her : her Jacob 1350,
(A) 1402, her adaems vuwen soen 1350, her gerard rij kart 1416, her Gerart 1416, her
pouwels prouyne<n> 1450 M, her pouwels 1450 M, herlenart (3x), herlen<ar>t "Heer
214
Lenard" 1450 0. Franck
beschouwt het als titel vôôr eigennamen optredende her
215
als een verkorting uit here. Het Mnl. Wb.
verschaft ons echter een enigszins
andere toelichting : her (har) is weliswaar nauw verwant aan here, maar anderzijds
geapocopeerd uit herre (mhd. herre).

De vorm is blijven bestaan "vooral in de oor-

spronkelijke opvatting, nl. als term om iemand aan te spreken", met welke mededeling
het gebruik van her in de Sitt. charters overeenkomt.

De vorm herre zouden wij wil-

len zien als een verkorting van een zodanige die correspondeert met onfr. ohd. hêr"71 R
ro, de laatste uit hêriro, een oorspronkelijke comparatief
. Dns her heeft dus
217
waarschijnlijk een korte vocaal
, niettegenstaande het verbogen he<re>n in
he<re>n hubrechts gen.s. 1367, he<re>n jacob dat.s. 1402 (2x) en ondanks de opvat71 R
ting van Moors

dat t.a.v. de vorm her in zijn materiaal steeds sprake is van

spelling met één teken voor lange vocaal.

Wél kan over het tijdstip van verkorting

gediscussieerd worden evenals over een antwoord op de vraag of deze aanspreektitel
wel altijd boven een papieren bestaan uitrijst. Het nsitt. heeft in elk geval hier
219
steeds de volle vorm [ (h)ee:r ]
Een verkorte, hier mogelijk zelfs vertoonloosde, vocaal heeft ongetwijfeld ook
ver- in verbillen "vrouwe Sibylla" gen.s. 1369, welke constructie te vergelijken is
220
met het zoeven behandelde her + eigennaam.
Steeds na een eigennaam verschijnt in de Sittardse oorkonden de vorm son.

Met de

voorafgaande eigennaam tot één woord samengesmolten wordt son aangetroffen in Theesson, Flitzenson, beide (A) 1379 M, flijtzenson 1411, en er los van geschreven in
Reynken Ghielen son 1379 M, reynkens ghielen son 1379 M, Reynke<n>fs) Ghielen son
A 1379 M (2x), herman heine<h> son barthers 1379 J, Dierich oeden son 1390, jutte<rì>
soens son 1443 F (2x).

Voor de samenstellingen Theesson en Flitzenson c.q. flijtzen-

son nemen wij aan dat de laatste syllabe een korte vocaal bevat.

De vocaalverkorting

is hier o.i. het gevolg van de afwezigheid op de desbetreffende syllabe van het
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woürdaccent, dat immers op de eerste lettergreep valt.

Vermelde namen zijn dus de

voorlopers van de hedendaagse, ook nsltt., familienamen op [-s3 ], geschreven -sen.
Moeilijker is het, het niet aan een eigennaam vastgeschreven son te beoordelen.
In dezelfde omstandigheden als waarin dit son optreedt, verschijnen nl. ook de spellingen soenCs) en sone, getuige het volgende overzicht : her adaems vuwen soen 1350,
welter vranken sone, herman hermans sone herminen, steeds 1351, tilman nertem sone
1353 JA, wynant enstens zoen 136G, maes maes soen hents 1362, he<re>n hubrechts soen
1367, goedken hoens soen 1368, goeswijn verbillen soen 1369, peterken äussern vliegen
soens CA) 1402, johan mathijs soen, jannes tewes oeuencKer>sschers soen, steeds 1427,
jutte<n> soens son 1443 F (2x), didrich oede<ri> soen A 1390 (naast Dierich oeden son
in het or. ! ] .

Wij vinden het daarom het beste het niet aan een eigennaam vastge-

koppelde son te beschouwen als exponent van schrijfwijze met één teken voor lange
221
vocaal. Moors
doet dit ook voor het in Belgisch-Limburg voorkomende son, maar
hier is de situatie wél duidelijker dan in Sittard : éénmaal son (Uikhoven 1375) tegenover soen, soeneCn) passim.
Tenslotte willen wij wijzen cp een weliswaar reeds behandelde, echter niet afgehandelde, kwestie : de mogelijkheid dat vocaalverkorting, onder invloed van het ontbreken van het hoofdaccent, heeft plaatsgevonden in het compositumdeel vor- 1348 e.
(0)
v., vur- 1360 e.V.. Wij zagen dienaangaande in $ 29 dat een verkorte vocaal hier
wel in overweging kan worden genomen, maar dat er toch meer te zeggen is voor een
lange vocaal, welke hier evenwel geschreven wordt met enkel teken, in tegenstelling
tot voer etc. 1348 e.V..
Hetgeen wij nu over onderhavig punt geschreven hebben, maakt wel duidelijk dat
uit accentverhoudingen voortgevloeide vocaalverkorting bij bepaalde gevallen van enkelspelling kan worden aangenomen, al blijkt tevens dat bij deze interpretatie de
voorzichtigheid niet uit het oog mag worden verloren. Ondanks de geboden reserve
222
vermelden wij, zonder verder commentaar
, nog enige voorbeelden waarin een ingevolge de afwezigheid van het hoofdaccent verkorte vocaal aanwezig kan zijn : opuarts
1356, darnae 1369, dartS 1379 M, clinckarts 1401, goidarts 1401, Heynrath 1411,
coirstian e.var. 1411, rij kart 1418, hemart 1433, hebbenen "hebben hem" 1399 0, Berber 1421, orber 1439 [: -ber], wilneer e.var. 1353 JA e.V., vuyrpilz 1399 0, kommerlos, koQTtXnerlos 1435 e.V., bramont А 1401. Moeilijk te beoordelen is de kwantita223
tieve waarde van de spelling a in eirsam 1418.
In het eerste lid van het zo straks vermelde explicatiealternatief voor de enkel
spelling hebben wij gewag gemaakt van de mogelijkheid dat een desbetreffende vocaal
niet per se secundair moet zijn verkort, maar dat deze steeds kort kan zijn gebleven.
Voor de geest stonden ons daarbij spellingen als wart 1350, 1357, opuarts 1357,
224
staande naast nsitt. [veurwarts], [aXtdrwarts]
, ook swartzen 1443 N, met de ver225
schoven cons, eerder passend bij hd.
, i.e. wel Rijnlands, schriftelijk gebruik,

- 466 maar t.a.ν. de erin aangeduide vocaallengte overeenkomend met nsitt. [sjwart ], ver
der orden_[s2 1443 N (6x), ordineren etc. 1421 (9x), vgl. nsitt. [orda], [v3rordaOOG

пеі:ЭгЭ], en de reeds eerder

behandelde vormenrij wert 1352 N (wordt A 1352 Ν],

wirt 1443 Ν, steeds pres.ind. 3 s., wurt 1421, wellicht eveneens pres.ind. 3 s., en
het nog niet besproken werde pres.opt. 3 s. 1421. Het nsitt. heeft hier als pres.
ind. 3 s. [(h]ae wu:rt] "hij wordt" —
227
gerekte vocaal
sluit.

—

andere vormen van het ww. "worden" hebben een
o

bij welke klankvorm mogelijkerwijze de spelling wurt 1421 aan

De schrijfwijze wirt 1443 N duidt misschien op een voorloper van dit nsitt.

[wu:rt], terwijl wert 1352 N de standaardmnl. spelling is, met wordt A 1352 N als
variant daarvan.

De optatief werde 1421 sluit wel aan bij de indicatief wert.

In het kader van de mogelijkheid dat een vocaal steeds kort kan zijn gebleven,
moeten wij verder wijzen op het woordtdeel) [-)furst- in fursten 1443 N (2x), kurfursten 1443 N, A 1449,
229
het nnl. ontleende
,
het verklaard wordt als
ontwikkeling wgerm. u +
Го)

kuerfursten 1449. Het nsitt. heeft hier de, wellicht aan
vorm [vorst]. Het nnl. [vorst] nu beantwoordt o.i., hoewel
230
superlatief van [voor]
, via de voor het A.B.N, normale
г + dent. > о + г + dent.
, aan ohd. fursto
. T.a.v.

ons С-)fursten 1443 Ν, А 1449 mogen wij echter niet uit het oog verliezen dat deze
schrijfwijze, met anlautende f, waarschijnlijk ontleend is aan het Duits, i.e. het
mrijnl.

, waarbij de

u

te beoordelen is of als archaistische grafie voor wgerm.

ÌJ zonder umlautsfactor of als eigentijdse schrijfwijze voor wgerm. u + umlautsfac234
235
tor
, vgl. ohd. furisto
, met korte vocaal in open syllabe dus, in welke
f o)

laatste geval de vorm [-)fursten 1443 N, A 1449 gerangschikt moet worden bij de
reeds behandelde voorbeelden alsulker e.var. 134Θ e.V., welc e.var. 1350 e.V., e t c .
Bij de voorbeelden van mogelijke vocaalverkorting ingevolge het ontbreken van het
hoofdaccent vermeldden wij ook kommerlos, ko<fl>merlo5 1435 e.V., welk spellingtype
73R

niet wordt opgegeven in het Mnl. Wb.
, wel commerloos (-loys], met dubbelspelling
237
oo (oy] voor ogerm. au, ohd. ô
. Misschien past echter voor ons kommerlos, ko<jTt>merlos niet de verklaring uit vocaalverkorting door woordaccentafwezigheid, maar een
geheel andere uitleg, nl. invloed van het woord los, te meer daar dit los in de Sitt.
charters in dezelfde formule voorkomt als het onderhavige kommerlos : een erfpacht
moet voldaan worden los[,] ledich[,] vrij [,] kommerlos (resp. ko<rrt>merlo5] ind onbesweert 1435, 1443 F, resp. los[,] ledich[,] vrij [,] ko<m>merlos ind onbesweirt 1449,
1450 Г1. Een zodanige interpretatie wordt evenwel verzwakt door het feit dat de char
ters 1439 en 1450 0, evenals trouwens A 1449, in een overeenkomstige clausule de
spelling ko<rri>merlois, naast los dus, hebben.

Geëlimineerd wordt daarmee t.a.v. kom-

merlos, ko<tTt>merlo5 1435 e.v. de mogelijkheid van substitutie door los, met een oorspr. korte vocaal

23fl

, echter niet.

Met het nu geschrevene zijn wij wel aan het einde van die gevallen waarin de vocaalspelling met één teken met een grotere of kleinere kans op succes verklaard zou
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kunnen worden uit de aanwezigheid van een Korte vocaal, op welke wijze deze aanwezigheid dan ook moge worden uitgelegd.

Evenwel is er nog een aantal voorbeelden

over waarop de zoeven beproefde verklaring zeker niet van toepassing is. Niet alleen zien althans wij geen kans voor deze vormen een dergelijke uitleg te geven,
maar bovendien hebben nsitt. equivalenten, die meestal voor deze voorbeelden aan te
239
treffen zijn
, de lange vocaal c.q. diftong die op grond van hun etymologie te
240
241
verwachten is : [ veurwaard3 ], [dao:]
, [daornao:], [b3taalt], [ waert]
"waar242
243
d(e)",[ Ch)aeld9r]
"Heerlen", [(h)äöm] "hem" pers., [wei:3r]
"weer" adv.,
244
245
246
[woort ]
, [Ch)ee:r], [аорЭпЬааг], [eerbaar], [ kaers ]
, [meist], [mee:]
247
24Θ
"meer", [ maetj9 ], "meisje", [veer]

"wij", [(h)ie]

"hier", [ oorkondB ] e t c .

De in deze omstandigheden optredende enkelspelling kunnen wij alleen zien als een
grafische aangelegenheid zonder meer.

Aan deze conclusie moeten wij echter terstond

de opmerking toevoegen dat dit spellingverschijnsel sterk afhankelijk is van de
plaats waar de desbetreffende vocaal staat :
Overzien wij het geheel der spellingen waarin wij niet de representatie van een
korte vocaal vermogen te zien, tot welke grafieën wij zekerheidshalve ook vor- 134B
(o)

e.v. en vurC-3 13Б0 e.v. rekenen, dan bemerken wij dat buiten de positie vôôr г (+
cons.) de schrijfwijze met enkel teken hier een zeer ondergeschikte positie inneemt
249
t.a.v. de spelling met twee tekens
. Vôôr г O cons.) is de situatie voor de on
derhavige enkelspelling gunstiger, getuige de volgende feiten : De spelling Wir/wir
134Θ e.v. overheerst de vor Wiir 1449, 1450 M geheel en al; de schrijfwijze Wyr
1399 0 (A 1353 JU, A 1379 Π), evenals trouwens wellicht ook Wijr/wijr 1379 J e.V.,
250
С)
secondeert daarbij, als spellingvariant, de vorm wir
. Vanaf 1379 J neemt vur
de voordien dominerende positie van voer 134Θ e.v. over, iets waaraan ook voir 1379
251
M m.ν. niet kan tornen.
Bij "voor-" zinken de spellingen voir- 1379 M e.v. en
C°)
252
voer- A 1353 N in het niet bij vor- 134B e.v. en vur- 1360 e.v.

. Voor wgerm. _ur

+ cons, noteren wij een zeer sterke overheersing van orkonde e.var. 1368 e.v. over
Dirkondt 1450 0 ioirkondt A 1390), terwijl vrbaar m.var. 1350 e.v.
hier zonder concurrentie is.

c.q. orber 1439

Dat overigens in diverse posities, d.w.z. ook in ande

re situaties dan vùòr г [+ cons.), doubletten optreden, verwondert ons in de gegeven
omstandigheden niet.

Wij geven hier enige, ten dele reeds kenbaar geworden, voor

beelden: 1379 M betalt—betailt; 1379 J vor- C9x), vur(-) ( 2 4 x ) — v o e r , vuer;
253
etc.
; 1421 begerden — begeerde, begeerde<n>, begeirde<ri>, begeert p.p. C5x);
Eerber — Eerbare, Eerba<r>e,· twen — tween, tweer; 1427 medeport<er> — poerte<re>n;
1443 N gewonlich—gewoenlich; tussen origineel en afschrift o.a. 1352 N n e e s t e —
A 1352 N neste; 1379 И dar, dartu, w e r t — А 1379 И daer, daer tu, weirt; 1390 orkon
de, son, heirlicheit, broessittart, broessitt<art>, h o e m — A 1390 oirkonde, soen,
herlicheit, brogzitt<ert> [2x), hem; 1401 Braemaent, poirtere<n>, h o i m — A 1401 bramo<n>t, porteren, hem [2x).

- 468 Een en ander samenvattend, zouden wij nu het volgende willen schrijven : De Sittardse charters kennen voor een in principe te verwachten lange vocaal een aantal
voorbeelden waarin deze geschreven wordt met één teken in gesloten syllabe.

In het

merendeel van deze voorbeelden gaat het daarbij om een vocaal vûôr г alleen of viôr
г + cons., welke laatste in de regel een dent. is. Wij kunnen beproeven vermelde
schrijfwijze te verklaren uit een om bepaalde reden kort geworden of gebleven zijn
van de desbetreffende vocaal.

Een zulke interpretatie is echter niet alleen voor
(o)

sommige voorbeelden, als b.v. het dikwijls voorkomende vor- 1348 e.V., vur- 1360 e.
v., aanvechtbaar, maar kan bovendien ook op een aantal vormen in het geheel niet
toegepast worden.

Het onderhavige verschijnsel is dus zoal niet in zijn geheel, dan

toch voor een belangrijk deel een alleen grafische aangelegenheid, met een sterke
binding aan de positie vóór г [+ cons.].
Nu wij de respectieve domeinen van de twee keuzemogelijkheden van het aan het be
gin van deze paragraaf vermelde verklaringsalternatief, nl. aanduiding van een korte
vocaal enerzijds, spelling zonder meer anderzijds, in het Sitt. materiaal o.i. vol
doende scherp hebben kunnen afbakenen, ontbreekt nog een toelichting bij de tweede
keuzemogelijkheid, i.e. het feit dat msitt. spelling en msitt. klank elkaar in een
aantal gevallen blijkbaar niet dekken.
Voorop weze gesteld dat bij vormen als wissen "wijzen" inf. 1439 en yrre 1443 N
(2x) wel sprake is van een "toevallige" enkelspelling der vocaal, aangezien wij in
deze voorbeelden te doen hebben met "ongemotiveerde" dubbelspelling van de consonant
254
Wij kunnen wissen en yrre, waar het opvallende alleen in de consonantspelling
Belegen is, daarom verder geheel buiten beschouwing laten.
Na de eliminering van deze specimina van "toevallige" enkelspelling kunnen wij
onze aandacht besteden aan de eigenlijke kwestie : de voorbeelden van "ongemotiveer
de" enkelspelling van vocalen.
Te dien aanzien stellen wij vast dat hier in enige gevallen met meerdere of min
dere volstrektheid te denken is aan ontlening van vaste woordbeelden aan gebieden
waar deze om welke reden dan ook inheems zijn, zulks in afwijking van de verwachtin
gen aangaande het msitt., en dus niet op één lijn te stellen met reeds behandelde
ontleningen als emmerme<re> 1353 JA, e t c , -lichC-) 1348 e.V., -richCs] 1367 e.V.,
etc. waar —

ook —

het gesproken msitt. een korte vocaal gehad zal hebben.

Echter

zijn er in dit laatste opzicht ook "hybridische" ontleningen, zoals durluchtigen 1443
N en kurfursten 1443 N (A 1449], waarin de eerste lettergreep een voor Sittard "ongespellingvorm enkelspelling
kurfursten tekenden
wij, de
onze
gegevens
over
hetwij
voorkomen
van i-]fursten
-]fólmotiveerde"
heeft, maar
tweede
niet,
zoals
reeds zagen.
De
1379
1383
completerend, veelvuldig aan in Lacomblet, b.v. in L III 840
L III 1038
W

\

1398

L IV 90

, L III 1064

1414

139Э

, L IV 103

, L III 1079

1417

. L IV 107

W

14DD

\

, L IV 1

14D1

L IV 238

, L III 871

. L IV 50

144D

1407

. L IV 265

, L IV 66

1445

. in

- 469 welke charters deze titulatuur doorgaans toegekend is aan de aartsbisschop van Keu
len, met name Frederik III c.q. Diederic van Meurs.

Het in het or. 1449 staande

kuerfursten is een vrij zeldzaam geval van vocaaldubbelspelling, te vergelijken met
1390
een even zeldzaam koyrfursten L III 947
Als afkomstig uit Rijnlands schrijfgebruik kunnen c.q. moeten wij ook, verder
gaande met in het onderhavige kader relevante ontleningen, de volgende spellingen
у Γ О

Τ Πη

beschouwen : Wir/wir pers. 1 pi. 1348 e.v.
, Ertzebusschoff 1443 Ν
, herna
257
1443 Ν, hernamails
, machen, Pechen, wissen, "weten" inf., offenbeirlich en ande258
[о]
re voorbeelden van "klankverschuiving" in 1443 Ν

, terwijl vrkonde 1443 N en wur

de 1421, 1443 Ν, w5rde<n>, wurden 1411 e.V. behoren tot een in het Rijnland gewoon
259
woordtype, met -ur- e.var. i.p.v. -or. Aan deze voorbeelden van mogelijke resp.
waarschijnlijke ontlening van voor Sittard uitheemse spellingvormen mogen wij wel(o)

licht ook toevoegen het dikwijls voorkomend vur(-) 1360 e.V., aangezien het hier
gaat om een in eerste instantie mfr. type

. Eveneens willen wij hier de aandacht

vestigen op brogzitt<ert> A 1390 (2x), uit hoofde van het feit dat ook de spelling
o = wgerm. ô voor Sittard in eerste aanleg van mfr. oorsprong is

. Dichter bij

huis blijven wij daarentegen, zoals wij reeds zagen, met didderics e.var. 1352 N e.v.
resp. didder<en> e.var. 1349, 1360, aan welke -dd- vorm echter in didderich 1367 een
Rijnlandse wending is gegeven.
Betrof het bij durluchtigen, kurfursten, wir, Ertzebusschoff, herna, machen,
(o)

(o)

Pechen, wissen "weten", offenbeirlich e t c , vrkonde, wurdetn), [-)vur[-3, didderich
steeds woordvormen waarvan de oorsprong gezocht kan worden ten (Z.-)O. van Sittard,
voor andere voorbeelden van mogelijke woordontleding komt het westen als gebied van
herkomst in aanmerking.

Wij hebben hier het oog op hem 1367, A 1390, A 1401

,

triebt 1353 JA
, werde 1421, werde<n> 1421, 1439, werden 1443 N, worde (А] 1379 Π,
264
[-^worden (А) 1379 M
Aan de nu opgesomde voorbeelden van eventuele c.q. vermoedelijke ontlening van
vaste woordspellingen aan voor Sittard (zuid)oostelijk ofwel westelijk taalgebruik
kunnen er wellicht nog enige toegevoegd worden.

Echter zijn daarmee niet alle ge

vallen van louter grafische enkelspelling verklaard.

Pe voor Sittard gesignaleerde

"ongemotiveerde" enkelspelling is dus niet zozeer een kwestie van bepaalde woorden,
maar eerder een uitvloeisel van een supraverbaal verschijnsel.
Onze weg vervolgend vinden wij bij Van Ginneken

en Van Loey

informatie die

ons een globale indruk geeft niet alleen over het mnl.-geografische, maar ook over
het mnl.-chronologische aspect van het onderhavige verschijnsel, uit welke inlich
tingen de conclusie te trekken valt dat deze enkelspelling in de oudste Vlaamse, Hol
landse, Brabantse en Limburgse teksten regelmatig voorkomt.

Wij van onze kant willen

de situatie in het oostmnl.-mrijnl. gebied nader specificeren.

Aangezien het ons

• 470 daarbij, uiteraard, gaat om het genre enkelspelling dat wij voor het msitt. karakte
riseerden als "ongemotiveerd", laten wij duidelijke gevallen van vocaalverkorting,
zoals de equivalenten voor de reeds behandelde desbetreffende Sittardse voorbeelden,
buiten beschouwing.

Dit doen wij ook met de specimina van y-spelling voor wgerm. i

in gesloten syllabe die in de Belg.-Limburgse, Maastrichtse, Sittardse, Venlose en
Gelderse charters nu en dan, in de Gulikse en Meurse oorkonden, evenals in Dramenbruckstticke, Judenschreinsbuch en Pilgerfahrt, echter regelmatig aangetroffen worden.
In de omschreven situatie is y o.i. ni. een spellingvariant van ij
dit ook geldt voor yt "iets" 1421
4-

•

4

·

2

<

6

Э

—

of

wgerm. eo, is onzeker : de schrijfwijze y kan
Τ

1^

· ·

J

1

4-

2

7

0

hier ook een variant zijn van ι
— zoals elders ij de rol van у overneemt
Wél voor ons doel relevant zijn de gevallen van enkelspelling die voorkomen in onze
271
opsommingen van de schrijfwijzen voor het woordideel] nnl. voort-)
en de prono272
273
274
mina nnl. wij

, mnl. hare

en nnl. hem

. Dit materiaal moet nu echter nog

aangevuld worden met het volgende overzicht van de stand van zaken op oostmnl.-mrijnl.
gebied :
275
Servatiusfragmenten

: enkelspelling is regel, al dan niet vóór г (+ dent.):
-los (415), kos "koos" pret. 3 s. C416), Dar [440),
uerwar "voorwaar" (461), her pron.pers. (498), dar
(524), schinbare (57Θ), huf "hief" pret. 3 s. (580),
troste (621), genirde pret. 3 s. (636), Seruas (641,
649), worde subst.dat.pl. (643), gehorde (644), grix
subst. (655), herscape (90Θ), rat "raad" (931), dat
"daad" (932), wan (935), gedan (936) e t c .

276
Aiol

: enkelspelling verschijnt :
1. voor wgerm. ô en 0, en wel zonder concurrentie
van de dubbelspelling;
2. buiten het domein van wgerm. ô en û, maar dan
vooral vôôr г (+ dent.), in welke positie even
wel ook dubbelspelling optreedt, ten aanzien waar
van vooral gewezen moet worden op eer (5x, naast

Guigoven 1277

277

1x _er) en meer (6x, naast 2x mer).
: enkelspelling verschijnt in enkele gevallen bij a,
al dan niet vôôr г (+ cons.), viermaal in hir en
verder in worde "woorden" dat.pl., hurre pers.gen.pl.
etc, worden pret. 3 pi., orbere, Turbere (2x), or-

Oudenbiezen

kunde(n] (5x), orkvnde, orkvende.
: enkelspelling wordt dikwijls aangetroffen voor wgerm.
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ô en wgerm. û; daarbuiten vinden wij dit verschijnsel vooral vôôr г (+ dent.), minder vaak elders :
gut, gut, gnuch, almussen, dun, te dunne, huflant,
huflant, ant Bruc, Godenuel der Plugmekere, Godenuels Plugmekers, vore genomt, vorgenomde, e t c ,
bi dat Kulkin, hus, hus, thus, panhus, panhus, ut.
vt, Gertrut de Smedinne, etc.
enkelspelling verschijnt dikwijls, vooral voir

riaastr. Charters

г (+dent.), minder, maar toch regelmatig, in andere
posities : SP 1294 MA dar toe, dar vor, dar bi, dar
ombe, warheit, jar, onder den Wingart, Jan der
Gherdenere, wert "waarts", erste. Wer "wij". Wir
огС-], behort pres. 3 s., worde "woord" dat.s.,
thegenwordeghen, orbore, sit "bezijden", ghelic,
viftiene, bilden pret.opt. 3 pi., ghenomt p.p.;
(1 1294 A 4 dar, dar bi, warheit, Jan Mosghart, bongart, Winghardsberghe, Barde dat.s., wert, Kersemarct "Kaarsenmarkt", Herseman "marskramer", Mertins,
Mertyns gen.s.. Wer, wer, vort-], Lorstrate "Looier
straat", hor poss., porte, dort "de plaats", Jan
der Swaf 278 , Sente Servas, airenest, bilden pret.
opt. 3 pi., Vrithof, ghenomt, capon. In Caponstrate,
molners gen.s., colmenghers

gen.s., hus, steyn-

hus, Ghewant hus, Panhushuse, lutslacht, lutslachte; etc.
Belg.-Limb, charters

280

de enkelspelling u komt zeer weinig voor; a, e, i,
o verschijnen vooral vôôr г + dent., daarbuiten
minder.

De spelling met twee tekens is alom aan

wezig.
Leven van Jesus

het aantal voorbeelden van enkelspelling is talrijk,
vooral voor wgerm. û

"PR 1

, maar ook dubbelspelling

yp.'p

Christina
Lutgart A

284
285

Limb. Sermoenen

verschijnt dikwijls
. Vôôr г [+ dent. c.q. an
dere cons.) is de enkelspelling ver in de meerder 283
heid, in het bijzonder bij oorspr. korte vocalen.
"talrijke sporen" van enkelspelling.
eveneens "talrijke sporen" van enkelspelling.
enkelspelling overheerst bij gerekte vocalen in
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sec. gesloten syllabe, terwijl bij oorspr. lange
vocalen de dubbelspelling, evenals trouwens de enkeispelling, "zeer gewoon" is

, al staat voor
. Vóór г (+ dent.

wgerm. Q in de regel u (soms u)

en andere cons.) is de enkelspelling in de meerder
heid bij oorspr. korte vocalen in vanouds gesloten
syllabe

, maar bij oorspr. lange voc. en gerekte

voc. in sec. gesloten syllabe is er ernstige concur2fi9
rentie van de dubbelspelling

290

Naastr. Stat. Boek
Oork. Sitt. Archief

weinig gevallen van enkelspelling.
de enkelspelling is ondergeschikt aan de dubbelspel
ling en verschijnt vooral vôôr г C+dent.î

: S 13B5

dar om, dar o<jn>me, artackers gen.s., her onder, her
na, wir, vor-, vorwarden dat.s./ace.pi.,

vorwarde<rp

nom.pl., ghevorwart, vorwartzlude nom.pl., vort, worden "woorden" dat.pl., tgegenwordigen, pachtcorns
gen.s.j S 139B I Eirwerdige, eirwerdigen. Wir, wir,
ordel "oordeel", porter, porteren, orkond, vor-,
v u r M ; S 1396 II Wir, wir, vor-, vur-, vrber; S 1434
^ І 1 і х ] итоаггіе<п>

gerne, wir, vort, [-)korns, er

kunde, vur-; S 1440 gherne, wir, korns, orkonde, vur-•
enkelspelling verschijnt —

Venlose charters

naast dubbelspelling

—

vôôr г (+ dent.), maar buiten vermelde positie vrij

291

zelden.

De grootste frequentie heeft Venlo

С»),

1320

tolbar, dar, mar, vur, vur(sz), hir, irsten,

irsten, bir; ook verslit pres. 3 s., slipsteen, gudt,
.
292
guds.
enkelspelling verschijnt voir г + cons.(vooral dent.),

Gelderse charters

minder voir г alleen

293

, maar heeft in deze posities
294
steeds de dubbelspelling naast zich
. Buiten
voornoemde situaties is de enkelspelling betrekkelijk
zeldzaam
A

*

295
•

behalve in gevallen van duidelijke, ou·,

Ь

4-·

2

Э

Б

dere of jongere, vocaalverkorting
Gezondheidsregels

297

enkelspelling wordt vôôr г (+ dent.), maar ook elders,
dikwijls aangetroffen; concurrentie van de dubbel
spelling vinden wij vooral op het gebied van wgerm.
δ en eo.

- 473 Tristan

29Θ

enkelspelling wordt, al dan niet vôôr г (+ dent.),
dikwijls aangetroffen; concurrentie van de zijde
der dubbelspelling komt vooral van ie, soms van uo.

Floyris

299

enkelspelling komt, niet alleen vóór г C+ dent.),
о

dikwijls voor : blitscap, bor "zeer", dar, tvn inf.,
tvt pres. 3 s., dur, duplike "op diefachtige wijze",
gan inf./pres. 3 pi., gerne, gir, ir, er pron.pers.
о

2 s . , grot "groot", gron "groen", gvt, gvt, herlic,
hus
etc. .
enkelspelling
verschijnt, al dan niet belaagd door
300
dubbelspelling
:

Bestiaire

1. voor г + cons., meestal dent., en vôôr г alleen,
o.a. in v u H - ], vort-J

;

2. niet aan deze posities gebonden vooral bij de re
presentanten van wgerm. ê, ï, o, ¡Ü, eo, iu,
ogerm. ai/ohd. ei, ogerm. au

, alsook in ge303
vallen van duidelijke vocaalverkorting
304

Rother
enkelspelling komt zeer dikwijls voor

; dubbel-

spelling verschijnt praktisch alleen voor wgerm. eo,
ê, wgerm. 6, ogerm. ai/ohd. ei, ogerm. au/ohd. ou,
maar overtreft dan wel ver de enkelspelling, behalve
voor wgerm. o, in welke situatie de balans tussen
dubbel- en enkelspelling meer in evenwicht is, en in
m

Karlmeinet

306

L

+.·

3 0 5

gevallen van vocaalverkorting
enkelspelling verschijnt, naast weinig frequente
dubbelspelling, regelmatig vôôr г (+ dent.), maar
komt ook buiten deze positie voor : gar. Dama, Darnider, ingert "begeert niet" pres. 3 s., swert,
swerde, erde, virden, ord, vor. Horde pret. 3 s.,
ur poss., gedwas "dwaas", hegende "ontmoette" pret.
3 s., sin inf., min poss., din poss., wis, hilde
"hield" pret.opt. 3 s., gedruch, verdruch, sluch,
o

steeds pret. 3 s., gemut, gut e t c .
Dramenbruchstücke

enkelspelling komt veel minder voor dan dubbelspel307
ling
; voorbeelden zijn darzu (naast dair, daer)
308

к 4- " К

4- "

3D9

7~ 4-

4-

Γ 3 "ÏÖ

, gebort geboorte
, antwert, antwurt
,
311
312
313
rat
, sin inf./pres. 1 pi.
, uszer
, uch,
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vch pers.dat. 2 pi., vr poss. 2 pi., yt^ "iets"
315
e
such "zoek" imp.s.
, terwijl ook musse "moge"
-3/4 С

pres.opt. 1 s., geschuf "schiep" pret. 3 s.

Göllheim

eventueel meegerekend mogen worden
: vôôr г (+ dent.) vinden wij regelmatig enkelspel"il я
ling
, naast enkele gevallen van dubbelspelling,
319
zoals b.v. voer, vair

.

Verder verschijnt de en

kelspelling vooral voor wgerm. i, û, iu, ogerm. ai/
ohd. ê, minder voor wgerm. o, wgerm. eo, ê, ogerm.
ai/ohd. ei, ogerm. au, nog minder bij wgerm. a.
Bij oorspr. korte vocalen in aanvankelijk open, later gesloten syllabe is de enkelspelling in de meerderheid t.a.v. de niet talrijke gevallen van dubbel321
spelling.
Judenschreinsbuch

: enkelspelling verschijnt, behalve vôôr г [+ dent.),
in geringere mate dan dubbelspelling; voorbeelden
322
zijn o.a.
Ertzbusschof e.var., Mercatzen "Meer
kat" dat.s., nederwert e.var., Marporze "Marktpoort" e.var., durvluss, vurwert, vurbas, vuro

schrieuen p.p., vurf, vurf, "voorschreven", besas,
yermas, beide pret. 3 s., zwen e.var. num.dat.pl.,
o

Ringassen "Rijnsteeg", drissich, wilne, wif, hus,
Го)
(o)
o
hus, Burgernusstraissen, versumden pret. 3 pi., verHagen

sumpt. vss e.var..
: bij — in het mhd. — lange c.q. gerekte vocalen
verschijnt in de regel in gesloten syllabe een i als
323
lengteteken.
Deze i ontbreekt in bepaalde ge324
vallen dikwijls, ni. vôôr г + dent.
en bij de
325
representanten van wgerm. î en wgerm. û
, daarbuiten echter slechts zelden

. Voor mhd. diftong

staat doorgaans spelling met twee tekens, bij uit327
zondering met enkel teken, o.a. vôôr г + cons.
Pilgerfahrt

: vôôr г + dent, treffen wij dikwijls enkelspelling
aan

, al komt aldaar ook dubbelspelling voor,

met name ее vôôr г + dent., ie vôôr г + dent, en oe
329
resp. oi vôôr r + dent.
¡ vôôr г alleen staat
330
dubbelspelling naast enkelspelling
; buiten ver
melde posities wordt enkelspelling niet vaak aange
troffen : (be)hilde pret. 3 s. (naast hielde, hielte,
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hielt), us [naast uys), behacht p.p.» gelofte "geloofde" pret. 3 s. (naast geloechtes pret. 2 s.),
drissich, lefnisse [naast laefnisse), hift (naast
heeft passim), gewest p.p., spilt pres. 3 s., vil,
331
soche "zoeke" pres.opt. 1 s.
Gulikse charters

: enkelspelling treedt vooral op vóór г, г + dent, en
in oorspr. wgerm. jjr-, maar in de latere charters
is dit verschijnsel niet zo goed vertegenwoordigd
332
als eerst
; in de oudere charters wordt enkel
spelling ook buiten vermelde posities aangetroffen,
in de jongere oorkonden echter minder of zelfs he333
1251
lemaal niet

: W I 21 В

dar, darzu, kom,

worden dat.pl., vor, uor, vorworde. Vort, vur, jar,
geborn p.p., werligen "wereldlijke" dat.pl. Wert
"indien het zou worden", wir, Urkunde, urkundene
inf.dat., nestes "volgende" gen.m.s., _en "één",
nit, brif, sin "zijn" inf., sin poss. ohe, og "ook",
unmut, mutsune, Cunrat eig., Cunrade dat.s., bruno

wilre top., gut subst.. Gut, gut, dun inf., sun
"zoon", uswerpen inf., us warp pret. 3 s., hus,
Ί 7R Ί

Musse "Neuft", dat.s.; W I 55

dar, Darna, herna,

her na, her vmbe, jar, iar, iars gen.s., werlichsten, wers "wij" + pres.gen.η.s., Vorwert, vorwor
den dat.pl., vorschreuen, gestort p.p., orkunde,
о

о

г poss.pl., Mande "Maand" dat.s., Drizzich, dun
о

о

inf.. Dun, dun pres. 1 s., gewust p.p., Goizhus,
ЛУРі?

о

sun "zoon"; W I 56

ercebiscof e.var.. Wir,

uirrer "vier" gen.pl., uor(-), gecorne(n) "gekozen",
entfan inf., gedan p.p., enside "ene zijde" dat.s.,
len "leengoederen" acc.pl., sen "zien" inf., \/вгzin, uerzin inf. (naast uerzien), sin Wif, sin
"zijn" 1 pi., brif, geseid pres. 3 s., nid "niet",
dinstmannen dat.pl., о^ "ook", dun 1 pi., Cunrad,
л OCT

gud subst., uzgenomen p.p., W I 69 A

dar vmbe,

о

dar zu, ersamen dat.pl., wir, virzich "veertig",
о

о

о

Vort, vurworde, vureworde, vurgenande, geburde "geo

o

o

o

boorte" dat.s., vrbure, vrlugen inf., vrlugede pret.
opt. 3 s., genetlich, het "heeft" 3 s., zit "tijd",
wis, sin "zijn" inf., gud adv., gut adj., dun inf.,

- 476 gezuch " g e t u i g e n i s " ,

vztiescheiden p . p . —

vair

" v r e e s " , w a i r , i a i r , k o i r b i s s c h o f ; W I 69 В
1263
i
o
ν
W0 I 69 A
m . u . v . gu d i . p . v . g u d , g u i t i . p . v .

i
gut, vz bescheiden i.p.v. vzbescheiden en - genetlich; W I 70

1 2 6 3

= W I 69 A

1 2 B 3

m.u.v. heit i.p.

ν. het, guid i.p.v. gud, gut en - genetlich, zit;
W II 1076

1 2 8 9

= W I 69 A ^

о

6 3

о

m.u.v. _gud i.p.v.
о

ud en - genetlich, het, gut, gezuch, vzbescheiden,
koirbisschof + vorgesproggene nom.m.s., voluurde
1299
1263
pret. 3 s.¡ W IV 34 5
= W I 69 A
m.u.v.
Jar i.p.v. iair, geneitlich i.p.v. genetlich, hait
о

о

i.p.v. het, en - zit, gezuch, koirbisschof + vur
334
134
; L III 464
Wir, darumbe, herumbe, geburde,
1349
urber — veirzichi L III 47
Wir, dama, darup,
darum, herum, vurhelt, vurscreuen, werldlich, wart
pret. 3 s. —offenbair, eirberen, cleirlichgen;
1349
1367
L III 479

Wir, herumb, Urkunde; L III 676

Wir, daran, darvur, darumb, herumbe, herna, hernaemaels, vurschreuenre, vurwerden, geantwert, Vortme,
ï~379
Urkunde, urbere, gequat p.p.; L III 834
vorscreuen, orberlichste — claerlich, hierna; L III
1 3fl4

BB1
Wir, darzu, dama, herna, vurschreuen, erwirdiger, ertzbusschoff, Urkunde, urber, urbere,
1392
han "hebben", 1 pi., don inf.; L III 966
dartho,
darnae, vurscreuen, vorvierden, vurwerden, orkonde,
orber, wonaftich, des gelix, ut, utseggen, uttherichten —

dairaf, dairomme, hiernamaels, jair,
1394
Wir, herweder, erffmarschalck,

Muerse; L III 1000

vurwarden, verantwerden inf. —
1399
Vort [2x),

geboyrte; L III 106B

orkonde, gheordiniert—hier voer,

Voert (3x), daerna, daertoe, hiernae, Ruermunde;
S 1401 Wir, Vort,

игС-], vrber, vrdeil, vrkunde—

eersten, heerlicheide, geboert "gebeurt" pres. 2 s.,
1402
oerbe<r>, vyerhündert; L IV 13
herombe, orkunde,
1402
Gulge — Guilge; L IV 14
orkonde, geordiniert
— h i e r n a , hiertho, geboirt "gebeurt" pres. 3 s.;
1404
1410
L IV 23
orkunde — vierhundert; L IV 55
Wir, dar, daran, darumb, darvur, darzu, herna —
1411
1412
dair; L IV 69
' Wir — gekiert p.p.; L IV 72
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Wir, daromb, darzo, dartzo, vurderlich, geburt "geboorte", Urkunde; S 1417 Garten acc.pl., orkonde,
v u r s z — d a i r , hier, heirlicheit, meirre "meerdere",
1429
voiruad<er>en, voiruadere<rÊ>, voirsz; L IV 191
wurde pret.opt. 3 s. СЗх), wurden pret.ind. 3 pi.,
geburde pret.opt. 3 s., orkunde—Hoirse (Зх);
1445
L IV 272
yrst, orkonde — jair, viertich, vierhondert, daironder, voirgeruert.
Meurse charters

+

: enkelspelling verschijnt vóór г С dent.) en in
oorspr. wgerm. 2r-, echter met concurrentie, vooral
vôôr г + dent., van de dubbelspelling.

Buiten ge

noemde posities heeft de enkelspelling niet veel te
u 4- ь
335
, T T T .„ 1346
betekenen

: L III 429

vurwarden. gevurwart,

vuruielen pret. 3 pi., flurse "rieurs" СЗх), Vortmer,
Irstwerf, dirde, dirdehalf, wurde, wurden, heft
"heeft" 3 s., minre poss. — d a e r , daeraen, daerousr,
daerup, meer, Vortmeer, wanneir, hiermede, hierna,
1 T^fì

hiernamaels; L III 560

ghetuch —

jaer, daer-

toe, daerup, heirlicheyden, Muerse; L III 658
werbrieue, irst, irste, orkunde, tol hu s — weikoer,
1372
Hoerse, tolhuys, tolhuis; L III 721
herscap,
hir ouer, hirinne — heirlicheiden, der Hoemberger
weyrt/weert, Moirse (7x), hoirde pret. 3 s., oirkun1373
de; L III 744
mir pers.dat.s., hierna, wurde,
orkunde, usser "uit de", ussgescheiden—dairna,
1 37R
vur, vurschreuen, daran,

noerse; L III 7Θ7

dartzu, herna, irs poss.f.s., yrre id., erwirdigen,
ertzebusschoffs, geburde [2x), g u t — y r e , yren,
1392
Noerse; L III 975
darvur, vorworden, wurde pret.
opt. 3 s., orkunde, hilch "huwelijk", sickerheit,
briffs gen.s. — M u e r s e , Noirse [4x), brieff [2x),
1393
breyff(s) (2x), briefs; L III 990
manbar, wurde
pret.opt. 3 s., orkunde, Allerhilgen—eer deer
tyt, voirt, volvoirt p.p., Muerse (2x); L IV 32

1405

Wir, Sarwerden, wardeyn, forder, Urkunde, glichniss,
fins adj.gen.s., nit —
л л л с

L І

9В

wairheyt (2x), Moers (2x);
^

darynne, darumb, vort. Morse СЗх), wor

den pres. 3 pi., don inf. — d a i r , waerheit, cleer141Θ
liehen, Moirse СЗх), doin; L IV 111
Wir, Sar-

- 47Θ werden, darin, darumb, herna, hievur, herzen, merre
"meerdere", eirwirdigen, sent riertinsmisse, vort,
urkonde, gutduncKen —

jaer, jair, jaerliger, heer-

licheiden, Noerse; S 1421 Wir, Sarwerden, dar,
Carthen, h<er>nafnails, vntgaenwerdigen "tegenwoordige", vur-, vrkonde—Eirbe<re>n, meerre, moerse;
1423
L IV 150
Wir, Sarwerden, dama, herna, erberlichen, vur, vort, hant "hebben" 3 pi., wilne. Gulge (4x), getzuch dat.pl. —

wairheyt, viertzien,

vierhondert, Hoirse.
Aan de hand van het ons nu ter beschikking staande materiaal aangaande de "ongemo
tiveerde" enkelspelling van vocalen, kunnen wij komen tot de volgende ter zake dienen
de, tevens afrondende, kenschets :
De onderhavige enkelspelling doet zich kennen als een verschijnsel dat goed verte
genwoordigd is in onze oudste oostmnl., met name mlimb., bronnen, getuige de situatie
in Servatiusfragmenten, Aiol, Oudenbiezen, Maastr. charters. Leven van Jesus, Chris
tina, Lutgart A, Gezondheidsregels, Tristan.

Van deze vertonen de Servatiusfragmen-

ten een homogeen beeld, maar in de latere geschriften, reeds van Aiol af, zijn er
beperkingen, het minst in Gezondheidsregels en Tristan, die het spellingbeeld van
de Servatiusfragmenten hier dicht benaderen, terwijl ook onze Maastr. charters zich
daar vrij goed bij aansluiten.
gens ook Gloss. Bern..

Een hoge frequentie aan enkelspellingen heeft overi-

In de overige hier bedoelde teksten zijn de grenzen echter

enger :
1. de enkelspelling verschijnt er vooral vôôr г [+ dent., soms andere cons.);
2. de enkelspelling verschijnt er buiten de positie vóór г [+ cons.) vooral voor wgerm.
δ en wgerm. ij, nl. in Aiol en Gudenbiezen, of voor wgerm. Q alleen : Leven van Je
sus.
In de oostmnl. bronnen die jonger zijn dan de zoeven vermelde, is, met restricties
voor de Limb. Sermoenen, zoals trouwens enigermate ook voor Nieder-Maas-Glossen, Lat.337
, alleen de positie vóór г (+ dent, of, na wgerm. иг-,

Mnl. Voc. en Gloss. Harl.

andere cons.) als kerngebied van de enkelspelling overgebleven, met dien verstande
dat de dubbelspelling ook in dit kerngebied-zelf haar positie versterkt heeft. De
toestand in de Venlose charters is enigermate illustratief voor de overgang van oud
naar nieuw : Venlo 1320 vertoont nog min of meer de trekken van de oudere periode,
terwijl in de latere Venlose documenten duidelijker de positie vóór г + dent, als ba
sis der enkelspelling fungeert.

In de Gelderse charters is een dergelijke overgang

niet of nauwelijks aanwezig, aangezien oude enkelspellingen als in jjt^ 12B6, utgesat
1286, brif 1308, hif 1320, dor 1286, dar 1286, hir 1286, mer 1313 3 3 8 , e t c , de laat
ste vier bovendien vóór r, een toch wel geringe frequentie hebben.

De Belgisch-Lim-
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burgse oorkonden Kennen reeds vanaf het begin, i.e. Guigoven 1277, de jongere situatie, die wij ook zonder meer vinden in de Sitt. charters en blijkbaar eveneens in
het Maastr. Stat. Boek.
Voor onze bronnen die oostelijker te situeren zijn dan de ter sprake gekomen oostmnl. teksten, constateren wij eveneens een bepaalde ontwikkelingslijn, die daarbij
gelijkenis vertoont met de gang van zaken in onze oostmnl. documenten.

Een vroeg ge-

schrift als Floyris heeft in zijn enkelspelling dezelfde spreiding als de Servatiusfragmenten, welke situatie ook wel terug te vinden is in de oudere Gulikse charters.
Beperkter is te dien aanzien het beeld in Bestiaire, Rother, Karlmeinet en Göllheim,
met in de laatste bron dezelfde overheersing van de enkelspelling bij gerekte vocalen in sec. gesloten syllabe als wij reeds opgemerkt hebben in de Limb. Sermoenen.
Duidelijker, hoewel niet uitsluitend, gebonden aan de positie vûôr г (+ dent, of,
ook nu na wgerm. иг-, andere cons.] is de enkelspelling in Judenschreinsbuch, Hagen,
Pilgerfahrt, de jongere Gulikse charters en de Meurse charters.

De overgang van oud

naar nieuw zien wij zich aftekenen in de Gulikse charters : de oudere Gulikse docu
menten kennen nog de oude situatie, terwijl in de latere stukken de enkelspelling,
naast dubbelspelling, vooral optreedt vôôr г (+ dent.] c.q. in oorspr. wgerm. ur-.
Eeh zeker tweeslachtig karakter vertoont Hagen, aangezien de enkelspelling er ook
nog een hoge frequentie heeft voor wgerm. ΐ en wgerm. 0.

Opvallend is het feit dat

in Dramenbruchstücke ook vôôr г (+ dent.] de enkelspelling niet bijzonder goed ver
tegenwoordigd is.
Wanneer wij nu, ter afsluiting van deze paragraaf, trachten de Sittardse "onge
motiveerde" enkelspelling van vocalen haar plaats te geven in de omschreven oostmnl.mrijnl. context, moeten wij vaststellen dat de Sittardse Orthografie hier in wezen
een bepaalde fase vertegenwoordigt in een vrij gestadig voortgeschreden, geografisch
brede ontwikkeling, t.a.v. welke fase de Sittardse charters zich op hetzelfde niveau
bevinden als de contemporaine Belg.-Limb., Venlose en Gelderse oorkonden enerzijds
en de gelijktijdige Gulikse en Meurse stukken anderzijds.

Dit niveau herbergt duide

lijk een archaistisch overblijfsel van weleer, dat door het conservatief karakter
van de chartertaal zijn reeds uitgebloeid leven verder rekt.

De Rijnlandse resp.

mfr. impulsen die voor Sittard, maar ook voor elders in het oostmnl. gebied, niet te
loochenen zijn, bieden de Sitt. oorkonden daarbij wel hulp in de vorm van enige meer
of minder frequente woordtypen, maar deze kunnen het spellingsysteem als zodanig
niet beïnvloeden.

De woordontleningen aan het westen spelen hier in het geheel geen

rol, én t.g.v. hun gering aandeel én door het feit dat ze in elk geval beantwoorden
339
aan een standaardmnl. klankontwikkeling
en dus in die zin niet "opvallend" zijn.
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§37

De o superscriptum

De о superscriptum, de Kleine o die boven bepaalde letters of letterverbindingen
wordt geschreven, verschijnt, met varianten, in de Sittardse charters in de volgen
de combinaties :
u, ü, ΰ
Γ

v

: huren inf. 1349 e.V., huren poss.pl. e.var. 1349 s.v., Jude 1349, vSwen

i"l Τ

LL1

*

J

o

o

o

eig. 1350, guden e.var. 1352 F e.V., mughen pres. 3 pi. 1352 F, vursz
e.var. 1360 e.V., bruder 1367 (2x], jaergulden e.var. 1369 e.V., munten
acc.pl. 1379 14, tuters eig.gen.s. 1379 И (naast Tuters in het afschr.),
ducke 1379 Η [naast ducke in het afschr.], dartü CA] 1379 M, getuge 1379
M (naast getuge en naast 2x getughe in het afschr.), e t c ; houereide
1379 J (2x), ophouen top. 1379 J, erSe e.var. 1379 J, leSende 1379 J,
wiue 1379 J, ouermitz 1379 J, gescrieuen 1379 J, sint serSoes 1379 J,
BoSen 1379 J, aue 1379 J, tseSentich 1379 J, etc.; vtJr 1390, vürsz 1390
(10x), vürwarden dat.pl. 1390, munten acc.pl. 1390, schtJldich 1402,
vursz 1390 (2x). In A 1449 vinden wij nog

en

: gründe, wurden pret.

opt. 3 pi., Eruen (2χ], tuschen.
uè, uè,

: duen inf. 1350, 1351, 1379 J (4x, 1x duen), huer poss.pl. 1350 e.V.,

ue, üe

rueden 1352 Ν, guet e.var. 1367 e.V., suelen pres. 3 pi. 1379 J д.v.,

(uè)

vSer 1379 J, blueniken eig. 1379 J (2x), genSech 1379 J, behuef 1379 J
(2x), mueder 1404, vuele 1404 e.ν. etc.; huer poss.pl. 1349 e.V., zuelen
e.var. 1349 e.V., gued e.var. 1350 e.V., vrbuer 1352 F, rueden. Rueden
1352 N (naast rueden). vueг 1362 (Зх), 1367, huens eig. 136Θ, pluechmekers eig. 136Θ, sueken inf. 136B, duen 1379 J, etc.; suelen 1352 Ν,
huer poss.pl. 1353 JA, 1357, guet 1368; hue'r 1360; suelen 1390 (Зх). In
A 1449 staat ook guet.

ui, u0i

: huis e.var. 1379 П (Зх), 1404, 1411 (6x), guits "goed" subst.gen.s. 1411,
gasthuis 1404; gasthuise 1404.

uy, uy
(uy)

: huys e.var. 1379 M e.V., guyt "goed" subst. e.var. 1379 J e.V., versuymlieh 1417, bSyten 1427, verluys 1433, sant kuylen 1439, gebrSyche 1443
N, nuyn "negen" 1443 N (2x), Guylche "Gulik" 1443 N, ook buynre "bunder"
A 1402 (naast buynre]; vuyrpijl eig. 1399 0 (naast vuyrpilz gen.s.);
ook tuynen dat.pl. A 1352 N (naast tuijne gen.pl.).

0

au

o

o

: äussern eig. 1402 [naast äussern in het afschr.), aussems gen.s. 1404,
pauwels eig. 1421;

laum eig. 1443 F, baute<n> eig. 1450 0; huysfrauwe

1443 N (naast 3x vrauwen en 1x huysfrauwe).

- 4Θ1 auy

: bauytKe "lijkwade" 1421 (naast bauyts dat.pl.].

ou

: knoupe eig. CA) 1379 П, RykoSt eig. 1379 И Cnaast 2x Rykout), Rikout
А 1379 И (naast 2x Rikout], goude subst.dat.s. 1379 J (Зх, naast 1x
goude), Arnout eig., Arnouts gen.s. 1411 (naast 2x Arnout en 1x arnout),
schout "schuld" 1417, vroSwen gen.s. 1421 (4x, naast 6x vrouwe<n> gen./
dat.s.), gegoulden p.p. 1443 N, h<er>tzougen aces. 1443 N (naast 3x
h<er>tzougen); boume gen.pl. A 1352 N.

eu

: meufelz eig. (A) 14D2, leut top. 1414, heumoent 1433, heut "hoofd" 1446
(naast 2x heut in 1399 0 en 2x heut in A 1446).
o

o

oeu

: ghoeuwe kad.ben. 1450 0.

ν

: vrbaer 1350 (naast lx vrbaer).

г

: vrbaer 1350 (naast vrbaer), 1360 (2x), 136Θ, huren inf. 1350, 1362, 1357,
hure[n) poss.pl. 1351 (2x, naast lx huren), 1352 N (2x), 1356, hufe poss.
f.s. 1362, vursz 1362 (4x, naast 4x vursz), 1369 (4x), vurscreuenre,
o

vurscreue<n>re 1369.
j?soen 136Θ, pu?stroete dat.s. 1369, loeshei? 1369

340

auent 1443 N.
a

: nacomelinge 1379 M (2x, naast 2x nakomelinge in het afschrift).

oe

: toe 1379 14 (naast toe in het afschrift).

De afschriften hebben nog de combinaties uu en uij : fruuchten dat.pl. A 1352 Ν,
huijs A 1401.
N.a.v. het zoeven gegeven overzicht dienen de volgende opmerkingen gemaakt te
worden :
1. De vorm van het superscriptum is niet altijd een zuivere o.

Meermalen staat er

iets dat op een e lijkt, zonder dat het desbetreffende teken ook daaraan geheel
341
beantwoordt
. In het stuk van 1390, alsmede bij het geïsoleerd staande schüldich 1402, zijn van de o superscriptum twee puntjes overgebleven, die men niet
342
moet zien als umlautsteken
. In A 1449 vinden wij i.p.v. twee puntjes twee
streepjes, die ofwel verticaal naast elkaar staan [tuschen], of schuin naar elkaar toelopen, zodat een kleine ν ontstaat : gründe, wurden, Eruen, guet.
2, Aangaande de positie van het superscriptum kan aan de hand van ons overzicht vastgesteld worden dat het in principe een teken behoort te zijn op de letter u. Niettemin is in dit opzicht door de diverse schrijvers niet altijd even grote zorgvulo

digheid betracht, wat tot gevolg heeft gehad dat de

dikwijls een beetje naast

- 4Θ2 vermelde plaats terecht is gekomen, hetgeen wij in het' overzicht niet altijd kon
den weergeven.

Bij de schrijfwijze ue staat het superscriptum vaak midden boven

beide tekens, iets dat eveneens bij de lettercombinatie ui Cuy] voorkomt. Ook
o

kan de

o

o

geheel op de naast u staande letter beland zijn : suelen 1352 Ν, huer

1353 JA e.V., hufeCn) 135G e.V., vufsz e.var. 1362 e.V., mutsoen 1368, putstroete
1369, of zelfs nog verder : huer 1'360, Als een zodanige "verschrijving" is eveno

o

tueel ook de spelling uy in vuyrpijl 1399 D te beoordelen, maar anderzijds kan
hier evenzeer sprake zijn van een samentrekking van twee punten boven de y, welke
343
twee punten volgens Lasch
afkomstig zijn uit de grafie ij. De eerste fase
van zulk een samentrekking is dan wel het boogje dat wij vooral in de latere Sittardse oorkonden dikwijls boven de y aantreffen.

In dit verband moeten wij ook

o

de aandacht vestigen op de spelling kynde<ré> 1443 N.

De opvallende o superscrip-

tum op г in vrbaer 1350, 1360 (2xD, 136B moeten wij waarschijnlijk zien als een
344
teken dat eigenlijk op de letter v, met de waarde van u
, had moeten worden geO

plaatst, maar ernaast is beland, evenals de

g

in vrbaer 1350. Een dergelijke ver

klaring gaat echter niet op voor de superscripta boven t, n, a en o in loesheit
1369, auent 1443 N, nacomelinge 1379 M en toe 1379 M.
Ook al blijkt uit ons overzicht dat het superscriptum in beginsel een teken is op
de u, toch ontbreekt zelfs boven deze letter de o in veel gevallen, met het ge
volg dat onze charters regelmatig doubletten vertonen van woorden met en zulke
zonder superscriptum.

Enkele daarvan hebben wij in onze opsomming al vermeld,

maar ter nadere illustratie wijzen wij b.v. ook op de situatie in 1379 J, waar
o

o

o

naast elkaar staan : joerguld, joergulden, Joergulden, ioergulden —
o

o

sculdech —

sculdech; vursz e.var. (15x] —

o

jaerguld;

o
o

vursz (2x]; houereide —
o

o

houereide;
o

ophouen — ophoue<n>; liueringhe<n> — 1іц<ег>еп; duen, duen — duen; goude —
345
goude.
Zulke woordparen c.q. -groepen kunnen wij eveneens in de andere oorkon
den waarin het superscriptum verschijnt, aantreffen.
In punt 2 hebben wij erop gewezen dat het superscriptum op of nabij het teken ν
kan staan, wanneer dit de waarde heeft van het vocaalteken u.
sonant staat echter nooit een superscriptum.

Boven ν als con

Evenwel blijft in de regel ook bij

o

o

de vocalische ν de
achterwege, d.w.z. dit teken verschijnt alleen in vrbaer e.
var. 1350 (2x3, 1360 (2x], 136Θ, maar ontbreekt boven ν in gevallen als vrbuer
346
347
1352 F, vrbaer 1367, vrkonde 1443 N (2x)
, vmmerrrKer>e e.var. 1379 J e.v.
vnderpant e.var. 1402 e.V. etc, vmb e.var. 1443 N e.a., vp[p) 1402, 1443 N, 1450
34B
349
0

, vter 1369, vren 141Θ, nv 1436, 1439 (3x), vytghesceyden e.var. 134B e.v.

Gaan wij de chronologische verbreiding van het superscriptum na, dan stellen wij
vast dat er te dien aanzien geen duidelijke lijn te ontwaren valt.

Dit teken is

nu eens beter, dan weer minder goed vertegenwoordigd en in sonvnige stukken ont
breekt het zelfs.

Dit laatste is het geval in 1348, 1435, 1436, evenals in A 1353

- 483 о

N [naast 2χ

о

in het or.) en A 1446 [naast 3x

in het or.), terwijl de frequen

tie zeer gering is in charters als 1426, 1428, 1443 F, die elk slechts éénmaal
een superscriptum bevatten.

De hoogste frequentie daarentegen hebben de oorkon-

den 1379 J en 1421.
Na de zoeven gegeven oriënterende beschouwingen moeten wij trachten de aanwezigheid van het superscriptum in de Sitt. charters toe te lichten.

De kernvraag is

hier : heeft het superscriptum in deze documenten een bepaalde functie ? Vooropgesteld moet daarbij worden dat een zodanige mogelijke functie tweeledig is :
1. het superscriptum kan een bepaalde klank nader aangeven;
2. het superscriptum kan een bepaald teken nader aangeven, d.w.z. helpen een bepaalde letter, i.e. de u, te onderscheiden van tekens die daar veel op lijken, vooral
^
de n, ook welπ de
m
3 5 0

Wij menen dat een antwoord op de zojuist gestelde vraag zonder meer duidelijk is :
Zoals reeds geschreven, ontbreekt het superscriptum dikwijls.

Het blijft zelfs

opvallend vaak achterwege bij de combinatie u + m, terwijl bij de verbinding u + π
de situatie voor de bovengeschreven o niet veel gunstiger is, aangezien ook daar het
superscriptum dikwijls afwezig is, getuige de volgende keuze van voorbeelden : 1352
N tune, tunen; 1379 J Junij; 1399 J januarius; [A] 1401 junio; 14D2 Bun[r]e, vierhun
dert; 1404 orkunden; 1411 orkunde<n>, munst<er>geleen; 1414 junio; 1418 orkunde;
1421 A<n>nuntioy; 1425 vierhundert; 1426 vierhundert; 1428 vierhundert; 1436 januaгіо; 1443 N nu (2χ, naast 2χ nu). De gesignaleerde absentie van het superscriptum
alleen al is voldoende, al zullen andere argumenten aanstonds nog ter sprake komen,
om tot het inzicht te geraken dat het gebruik van bedoeld teken zeker niet de expo
nent is van een —

nog —

levend systeem, met welke functie dan ook.

De doubletten

van woorden met en zodanige zonder superscriptum symboliseren deze functieloosheid,
terwijl ook de reeds vermelde onnauwkeurigheden bij de plaatsing van het superscrip
tum niet wijzen op een bedoeling het teken u meer reliëf te geven, t.a.v. welk feit
eveneens de spelling auent 1443 N niet aan onze aandacht mag ontsnappen.
Wanneer het gebruik van het superscriptum niet een kwestie is van een levend
systeem, met een bepaalde functie, kan er alleen sprake zijn van een zekere gewoonte,
zodat het nu zaak is deze usance nader te bepalen.

Twee omstandigheden vallen te

dien aanzien direct in het oog :
1. het superscriptum verschijnt zowel boven de vocalische als op de consonantische
u, d.w.z. u = v, waarbij wij overigens in het laatste geval zeker niet te doen
hebben met een bepaalde klankindicatie, aangezien de klankwaarde van deze u onmo351
gelijk aan verandering onderhevig kan zijn
;
2. het superscriptum ontbreekt echter meestal, zoals eerder geschreven, wanneer i.p.
v. de vocalische u het teken ν verschijnt.

- 4Θ4 Met gebruikmaking van deze waarnemingen zijn wij in staat het gebruik van het on
derhavige teken in de Sittardse charters op intern vlak te definiëren : de aanwezigheid van het superscriptum in deze oorkonden is grotendeels een exponent van een bepaalde, echter functieloze binding van de

aan de grafie u.

In deze formulering is

tevens ruimte gelaten voor het, sporadisch, gebruik van het superscriptum bij andere
letters dan u, nl. v, t, n, a, o, op v/elk gebruik wij straks, met beter inzicht in
deze aangelegenheid, nog zullen terugkomen.
Behalve een intern aspect heeft de zojuist geformuleerde waardebepaling van het
superscriptum in de Sittardse charters ook een externe dimensie.

Het is namelijk

zeer onwaarschijnlijk dat de omschreven schrijfgewoonte in Sittard zo maar uit de
lucht is komen vallen.
of zijn geweest.

Elders moet het gebruik van het superscriptum zinvoller zijn

Op herkomst en verbreiding van het superscriptum moet dus nu wor-

den ingegaan, teneinde aan dit onderdeel van de msitt. Orthografie zijn plaats in
het ook nu weer aan te nemen geografisch breder verband te geven.
Aangaande de herkomst van de o superscriptum hebben wij de mededeling van Gysse352
o
ling
dat voor wgerm. ô de spelling u, "u of ν met bovengeschreven o", afkomstig
is uit het Rijnland (Keulen) en sedert de 12de eeuw veelvuldig voorkomt te Utrecht,
o

Gelderland en Limburg, met als vroegste voorbeeld in de Nederlanden Vda, geschreven
o

in 1096 te riunsterbilzen. Op Rijnlandse oorsprong van de tekencombinatie u voor
353
wgerm. 6 wijst ook de vermelding van Dornfeld
dat de oudste mrip. bronnen hier
"u oder auch u, was eben u bedeuten soll", hebben. Buiten het domein van de wgerm.
ô zien wij echter geen aanwijzingen voor een oudere Rijnlandse gewoonte aangaande
het gebruik van de combinatie u
Nu wij iets meer weten over de geografische herkomst van de o superscriptum, moeten wij ook een beeld trachten te krijgen van de latere verbreiding van dit teken in
355
"
het mnl.-mrijnl. gebied.

Voor het mnl. nu plaatst Van Loey

t.a.v. wgerm. u in

open syllabe + umlautsfactor en wgerm. ô de schrijfwijze u "in het Dosten".

Buiten

het oostmnl. wordt het superscriptum door hem niet gesignaleerd, ook niet in Utrecht.
o

Uit zijn Zuidwestbrabants materiaal tekenden wijzelf alleen het voorbeeld cattenbruch
1297

op.

Vermelde gegevens wijzen erop dat het verbreidingsgebied van de o su-

perscriptum in de loop van de tijd eerder ingekrompen dan verruimd is.
Voor het door Van Loey aangeduide "Oosten" en voor het mrijnl. kunnen wij, ЬеЬаКэ
van de zo straks voor Sittard opgesomde voorbeelden, ter nadere informatie gebruik
maken van het materiaal dat wij in ander verband reeds bijeengebracht hebben in H 15,
23-26, 2Θ-32.

Mede aan de hand van deze gegevens kunnen wij dan de volgende situatie

schets maken :
357
Buiten de Belgisch-Limburgse
en Sittardse charters komt het superscriptum op
een enkele uitzondering, b.v. gegeuen Venlo 1386, na, niet voor op de consonantische

- 4Θ5 u.

Deze afwezigheid van de

wordt dan ook, voor de Bestiaire, gesignaleerd door

ηсα

Holmberg

. T.a.ν. de vocalische u is de situatie voor het superscriptum echter

veel gunstiger.

Boven deze u verschijnt het namelijk in de meeste van onze oost-

mnl. en mrijnl. bronnen, hoewel niet in alle.
geschiedt, vertoont echter schommelingen.

De frequentie waarmee dit optreden

Zeer goed is het superscriptum in de om

schreven situatie vertegenwoordigd in Bestiaire en —
ter beschikking hebben —

Rip. charters 13de eeuw.

voor zover wij hier gegevens
Als "goed" zouden wij de ver

tegenwoordiging van dit teken willen stempelen voor Aiol, Guigoven 1277 —

in deze

beide bronnen ontbreekt echter het superscriptum op u = wgerm. u in gesloten sylla
be — Limb. Sermoenen, Sittardse charters, Göllheim en Judenschreinsbuch, als "ta359
meiijk goed" voor Belg.-Limb, charters
en Floyris, als "matig" voor Oudenbiezen, Venlose en Gelderse oorkonden, Oork. Sitt. archief en Dramenbruchstücke, als
"vrij matig" voor Gezondheidsregels en Tristan, als "zwak" voor Rother, Karlmeinet
en Gulikse charters, en als "gering" voor Heurse charters.

Nu moeten wij t.a.v.

de laatstvermelde twee bronnengroepen, t.w. de Gulikse charters, waarin wij het superscriptum alleen konden registreren in de stukken vóór 1300, en de Meurse charters, waarin wij het superscriptum slechts aantroffen in S 1421, erop wijzen dat
wij voor onze kennis hier grotendeels afhankelijk zijn van de lezing van Lacomblet.
Wij achten het zeer wel mogelijk dat deze weinig waarde heeft gehecht aan de weer1261
gave van de superscripta. Zo wijken in dit opzicht zijn transcripties L II 506
en L III 530
, zonder superscripta, duidelijk af van de parallellen in Wilhelm,
I^R*^

17R1

i.e. W I 55
hebben.

en W I 69 A/B

, die wél, en zelfs niet weinig, superscripta

Geen superscriptum, om ons overzicht te besluiten, troffen wij aan in Ser-

vatiusfragmenten [wanneer wij althans afzien van een alleenstaand, moeilijk te beoordelen here poss.pl.
1294 A 6 en 1372 —

), Sint-Pieter 1294 MA en 1294 ME, Maastricht 1294 A 4,

Maastricht 1349 heeft in elk geval de voor wgerm. ô —

Leven van

Jesus, Hagen en Pilgerfahrt.
Een en ander samenvattend, komen wij tot de volgende geografisch-chronologische
synthese :
Hoewel, althans voor wgerm. δ, de Rijnlandse oorsprong van de tekencombinatie u
als gegeven kan worden aangenomen, blijkt de situatie in het mrijnl. voor het super
scriptum toch niet stabiel te zijn, ook niet wanneer wij rekening houden met de zo
juist omschreven waarschijnlijke nalatigheid in de registratie van Lacomblet.

Het

door Dornfeld voor de oudste mrip. teksten gesignaleerde "auch u" manifesteert zich
al direct in Rother.

Beter handhaaft het superscriptum zich in het overgangsgebied

naar het mnl. : Floyris, later Bestiaire, daarnaast in Judenschreinsbuch en een re
latief zuidelijke bron als Göllheim.

In jongere geschriften als Hagen en Pilger-

fahrt ontbreekt het superscriptum blijkbaar daarentegen.

- 486 T.a.v. onze oostmnl. bronnen valt het op dat het superscriptum afwezig is in de
Servatiusfragmenten, onze oudste oostmnl. tekst —
tie in de vroege, Rijnlandse Rother —

wij herinneren ons hier de situa-

en in de zo straks genoemde charters uit

Sint-Pieter en Maastricht, en slechts "vrij matig" vertegenwoordigd is in Gezondheidsregels en Tristan, beide eveneens behorend tot onze oudere oostmnl. bronnen.
Veel gunstiger daarentegen is de positie van het superscriptum in Aiol en, iets later, Guigoven 1277.

In het zuidelijk gedeelte van het oostmnl. blijft deze positie-

ve situatie voorbestaan, Oudenbiezen echter daargelaten, maar in het noordelijk gedeelte ervan bereikt het superscriptum, wanneer wij afgaan op de Venlose en Gelderse
charters, geen hogere frequentietrap dan "matig".
Na het nu geschrevene kunnen wij het wagen een plaatsbepaling te geven van de Sittardse charters t.a.v. het bezigen van de o superscriptum.

Wij menen namelijk de

conclusie te mogen trekken dat de Sittardse Orthografie in deze aangelegenheid enerzijds aansluit bij een zuidoostmnl., daarnaast ook nog steeds in het mrijnl. voorkomend, gebruik, maar anderzijds, met de grafieën au, ou (Se, t, ñ), getuigt van een
variatie die groter is dan die in de overige oostmnl. bronnen.

Dit laatste feit én

de omstandigheid dat in de Sittardse oorkonden de frequentie-zelf van het superscriptum groter is dan die in de gelijktijdige Belg.-Limb., Venlose en Gelderse
charters wijzen op een bepaalde mate van zelfstandigheid.

Wij kunnen dan ook de Sit-

tardse situatie op het gebied van de o superscriptum formuleren als een zekere eigen
ontwikkeling van een reeds gegeven stramien.

Aan deze omschrijving moeten wij dan

aanstonds de opmerking toevoegen dat met vermeld proces tevens een element van herwaardering van dit stramien gepaard gaat :
Wanneer wij voor onze oostmnl. en mrijnl. bronnen een antwoord zoeken op de reeds
voor de Sittardse charters gestelde vraag of de o superscriptum meer op het domein
van een klank- dan wel op het gebied van een tekenonderscheidende functie gesitueerd
moet worden, komen de volgende feiten naar voren :
1. Het superscriptum is in vele van onze bronnen, echter niet in de Sittardse charters, doorgaans of geheel afwezig op u = wgerm. u in gesloten syllabe : Aiol И х
o

cussen; voor η staat alleen u], Guigoven 1277, Oudenbiezen, Venlose charters,
пси

Gelderse charters (alleen "vereinzelt" u in geval van umlaut
steeds u

; vóór η staat

), Gezondheidsregels (alleen u in jjp en vrught), Tristan (alleen

o

burch], Floyris, Rother, Karlmeinet, Dramenbruchstücke, Hagen, Pilgerfahrt, Gulikse charters, Meurse charters.
2. Buiten de Belg.-Limb, en de Sittardse charters is, zoals reeds geschreven, het
superscriptum doorgaans afwezig op и = v.
3. In Guigoven 1277, Tristan en Floyris staat het superscriptum regelmatig, in laatst
genoemde bron bij wgerm. δ zelfs veelvuldig, daarnaast ook in Gezondheidsregels

- 487 en, in \/ss(-), in Judenschreinsbuch, op ν = u, waarbij wij de door Gysseling vero

melde oude "v met bovengeschreven o", verpersoonlijkt in Vda Пипsterbilzen 1096,
о
ЗБ4
in herinnering brengen.

In Bestiaire wordt ν steeds als vocaal

tijd als consonant gebruikt

, maar ν al-

. In deze tekst staat trouwens i.p.v. de voca-

lische и in de woordanlaut in de regel v, waarbij echter de o superscriptum doorgaans opschuift naar de plaats boven de, c.q. een, op de ν volgende consonant.
In deze feiten nu ontwaren wij een antwoord op de bovengestelde vraag, welk ant
woord wij als volgt willen omschrijven :
In de oostmnl.-mrijnl. context zal aan het gebruik van de o superscriptum niet een
streven naar tekendistinctie ten grondslag hebben gelegen.

Veeleer is het aanvanke

lijk de bedoeling geweest met de 0 een klank te markeren en wel in de eerste plaats
een met de grafie и verbonden lange vocaal, nl. de equivalent voor wgerm. и in open
syllabe, o, 0 en iu, in de desbetreffende periode de waarde [ oe] of, met umlaut, [uu]
4R7

hebbend

4RR

. Dit alles pleit intussen niet tegen de opvatting van Dornfeld

dat

o

de schrijfwijze и ontstaan is uit uo = wgerm. 6.

Of overigens de e boven de u, welke

combinatie wij, voor een vocalische waarde, relatief dikwijls aantreffen in Dramenbruchstücke, minder vaak in Judenschreinsbuch, een eigen functie heeft (gehad], dan
wel een variant is van de

, is niet met zekerheid te bepalen.

Confrontatie van het nu gevonden resultaat met de zo straks voor Sittard omschreven bevinding dat het gebruik'van het superscriptum aldaar grotendeels getuigt van
een bepaalde, echter functieloze binding van de

aan het teken, i.e. u, leidt, me-

nen wij, tot het inzicht dat bij het Sittardse voortborduren op het oude stramien de
eigenlijke zin van de o superscriptum zeker niet voor ogen heeft gestaan, zodat wij
o.i. met recht konden gewagen van een element van herwaardering van dit stramien.
o

Het schaarse gebruik van de

op of nabij de ν = и doet aan dit feit geen afbreuk.

Weliswaar is het superscriptum op deze ν in oorsprong een klankmarkering, naar wij
zagen, maar de omstandigheid dat het in Sittard slechts vijfmaal en wel in hetzelfde
o

woord, i.e.

oorbaar , verschijnt, bij uitsluiting van vrbuer 1352 F, vrbaer 1367,

vrkonde 1443 N C2x], vter 1369, vren 141Θ, nv 1436, 1439 (3x), benevens de andere
o

reeds genoemde gevallen van de onderhavige v-spelling, wijst t.a.v. de

in elk ge

val niet op een levend systeem dit teken boven de ν = и als klankaanduiding te ge
bruiken,

Veeleer is ook hier sprake van een binding aan het uiterlijk kleed, in dit

geval aan een bepaalde woordspelling.
Merkwaardig is overigens de overeenkomst tussen het gebruik van het superscriptum
in vrbaer 1350, vrbaer 1350, 1360 C2x), 136Θ enerzijds en de door Holmberg voor de
Bestiaire geconstateerde verspringing naar achter van de eigenlijk op de v-zelf
o

thuishorende

. Wij kunnen niet uitmaken of er bij dit parallellisme sprake is van

een gemeenschappelijke achtergrond of van toeval.

- 4ΘΘ Niet alleen in de

boven de v, maar ook in het superscriptum op de t, η en o in

loesheif 1369, auent 1443 N en toe 1379 Π vermogen wij niet een klankaanduiding te
zien, ook niet wanneer wij toe gelijkstellen met jtu
. T.a.v. nacomelinge 1379 M
371
moeten wij opmerken dat Moors
van mening is dat in de vier alleenstaande Belg.Limb. vormen avont, koren, laten, gheraempt met de o superscriptum een "verandering
o

van klankwaarde" bedoeld kan zijn en wel "naar Duits voorbeeld". Indien de
in
ons nacomelinge werkelijk de verdonkering van wgerm. â, dus een [ao]-klank, aangeeft
372
—

bedoelde spelling verschijnt in 1379 Π in elk geval twee keer —

evenals in de vermelde Belg.-Limb, vormen, bij uitzondering —
ook nakomelinge (2x] —

hebben wij,

A 1379 M heeft dan

te doen met functionele klankmarkering, met welk feit wij

aan het einde zijn van onze poging een waardebepaling te geven van de o superscrip
tum in de Sitt. charters.
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Hoofdstuk 7

§ 38

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Samenvattende tabellen en overzichten

Alvorens in de volgende, tevens laatste paragraaf recapitulerende slotbeschouwingen te geven over bouw en resultaten van ons onderzoek, willen wij nu dit slotdeel
inleiden met een aantal tabellen waarin de vocaalschrijfwijzen van onze charters
spellinggeografisch bijeengezet zijn, gevolgd door aanvullende overzichten betreffende de chronologische structuur van deze spellingcategorieën, hun relatie tot de vocaalspelling in andere chartergroepen, hun combineerbaarheid met de nsitt. klanksituatie, hun mogelijke msitt. klankachtergronden en de afwijkingen die zich in de
door ons ter vergelijking aangevoerde afschriften t.a.v. de vocaalorthografie der
originelen voordoen.
Als eerste tabel dient een opsomming gegeven te worden van die elementen die wij,
voortbordurend op onze in $ 4 gemaakte afbakening dienaangaande, beschouwen als oostmnl.,

in die zin dat, hoewel veel van deze spellingverschijnselen ook elders voor-

komen, ze door hun optreden in groepsverband karakteristiek zijn voor het door ons
omschreven oostmnl..

Voor Sittard vormen ze de belangrijkste groep en het is be-

slist niet onlogisch dat^de schrijvers van de Sitt. charters bij spellinggebruik niet
te ver van huis gebleven zijn.

Bedoelde schrijfwijzen zijn :

1. Spelling e(-} voor wgerm. â + oude umlautsfactor : weren e.var. pret.opt. 3 pi.
1346 e.V., gheue e.var. "gaaf" 1350 e.v. e t c , tegenover o.a. ae in apenbaerlich
1348, etc. ($ 8 ) .
2. Spelling e voor ogerm. a in open lett. + sec. umlautsfactor : Pluechmekers 13Б8,
etc.

[$ 9).

3. Spelling e voor niet vóór 1 + dent, staande ogerm. a in gesloten lett. + sec. umlautsfactor : penre, penres 1352 F, becker 1433 (3x), belestich 1446, e t c , tegenover standaardmnl. a in pachtelics 1352 N, 1353 JA ($ 10).
4. Spelling e voor ogerm. a in gesloten lett. + functionele (morfologische) umlaut :
Hensk<en>, hensken, henskens 1435, gefellet pres. 3 s. 1443 N; ook wel hedde pret.
opt. 3 s. 1418, 142Б en waarschijnlijk eveneens lempken eig. 1402 ($ 10).
5. Spelling e voor ogerm. a vôôr г + lab. of vel. : ermeη e.var. "pauperes", "-um",
"-ibus" 1399 J e.v., merck 1450 И, of, voor wgerm. ë vôôr г + vel., in merct 1379
H, merekt 1449, wellicht ook audenmerct eig. 1353 N; tegenover deze e-spelling
staat standaardmnl. a in armen e.var. "pauperum" c q . "pauperibus" 1353 JA [3x)
e.V., arghelist e.var. 1348 e.V., argheren 1352 N, arghert 1379 Π, marc e.var.
1351 e.V., arbeit e.var. 1379 J e.v. [$ 10).
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in gesloten lett. + rückumlaut (Í 11).
7. Spelling ei, ey in meister e.var. 1349 e.V., ein e.var. 1399 J e.a. etc, eyn e.
var. 1348 e.V., deyl e.var. 1348 e.V. e t c , voor ogerm. ai, ohd. ei, tegenover
standaardmnl. e(e) in meesteren e.var. 1348 e.V., Enen e.var. 1353 JU e.V., delen
inf. 1353 JA etc. ($ 12).
6. Spelling ye in yersten 1443 N, 1450 0, voor ogerm. ai, ohd. ê vóór r, tegenover
standaardmnl. ее in eersten 1369 ($ 13).
(

9. Spelling

o

i

o

o

o

ule) in huer e.var. 1349 e.V., huren e.var. poss.pl. 1349 e.V., huen

1414, huen 1414, hun 1421, voor ogerm. i in al dan niet open lett., tegenover
standaardmnl. ae in haer en standaardmnl. e in hen 1352 N ($ 15).
10. Spelling o(e), ten dele getransformeerd in oi (oy), in voele e.var. 1390 e.V.,
vole 1411, voll 1401, hoer e.var. 1390 e.V., hore 1379 PI, hoire e.var. 1379 M,
hoen e.var. 1379 J e.V., oen 1379 M (2x), _hon 1433 (2x), 1450 G, hoin 1404, 1439,
hoyn e.var. 1426, 1433, hoem 1379 J e.V., hom 1411 (2x), 1433 (2x), hoim 1401 (2x),
voor wgerm. i in al dan niet open syllabe, tegenover standaardmnl. ete) in veel
1421 (2x), hen 1352 N, hem 1367 en standaardmnl. ae in haer 1348 ($ 15).
11. Spelling i, y voor ogerm. a vóór π + cons. + primaire umlautsfactor : schinken
inf. 1428, vmbtrynt 1443 N, tegenover standaardmnl. e in kennessen e.var. 1348 e.
v. etc. ($ 17).
12. Spelling i voor wgerm. i vôôr г + cons. : kircke e.var. 1379 И e.V., kirspel e.
var. 1443 Ν (6χ), tegenover standaardmnl. e in kerke e.var. 1352 Ν, 1421, evenals
in kersdag e.var. 1349, 1353 JA, etc (5 18).
13. Spelling i in mit e.var. 1348 e.V., witteliker e.var. 1350 e.V., richter e.var.
1368, 1379 J (2x), voor wgerm. i in gesloten lett., tegenover standaardmnl. e in
met 1402 en wetlich e.var. 1379 M e.V. (5 18).
14. Spelling o, ν in om<rn>erme e.var. 1379 M e.V., vmmerm<er>e

e.var. 1379 J e.V.,

voor, waarschijnlijk, wgerm. iu vóór m, tegenover standaardmnl. e in emmerme<re>
1353 JA, 1360, n<eiïÏ>mermere 1368, met oorspr. wgerm. io vôôr m [$ 19).
15. Spelling a in nugenjnddarttig 1439, voor germ, e ( < i <

î) vôôr г + dent., te

genover standaardmnl. e in -derttich 1435, 1436 [5 20).
16. Spelling e in de art./dem. nom.m.s. 1379 J e.V. (in 1421 : dee), tegenover stan
daardmnl. ie in die 1348 e.v. ($ 22).
17. Spelling ou voor ogerm. au, ohd. ou zonder volgende umlautsfactor : coumans 1369,
ouch 1379 И, 1443 IM, etc., tegenover standaardmnl. o en oe in Coman e.var. 1351
e.V. en loecsel 1399 0 ($ 23).
IB. Spelling eu

voor ogerm. au, ohd. ou + umlautsfactor : heut 1399 0, 1446, tegen

over standaardmnl. oe in coept en vercoept 1348, 1356 ($ 23).

О)
^
19. Spelling u voor wgerm. o in gesloten lett. + sec. umlautsfactor : sulre e.var.
1352 N e.V., su<rn>me<re>n e.var. 1379 J, 1399 J, eventueel hypercorrect in Bum
e.var. 1402 e.V., miedepurterse 1414, purteren 1414.

Tegenover deze u-spelling

staat standaardmnl. o(e] in solre 1411 e.V., porter e.var. 1390 e.V., poerteren
e.var. 1427 e.v. etc. [5 26].
20. Spelling a(e) voor wgerm. o in open lett. : apenbaerlich 134Θ, gaetshuyse 1426,
aepen<en> 1436, haue, ophaSe<n>, tophaue<n> "te Dphoven" 1450 D.

Deze schrijf

wijze is in de eerste plaats (Noordlimburgs-]-Gelders-Kleefs, terwijl de variant
ai in vaigt, vaigts, vaigde 1443 N, vaicht A 1379 И eerder Rijnlands van oorsprong
is.

Tegenover de a-spelling staat standaardmnl. o in openbair 1379 M, opene<n>

1368, houe 1350, ophouen 1352 F, e t c , resp. oe in oepenberlick 1414, pepenen 1414,
hoeuen 1427, ophoeuen, ophoeue<n> 1436, goeds "Gods" gen.s. 1421, Voegt 1421, etc.
($ 27].
21. Spelling o voor wgerm. u in gesloten lett. + umlautsfactor : monten 1362, gemont
p.p. 1433, gemonde<rT> 1433, gönnen inf. 1421, tegenover standaardmnl. u in gemunden 1449, gunnen 1421, e t c , evenals in jaergulden e.var. 1348 e.V., sculdich e.
var. 134B e.v. etc (5 28) .
o

(o}

ν

22. Spelling u,

in su<rrt>me 1350 e.V., vrbaer e.var. 1350 e.V., voor wgerm. u in

gesloten lett. zonder volgende umlautsfactor, tegenover standaardmnl. o in orber
1439 en orkonde e.var. 136Θ e.V., verder in kont e.var. 1348 e.V., ons pers. e.
var. 1348 e.v. etc

(5 28].

23. Spelling u in mughen 1352 F, voor wgerm. u in open lett., tegenover standaardmnl.
o in moghen e.var. 1350 e.v. [§ 29].
24. Spelling ue in zuelen e.var. 1348 e.v. en vuer prep. 1362 e.V., voor wgerm. u in
open lett. + umlaut, tegenover westmnl. u in sullen, sulle<n> 1421 e.v en standaard
mnl. oe, o in voer 1348 e.V., vor- 1348 e.v. [§ 29].
25. Spelling o, oe in solen 1379 Π e.V., soelen e.var. 1399 J e.V., voor wgerm. u in
open lett. + umlaut, tegenover westmnl. u in sullen, sulle<n> 1421 e.v. ($ 29].
o

(o)

26. Spelling u, u voor wgerm. ô zonder en met volgende umlautsfactor : bruder 1367 [4x],
mutsoen 1368, e t c , Rubezaets 1360, vernucht p.p. 1421, tegenover aanvankelijk westmnl., later standaardmnl., oe in Broede<r> 1443 I\l, e t c , voeringe 1417 (5 30].
o

(o]

27. Spelling

ue voor wgerm. ô zonder en met volgende umlautsfactor : duen e.var. 1350
o

o

e.V., behuef e.var. 1379 J e.v. e t c , volvueren, vuere<n> 1399 D (2x), tegenover
in eerste aanleg westmnl., later standaardmnl., oe in doen e.var. 1348 e.V., behoef
e.var. 1353 JA e.v. e t c , voeringe 1417 (S 30).
28. Spelling ν voor wgerm. 0, hier zonder umlautsfactor : vter 1369, vren 1418, nv 1436,
1439 C3x), tegenover standaardmnl. u in ruj 1356, buten 1353 N, bute<n> 1425, etc.
(5 31).
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29. Spelling

о

ue voor wgerm. û + umlautsfactor : versuemlijch 1369, natuerliken 1427

ihuessingen A 1401], tegenover standaardmnl. u in budel 1351 e.V., versumelich
o.var. 1401 e.v. [husinge<n> 1401] etc. ($ 31].
(ol
30. Spelling

ui voor wgerm. 0 zonder en met volgende umlautsfactor : huis e.var.

1369 e.V., duisent 1414, huisinghe 1414, tegenover standaardmnl. u in husinge<n>
1401, dusent e.var. 1346 e.V. etc. (} 31).
o

(o)

31. Spelling

uy voor wgerm. 0 zonder en met volgende umlautsfactor : huys e.var.
o

o

1379 Π e.V., buyten 1427, e t c , huysinge e.var. 1433, 1450 Γ1, versuymlich e.var.
1417 e.v. e t c , tegenover standaardmnl. u in husen 1353 JA, buten 1353 N, bute<n>
1425, husinge<n> 1401, versumelich e.var. 1401 e.v. (5 31).
32. Spelling vy, vi in vytghesceyden e.var. 134B e.V., vitgescheiden 1390 e.v., voor
wgerm. 0 (zonder umlautsfactor] (5 31].
33. Spelling ui voor wgerm. iu : getuichenis 1450 G, tegenover standaardmnl. u in ghetughennissen e.var. 1379 J e.v. etc. (Í 32].
34. Spelling uy voor wgerm. iu : luyden e.var. 1427, 1433, e t c , tegenover standaardmnl. u in luden e.var. 1349 e.v. etc. ($ 32).
(o)

35. Spelling

uw voor wgerm. iu + w : truwen e.var. 1390 e.V., tegenover meer weste-

lijk, wellicht brab., ouw in trouwen 1352 F e.v. [$ 32).
36. Spelling aud voor ogerm. a + 1 + dent. : auden e.var. 1349 e.V., haudende 1350,
behaudelich e.var. 1350 e.v. etc. [5 34).
Oostmnl., echter vooral zuidelijk oostmnl., is ook het gebruik van de o superscriptum : huren inf./poss.pl. 1349 e.V., jude 1349, duen 1350 e.V., huer poss.pl. 1350 e.
o

o

0

o

v., huis e.var. 1379 M e.V., huys e.var. 1379 Γ1 e.V., meufelz eig. 1402, vrbaer e.var.
1350 e.v. etc. ($ 37).
Een aantal van de opgesomde spellingen vinden wij ook in Brabant, soms nog verder
westwaarts, terwijl er anderzijds veel connecties zijn met het Rijnland.
Als elementen die behalve in het oostmnl. ook in het mbrab. aangetroffen worden,
kunnen de volgende schrijfwijzen gememoreerd worden :
1. Spelling e voor ogerm. a v<5f>r г + lab. of vel. : erme η e.var. 1399 J e.V., me гс к
1450 Π, of voor wgerm. e voor г + vel. in merct 1379 M, merekt 1449 (audenmerct
eig. 1353 N) (groep 5; $ 10).
2. Spelling ue in huer poss. 1351, huere<n> 1414, voor wgerm. i in open syllabe.

Wél

is ue in het mbrab. doorgaans van latere datum (groep 9; $ 15).
3. Spelling oe in voele e.var. 1390 e.V., voor wgerm. i in open lett. (groep 10; $ 15).
4. Spelling i voor ogerm. a vuur η + cons. + primaire umlautsfactor : schinken inf.
1428 (groep 11; 5 17).
b. Spelling a in nugenjnddarttig 1439, voor wgerm. (ï >

i >) e vôôr г + dent, (groep

15; $ 20).
6. Spelling o voor wgerm. iï in gesloten lett. + umlautsfactor : monten 1362, gemont
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1433, g6monde<n> 1433, gönnen 1421 tgroep 21; J 28].
7. Spelling uè in zuelen e.var. 134Θ e.V.; de relatie oostmnl.-mbrab. is hier wel
licht toe te schrijven aan spellinginvloed van eerstvermeld op laatstvermeld
taalgebied (groep 24; $ 29).
8. Spelling ue voor wgerm. ô, zonder en met volgende umlautsfactor : duen 1379 J
e.V., behuef e.var. 1399 0, 1418, muet 1399 J, e t c , vuere<ri> 1399 0.

M.u.v.

ue in het type gued e.var. 1350 e.V., waar spraKe is van een geografisch-breed
u-complex, staat de Brabantse ue-spelling voor wgerm. ö waarschijnlijk los van
het oostmnl. (groep 27; $ 30).
9. Spelling ue voor wgerm. û : versuemlijch 13Б9 (groep 29; 5 31).
10. Spelling ui voor wgerm. û zonder en met volgende umlautsfactor : huis e.var.
1369 e.V., duisent 1414, huisinghe 1414.

Ook hier bestaat er wel geen directe

relatie tussen het mbrab. enerzijds en het oostmnl. anderzijds (groep 30; J 31).
Eerder, of wellicht eerder, van specifiek Brabantse origine daarentegen zijn de
volgende drie in de Sitt. charters voorkomende vocaalorthografieën :
1. Spelling a in dryeenderttach 1433, voor wgerm. i ($ 20).
2. Spelling ouw voor wgerm, û + w : bouwe 1367 (5 31).
3. Spelling ouw voor wgerm. iu + w : trouwen 1352 F e.v. (5 32).
Wij schreven zoeven dat enkele elementen die aangetroffen worden in het mbrab. en
oostmnl., ook ten W. van deze taalgebieden gevonden worden.

Uit onze studie kunnen

wij dienaangaande het volgende noteren :
1. Het spellingtype d a r t i c h — Sitt.

nugenjnddarttig 1439 —

komt blijkbaar al vroeg

voor in westelijke regionen, met name in West-Vlaanderen (groep 15; $ 20).
2. Het spellingtype s u e l e n — Sitt.

zuelen e.var. 1348 e.v. —

wordt eveneens reeds

zeer vroeg aangetroffen in West-Vlaanderen (groep 24; 5 29).
3. De spelling ue voor wgerm. û —

Sitt. versuemlijch 1369 —

verschijnt eveneens

zeer vroeg in Vlaanderen (groep 29; } 31).
Aanwijzingen dat deze drie spellingtypen nu inderdaad ook uit het westen afkomstig
zijn, hebben wij echter niet gevonden.

Vergelijkbaar is de situatie m.b.t. het in het

oostmnl. én in het Zeeuws-Hollands voorkomende üe_, Sitt.

de_ art ./dem.nom.m.s. 1379 J

e.v. (groep 16; $ 22). Wél kan westelijke herkomst aangenomen worden voor twee andere
grafieën, met overigens duidelijk kleinere frequentieradius op mbrab./oostmnl. gebied :
1. Spelling sullen 1421 e.v. : wellicht Vlaams van herkomst (5 29). Boven de u vinden
wij in onze charters soms een oostmnl. superscriptum, in welk geval wij in wezen
o

te doen hebben met een hybridische grafie u (} 37).
2. Spelling uu voor wgerm. û : gasthuus 1348-1362 ($ 31).
Een orthografische oriëntatie westwaarts is voor de Sitt. charters overigens steeds
1
aanwezig wanneer er gebruik wordt gemaakt van standaardmnl. schrijfwijzen.
Wij hebben het merendeel van de aangetroffen standaardmnl. elementen reeds vermeld als tegen-
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aandacht vestigen op de bij deze gelegenheid niet ter sprake gekomen standaardmnl.
spelling met ее (en ouw) in vleesc[h)ouwer 1351, 1356 [5 24).
De betrekkingen met het mrijnl. op het gebied van de vocaalspelling worden reeds
aanstonds aannemelijk op grond van het feit dat van de opgesomde oostmnl. spellingelementen er slechts een zeer beperkt aantal is dat, om welke reden dan ook, minder
goed past in een Rijnlandse omgeving :
1. De spelling e voor ogerm. a vôôr г + lab. of vel. is niet mrijnl., evenmin als
de spelling e in "markt" [groep 5; ξ 10).
(o)

2. De spelling o(-) resp.

ine) in "veel", "negen", "haar", "hun" en "hem" is voorCo)
al een kwestie van het oostmnl.; hetzelfde geldt voor de ue in "zullen" [groep 9
vlg., 24; $$ 15, 26).
(o)

3. De spelling

ue voor wgerm. u in open lett., wgerm. ô en wgerm. û wordt in het

mrijnl. slechts zelden aangetroffen (groep 24, 27 en 29; $ 29-31).

Dit is ook

het geval met de grafieën ui en uy voor wgerm. iu (groep 33 vlg.; § 32) en met
hun varianten vi, vy voor wgerm. û (groep 32; $ 31).
Daarnaast vinden wij in de Sitt. charters echter een groot aantal vocaalspellingen die zonder meer afkomstig moeten zijn uit Rijnlands gebruik :
1. Spelling i als lengteteken, naast en tegenover standaardmnl. e, bij a, e, o :
betailt e.var. 1379 M, jair e.var. 1401 e.V. e t c , tegenover standaardmnl. ae in
betaelt 1425, jaer 1348 e.v. etc.; leinh<e>ren e.var. 1379 J, 1450 D, eirsten
1421 e.v. e t c , tegenover standaardmnl. ее in leenhere 1369 [vroeg-standaardmnl.
leynhB<re>n e.var. 134Θ-1367), eersten 1369, etc ; voir e.var. 1369 e.V.,
behoiff 1436, tegenover standaardmnl. oe in voer 1Э4В e.V., behoef e.var. 1353
JA e.v. etc. Ш

6-10, 13, 23, 25-27, 29 vlg., 33). De vraag moet hier gesteld

worden of en in hoeverre de grafieën ai, ei en oi compleet werden overgenomen
en of en in welke mate alleen i werd overgenomen.

In de laatste omstandigheid

mogen wij ook zo formuleren : of en in welke mate ae, ее en oe werden getrans
poneerd in ai, ei en oi.

Zo is er in het geval dat wij te doen hebben met de

schrijfwijze oi voor wgerm. â [joir e.var. 1379 M, etc) naar alle waarschijnlijkheid sprake van overname van i alleen, aangezien de o-spelling voor wgerm.
â niet direct Rijnlands is [Í 7).
2. Spelling a(i) in hain pres. 1.3 pi. 1379 И e.V.,

hauen, haue<rt> inf./ pres.

1.3 pi. 1428, 1443 N, haint pres. 3 pi. 1443 H en in wiedersagens e.var. 1390
e.V., tegenover standaardmnl. e in hebben inf./pres. 1.3 pi. 134B e.v. en wedersegghen e.var. 1348 e.v. (f 10).
3. Spelling ie in woriet 1379 J, voor ogerm. ai, ohd. ei, tegenover standaardmnl.
ei in waerheit e.var. 1348 e.v. (f 12).

- 495 -

4. Spelling ie in vieil 1443 Ν (2χ), resp. y in yre e.var. 1443 Ν (5χ], voor wgerm.
i in open syllabe, tegenover standaardrrinl. ее in veel 1421 (2x) en standaardmnl.
ae in haer 134B [J 15).
о

5. Spellingtype nuyn 1443 Ν, met wgerm. iu, tegenover standaardmnl. e in neghen
1349, 1369, met wgerm. i in open lett. (ÍÍ 15, 32).
6. Spellingtype ind 1379 J e.V., met wgerm. e in gesloten lett., tegenoyer standaardmnl. e in ende e.var. 134B e.ν. [J 17).
7. Spelling i in willich e.var. 1379 J e.V., tegenover standaardmnl. e in welo
e.var. 1350, 13Б

($ 17).

Θ. Spelling y, i in dyrdein), dirdedeill, byrnen, byrnende, birnenden 1443 N, voor
wgerm. i vóór gemetathiseerde г + cons., tegenover standaardmnl. e in kersdag
e.var. 1349, 1353 JA, kersmisse 1353 JA, 1379 J, kerstiaen 1367 ({ 18).
9. Spelling o in betalongen 1352 F, met wgerm. u in gesloten lett., tegenover
standaardmnl. i in betalinghen e.var. 134B e.V., met wgerm. i ($ 19).
10. Spellingtype vonff 1443 N [2x) , met o = u voor wgerm. i in gesloten lett.,
tegenover standaardmnl. ij in vijf e.var. 1425 e.a., met wgerm. I ($ 19).
11. Spelling и in vrunde 1399 0, met wgerm. iu ($ 19).
12. Spelling ^u3 in busgops e.var. 1379 J, 1443 N [3x), ducke "dikwijls" 1379 M,
1443 N, voor wgerm. i in gesloten lett., tegenover standaardmnl. i in Bisschops
1390, 1399 J tí 19).
13. Spellingtype wir 134Θ e.V., tegenover wy^ 1421 ($ 21).
14. Spelling e in herna 1443 N, hernamails 1443 N, we_ "hoe" 1443 N (+ А 1449; ook
de art.f.s. А 1449), voor wgerm. ê, eo, tegenover hij e.var. 1379 J e.v. en
standaardmnl. ie in wie 1352 N e.v. (die 1348 e.v.).

De wel eveneens uit het

Rijnland afkomstige spelling e(i) in breue 1449, 1450 И (evenals in sent mycheil
А 1446, sente Andreis dach A 1449), staande tegenover standaardmnl. ie in brief
e.var. 1348 e.v., andries e.var. 1402 e.V., correspondeert daarentegen met een
te overwegen msitt. [ ее]-waarde ($ 22).
15. Spelling oi, met name in oich "ook" 1421 (3x) en ook in doigen 1402, voor wgerm.
au, ohd. ou, tegenover oostmnl./mrijnl. ou in ouch 1379 M, 1443 N (Í 23).
16. Spelling auw voor ogerm. aw(w), ohd. ou : vrauwen 1426 e.V., huysfrauwe 1443 N
(2x), tegenover standaardmnl., echter ook in het mrijnl. voorkomend, ouw in
vrouwe e.var. 142B e.v., huysvrouwe 1426 (f 24).
17. Spelling oi voor wgerm. o vöór cht : moichten 1379 14, tegenover mlimb.-mbrab./
mrijnl. moechten 1443 N (ÍÍ 26, 35).
1B. Spelling ai in vaigt (3x), vaigts, vaigde 1443 N (vaicht A 1379 M ) , voor wgerm.
o in open lett., tegenover standaardmnl. oe in Voecht 1421 (4x) ($ 27).
19. Spelling ou

in h<er>tzoSgen 1443 N (4x), voor wgerm. o in open lett., tegen-

over standaardmnl. o In h<er>tog<en> 142B (Í 27).
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и . ν voor wgerm. u in gesloten lett. zonder volgende umlautsfactor,

voor zover optredend vanaf 1402, en wel vóór η + cons., m + cons., г + cons.,
ρ : vierhundert 1402 e.v. etc., vnderpant e.var. 1402, 1439; vmb e-var. 1443 IM
e.a.; wurde<fr> e.var. 1411 e.V., fursten e.var. 1443 N, 1449, vrkonde 1443 N;
(o)

vp e.var. 1443 N в.v.

Tegenover deze schrijfwijze met

ü , ν staat een eerder

verschijnende spelling met standaaTdmnl. o : driehondert e.var. 1348 e.V.,
onderpant e.var. 1346 e.V., om e.var. 1346 e.V., worde 1379 И, orkonde e.var.
1366 e.V., o^e.var. 1346 e.v. ISi 26, 35).
21. Spelling oi in soile<h> 1401 en yoir(-) 1369 И х ) e.V. —

laatstvermelde vorm

staat 25x in 1379 И — v o o r wgerm. u in open lett. + umlaut, tegenover oostmnl.
o

ue, o(e) in zuelen e.νar. 134B e.v., solen 1379 M e.V., soelen e.var. 1399 J
e.v., vuer 1362 e.v. en standaardmnl. oe, o in voer 1346 e.v. en vor- 1346 e.v.
Cf 29) .
22. Spelling solle<ri> 1450 0, tegenover oostmnl. zuelen e.var. 1346 e.v. etc. (f 29).
23. Spelling u in de eerste lett. van durluchtigen 1443 N, voor wgerm. u in open
lett. Cf 29).
(o)

24. Spelling

o

uy voor wgerm. o : guyt e.var. 1379 J e.V., tegenover oostmnl., echter
o

o

ook elders voorkomend, ue in gued e.var. 1350 e.v. Cf 30).
[o]
25. Spelling

ui voor wgerm. o : guits e.var. 1411 e.V., tegenover oostmnl., echter

ook elders voorkomend. W i n gued e.var. 1350 e.v. (f 30).
26. Spelling oy voor wgerm. ô : doyn 1421 (genoych A 1379 ΓΙ), tegenover in eerste
aanleg westmnl., later standaardmnl., oe in doen e.var. 1348 e.v. etc., en
(o)

oostmnl.

o

ue in genuech 1379 J, etc. (f 30).

27. Spelling met twee vocaaltekens + 1 + dent, voor germ, a + 1 + dent., о + 1 +
dent., u + 1 + dent. : behaelt 1439, beheyltenis 1449, beheyltenys 1450 0,
gegoûlden 1443 N Cgoulde A 1401 , schoult A 1401, A 1449) , ghuelden 1369, seulde
1443 N, tegenover oostmnl. aud/t in behaut 1352 N, behaudelich e.var. 1350 e.v.
etc., standaardmnl. oud in ghegouden 1352 N [goude 1352 F e.ν., scout e.var.
1350 e.v. etc.) en standaardmnl. uld in gulden e.var. 1353 JU e.v. etc. Het
verschijnen in de Sitt. charters van de spellingen ald/t, old/t, eld/t : be
halt 1401 e.V., halden 1399 D e.a. etc., scholt 1402 e.v., golde "goud" dat.s.
1433, 1449 etc., behelte<ri>nis e.var. 1379 J e.V., held<er> "houder" 1450 D,
evenals het optreden van sulden 1443 F, tegenover oostmnl. aud/t in behaut
1352 N, hauden 1352 F e.a. etc. en standaardmnl. oud/t in scout e.var. 1350 e.V.,
goude e.var. 1352 F, woude 1352 N ís minder duidelijk een kwestie van ontlening,
maar wél een exponent van de algemene verschuiving van de schriftelijke norm
W

*J

\s

in oostelijke richting op het gebied van de spelling voor germ, a, o, u + 1 +
dent. Cf 34).
Misschien moeten wij tot de categorie van de mrijnl. elementen ook nog rekenen :
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29. Spelling oi in doirpe 1411, voor wgerm. о vôôr г + cons. ÍS 26, 35).
In enige gevallen is het mogelijk een bepaalde achtergrond van het in de Sitt.
charters optreden van een mrijnl. schrijfwijze te benaderen :
a. Bij de aangroei in 14G1 van het in 1379 binnengedrongen type ind heeft de Gulikse
kanselarij vermoedelijk een rol gespeeld; de Meurse kanselarijtaal heeft waarschijnlijk voor verdere ondersteuning in de jaren 1421-1450 gezorgd (groep 6; 5 17).
o

b. De spellingen vieil 1443 N (2x), yre e.var. 1443 N (5x) [groep 4j $ 15), nuyn
fol
1443 N [groep 5; И

15, 32), h<er>tzougen 1443 N (groep 19; 5 27) kunnen afkom

stig zijn uit Meurs gebruik.

Het in deze aangelegenheid sterk op de voorgrond

tredende charter 1443 N bevat verder nog de in onze opsomming ter sprake gekomen
vormen dyrde(n), dirdedeill, byrnen, byrnende, birnenden (groep B; $ 1Θ), vonff
(groep 10; $ 19), Busschof e.var., 3x (groep 12; $ 19), herna, hernamails, we
"hoe" (groep 14; 5 22).
O

s^

c. T.a.v. het verschijnen van die vormen met u (v) voor wgerm. u in gesloten lett.
zonder volgende umlautsfactor die dateren vanaf 1402, vermoeden wij invloed van
de Gulikse en de Meurse chartertaal (groep 20; 5 28).
d. De vorm sollen 1450 0 is klaarblijkelijk Keuls (groep 22; § 29).
Behalve de vermelde mrijnli elementen bevatten de Sitt. charters aan, t.a.v. het
oostmnl., exterritoriaal-oostelijke specimina een aantal vocaalgrafieën die blijkbaar ook voor het mrijnl. niet direct karakteristiek zijn :
[o)
1. Het spellingtype vur 1360 e.V., dat in een geografisch breder kader thuishoort
dan in het strikte mrijnl., nl. in het mfr. (5 29).
2. De spelling o voor wgerm. ô : broder(-) 1421 (1öx), do 1435, 1436, to[-) 1435 e.
v. e t c , welk type eveneens mfr. is, zonder overigens een rol van betekenis te
spelen in onze mrijnl. charters [§ 30).
3. De spellingvorm muchten 1379 J, die beschouwd kan worden als een md. type, al
wordt het ook aangetroffen in het oostmnl., daarnaast in Brabant, maar daarentegen niet, althans volgens onze bevinding, in de Gulikse en Meurse charters ($ 26).
Opgemerkt moet hier ook nog worden dat de spelling uw in truwen e.var. 1390 e.a.,
voor wgerm. iu + w, welke schrijfwijze de gebruikelijke is in bepaalde delen van het
mnl. taalgebied, o.a. in het oosten daarvan, niet onbekend is in het Rijnland, maar
aldaar is binnengedrongen uit het zuidelijkere regionen (5 32).
De exterritoriale regionen verlatend, kunnen wij schrijven dat wij binnen het oostmnl. domein nog twee interne spellingcirkels aantreffen.
ste daarvan, de Limburgse kring.

Wij beginnen met de buiten-

Als aan het mlimb. in groepsverband eigen trekken

heeft onze studie ons doen kennen :
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1. Spelling о(е], later gedeeltelijk getransformeerd in oi (oy). voor wgerm. â
zonder volgende umlautsfactor : wedersproke 1379 J, loten inf. 1379 J, sloen
1353 JA, moele 1353 JA, e t c , joir 1379 M (3x) , doir 1411, e t c , beroyden p.p.
1421.

Tegenover deze o-spelling staat standaardmnl. a(e) in laten, late<Ti>

134S e.V., male e.var. 134B e.v. e t c , slaen 134B e.V., jaer e.var. 1348 e.V.,
daer 1346 e.v. e t c , later ten dele vervangen door ai (ay) : mai 11 1411, jair
e.var. 1401 e.v. e t c , mayl 1433, rayd 1421 ($ 7).
o

o

2. Spelling a voor wgerm. S zonder volgende umlautsfactor : nacomelinge 1379 И
o

C2x); een dergelijke schrijfwijze a verschijnt ook, sporadisch, in de Belg.-Limb.
charters СИ 7, 37].
3. Spelling o(e] in nogen 1379 И, noege<n> e.var. 1402 e.a., voor wgerm. i in open
syllabe, tegenover standaardmnl. e in neghen 1349, 1369 [f 15).
4. Spelling eie] in hete) "hij" 1348 e.V., met wgerm. e in open lett., tegenover
hy_ 1446, met wgerm. î ( H 16, 21).
5. Spelling i voor wgerm. i in gesloten lett. + functionele umlaut : ghilt "koopt"
pres. 3 s. 1353 N, ghehiltpt "helpt" id. 1421, stirfft 1421, wlrt "wordt" 1443
N, tegenover standaardmnl. e in wert 1352 N ($ 18).
6. Spelling e voor wgerm. ï vödr n, m, s t+ cons.) : mentre) 1379 M e.V., bennen,
benne<rt> 1401 e.V., kender e.var. 1404 e.v. —

hierbij ook sentie] 1369 e.v.

—

lemborgh e.var. 1401, 1414, es_ 1379 J, 1421, messen gen.pl. e.var. 1390, 1421
(2x), tegenover standaardmnl. i in min e.var. 1350 e.V., binnen 1353 JU e.V.,
kinder, kind<er>

1399 J, sint e.var. 134Θ e.V., ti<nt>mermans 1353 JU [limborge

A 1401), JLS 134Θ e.V., kersmisse e.var. 1353 JA, 1379 J, etc.

In het vroege

kennessen, kennesse<nL> 134B-1357 heeft de tweede e wel de functie een reductievocaal aan te geven, hetgeen ook kan gelden voor de e in de tweede lettergreep
van kermessen 1399 J ($ 18).
7. Spelling ie in liecht [daich] 1414 [2x), voor wgerm. eo vóór cht; hierbij ook
wel de ie in triecht<er> [weegh] 1436, naast standaardmnl. i in tricht 1353 JA
CÍ 35).
8. Spelling met twee tekens vödr enkele cons, voor wgerm. korte voc in gesloten
lett. : waes pret. 3 s. 1348 e.V., weech e.var. subst. 1417 e.a., hoef e.var.
o

1379 J e.v., huen, huen poss.pl. 1414,etc, tegenover standaardmnl. enkele voc.
in was 1351 e.V., steynwech 1349, hofstad e.var. 134B e.V., hen pers.pl. 1352 N.
Aan de onverbogen vorm kan een flexie-uitgang worden toegevoegd : adaems 1350,
vaeds e.var. 1360, 1404, apostoels 1352 F, 1360, hoens 1399 0, 1439 [$ 35).
9. Spelling met twee vocaaltekens in weerde<r> inf. 1439, waert pret.ind. 3 s.
1446, woerdeCn) pret.opt. 3 s./pi. 1427 [2x) , woirde<ri> pret.opt. 3 pi. 1401
e.V., tegenover standaardmnl. enkele voc. in wert pres.ind. 3 s. 1352 N, werde
pres.opt. 3 s. 1421, werden, werde<rt> inf./pres. 3 pi. 1421, 1439, 1443 Ν,
worde pret.opt. 3 s. 1379 И С2х), [enjworden p.p. 1379 И ($ 35 vlg.).
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Wellicht behoort tot de groep der mlimb. elementen ook :
10. Spelling e in elmissen 1411, Elmissen 1411, elmoesen 141Θ, voor ogerm. a in ge
sloten lett. + sec. umlaut ($ 10).
11. Spelling uw in nuwen 1427, voor wgerm. iu + w Cf 3 2 ) .
Een sterk Limburgs karakter heeft eveneens de spelling e(-) in seien "zielen"
acc.pl. e.var. 1399 J e.V., derteenden 1414, viertene 141Θ, achtene 141B, vijftein
1379 J, vijfteyn 1390, voor ogerm. ai, ohd. ê, tegenover standaardmnl. ie in siele
1421, zielen 1350, die bij een ontwikkeling uit wgerm. eo past, en Limburgs, ook
Brabants en Gelders, i in veertinacht

[2x) [ff

13, 2 2 ) .

De et-) in seien etc. mag

overigens niet gelijkgesteld worden met de schrijfwijze e(-) in herna 1443 N, hernamails 1443 N, we 1443 IM, A 1449, de A 1449, breue 1449, 1450 M, mycheil A 1446,
Andreis A 1449 ($ 2 2 ) , aangezien, zoals reeds geschreven, de desbetreffende vocaal
in de eerstbedoelde groep woorden in het spoor loopt van ogerm. ai, ohd. ê en die
in de tweede groep de ontwikkelingslijn volgt van wgerm. ê, eo.
Oostmnl.-, echter voornamelijk mlimb.-, archaistisch is de spelling ie (i)
voor wgerm. i in open lett.

Deze schrijfwijze domineert vanaf 1379 J over stan-

daardmnl. e, terwijl voordien alleen diesen e.var. 1349 [2x) e.V., disen e.var.
1353 N e.V., zieghel e.var. 1349 e.V. en sigel e.var. 1353 JA e.V. de spelling
iCe) hebben, tegenover standaardmnl. e in desen e.var. 1348 e.V., zeghel e.var.
134B e.v. etc. ($ 1 4 ) .
Als mlimb.-mbrab. kan beschouwd worden de verbale vorm heet "heeft" pres. 3 s.
1369 [f

10).

De meervoudige vocaalspelling voor wgerm. korte voc. vdur consonant-

groep [aerbeit 1446, Gaisthuys e.var. 1450 Π, eerue e.var. 1369 e.V., Coirstian
eig. 1411, voilgen 1443 N, lesevoerke 1443 N, etc.) is jonger-Limb., echter ook
wel Z.-W.-Brab. en Rijnlands [f

3 5 ) , met dien verstande dat spelling met twee tekens

vóór cht — v g l . moechten 1443 Ν, tegenover standaardmnl. o in mochten A 1379 N
in het mnl. vooral een kwestie is van Limburg en Brabant [ff

2Б, 3 5 ) .

Specifiek

mrijnl. is evenwel, naar wij reeds zagen, de onderhavige meervoudige vocaalspel
ling vdör 1 + dent., met name waar het germ, ä, o, u + 1 + dent, betreft [f 3 5 ) .
Ook bij de eerder opgesomde aan het mlimb. inherente trekken zijn er enkele
die, door welke oorzaak dan ook, eveneens elders aangetroffen worden.

In sommige

gevallen is dit andere gebied Brabant :
1. Spelling i voor wgerm. i in gesloten lett. + functionele umlaut komt ook voor
in Brabant, verder overigens in de Bestiaire en, hoewel sporadisch, in het
gebied Gelre-Kleef [groep 5; f 1 8 ) .
2. Spelling e voor wgerm. i vóór n, m, s (+ cons.) wordt ook in Brabant gevonden
[groep 6,· { 18] .
3. Spelling ie in liecht [daich) 1414 is misschien eveneens Brabants (groep 7;
f

35) .

—
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Op het niet-exclusieve Karakter van het type nuwen wezen wij reeds in 5 32.
Tenslotte moeten wij er ook nog eens de aandacht op vestigen dat de spelling
o(-) voor wgerm. â veelvuldig wordt aangetroffen in de waarschijnlijk uit Aken afkomstige Dramenbruchstücke, hoewel deze schrijfwijze niet direct eigen is aan het
mrijnl. ($ 7 ] .
Na het afschillen ook van de mlimb'. laag blijft een restgroep van spellingen
over waarop w i j , juist omdat het elementen zijn die niet noodzakelijk elders moeten worden ondergebracht, de blik moeten richten wanneer wij zoeken naar kenmerken die in enig opzicht zouden kunnen gelden als "Sittards".

Het gaat daarbij om

de volgende schrijfwijzen :
1. Spelling ue, u in vuele 1404, 1414, nueghen 1435, nugenjnddarttig 1439, voor
wgerm. i in open lett., tegenover standaardmnl. e(e) in veel 1421 (2x) en neghen
e.var. 1349 e.V. ($ 1 5 ) .
2. Spelling ij(e) in drij- e.var. 1379 J e.V., wij "hoe" 1379 J e.V., wije 1435,
143Б, ook wel in hij "hier" 1379 J e.V., met wgerm. ï/eo, tegenover standaardmnl.
ie in drie- e.var. 134B e.V., wie 1352 N e.V., hier 1421, met wgerm. eo ($ 2 3 ) .
Го]
o
^
3. Spelling eu

in heuwe 1399 0, heumoent 1433, voor ogerm. awi, tegenover stan

daardmnl. ou in vleesc(h)ouwer 1351, 1356 ($ 2 4 ) .
o

o

v

4. Spelling oeu in ghoeuwe kad.ben. 1450 0, wellicht voor ogerm. awi.

Deze

o

schrijfwijze oeu heeft het karakter van een compromis tussen de grafieën ce en
и ($ 24) .
5. Spelling oei voor ogerm. au, ohd. δ : affgeloeist 1426, tobehoeir 1449, tubehoeir 1450 PI, eveneens een compromisspelling : oe + oi ($ 2 4 ) .
(o)
i°)
6. Spelling u in nuren 134Θ-1367, voor ogerm. au, ohd. б + umlautsfactor,
tegenover standaardmnl. o in horen e.var. 1351 e.a. [$ 2 5 ) .
(o)

7. Spelling

^

ue voor wgerm. u in open lett. zonder volgende umlautsfactor :
o

(o)

vueren 1399 J, suens, vruemen, muegen

1399 0 —

hierbij ook Vuert 1399 0,

met wgerm. korte voc. voor г + dent. — t e g e n o v e r standaardmnl. o(e) in voren
1402, soen e-var. 1360 e.V., moghen e.var. 1350 e.V., voert e.var. 1352 F e.v.
etc. [$ 2 9 ) .
Θ. Spelling ae in vaer 1390, voor wgerm. u in open lett., tegenover standaardmnl.
oCe) in

оег/ ог- 134B e.v. (5 2 9 ) .

9. Spelling oo voor wgerm. 5 zonder volgende umlautsfactor : doontde) 1353 JA
e.V., tegenover standaardmnl. oe in doen e.var. 134Θ e.v. etc. (Í 3 0 ) .
10. Spelling oi voor wgerm. û + volgende umlautsfactor : hoisken 1450 0, tegenover
standaardmnl. u in husinge<n> 1401, etc. (f 3 1 ) .
Daarnaast is er nog een aantal spellingen waarmee de Sitt. charters weliswaar
opvallen temidden van hun oostmnl. omgeving, maar die anderzijds beslist niet aan
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deze oorkonden gebonden zijn :
1. De spelling e in ermen e.var. 1399 J e.V., voor ogerm. a vöör г + lab., staat
nogal opvallend tussen de parallelle a-vormen in het oostmnl. Ci 10).
2. De spelling

5e voor wgerm. 0, i.e. in versuemlijch 1369, natuerliken 1427

[huessingen A 1401), verschijnt in Sittard alleen in de umlautssituatie.

Deze

conditie ontbreekt bij het optreden van de ue-spelling voor wgerm. û in andere
(o)

oostmnl. bronnen, hoewel

ue er op zichzelf wel voorkomt [§ 31).

3. In casu hebbjan/haben hebben de Sitt. charters in vergelijking met onze overige
oostmnl. teksten veel a-vormen.

Een groot aantal a-spellingen vinden wij

echter ook in de Gulikse charters, terwijl de Meurse oorkonden e naast a
2
hebben. De a-vormen zijn trouwens de gewone in het mhd.
Het meest "Sittards"
ziet, spellinggeografisch bekeken, nog de schrijfwijze haet pres. 3 s. 134B
e.v. eruit ($ 10) .
4. De vorm ghemechs 13Б

hebben wij buiten Sittard niet aangetroffen.

Anderzijds

is de spelling e voor ogerm. a viôr cht een mrijnl. verschijnsel [f 10).
Uiteraard is het mogelijk dat bij voortgezet onderzoek ook een of meer tot
dan voor ons als "Sittards" geldende elementen minder exclusief zullen blijken
te zijn .
Uit hetgeen wij nu hebben samengevat komt nog eens duidelijk naar voren dat
de vocaalorthografie van onze Sitt. charters ingebed is in een aantal spellinggeografische cirkels en dat deze een weliswaar eigen, maar desondanks wisselende
en de andere kringen meermalen overlappende actieradius hebben . Wij moeten dan
ook de door ons onderscheiden categorieën niet zien als absolute grootheden, maar
als verzamelingen van elementen die ten minste één spellinggeografische suggestie
gemeen hebben, aan welke suggestie de desbetreffende klasse dan ook haar naam
dankt, maar die meer kunnen inhouden dan deze ene evocatie.

Nu wij de vocaalschrijfwijzen van onze charters vanuit spellinggeografisch
standpunt bijeengezet hebben, moeten wij, zoals wij aan het begin van deze paragraaf medegedeeld hebben, aandacht besteden aan de chronologische aspecten die
aan het optreden der aangetroffen orthografische categorieën verbonden zijn.
Voor onze oostmnl. elementen kunnen wij om te beginnen schrijven dat er een
aantal bij is dat bij het voorkomen in onze charters in principe niet gebonden
is aan chronologische criteria :
1. Spelling e(-) voor wgerm. â + oude umlautsfactor [groep 1).
2. Spelling e voor ogerm. a in open lett. + sec. umlautsfactor [groep 2 ) .
3. Spelling e voor ogerm. a in gesloten lett. + sec. umlautsfactor (groep 3 ) .
4. Spelling a voor ogerm. ä in gesloten lett. + rückumlaut (groep 6 ) .
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6. Spelling i in mit e.var. 134В e.V., witteliker e.var. 1350 e.V..

richter

e.var. 1368, 1379 J (2x), voor wgerm. i in gesloten lett. (groep 13].
7. Spelling ate) voor wgerm. o in open lett. (groep 20].
Θ. Spelling o voor wgerm. u in gesloten lett. + umlautsfactor (groep 21).
(o)

o

^

9 . Spelling u, ν in SLt<nt>nie 1350 e.v. , vrbaer e .var. 1350 e .v ., voor wgerm. u
in gesloten lett. zonder volgende umlautsfactor (groep 22).
o

o

,_,

10. Spelling u in mughen 1352 F, voor wgerm. u in open lett. (groep 23).
o

11. Spelling u, u voor wgerm. 6 zonder en met volgende umlautsfactor (groep 26).
(o)

12. Spelling

ue voor wgerm. ô zonder en met volgende umlautsfactor (groep 27).

13. Spelling vy in vytghesceyden e.var. 1348 e.V., voor wgerm. û (groep 32).
14. Spelling met superscriptum; de frequentie van deze schrijfwijze vertoont een
grillig verloop.
Uiteraard bevatten deze spellingcategorieën een ongelijk aantal voorbeelden, waarbij bovendien met name het aantal oudere representanten soms gering is, zoals blijkt
uit de punten 7 (groep 20), В (groep 21) en 10 (groep 23).

De laatstgenoemde cate

gorie bestaat trouwens uit een slechts éénmaal voorkomend voorbeeld.

Een andere

kwestie is dat de opgesomde oostmnl. elementen niet steeds chronologisch op de eerste
plaats staan, maar nu en dan, hoewel van relatief vroege datum zijnde, worden voorafgegaan door oudere, standaardmnl. spellingen.

Dit nu is het geval in de punten 8

(groep 21), 9 (groep 22), 10 (groep 23), 11 (groep 26), 12 (groep 27).
Naast de zoeven ten tonele gevoerde collectie van in de Sitt. charters
blijkbaar minder aan interne periodisering gebonden oostmnl. trekken treffen
wij ook een categorie verschijnselen aan ten aanzien waarvan min of meer sprake
is van een zekere chronologische concentratie.

Dat hier geen scherpe grenzen

te trekken zijn, berust niet alleen op de diversiteit van verschijningsdata
zelf, maar ook op het feit dat wij in onze beschouwingen, zoals zoeven aangeduid, afhankelijk zijn van het aantal der ter beschikking staande voorbeelden,
dat in de diverse groepen niet steeds rijkelijk uitvalt.

Wij moeten onze gege-

vens dan ook met de noodzakelijke relativiteit interpreteren.
Deze noodzaak vooropgesteld zijnde, kunnen wij tot de categorie van spellingen
met een betrekkelijke chronologische densiteit de volgende verschijnselen rekenen :
A. Oostmnl. elementen, binnen onze Sitt. charters in principe gebonden aan een
bepaalde einddatum :
(0)
1. Spelling ule) in "haar" pron., voorkomend vanaf 1349, maar in 1379 ter zijde
geschoven door de schrijfwijze o(-) (groep 9).
(e)

2. Spelling ue in "zullen", voorkomend vanaf 1348, maar in 1379 van haar dominerende positie beroofd door o(e) (groep 24).
3. Spelling aud voor ogerm. а + 1 + dent., verschijnend vanaf 1349, maar even-
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eens in 1379 afgelost door een concurrerende schrijfwijze, t.w. ald/t
[groep 36].
B. Oostmnl. elementen, binnen onze Sitt. charters in principe gebonden aan bepaalde, hoewel wisselende, begindata :
1. 1369 : a. Spelling ou voor ogerm. au, ohd. ou zonder volgende umlautsfactor
(groep 17).
b. Spelling

ue voor wgerm. Û+ umlautsfactor (groep 29).
[O]

c. Spelling

ui voor wgerm. û (groep 30).

2. 1379 : a. Spelling e voor ogerm. a vôôr г + lab. of vel. (groep 5).
b. Spelling o(-) in "haar", "hun", "hem" (groep 10).
c. Spelling i voor wgerm. i vôôr г + cons, (groep 12).
d. Spelling ν in vmmerrn<er>e e.var. 1379 J e.v. (groeo 14).
e. Spelling e in d_e art./dem.nom.m.s. 1379 J e.V. (groep 16).
f. Spelling u voor wgerm. o in gesloten lett. + sec. umlautsfactor
(groep 19).
g. Spelling o(e) in "zullen" (groep 25).
(°)
h. Spelling uy voor wgerm. u zonder en met volgende umlautsfactor
(groep 31).
3. 1390 : a. Spelling a(-) in "veel" (groep 10).
b. Spelling vi in vitgescheiden, voor wgerm. û (groep 32).

С)
c. Spelling

uw voor wgerm. iu + w (groep 35).

4. Spelling met latere, verspreide data van verschijning, vermeld in de groepen
4, a, 11, 15, 16, 28, 33, 34.
Zoals wij Kunnen opmaken uit het aan het begin van deze paragraaf gegeven
overzicht van in het oostmnl. gaarne voorkomende schrijfwijzen, worden de spel
lingen van categorie В in de regel voorafgegaan door geografisch anders georiënteerde schrijfwijzen.

Uitzonderingen zijn hier o(e) in solen 1379 И e.V.,

soelen e.var. 1399 J e.v. (groep 25) en vi in vitgescheiden 1390 e.v. (groep 32),
die oostmnl. voorgangers hebben, dan de o-schrijfwijze in "veel" (groep 10) en
de u-spelling voor wgerm. o in geslotten lett. + sec. umlautsfactor (groep 19),
in welke twee categorieën de concurrerende orthografieën van latere datum zijn,
en tenslotte de gevallen van e-spelling voor ogerm. a in gesloten lett. +
functionele umlaut (groep 4), waar tegenhangers geheel ontbreken.

Wanneer wél

oudere pendanten voor de in afdeling В opgesomde oostmnl. trekken voorkomen,
gaat het, m.u.v. de oostmnl. tegenhangers in de groepen 25 en 32, om
standaardmnl., in een enkel geval —
groep 32) —

schrijfwijze uu voor wgerm. û (t.a.ν.

westmnl., spellingelementen.

T.a.ν. dit laatste punt kunnen wij

overigens opmerken dat de expliciet westelijke, evenals de Brabants/westelijke
resp. Brabantse kenmerken in het algemeen vroeg optreden, al zijn er uitzonde-
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ringen : sullen b.v. komt eerst voor vanaf 1421 (Í 29]. Chronologisch gevarieerd
daarentegen is, in haar geheel genomen, de dichter bij huis blijvende groep van
oostmnl.-mbrab. elementen, zoals blijkt uit de door ons reeds gegeven opsomming
van deze specimina.
De in eerste instantie mrijnl. trekken —
lingen geldt trouwens hetzelfde —

voor de eerder mfr. resp. md. spel-

verschijnen doorgaans niet in de beginperiode

in onze Sittardse charters, maar eerst later, en wel ook in dit geval dikwijls in
1379, getuige de volgende opsomming :
1. Spelling i als lengteteken bij a, e, o : betailt e.var. 1379 Π, etc., leinh<e>ren e.var. 1379 J, 1450 0, etc., voir e.var. 1369 e.V. etc. (groep 1].
2. Spelling a[i] in hain pres. 1.3 pi. 1379 M s.v. etc., wiedersagens e.var.
1390 e.V. [groep 2).
3. Spelling ie in woeriet 1379 J (groep 3].
4. Spellingtype ind 1379 J e.V. (groep 6].
5. Spellingtype willich e.var. 1379 J e.V. (groep 7 ) ,
Cl
o
6. Spelling

u

in busgops

o

e.var. 1379 J, 1443 N OxL· ducke 1379 Π, 1443 Ν

(groep 12).
7. Spelling oi voor wgerm. o vóór cht : moichten 1379 И (groep 17).
B. Spelling oi in voir(-) 1369, 1379 M (25x) e.V. (groep 21).
f o -ι

9. Spelling

o

uy voor wgerm. ô : guyt e.var. 1379 J e.v. (groep 24).

Veel minder op de voorgrond tredend als jaar van innovatie t.a.v. de mrijnl.
elementen dan 1379 is 1401, het jaar waarin m.b.t. de schrijfwijze a(-) het
ouder systeem : dubbel teken in gesloten, enkel teken in open lett., duidelijk
wordt verbroken (groep 1; 5 6) en tevens het jaar van waaraf het type ind in
aantal toeneemt (groep 6; 5 17). Het volgend jaar, i.e. 1402, brengt ons dan
het optreden van

u , ν voor wgerm. u in gesloten lett. zonder volgende umlauts

factor, vôôr π + cons, en in vp (groep 20; 5 26). Belangrijk tenslotte is de
rol van de stiftsakte 1443 N, die een opvallend aantal mrijnl. kenmerken her
bergt.

Wij verwijzen hier met name naar de groepen 2, 4, 5, B, 10, 12, 14, 16,

18, 19, 20, 23, 27.
Wanneer mrijnl. elementen in de Sitt. charters verschijnen wordt, evenals
dit voor de oostmnl. trekken het geval is, een aantal standaardmnl. grafieën
verdrongen.
Nu weer terugkerend tot het jaar 1379, kunnen wij schrijven dat dit tijdstip
ook naar voren treedt bij de manifestatie van mlimb. elementen.

Wij wijzen te

dien aanzien op de volgende schrijfwijzen :
1. Spelling o voor wgerm. â : wedersproke 1379 J, loten inf. 1379 J, etc, later
terzijde gestaan door oi : joir 1379 M, etc. (groep 1).
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2. Spelling a voor wgerm. â zonder volgende umlautsfactor : nacomelinge 1379 tl, 2x
(groep 2].
3. Spelling o in nogen 1379 И, voor wgerm. ι in open syllabe (groep 3 ) .
4. Spelling e voor wgerm. i vóór n, s : mentre] 1Э7Э M e.V., _es 1379 J, 1421 (groep
6).
Andere mlimb. elementen verschijnen op wisselende, meestal niet al te vroege,
tijdstippen.
Een chronologisch los verband bestaat ook tussen de "Sittardse" característica.
Sommige ervan zijn vrij jong, b.v. de spelling oei voor ogerm. au, ohd. ó, vanaf
142B (groep 5), resp. zeer jong : de spelling oeu in ghoeuwe 1450 0 (groep 4] en de
spelling oi in hoisken 1450 0 (groep 10]¡ andere grafieën zijn tamelijk vroeg resp.
zeer vroeg, b.v., in het laatste geval, de spelling

u

in huren 1348-13Б7 (groep 6).

Ook bij het optreden van latere mlimb. en msitt. elementen zijn het in principe
standaardmnl. trekken die het veld moeten ruimen.
Onze beschouwingen over geografische en chronologische aspecten van de vocaal
spelling in de Sittardse oorkonden voeren ons ontegenzeglijk tot de vaststelling
dat in deze Orthografie, ondanks het reeds in $ 1 aangekondigde vaste bouwpatroon
van deze documenten, toch ruimte is voor verandering van oriëntatie van de kant
van de schrijvers.

Tevens bieden ze ons de mogelijkheid de houding der scribenten

t.a.v. de stereotiepe formuleertrant iets nader te bekijken.
Het blijkt dat het voorkomen van een bepaald woord in een vaste formulering geen
waarborg is dat een eenmaal voorhanden spelling gehandhaafd blijft.

Dat de tradi-

tionele spellingen leynhe<re>n e.var. (mit willen des leynhe<re>n e.var. 134Θ e.V./
sonder ymans wedersegghen behaudelich den leynhe<er> sijns rechts e.var. 1350 e.V.]
(o)

en nuren [allen den ghenen die desen brief zuelen sien of huren lezen e.var. 134B
e.v.) na 1367 teloor gaan, mag dan, zoals wij zo dadelijk zullen zien, toegeschreven
kunnen worden aan het ophouden van de activiteiten van één enkele schrijver (55 13,
25], bij andere gevallen van spellingvervanging speelt eerder een oriëntatieverandering op oorkondentaalgebied een rol. Wij denken hier aan de verdringing van het
standaardmnl. wedersegghen (sonder ymans wedersegghen e.var. 1350 e.v.) door het
mrijnl./oostmnl. type wiedersagens e.var. 1390 e.v. ($5 10, 14) —

in het archaistisch,
o

oostmnl./mrijnl. mode-spoor van de ie lopen ook spellingen als gescrieuen e.var.
lieueringhe<n> e.var., siekereit e.var., die in de periode 1379-1450 de oudere pendanten met e beconcurreren, zich daarbij aansluitend bij de reeds vanaf 1349 voorkomende traditionele vormen diesen en zieghel e.var. (5 14) —

aan de achteruitgang

van standaardmnl. min (luttel min of me<er> e.var. 1350 e.V.), zoals trouwens ook van
sint(e) 1348 e.v. door de opkomst van mlimb. men(re) 1379 M e.V., en sentie) 1369
e.v. (5 1Θ), aan de aflossing van het standaardmnl. emmerme<re> (erflich end emmer-

- 506 me<re> 1353 JA, 1360) door de oostmnl. typen от<гг>егте е. аг. 1379 M s.v. en
ттеггт<ег>е e.var. 1379 J e.v. (ί 19], aan de vervanging van standaardmnl. comans
e.var. [als op den dach der betalinghen in comans budel gaen sal e.var. 1351 e.v.)
door oostmnl. coumans in 1369 (Í 23), aan de opvolging van het oostmnl. behaudelich e.var. [behaudelich den leynh<eer> sijns rechts e.var. 1350 e.V.) door het
oostelijke resp. mrijnl. behelte<n>nis e.var. 1379 J e.V. en het mrijnl. beheyltenis e.var. 1449, 1450 M ($f 34, 36) en trouwens ook aan het terzijde schuiven van
het stereotiepe toevoegsel vorsz "voorschreven" 1348 e.V., een archaistisch mnl.
type, door het in principe mfr., in het oostmnl. als archaïsme voorkomend, type
(0)
vursz 1360 e.v. ($ 29). Een oudere schrijftraditie gaat in Sittard ook verloren
bij de aflossing van maniren, manire<rt> [jn alsulker maniren e.var. 134B e.v.) door
het standaardmnl. manieren e.var. 1369 e.V., de definitieve vervanging in 1379 van
ymans (sonder ymans wedersegghen e.var. 1350 e.v.) door het reeds in 134B en 1349
verschenen yemans e.var., en de opvolging van andrijs Cop sinte andrijs dach e.var.
1350-1379 J) door het standaardmnl. andries e.var. 1402 e.v. [f 22).
Wanneer eenmaal met een nieuwe traditie op het gebied van de vocaalspelling is
begonnen, is daarmee een pad uitgezet dat voor het desbetreffende woord in de omgevende formule door de schrijvers doorgaans gevolgd wordt, al kan de oudere traditie
zich daarbij nog wel eens laten gelden.

Dit laatste is b.v. het geval met weder-

segghen e.var. : 1411 en 1436, daarnaast nog wiedersecghen, wieder5ecghe<n> 1379 J,
wiederseggen 1417 ($ 14), verder met min (ook in 1399 0), s i n t ( e ) — opvallend vaak
zelfs —

(beide $ 18), vorsz : ook in 1379 J, 1399 D, 1401, 1402, 1428 ($ 29), en

maniren : ook in 1402 en 1404 (5 22).
Een geheel ander geval hebben wij wanneer het gebonden-zijn aan een vaste formule geen aanleiding gegeven heeft tot het ontstaan van spellingtraditie in het desbetreffende woord.

Hoewel b.v. het woord "veel" in de regel voorkomt in de formule

\/a<n> euen voele guetz e.var. 1390 e.V., wordt de geciteerde e-vorm weliswaar herhaald in 1402, 1417 en 1427, maar afgewisseld door oi in 1401, door o in 1411 en
o

door ue in 1404 en 1414 ($ 15). In de zinsnede soe moghen die gasthuus meyste<re>n
o

o

in vrbaer des gasthuus des anders daghes пае sinte andrijs dach, huer hant slaen an
dat vorscre onderpant e.var. 1350 e.a. vinden wij voor "mogen" 6x de vocaalspelling
o

o, 7x oe, 4x oi, 1x u, 1x ue, 3x e, 3x a, daarnaast eenmaal de vorm mochten en een
maal muchten, terwijl er ook nog een aantal malen, terecht of ten onrechte, de en
kelvoudige vorm mach resp. maech staat ($5 26, 29, 35).
Kan de vocaalspelling in, en ondanks, een vaste charterformule van spoor verande
ren en zelfs in sommige gevallen een opvallende variatie toelaten, in een aantal aan
hun chartercontext gebonden woorden blijft de traditionele schrijfwijze van de vo
caal gehandhaafd.

Duidelijk binnen een eenmaal gekozen standaardmnl. oorkondentra-

ditie staat de a in het woord arghelist e.var., voorkomend in de passus alle arghe-
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rentie.

Ook de vorm vytghesceyden m.var. heeft een traditioneel, en wel oostmnl.-

mrijnl., karakter.

Deze spelling, op basis van het ook afzonderlijk, in 141Θ en

1421, voorkomend woord vyt, met anlautende wgerm. 0, handhaaft zich in de reeks
1348-1450 Г1 ($ 31]. Nog verder gaat in dit opzicht de instrumentalisvorm te_ in de
formule om te mere sekerheiden der betalinghe<p> e.var..

De standaardmnl. spelling

te komt hier voor in de gehele periode 1348-1450, terwijl voor het voorzetsel "te"
vanaf 141Θ ook vormen met oe,

u

en o ten tonele verschijnen.

Concurrentie duldt

evenmin de verbale vorm bekande(n) m.var. [en<de> bekande sculdich te wesen e.var.
134Θ-1450] met een in eerste instantie oostmnl.-mlimb. rückumlaut van ogerm. a ($ 11).
In een duidelijk standaardmnl. traditie staat verder het woord "brief", waarin de
ie-spelling zonder mededinging een taai leven leidt in de periode 134B t/m 1446 en
eerst in 144Э en in 1450 M concurrentie ondervindt van e, en wel in dezelfde resp.
een vergelijkbare formule als die welke voorheen en trouwens in 1450 0 en latere
charters steevast een ie herbergt : Wiir scepen gemeynlich der stat van sittart doin
kont ind tugen mit diesen oepene<ji> breue e.var. 1449 e.a. [$ 22]. En passant wij
zen wij erop dat het eveneens geciteerde Wiir een van de weinige gevallen is van in
breuk op het regelmatig verschijnen van de Rijnlandse spellingvorm Wir in de openings
formule der Sittardse charters : Wir scepen ghemeynlich der stad van Zitt<er>t doen
kont allen den ghenen die desen brief zuelen sien of huren lezen e.var. 1348 e.V.
Í.Í 2 1 ) .

Standaardmnl./oostmnl./mrijnl. is de spelling

u

in dusent in de dateringsformu-

le : Gescreuen jnt jaer ons he<re>n dusent driehond<er>t acht en<de> veertich op
Sinte remeys auondt e.var. 134B e.V..

Deze schrijfwijze vinden wij met één onder-

breking, veroorzaakt door het in eerste aanleg wel Rijnlandse type duisent 1414, in
de gehele periode 1348-1450 (Í 31).
Een eveneens zeer zuime mnl.-mrijnl. verbreiding kent de spelling ei voor ogerm.
ai, ohd. ei, tenminste in oudere perioden, waarna in deze taalgebieden mededinging
optreedt van ey.

Wij mogen aannemen dat de bijna constante ei-spelling in de Sit-

tardse woorden zekerheiden e.var., waerheit e.var., arbeit e.var. geconserveerd is
in en door de vaste formules waarin deze woorden voorkomen : om te mere zekerheiden
der betalinghe<n> e.var. 1348 e.V.., Jn kennessen der waerheit e.var. 1348 e.V.,
cost end arbeit e.var. 1379 J e.V. ($ 12).
Wanneer het gaat om binding van woordvormen aan bepaalde formuleringen, mogen wij
het illustratieve geval "des" pron.dem. en art.gen.т.п.s. niet over het hoofd zien.
Vanaf 1379 komt van dit woord de spelling dis(s) voor en wel in een drietal vaste
formules : Ind dis in orkond der woriet e.var. 1379 J e.V., Ind dis te теге sekerheit e.var. 1401 e.V., dis vursz erffpachs e.var. 1404 e.V..
dijs[s) en met name van des komt voor, maar sporadisch.

Concurrentie van

Het is echter de vorm des
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mit willen des leynheren e.var. 134B e.V., des anders daghes пае sinte remeys dach
e.var. 134Θ e.V., en die trouwens in andere situaties dan de opgesomde eveneens
zonder mededinging is ($ 17).
Minder lang van adem dan het optreden van de nu vermelde cliché-woorden is het
voorkomen van het stereotiepe, standaardmnl. kennessen, zonder concurrentie gebonden aan de formule In kennessen der waerheit e.var. 134B-1369.

Na 13БЭ komt deze

formule, en daarmee het woord kennessen, niet meer voor in onze charters.

Wel vin

den wij nog kenne pres. 1 s. 1425, 1450 M en bekennen/beke<n>nen pres. 1 pi. 1379
M, 1443 N, eveneens verschijnend in vaste formules ($ 17). Stereotiep, om deze
reeks te eindigen, is ook de formule genge en<de> geue e.var., meermalen voorkomend
vanaf 1379, met twee adjectieven die qua vorm niet tegen het oostmnl. indruisen (55
6, 10).
Een intrigerende kwestie is het zoeken naar een verklaring waarom het het jaar
1379 is dat zo dikwijls optreedt als tijdstip waarop een nieuw element zijn intrede
doet in de vocaalspelling der Sitt. charters.

Nu moeten wij hier al direct opmer

ken dat in deze aangelegenheid de rol van het toeval niet te veronachtzamen is.
Verscheidene woorden waarin bepaalde spellingverschijnselen zich openbaren, zijn
vóór 1379 of niet aanwezig of sluiten qua tijdstip van verschijning niet aan bij
deze datum, b.v., in het laatste geval, "haar" pron. en "zullen", zodat wij in een
niet gering aantal gevallen niet kunnen uitmaken of bij meer ouder, origineel materiaal bepaalde orthografische veranderingen niet eerder aan het daglicht zouden
zijn getreden.

Nog een ander toevalselement kan een rol spelen :

Wij hebben vastgesteld dat de oorkonden van 134Β-136Θ door één en dezelfde
3
persoon geschreven zijn.

Het zou daarom mogelijk kunnen zijn dat de achter-

grond van het verschijnen van zekere nieuwigheden in 1379 benaderd moet worden
vanuit de stelling dat met het ophouden in Sittard van de werkzaamheden van
een relatief westelijk georiënteerde schrijver blijkbaar de weg vrijgekomen is
voor anders ingestelde scribenten.

Het jaar 1379 zou in deze theorie dan als

vernieuwingstijdstip mede afhankelijk zijn van een intern schrijverstoeval.
Hetgeen wij vooral in de onderhavige materie bijzonder betreuren, is dat
uit de periode die ligt tussen de uitvaardigingsdata van de charters 136B en
1379 Г1, slechts één origineel charter overgebleven is, nl. het stuk van 12
februari 1369.

Alleen deze oorkonde kan hier dus gelden als eerstegraads-

getuige.
Vermeld charter van 1369 nu heeft inderdaad elementen op het gebied van de
vocaalspelling die de oorkonden uit de periode 1348-136B niet, of nog niet,
bezitten, b.v. de verbale vorm heet 3 s., tegenover haet 134Θ e.V. c.q. heeft
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(J 13], de spelling sent[e], die in de volgende charters voortgezet wordt
(Í 18]; verder kunnen wij erop wijzen dat het vanaf het jaar 1369 is dat voor
wgerm. i de spelling ij de voordien stabiele positie van i in open syllabe
aantast.

Anderzijds zijn er vier duidelijke punten waarop de vocaalspelling

in bedoelde oorkonde zich eerder aansluit bij die uit de tijd 1348-1368 dan
bij die uit de periode na 1369 :
1. in 1369 staat er neghen, dezelfde vorm als in 1349, terwijl met de vorm
nogen in 1379 M de o-/u-periode voor het telwoord "negen" inzet [$ 15];
2. in 1369 vinden wij voor het art./dem.m.s. steevast het oudere die, maar
vanaf 1379 J gaat ook de vorm jje een rol spelen [H 16, 22];
3. in 1369 treffen wij voor "behoudens" het reeds eerder voorkomende type
behaudelijch aan,tegenover het daarna in zwang komende mrijnl. behelte<n>nis
e.var. in 1379 J en de eveneens niet-gevocaliseerde, nu opkomende vormen
aide 12 χ) en inhalden in 1379 Π, in welk laatste charter het woord "be
houdens" overigens niet voorkomt (5 34];
4. in 1369 vinden wij i als lengteteken bij a, e, o alleen in het alleen
staande voir, hetgeen in principe overeenkomt met de oudere situatie aan
gaande het onderhavig gebruik van dit teken ($$ 6-10, 13, 23, 25-27, 29
vlg., 33].
Uit deze vier punten alleen al volgt dat het feit dat de Sitt. charters
van na 1368 niet meer geschreven zijn door de schrijver uit de tijd 1348-1368,
geen afdoende verklaring biedt voor de vastgestelde spellingvernieuwing.
Er is echter nog meer :
In het cartularium van het Sint-Petersstift staan zes afschriften van
authentieke, echter verloren gegane, Sittardse charters uit de periode 13691377.

Drie van deze afschriften, t.w. С 1369, С 1374 en С 1377, zijn geschreven

rond 1450, een kopie, i.e. С 1370, dateert mogelijk van +_ 1475 en de overige
twee afschriften, С 1375 en С 1376, zijn van jongere datum, denkelijk uit de
4
periode 1500-1550.

Het blijkt dat in С 1369, С 1370 en С 1374 vormen voor

komen die aansluiten bij het spellingbeeld van de periode 1348-1368, maar die
uit de toon vallen bij de situatie zoals wij die kennen rond 1450.

Bedoelde

schrijfwijzen kunnen dus eigenlijk alleen afkomstig zijn uit de originelen en
in deze zin leggen ze getuigenis af van de desbetreffende spelling aldaar.
De onderhavige vormen zijn :
1. neghen С 1369 (2 χ];
2. Behaudelick, aude, auden С 1369; behaudelich С 1370;
3. h5re<n> poss. pi. С 1370;
4. suelen pres. 3 pi. С 1374.
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De aanwezigheid van de spelling neghen in С 1369 onderstreept het reeds
aangestipte feit dat in de originelen de onderhavige e-spelling niet verdwijnt
met het ophouden van de werkzaamheden van onze schrijver uit de jaren 1348136Θ.

Een dergelijke redenering is ook van toepassing op de spelling met aud

in Behaudelich. aude, op denaudenmarckt (2 x), alle С 1369, en behaudelich
С 1370.

Deze aud-spellingen sluiten .aan bij behaudelijch 1369.

In het spoor

van behelte<n>nis 1379 J gaat Beheltenisse С 1375 en С 1376, terwijl Behaldelich, altbrief, inhalde<n>, alle С 1374, en Behaldelick С 1377 passen bij
o

aide, inhalden 1379 И en de nog latere ald-vormen.

De schrijfwijze hure<n>

in С 1370 sluit aan bij huren e.var. uit de periode 134B-1367 en is een aan
wijzing dat deze u-spelling ook na 1366 in de originelen moet zijn voorgekomen.
Voor suelen in С 1374 geldt in wezen hetzelfde t.a.v. het in de originelen voor
komende zuelen e.var. 134B-1367.
Voor verdere argumentatie over 1379 als jaar van feitelijke innovatie keren
wij terug naar de originele charters zelf.

Uit het jaar 1379 namelijk bezitten

wij twee van dergelijke documenten, een van 12 maart en een van 11 juni.

Wij

stellen echter vast dat het jongere stuk soms iets geavanceerder is dan het
oudere :
1. de spelling o(-) voor wgerm. â is voor het eerst goed vertegenwoordigd in
1379 J, niet in 1379 Π [f
2. een

7);

duidelijke overgang van e- naar ie-spelling voor wgerm. i in open lett.

voltrekt zich eerst in 1379 J (5 14];
3. het eerste ind "en" vinden wij in 1379 J, niet in 1379 П [5 17].
Bij vermelde punten ligt de overgang tussen oud en nieuw dus weliswaar in
het jaar 1379, maar dan tussen de stukken 1379 M en 1379 J, waarbij nog opge
merkt moet worden dat het het nieuwe gedeelte van 1379 J is dat de vernieuwing op
genoemde drie punten laat zien, terwijl het in 1379 J opgenomen charter van
1361 veelal nog bij de oude situatie aanleunt.

Trouwens, andere wijzigingen

voltrekken zich in 1390, zagen wij, en andere nog later.

Ondanks alle onzeker

heden menen wij dan ook te mogen concluderen dat de chronologie der aan de dag
tredende nieuwigheden resp. wijzigingen in de vocaalspelling der Sitt. charters
niet onafhankelijk hoeft te zijn van toeval en scribentenaflossing, maar dat
wij de onderhavige veranderingen in principe toch moeten zien als tijdsver
schijnselen, waarbij natuurlijk ook de schrijvers betrokken zijn.
Uiteraard vragen wij ons af of mutaties die zich voordoen in het Sittardse
spellingpatroon der vocalen, terug te vinden zijn in andere oostmnl. bronnen,
waarbij wij in dit geval met name denken aan de Belg.-Limb., Venlose en Gelderse
charters.

Wij zouden zelfs deze vraag ruimer kunnen stellen en vragen naar de

spellingrelaties in het algemeen tussen de Sittardse oorkonden en vermelde
chartergroepen.

- 511 T.a.v. de Belg.-Limb, charters is het feit te memoreren dat het oudste
Belg.-Limb, voorbeeld van het type ind van 137Э dateert (Í 17]. Ook zijn er
spellingovereenkomsten tussen de Belg.-Limb, en de Sitt. oorkonden zonder
dat de data van verschijnen direct met elkaar overeenkomen :
o

1. Een superscriptum op de a, zoals in het Sitt. nacomelinge 1379 И, vinden
wij ook in Belg.-Limb. [J 7).
2. De o-spelling in "negen" treffen wij eveneens aan in de Belg.-Limb, charters,
echter niet in de Venlose en Gelderse stukken ($ 15].
3. Dp het gebied van de spellingen voor (w)germ. i + η, m, s lijkt het Sittardse
beeld nogal op het Belgisch-Limburgse [Í 1B].
4. Het spelllngelement vyt "uit" vinden wij ook in de Belg.-Limb, stukken,
evenals trouwens in Venlose charters en elders, echter niet in de Gelderse
oorkonden ($ 31).
5. De spelling met twee tekens in de vormen van "worden" verschijnt zowel in
de Belg.-Limb, als in de Sitt. charters.

De dubbelspelling voor wgerm.

korte voc. in gesloten lett. vinden wij eveneens in de Belg.-Limb, en
Sittardse oorkonden, maar ongeveer gelijktijdig ook in de Venlose en Gelderse stukken (5 35). Hetzelfde geldt voor de spelling met één teken voor
wgerm. lange voc. e t c , welke enkelspelling evenwel ook de Gulikse en
Meurse charters kennen [5 36].
Echter zijn er ook duidelijke verschillen in vocaalspelling tussen de
Belg.-Limb, en de Sitt. oorkonden.

Significant zijn o.a. :

1. Belg.-Limb, heeft meer met dan mit, tegenover een vrij constant mit
134Θ-1450 M in Sittard (5 1θ).
2. Belg.-Limb, heeft eerder het type ald/old dan Sittard : 1360 tegenover
1379/1427 [$ 34].
Opvallend is overigens dat het type suelen in de Belg.-Limb, charters voor
komt vanaf het markante jaar 1379, maar in Sittard reeds in 1346 verschijnt.
Dok handhaaft het zich langer in Sittard [} 29].
Niet erg veel raakpunten zijn er qua vocaalspelling tussen de Sittardse en de
Venlose oorkonden.

Integendeel, net het aantal verschilpunten is opvallend

groot :
1. Als lengteteken bij a, e, o verschijnt i in Venlo eerst in 1426, in Sittard
reeds in 1369/1379 [55 6, 13, 30].
2. De aantasting van de positie van i door ij op het gebied van
begint in Venlo eveneens eerst in 1426.

wgerm. Î

In Sittard gebeurt dit vanaf 1369

($ 21).
3. De normale vorm voor "veel" is in Venlo vele; in Sittard daarentegen domio

neert de vorm met oe, oi, o, terzijde gestaan door die met ue [5 15).

- 512 4. De vorm met i voor "welk" vinden wij in Venlo eerst in 1456, in Sittard
reeds in 1379 (5 17].
5. Venlo heeft weinig gevallen van e-spelling voor (w)germ. i + η, m, s, ter
wijl deze in Sittard relatief goed vertegenwoordigd is (f 16].
6. Voor wgerm. u in gesl. syllabe zonder volgende umlautsfactor hebben de
Venlose charters weinig u-vormen.

In de Sittardse oorkonden komen deze

evenwel, samen met v-spellingen, meer voor, en wel vanaf 14D2 (Í 28].
7. De vocaalspelling in "voort-]" begint in Sittard met o(-); vanaf 1360 is
С]
de overheersende spelling -u-; in Venlo komen echter reeds in het eerste
stuk, dat van het jaar 1320, alle concurrerende schrijfwijzen naast elkaar
voor [} 29].
6. In Venlo verschijnt de voorzetselvorm t£ reeds in 1356, maar in Sittard eerst
in 1435 CS 30).
9. Het Venlose aed "oud" is in Sittard onbekend; de vorm old vinden wij in Venlo
al in 13Θ7, in Sittard echter pas in 1427 Cf 34).
Duidelijke parallellen zijn er op het gebied van de vocaalspelling wél tussen
de Gelderse oorkonden van Tille en de Sittardse.

Met name treedt voor beide char-

tergroepen meer dan eens het jaar 1379 op als tijdstip van innovatie, waarbij wij
in concreto nog eens wijzen op het verschijnen van de o-spelling in "haar" (f 15),
op de opkomst van oi ten koste van oe voor wgerm. o (f 30) en op de vervanging van
het type aud door het type aid Cf 34). Andere verschijnselen doen zich in beide
oorkondengroepen weliswaar niet gelijktijdig voor, maar liggen chronologisch niet
ver uit elkaar : i verschijnt als lengteteken bij a in Sittard vanaf 137S, in
Gelre vanaf 1366 (f 6); het type ind komt in Sittard voor vanaf 1379 en neemt in
aantal toe vanaf 1401; voor Gelre zijn deze data resp. 1359 en 1402 Cf 17); ij beleeft in Sittard een expansie in open lettergreep vanaf 1369, in Gelre vanaf - 1370
[e]
Cf 21); suelen vinden wij in Sittard vanaf het begin, d.i. 1346, in Gelre vanaf
1347 (f 26). Het blijkt dus tevens dat Sittard in sommige gevallen Gelre ook wel
iets voor kan zijn, waarbij wij eveneens nog wijzen op de verschijningsdata van
C0)
vur(-) in de Sittardse en de Gelderse charters : resp. 1360/1379 en 1362 [f 26).
Deze Sittardse prioriteit wijst erop dat in elk geval de betrokken Sittardse verschijnselen los staan van de Gelderse, terwijl trouwens het feit dat in Sittard
vanaf 1379 ook de specifiek Limburgse verschijnselen toenemen, zeker niet toe te
schrijven is aan invloed van de Gelderse oorkondentaal.
Niet alleen t.a.v. de Belg.-Limb., Venlose en Gelderse charters bemerken wij in
de vocaalspelling der Sitt. charters elementen die wijzen op onafhankelijkheid,
dit is ook het geval, wanneer wij verder oostwaarts kijken, t.o.v. de Gulikse en
Meurse charters.

Het Gulikse voorbeeld kan daarentegen inspirerend gewerkt heb-

ben bij de toeneming in 1401 van het type ind Cf 17) en bij het verschijnen vanaf

- 513 1402 van vormen met

u

(ν) voor wgerm. u in gesloten lett. zonder volgende umlauts

factor (Í 19). Echter Kan In het laatste geval ook Meurse invloed in het spel
zijn geweest, zagen wij reeds in het voorafgaande, waar wij tevens wezen op de
mogelijkheid van Heurse herkomst van mrijnl. vormen in de stiftsakte 1443 N : vieil,
nuyn, yre e.var., h<er>tzougen, dyrde<n>, dirdedeill, byrnen, byrnende, birnenden,
vonff, Busschoff e.var., herna, hernamails, we.

Na deze beschouwingen over de opbouw van de Sittardse vocaalspellingen moeten
wij de geïnventariseerde categorieën bezien vanuit het oogpunt van combineerbaarheid met de nsitt. klanksituatie.

Wij beginnen met de msitt. elementen.

Wij stel-

den in onze studie vast dat in de regel, direct of indirect, een lijn te trekken
is vanuit deze spellingen naar de nsitt. klank.

In een belangrijk aantal gevallen

berusten bedoelde schrijfwijzen op een positie-kiezen van de kant van de schrijvers
binnen twee, aan elkaar tegengestelde, spellingbewegingen op oostmnl.-mrijnl. gebied voor de spellingtypen u- en o- :
1. een streven tot tekendifferentiatie als gevolg van klankontwikkeling;
2. een streven tot tekengelijkschakeling.
Als resultaten van deze keuze kunnen worden beschouwd de Sittardse groep 1
o
Γ0 1
(spelling ue in vuele 1404, 1414, nueghen 1435; Í 15), groep 3 (spelling eu
o

o

o

in heuwe 1399 0, heumoent 1433; $ 24), groep 4 (spelling oeu in ghoeuwe 1450 0;

С)

С)

(°)

$ 24), groep Б (spelling u in huren 1348-1367; $ 25), groep 7 (spelling ue
in vueren 1399 J, suens, vruemen, muegen, Vuert 1399
0; § 29), groep 10 (spel~ i0)
ling oi in hoisken 1450 0; S 31) en de spelling ue in versuemlijch 1369,
natuerliken 1427; (+ huessingen A 1401). Trouwens, juist in Sittard komt de
vrij significante grafie

ue tamelijk veel voor.

Niet uit te vlakken zijn

tenslotte ook de spellingen ij(e) in drij- e.var. 1379 J e.V., wij 1379 J e.V.,
wij e 1435, 1436, hij 1379 J e.v. (groep 2; $ 23) en oo in doon e.var. 1353 JA
e.V. (groep 9; $ 30). Indien "Sittards", onttrekt echter de presensvorm haet
"heeft" 1348 e.v. zich aan de regel van de vergelijkbaarheid van oud en nieuw.
Een msitt. vocaalwaarde [ aa ] zou voor deze vorm t.a.v. nsitt. [ae ] opvallend zijn,
maar is niet bij voorbaat uitgesloten te achten ($ 10).
Ook de mlimb. característica laten zich doorgaans naast te supponeren msitt.
klanken plaatsen, al schieten ze wel eens te ver door.

Te combineren met de

nsitt. situatie zijn spellingen als o(-) en a voor wgerm. â (groep 1 en 2; § 7),
o(e) in nogen 1379 M, noege<n> e.var. 1402 e.a. (groep 3; $ 15), e(e) in he(e)
1348 e.v. (groep 4; 5 16), i in ghilt "koopt" 1353 N (groep 5; $ 18), e in
bennen, benne<n> 1401 e.V., kender e.var. 1404 e.V., messen e.var. 1390, 1421
(groep 6; 5 18), uw in nuwen 1427 (groep 11; Í 32), spelling met twee tekens
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vôûr enkele cons, voor wgerm. korte voc. (groep 8; J 35], spelling met twee vocaaltekens in weerde<n> 1439, etc. (groep 9; $ 35); ingepast in een voorstadium
van het nsitt. kunnen i in ghehiltpt 1421, stirfft 1421, wirt 1443 N (groep 5;
5 16) en ie in liecht (daich) 1414 (groep 7; $ 35) worden.

De vermoedelijke

msitt. grenzen echter te buiten gaan de spelling e in mentre) 1379 Π s.v.,

іег-

indzwentzich 1443 Ν, sent(e) 13Б9 e.V., lemborgh e.var. 1401, 1414, es 1379 J,
1421 (groep 6, Í 1B), spelling e in elmissen e.var. 1411, 141B (groep 10; { 10)
en trouwens ook de spelling ie (i) voor wgerm. i in open lett. (5 14).
Disharmonie met een op grond van het nsitt. te verwachten msitt. klank treffen wij ook aan bij sommige oostmnl. schrijfwijzen.

Bij de spelling e in g(h)eue

1350 e.V. (groep 1; 5 B), merck 1450 Π (groep 5; $ 10) en de spelling a in gestalt p.p. 1443 N (groep 6; $ 11) kunnen wij evenwel te doen hebben met de beant
woording aan een ouder klankstadium dan dat van het nsitt..

De schrijfwijze met

ye in yersten 1443 N, 1450 0 (groep B; Í 13) schiet echter wel haar doel voorbij,
(o)

maar de aanwezigheid van

o

lo)

u , ν en o in Bunre e.var. 1402 e.V., miedepurterse

1414, purteren 1414 (groep 19; { 26), monten 13Б2, 1449, etc. (groep 21; 5 28),
su<tri>me 1350 e.V., vrbaer e.var. 1350 e.v. (groep 32; $ 2B), mughen 1352 F (groep
23; $ 29) kan een uitvloeisel zijn van de door ons in onze Sitt. charters ontwaar
de tendens de spelling met u (v) en die met o door elkaar te gebruiken.
De positieve verhouding tussen mlimb. resp. oostmnl. oorkondenspelling en
nsitt. klanksituatie blijft gehandhaafd wanneer deze trekken ook in Brabant en
verder westelijk voorkomen.

Hier kunnen wij overigens ook op het feit wijzen dat

er in de Sitt. charters standaardelementen voorkomen die enerzijds in het mnl. een
vrij algemeen karakter hebben, anderzijds combineerbaar zijn met het nsitt. :
1. spelling a voor ogerm. a in open lett. zonder volgende umlautsfactor : nsitt.
[aa] Η 6);
2. spelling e voor ogerm. a in open lett. + primaire umlautsfactor : nsitt. [ae]
($ 9);
3. spelling e voor wgerm. e in open lett. : nsitt. [ae] (5 1Б).
Standaardmnl. elementen zijn trouwens niet bij voorbaat gedoemd in een ander
spoor te lopen dan datgene dat naar de desbetreffende nsitt. klank leidt. Wél
is er geen aansluiting t.a.v. specifiek Branbantse spellingen : ouw voor wgerm.
ΰ + w : bouwe 13Б7 ($ 31) en voor wgerm. iu + w : trouwen 1352 F ($ 32). T.a.v.
de twee schrijfwijzen die uit nog westelijker gebieden dan Brabant afkomstig zijn,
t.w. spelling sullen e.var. 1421 e.v. ({ 29) en spelling uu in gasthuus 134B-1362
voor wgerm. û ($ 31), is de situatie echter gunstiger.

De aanwezigheid in het

oostmnl. van het wellicht van Vlaamse origine zijnde spellingtype sullen pleit ervoor dat in de oostmnl. regionen een vorm met korte vocaal ingang gevonden heeft
naast een reeds bestaande met lange vocaal.

Tekenexpansie is in dit geval een af-
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spiegeling van Klankexpansie.

Een dergelijke relatie tussen teken en klank mogen
Co]

wij overigens ook aannemen voor bepaalde mrijnl. elementen : spelling

u

o

in bus-

gops e.var. 1379 J, 1443 N, ducke 1379 И, 1443 Ν, woorden waarin nsitt. [u] wel
afkomstig is uit het Rijnland (groep 11; $ 19] —

misschien geldt dit ook voor de

[u] in de nsitt. representant van vru<n>de 1399 0 (groep 10; $ 19) —

en spelling

e in breue 1449, 1450 M, ten opzichte waarvan te denken is aan een uit het Rijn
land stammende msitt. [ee]-klank, de voorloper van nsitt. [ei] in [brei:f] (groep
13; i 22). Bij enkele andere mrijnl. schrijfwijzen hebben wij te doen met spel
lingvarianten die via hun desbetreffende concurrenten in contact kunnen worden ge
bracht met de nsitt. 0 klank : i als lengteteken, i.p.v. e, + a, e, o (groep 1 ; $ 6
(o)
()
e t c ) , verder uy, ui, oy voor wgerm. ô (groep 23-25; $ 30) en in zekere zin ook
(o)

de vanaf 1402 verschijnende spelling

u , ν voor wgerm. u in gesloten lett. zonder

volgende umlautsfactor (groep 19; } 2Θ). In de meeste gevallen laten de speci
fiek mrijnl. elementen zich echter niet of nauwelijks combineren met de nsitt. vo
caalwaarde, zodat de onderhavige categorie als geheel in dit opzicht duidelijk on
derdoet voor de msitt., mlimb. en oostmnl. elementen.
Enige aandacht mag tenslotte nog besteed worden aan de traditionele woorden in
vaste formules.

Wanneer het bij deze woorden gaat om spellingen die zich handha

ven, blijft onze kijk op de msitt. klanksituatie meer dan eens, maar niet altijd,
vertroebeld.

Een weinig verhelderende aanblik biedt b.v. de reeks arghelist e.var

1348 e.v. ($ 10), brief e.var. 134Θ e.v. (Í 22), des/dis e.var. 1348 e.v./1379 J
e.v. ($ 17), kennessen 1348-1369, kenne 1425, 1450 И, bekennen/beke<n>nen 1379 И,
1443 Ν (5 17) en min of meer ook geue m.var. 1379 H e.v. ($ 8). Wanneer daarente
gen spellingverandering optreedt, wordt in elk geval een verandering in spellinggeografische oriëntatie zichtbaar, die in bepaalde gevallen leidt tot klankherkenbaarheid, in andere gevallen het interpretatieniveau handhaaft en in nog andere
gevallen de msitt. klank wel voorbijschiet : wiedersagens e.var. 1390 e.v. ($$ 10,
17) —

en trouwens ook de ie-spelling in gescrieuen e.var., lieueringhe<n> e.var.,

siekereit e.var. in de periode 1379-1450 ($ 14) — m e n t r e ] 1379 И e.v., sent(e]
1369 e.v. (beide 5 1Θ), behelte<h>nis e.var. 1379 J e.v./beheyltenis e.var. 1449,
1450 И ({ 34 vlg.).

Dat anderzijds in stereotiepe formules ook wel eens een op

vallende variatie in de schrijfwijze van een bepaald woord wordt toegelaten, wordt
aangetoond door de spellingwisseling in de woorden "veel" en "mogen" ($5 15, 29),
waarbij met name de variatie in het eerste woord duidelijk een klanksuggestie op
roept (Í 15).

- 516 Het zou ideaal zijn, als wij de zoeven gegeven bespiegelingen over de verhouding teken - klank, zouden kunnen afronden met een schets van het fonologisch
systeem van de msitt. voc..

Echter ontbreken ons voor het reconstrueren van dit

systeem de nodige onbetwistbare gegevens.

Zelfs tot het schetsen van "het" fone-

tisch systeem van de msitt. voc. kunnen wij, om deze zelfde reden, niet komen.
wij wél hebben, is een aantal conclusies over potentiële klankwaarden.

Wat

Deze con-

clusies kunnen wij, al dan niet met aanvullend commentaar, bijeenzetten en vervolgens kunnen wij de uit deze uitspraken voortgevloeide klankvoorstellen tekenen
in een systeem dat wij met Van den Berg

een fonisch systeem zouden willen noe-

men.
Ook al vervangen wij een fonologisch systeem door een reeks fonetische uitspraken, toch blijft ons het feit achtervolgen dat wij de in aanmerking komende vocaalwaarden niet met even grote stelligheid hebben kunnen poneren.

In feite kunnen

wij, op basis van uitspraken over klankwaarden waar wij vrijwel zeker van zijn,
alleen het eerste, onvolledige, stadium tekenen van een mogelijk fonisch systeem.
Achter deze uitspraken staat correspondentie tussen hedendaagse klank enerzijds en
markante spelling in de Sitt. charters anderzijds, zodat wij ze kunnen beschouwen
als eerstegraadsgetuigen.
Een tweede stadium bereiken wij door het reeds gevondene aan te vullen met minder zekere klankwaarden.

De uitspraken die daarop betrekking hebben, kunnen wij

beschouwen als tweedegraadsgetuigen.

In principe kunnen wij voor deze tweedegraads-

getuigen stellen dat het gaat om bepaalde verschijnselen—primaire resp. secundaire umlaut, rückumlaut, palatalisatie, rekking in open syllabe, ronding, verdonkering— ten aanzien waarvan wij er niet aan twijfelen dat ze tot stand gekomen
zijn, maar dat de msitt. spelling keuzemogelijkheden openlaat bij de interpretatie
van de klankwaarden c.q. klanknuances, zodat wij overeenkomstig onze onderzoeksmethode

opteren voor die klankwaarde resp. klanknuance die wij (terug]vinden in

het nsitt.
Naast de tweedegraadsgetuigen die wij aanvoeren om de leemten die in het eerste
stadium van het te ontwerpen fonisch systeem bestaan, aan te vullen, is er nóg een
groep tweedegraadsgetuigen.

Dit zijn uitspraken die eveneens betrekking hebben op

minder zekere situaties, maar die anderzijds refereren aan klanken die ons reeds
vanuit andere oorsprong bekend zijn.
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Wanneer wij de leemten naar mogelijkheid aangevuld hebben, krijgen wij een
beeld hoe het geweest zou kunnen zijn, zonder dat wij pretenderen dat het zo
geweest moet zijn.
Gnze citaten geven wij niet steeds, maar wel zo veel mogelijk in de volgorde
die de ter sprake zijnde klanken innemen in het fonisch systeem.

Wanneer onze

aanhalingen te lang zouden worden, laten wij niet-relevante passages weg, hetgeen
wij aangeven met reeksen punten.

Ook veranderen wij nu en dan, ter wille van de

begrijpelijkheid, de zinsbouw lichtelijk.

Dit laatste soort wijzigingen markeren

wij met vierkante haken voor en na toevoegingen, en puntenreeksen voor weglatingen.
Bij het noteren van de in aanmerking komende vocaalwaarden in een fonisch systeem
gaan wij van gerond-achter naar ongerond-voor en van open naar gesloten.
Wij kunnen nu overgaan tot het neerschrijven van onze citaten aangaande die
klankwaarden waar wij zo goed als zeker van zijn :

5 11

De combinatie van a-spelling en nsitt.

ogerm. a in gesl.

[ a ]-waarde maakt het bestaan in het ge-

lett., + rückum-

sproken msitt. van rückumlaut van ghe-

laut

ta]

sat e.var., besad en belacht aannemelijk.

$ 19

Belangrijk is dat wij hebben vastge-

vmmemKer^ e.var.

steld dat de Sitt. charters met de

1379 J e.V., om-

spelling v,o passen in een oostmnl.-

<ip>erme e.var.

mrijnl. geheel met de schrijfwijze u,

1379 J e.v.

v,o, waar zeker een klank gelijk aan
of in de buurt van [ u ] aan ten grondslag moet liggen.

Aangezien Sittard

tegenwoordig in het [ u ]-gebied ligt,
zal dit ook wel vroeger het geval
zijn geweest.

$ 19

[ Wij ] kunnen

ook voor de u

— • vru<n>de 1399 J

in vru<n>de "verwanten" gen. pi. 1399
J een wgerm. iu als grondslag aannemen,
welke iu dan verkort werd, met als resultaat een [u] zoals die voorkomt in
nsitt. [vruntj ] "vriend", pi. [vrunj ].
wgerm. iu, niet
vóór w, met verkorting

[u]
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Een combinatie van u-spelling en nsitt
[ u ]-waarde wijst op een klanKachter-

wgerm. u in gesl.

grond die ook indertijd in de buurt

lett., + umlaut

van fu] moet zijn gelegen.

Voor het mlimb

valt t.a.v.

de weergave van wgerm. i in gesloten

wgerm. i in gesl.
lett., zonder um-

syllabe rekening te houden met een tra

laut, zonder ron-

ditie het teken i te bezigen.

ding, niet vóór

Dit ge

bruik berust ongetwijfeld op een ont

π (+ cons.] en s

wikkeling van deze wgerm. i tot een
soort [ i ]-klank, zoals wij die nog heb
ben in het nsitt.

De gesignaleerde o(-)-schrijfwijze
voor wgerm. â, bij een afwezigheid van
een zodanige voor gerekte ogerm. a,
wijst op een bekend verschijnsel : verdonkering van de niet umlaut ondergaan
hebbende wgerm. â.

Kunnen wij voor het msitt. zonder meer

wgerm. â zonder

voor wgerm. â een waarde [ ao ] en voor

umlaut

gerekte ogerm. a een waarde [ aa ] aan-

gerekte ogerm. a

nemen.

In de gevallen dat wij voor het msitt.

ogerm. a in gesl.

een korte vocaal mogen aannemen, is er

lett., niet vóór

daarbij parallellisme tussen spelling

1 + dent., zon-

en vocaallengte.

der umlaut,

Waar echter voor het

msitt. een gerekte [ aa ] te overwegen
is, is dit parallellisme afwezig en is
de spelling a voor Sittard een standaardmnl. schrijfwijze zonder meer.

zonder rekking
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ί 30

Door confrontatie van de nsitt. KlanK

wgerm. ô zonder

met de msitt. spelling zijn wij geko

umlaut

[ oo

men tot het volgende punt van uitgang
aangaande de msitt. Klankwaarde voor

wgerm. ô + umlaut

*

[ eu

wgerm. o : zonder umlaut : monoftong
[ oo]

32

—

met umlaut : monoftong [ e u ] .

Als klankwaarde menen wij voor ons nu-

wgerm. iu in

wen 1427 de nlimb. [ uu ]-klank te mogen

"nieuw"

[ uu ;

aannemen die het nsitt. heeft.

$ 14

Als msitt. klan kachtergrond nemen wij

wgerm. ι in open

alleen [ ее] aan , welke [ ее]-waarde dan

lett., zonder

duidelijker tot haar recht Komt ir de

ronding

-»· ( е е ]

e-spelling dan in de schrijfwijze met

ie m .

§ 21

wgerm. î

[ie]

Inderdaad vinden wij in deze plaats

ogerm. a in gesl.

[au]

ogerm. aid, zonder umlautsfactor, in

lett. + 1 + dent.,

dent.

Deze klankwaarde moet in de regel [ ie]
zijn geweest.

5 34

Het ligt daarom voor de hand te veron
derstellen én dat in het gesproken
msitt. klankverschil bestaat tussen de
representatie van ogerm. aid en die
van wgerm. old, uld

én ....

dat dit klankverschil ongeveer
moet beantwoorden aan de situatie zoals wij die tegenwoordig in Sittard
kennen

$ 34

principe terug als [ aut ]

en

zonder umlaut

heeft wgerm. old, uld, zonder volgende

wgerm. δ en u in

[ou]

umlautsfactor, er in de regel de klank-

gesl. lett. + 1 +

dent.

waarde [ out ].

dent., zonder um

A

laut
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$ 24 Wij mogen

aannemen dat zo

wel de spelling ou als de schrijfwijze
au in de zoeven vermelde voorbeeldenreeks een zelfde vocaalwaarde aangeeft,

ogerm. awtw).

welke waarde o.i. zonder bezwaar ook

ohd. ou, zonder

toendertijd [ou] kan zijn geweest.

umlaut

-*> [ ou ]

$ 12 Het grote overwicht van de spelling ey
(eij), ei t.a.v. e(e) doet bij ons de
mening postvatten dat het msitt. hier

—»ogerm. ai, ohd. ei

-»· [ei]

een klank heeft in de buurt van nsitt.
[ei].

De klankwaarden die wij nu, op grond van onze eerstegraadsgetuigen, gevonden
hebben, zijn [ a ],
[au],

[ u ],

[ i ],

[ao], [oo], [aa], [eu], [uu], [ее], [ie],

[ou], [ei].

Voor het bestaan van een aantal van deze klanken vinden wij ondersteuning bij
een reeks tweedegraadsgetuigen.

Wij beginnen met uitspraken aangaande

[oo],

[eu], [ uu ], [ее], [ie], [ou] :

5 27

Het is duidelijk dat in de laatstver-

[ ao ],

melde bronnen [ = de Venlose , Belg.Limb. en Sittardse oorkonden] de spelling o(-] bepaalde rechten verkregen

wgerm. o in open

heeft als aanduiding van de klank [ ao ],

lett., zonder um

aanvankel ijk wel alleen voor gerekte

laut

wgerm

$ 25

-*• [ ao]

0.

In de niet-umlautssituatie heeft het
nsitt. hier de klank [ oo ]
De spelling met o(-) geeft voor Sit-

ogerm. au, ohd. 3,

tard geen aanleiding ook voor de tijd

zonder umlaut

1348-1450 aan een andere klank dan [ oo
te denken.

-*•

[ao]
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De accepteerbare geronde voorklinker
[eu ] vaart dan hier in onze charters
deels onder de vlag van de spelling
(0)
u , deels onder die van de Orthogra-

[0)
huren "horen"
1346 e.V., horero e.var. 1351
e.v.

I

fie o(-) en wel volgens een chronolo-

ogerm. au, ohd.

gische indeling.

ô, + umlaut

Combinatie van de oudere en de hedendaagse gegevens doet ons zowel voor
het voorzetsel als voor het bijwoord
in het mlimb. een vocaal met umlaut
aannemen.

voor

Een waarde in de buurt van

nsitt. [veur] is daarbij zeker voor
het msitt. niet onmogelijk.

Wij menen

dat de spellingen

suelen, solen, soelen en seilen in het
oostmnl. binnen een zelfde vlak liggen,

Wij kunnen

zonder gevaar tot
(o]

"zullen"

de slotsom komen dat voor suelen een
vocaalwaarde in de zin van [ eu] mogelijk is, ook voor Sittard.
(ol

Deze spelling

ule) schijnt op het eer-

ste gezicht te pleiten voor een [ eu ]klank.
Wellicht mogen wij deze [eu]-klank ook

wgerm. u in ope

aannemen voor het msitt..

lett., + umlaut

Voor welke wij op grond van het nsitt.

wgerm. u + um-

een msitt. klankwaarde [ uu ] mogen

lautsfactor

aannemen.
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Wanneer wij uitgaan van het nsitt.,
mogen wij, naar ons zoeven gebleken
is, voor het msitt. m.b.t. wgerm. iu
doorgaans de klankwaarde [uu] aannemen,
met als belangrijkste uitzondering het
geval dat wgerm. iu vóór w staat, ter-

wgerm. iu niet

wijl ook niet uit het oog mag worden

vóór w, zonder

verloren dat in woorden als "(n)immer-

verkorting

meer", "vriend" —
—

uu ]

zoals ook in andere

een (ver)korte vocaal aanwezig is.

Sittard heeft minstens reeds vanaf
1348 de oude umlaut van wgerm. â —

de

spelling met e[-) overtreft de concurrerende met a(-) en o(-) trouwens verre.

Spellingen die zouden kunnen wijzen op
een vernauwing van umlauts-[ ее ] tot

wgerm. а + oude

[ie(3]] hebben wij echter in de aange

umlaut

[ее]

haalde mnl. bronnen niet aangetroffen.

Het overzicht der spelling e(e] en de
nsitt. klankwaarde [ее]

zijn

aanwijzingen dat het nsitt. voor ogerm,

— » o g e r m . ai, ohd. ê

[ее]

ai, ohd. ê dezelfde of nagenoeg dezelfde [ее ]-waarde heeft als die welke in
het nsitt. geldt.

Wij mogen aannemen dat vanaf ± 1450 in
de spelling der Sittardse charters aan
een zich, wellicht recente, plaats ver
overd hebbende [ee]-klank althans ge
deeltelijk recht wedervaart.

wgerm. e, eo

t
[ie] >
[ее]
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5 23 De spelling ou Kan hier dezelfde [ ou]-

coumans 1369

waarde hebben a Is b.v. de ou van goude in hetzelfde charter .

Ook ouch [A]

о

1379 M, 1443 Ν en gelouuen 1443 N corresponderen via hun spe Hing ou met

ogerm. au, ohd.
ou, zonder um

[ou]

laut

het nsitt. Klan Kbeeld.

In één geval wordt niet alleen een reeds beKende KlanKwaarde, maar ooK het daaraan ten grondslag liggend verschijnsel nog eens geaccentueerd :

$ 11

Voor de zoeven niet ter sprake geKomen
Sitt. voorbeelden met a, t.w. bekand[e)[n] 134B e.V., bekant 1350 e.V.,

ogerm. a in gesl.

gekant 1435 e.V., genant 1439 e.V., ge

lett., + rücKum-

stalt 1443 N, overwegen wij het bestaan

laut

— ta]

van een [ a ]-klankvorm die later verdwe
nen is.

Een overgang naar tweedegraadsgetuigen voor nog niet ter sprake gekomen vocaalwaarden vinden wij wanneer wij ingaan op het resultaat van ronding van wgerm. i
in open syllabe bij z.g. o-umlaut.
meer aan.

Het bestaan van deze ronding nemen wij zonder

Spelling met oe, oi, oy, o, ue, u, uy en hedendaagse geronde vocaal

vormen hier namelijk een opvallend parallellisme.

In drie van de vier represen-

tatieve gevallen heeft het nsitt. [ äö ], in één geval echter de ons reeds uit
eerste- en tweedegraadsgetuigenissen bekende KlanK [eu].

De gebezigde spellingen,
g
zoeven door ons opgesomd, laten, zoals uit onze studie blij Kt , voor het msitt.
beide KlankmogelijKheden open.

Wij opteren, op grond van de hedendaagse KlanK,

in principe voor [äö], maar achten bij correspondentie met het nsitt. daarnaast
het bestaan van [eu] zeer wel mogelijk :
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$ 15

Inderdaad is de ое-, oi-, о-, uè-, uspelling te situeren in dit hedendaagse gebied met geronde vocaal, hetgeen
pleit voor een samenhang tussen oude
Orthografie en hedendaagse klank.

Een

eventuele waarde in de buurt van [ ëö ]

•veel"
1

wordt voor Sittard in onze ogen het
duidelijkst aangegeven door de vorm
vuele 1404, 1414.

$ 15 Het Sittards heeft tegenwoordig
[ (h)äör]

en t (h)äöm ], ten-

minste bij niet-enclitisch gebruik,

"haar"
ι

"hem"

Er is weinig tegen in te brengen dat
de waarde van geronde vocaal reeds
voor de tijd 1348-1450 gegolden heeft.

i

15

Een en ander is intussen voor ons aan-

'negen"

leiding ook voor de ое-, o-, ue-, uspelling in "negen" de klankwaarde van
geronde vocaal aan te nemen, waarbij
wij voor Sittard denken aan een zoda
nige in de buurt van nsitt. [eu] in

wgerm. i in open

[ neuga ].

lett., + ronding

-*• [äö]

[eu]

net ons citaat aangaande de mogelijke klankwaarde van de vocaal in de eerste lettergreep van "negen", i.e. [eu], zijn wij praktisch aan het einde van de tweedegraadsgetuigen voor reeds bekende klankwaarden.

Wat wij in dit kader tenslotte

nog willen opmerken, is dat tot de tweedegraadsgetuigen ook de uitspraken horen
aangaande een proces dat wij evenmin betwijfelen, nl. de rekking van oorspr. korte
vocalen in gesloten syllabe vóór enkele cons, en vóór bepaalde consonantverbindingen, waaronder г + dent, de belangrijkste is. Aangezien in het nsitt. de desbe
treffende resultaten echter dezelfde zijn als die van rekking van de onderhavige
vocalen in open syllabe, zijn wij de mening toegedaan dat dit reeds voor het msitt.
het geval is en dat wij mogen volstaan met het opnemen van de rekkingsresulta
ten in open lettergreep.

- 525 Na deze slotopmerking kunnen wij ertoe overgaan de via eerstegraadsgetuigen,
eventueel ondersteund door tweedegraadsgetuigen, gesupponeerde klankwaarden te
verenigen tot het eerste stadium van ons voorstel aangaande het msitt. fonisch
vocaalsysteem, een systeem dat qua opzet, ondanks enkele afwijkingen, gelnspi10
reerd is door Dols'
schets van het vocaalsysteem van het hedendaagse Sittards :

diftongen

monoftongen

•

open

аа

a

half

open

half

gesloten

au

ао

u

ou

оо

i

gesloten
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Vervolgens moeten wij die tweedegraadsgetuigen bijeenzetten die betrekking
hebben op nog niet opgenomen vocaalwaarden, om aldus leemten aan te vullen
die er nog bestaan in het zoeven geschetste eerste stadium.

Wij willen echter

niet nogmaals de uitspraken citeren aangaande de thans actueel geworden moge
lijke [äö]-klank en verwijzen daarom naar het zo straks geschrevene over de
kwestie [äö]/[eu].

De aldaar aan het nsitt. toegemeten rol van scheidsrechter

vinden wij natuurlijk ook terug in andere concurrentieposities, waarbij wij nu
denken aan de tegenstellingen [o]/[ó], [ö]/[u], [e]/[é], [ oe ]/[ uu ], [ae]/[ee],

leu ]/[ ui].
M.b.t. de kwestie [ o ]/[ ó ] herinneren wij ons uiteraard de vanaf 1402 veelvuldig in Sittard voorkomende spelling u/o voor niet umlaut ondergaan hebbende wgerm.
u in gesloten syllabe.

Echter :

- 52Б

$ 2Θ

Wanneer wij nu het reeds door ons te

wgerm. u in gesl.

berde gebrachte samenvatten, menen wij

lett., niet vóór

dus te mogen stellen dat de u-spelling

1 + dent., zon-

in het mnl. en mrijnl. eensdeels is

der umlaut

blijven voortleven als de gewone uit
drukking van een umlaut ondergaan hebbende wgerm. u in gesloten syllabe, an
derdeels in het mlimb. —

met een op

vallende rol van de Sitt. charters

—

en het mrijnl. — m e t een opvallende
rol van de Meurse charters —

het ka

rakter heeft gekregen van een archais
tische variant van de jongere schrijf
wijze met o, nl. waar het de niet door
umlaut getroffen wgerm. u in gesloten
syllabe betreft, dit ondanks het feit
dat voor de corresponderende heden
daagse taalgebieden —

nog —

een ver

schil in klankwaarde tussen de repre
sentatie van deze wgerm. u en die van
de wgerm. 6 zonder umlaut aan te ne
men is.

Aangaande de, jongere, spelling met o schreven wij :

$ 2Θ

Ook voor het oostmnl. kan, menen wij,

wgerm. u in gesl.

het feit niet genegeerd worden dat de

lett., niet vóór

spellingsituatie ervoor pleit dat een

1 + dent., zon-

te veronderstellen oudere [ oe ] < wgerm.

der umlaut

u een zekere opening ondergaan heeft
Met deze opening heeft de
oorspr. wgerm. u in het oostmnl. waar
schijnlijk niet de stand van zaken bij
de oorspr. wgerm. o bereikt : nog hedentendage bestaat er verschil tussen
de representaties van deze beide wgerm,

A
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grondslagen in het nlimb..

Voor het nsitt. werwezen wij m.b.t. het door ons
dus meermalen aangestipte verschil in Klankresultaat
к/

«

van wgerrn. u en wgerm. o naar Dols :

$ 2B

Dols omschrijft de nsitt. [ó] < u als

wgerm. и in gesl.

een korte, half gesloten vocaal, ge-

lett., niet vóór

rond-achter, in tegenstelling tot de

1 + dent., zon-

nsitt. [o] < o, welke hij als een kor-

der umlaut

te, half open vocaal, gerond-achter,
kwalificeert.

i 2Θ

Uiteraard valt

ook voor het

wgerm. u in gesl.

msitt. de waarschijnlijkheid van een

lett., niet vóór

meer gesloten karakter van de represen

1 + dent., zon-

tant van wgerm. u, met name vóór nas.

der umlaut

(+ cons.), niet te ontkennen en zelfs
is de mogelijkheid niet geheel weg te
cijferen dat deze gesloten waarde nog
de oude [oe]-waarde geweest is, eventueel in bepaalde gevallen.

Ondanks de laatstgenoemde overweging komt
uit de bijeengezette citaten als meest voor
de hand liggende klankwaarde naar voren :

—»wgerm. u in gesl.

[Ó;

lett., niet vóór 1 +
dent., zonder umlaut

Tegenover deze [ó] zal dan als tegenhanger de minder gesloten variant staan
die uit wgerm. o voortgevloeid is.

In dit laatste geval poneren wij daarom de

klank [ o ].

} 26 Een dergelijke [o]-klank nemen wij, in
geval er niet gedacht hoeft te worden

wgerm. o in gesl.

aan umlaut, rekking of 1-vocalisatie,

lett., niet vóór

ook aan voor het msitt.

1 + dent., zonder umlaut

-

[o]

- 52Θ T.a.v. de kwestie [ о ]/[ и ] moeten wij erop wijzen dat wij de [ uj-klank al ge
vonden hebben d.m.v. eerstegraadsgetuigen.

Wanneer wij naast de [u ] ook het be

staan van een meer geronde [ö] willen aannemen, moeten wij afgaan op de nsitt,
uitspraak van het woord "bisschop" :

$ 19

Afsluitend kunnen wij [t.a.v. busgops

"bisschop"

e.var. 1379 J, 1443 N] voor Sittard

Ì .

schrijven : bij een [ö]-waarde is er

wgerm. i in gesl.

overeenkomst tussen klank en, wel ont-

lett., + ronding

[β:

leende, u-spelling.

De ronding van de eerste vocaal in "bisschop" is een van die gevallen waarin
wij niet twijfelen aan het tot stand gekomen zijn van een proces, maar waarbij
wij minder zeker zijn van het resultaat daarvan.

Dergelijke voorbeelden vinden

wij meer dan eens ook op het gebied van [e ]/[ é ] :

5 10

De gegevens der charters combinerend
met [ ké:n3s ], [ gdzé:1 O ) ] en [ erf ],
achten wij de aanwezigheid van de pri-

•ogerm. a in gesl.

[é]

maire umlaut van ogerm. ä vaststaand.

lett. + primaire

([e])

Voor de klankwaarde kan dan gedacht

umlaut

worden aan een half open [é], waarnaast in bepaalde gevallen de meer
open [e] kan staan.

$ 10

$ 10

$ 10

Gerangschikt naar de suffixen, zijn in

•ogerm. ä in gesl.

onze charters de volgende gevallen van

lett., + sec. um-

sec. umlaut te noteren.

laut'

Het parallellisme tussen oude en heden-

ogerm. a in gesl.

daagse gegevens pleit voor een msitt.

lett., + funct.

realiteit.

umlaut

Een en ander wil voor Sittard zeggen .
dat de overgang van oudere aspelling naar jongere e-schrijfwijze .
de aansluiting betekent aan

ogerm. a in gesl.
lett., vóór г +
lab. of vel.

[e]
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een in eerste instantie oostelijk mnl.
spellingtype, dat de respons is van
een plaatsgevonden hebbende klankovergang.

Uit deze citaten blijkt onze overtuiging omtrent het bestaan van de primaire
resp. secundaire resp. functionele umlaut van de ogerm. a in gesl. lett. en van
de palatalisatie van deze ogerm. ä vóór г + lab. of vel.. De in al deze geval
len optredende e-spelling zegt echter niets over de klanknuance van de ontstane
e-waarden.

Wanneer wij dan ook overwegen of in het msitt. [e] en [é] naast el-

kaar staan, kunnen wij alleen afgaan op het nsitt. :

$ 10 De gegevens der charters combinerend
met [ké:n9s], [g3zé:l(3]] en [erf],
achten wij de aanwezigheid van de pri-

ogerm. a in gesl.

maire umlaut van ogerm. a vaststaand.

lett., + primaire

Voor de klankwaarde kan dan gedacht

umlaut

[é]([e])

L

worden aan een half open [é], waarnaast in bepaalde gevallen de meer
open [e] kan staan.

$ 10

T.a.v. de bepaling der klankwaarde kun
nen wij ervan uitgaan dat het nsitt. .
voor de door sec. umlaut uit
a ontstane e een klank heeft die opener

У
•ogerm. a in gesl.

[e]

is dan de e die uit ä ontstaan is via

lett., + sec. um-

1

primaire umlaut, behalve wanneer deze

laut

laatste vóór r + lab. of vel. staat, in
welk geval de meer open [e] verschijnt,

ogerm. a in gesl.

en wij hoeven niet bezijden de waar-

lett., vóór г +

heid te zijn wanneer wij aannemen dat

lab. of vel.

[a]>[e]

voor het msitt. dezelfde verhouding gegolden heeft.

Een meer open [ e ] zou in de door ons voorgestelde optiek beschouwd moeten worden
als basisklank, die wij in het nsitt. trouwens ook aantreffen voor wgerm. ë, het-
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geen enig perspectief opent voor de benadering van de klankwaarde van wgerm. ë
in het msitt..

De aanwezigheid van een [é] daarentegen wordt min of meer onder-

steund door het optreden van e-spelling voor wgerm. i vóór nas. (+ cons.) en s :

$ 18

De spelling e is daarbij zeker geboren
uit een eigenaardigheid die o.a. het
nsitt. heeft en dus ook het msitt. gehad kan hebben.

In het laatste geval

wgerm. i in gesl.

dekt de mlimb. e-spelling een msitt.

lett., zonder um-

[é]-klank, maar hier kan ook het toe-

laut, zonder ron-

valselement een rol gespeeld hebben,

ding, vóór η (+

zodat het ons anderzijds dan niet ver-

cons . ) en s

·[ é ] en [ i ]

wondert wanneer de e-spelling haar
doel voorbij geschoten zou zijn in gevallen als sent(e) 1369 e.V., men e.
var. 1390 e.V., vierindzwentzig 1443
N, £S 1379 J, 1421, lemborgh e.var.
1401 e.V..

Aangaande de orthografische relatie bij de klanken [ oe ] en [ uu ] moeten wij
eraan herinneren dat er geen principieel verschil is tussen de spelling voor wgerm.
û + umlautsfactor en voor wgerm. iu enerzijds, in welke gevallen het nsitt. [uu]
([uu]) heeft, i?n de schrijfwijzen voor wgerm. û zonder umlautsfactor anderzijds,
waar het nsitt. [oe ] ([oe]) heeft ( $ 3 1 ) .

De klank [ uu ] hebben wij op grond

van eerste- en tweedegraadsgetuigen al gevonden in het eerste stadium van ons fonisch systeem.

Voor een waarde [ oe ] < wgerm. û pleiten, zagen wij in f 31, én

de oude [oe]-basis én de nsitt. [ oe ] -klank, zodat een ononderbroken

[ oe ] -

lijn voor Sittard voor de hand ligt, die trouwens door de spellinggegevens niet
ontkend wordt.

De Sittardse situatie maakt daarbij, constateerden wij in $ 31,

deel uit van een Dostned. context, zodat wij konden concluderen :

$ 31

Voor wgerm. û zonder volgende umlautsfactor houdt dit in dat wij
voor het oostmnl. —

en dus, zoals wij

trouwens reeds zagen, voor het msitt.
—

kunnen denken aan een klankwaarde
[ oe ] .

wgerm. D zonder
umlaut

[ °e ]
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Nog een tweedegraadsgetuige voor een [oe]-klank vinden wij in de spelling u
in "trouwtelijK)" :

$ 32 Met dit oostelijk type wordt aan de op
grond van het nsitt. te vermoeden [ oe ]klank wel het meeste recht gedaan.

truwen e.var.
1390 e.a. "trouw"
etc.

I

wgerm. iu vóór w

[oe]

Vervolgens bekijken wij, terwille van de tegenstelling [ ae ] - [ее], de wgerm.
e in open syllabe.

i 16

Voor deze wgerm. ë stelden wij het volgende :

Het nsitt. heeft voor wgerm. é in open

ogerm. a in open

syllabe —

lett., + primaire

hierbij ook ogerm. ä in

open syllabe met primaire zowel als

umlaut

met sec. umlautsfactor —

ogerm. a in open

klank [ ae ]

als regel de
In de nsitt.

[ae]

[ae]

lett. + sec. um-

klankwaarde [ ae ] mogen wij een argument

laut

zien dat de volgens onze spellingen

wgerm. e in open

aan te nemen ee-klank ook indertijd als

lett.

[ae]

[ae ] kan hebben geklonken.

Inderdaad wijst in de spelling voor wgerm. e in open syllabe, nl. e, ее en ei,
niets erop dat er verschil van uitspraak moet zijn geweest met b.v. het resultaat
van wgerm. i in open syllabe. Omdat er echter tussen wgerm. ë in open syllabe en
wgerm. i in open syllabe niet alleen onderscheid bestaat qua uitgangspunt, maar
ook in eindresultaat, nl. nsitt. [ ae ] tegenover nsitt. [ ei ]/[ ее ] [5 14), mogen
wij aannemen dat er in het msitt. geen samenval is geweest van beide wgerm. klankbases.

Vertaald naar de concrete situatie toe wil dit zeggen dat, wanneer wij voor

het msitt. aannemen dat wgerm. i in open lettergreep als rekkingsprodukt [ее] heeft
opgeleverd, wij ervan mogen uitgaan dat de huidige [ ae ] voor wgerm. ë in open lettergreep in het msitt. niet een [ее], maar eerder al [ ae ] zal zijn geweest.
Wij eindigen met een uitweiding over de kwestie [eu]/[ui].

De [eu]-klank heb

ben wij reeds gevonden bij de constructie van de eerste fase van ons msitt. fonisch vo
caalsysteem, en wel voor wgerm. ô + umlaut, ogerm. au, ohd. ou + umlaut en wgerm.
u in open lett. + umlaut.

De vraag is vervolgens of wij een [eu]-klank ook mogen verlo)
ιοί
moeden achter de spelling eu in heut 1399 0, 1446, met ogerm. au, ohd. ou + umlaut,
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en heuwe "hooi" 1399 0, heumoent "hooimaand" 1433, met ogerm. aw • umlaut.
spelling eu
11

schijnt op het eerste gezicht op een [eu]-klank te wijzen.

stelt haar trouwens gelijk aan ue, met de waarde [eu] overigens.

Deze

Van Loey

Bezien wij

nu het door ons in $$ 15, 23-25, 29 vlg. ter zake geschrevene, dan bemerken wij
ten eerste dat de spelling ue in het oostmnl. veel meer aangetroffen wordt dan
eu en ten tweede dat eu aldaar het meeste verschijnt voor ogerm. au, ohd. ou +
umlaut en wgerm. awi. Niet of veel minder komt eu voor bij wgerm. u in open lett.
+ umlaut, wgerm. 6 + umlaut en bij ronding van wgerm. i in open syllabe.

Kunnen

wij in de laatstgenoemde gevallen denken aan een [ e u ] - resp. [äö]-klank, t.a.ν.
de msitt. eu-spelling voor ogerm. au, ohd. ou + umlaut en voor wgerm. äwi mogen
wij overwegen of met deze eu-spelling niet een klank bedoeld wordt die afwijkt
van de met ue aangegevene.

Daarbij hebben wij dan de hedendaagse [ ui ] voor de

geest, in dit geval nsitt./nlimb. [ou] + umlaut :

f 23

(0]
Combineren wij de msitt. spelling eu

heul: 1399 0, 144Б

met het bestaan van een nsitt. vorm
met umlaut, dan rijst het vermoeden
dat deze eu-spelling inderdaad een
ogerm. au, ohd. ou + umlaut aangeeft.
Voor de klankwaarde kunnen wij ons beroepen op de hedendaagse [ ui ], waaraan
als argument kan worden toegevoegd dat
bij een te verwachten [eu]of [ äö ]-klank eerder de spelling

ogerm. au, ohd.

[ui]

ou + umlaut

ue

in aanmerking komt.

f 24

Wij leggen verband tussen deze spelling
(o)

met eu

heuwe "hooi" 1399
0, heumoent "hooi

en de nsitt. klankvorm [ (h)ui]¡

o.i. kan eu

hier dus de waarde hebben

maand" 1433
ogerm. aw + umlaut

-*

[ui]

van [ui] of van een klank die [ui] benadert .

T.a.v. stadium I is ons klankpotentieel nu verrijkt met [o], [ ó ],
[ é ],

[ oe ], [ae], [ ui ] .

[S], [e],

Samen met het reeds gevondene, en deze completerend,

vormen ze de elementen die kunnen worden ondergebracht in het tweede stadium van
het mogelijke msitt. fonisch vocaalsysteem :
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diftongen

monoftongen
а

open

аа

au

half

open

О

Ö

é

ао

äö

ае

half

gesloten

ó

U

1

00

eu

ее

UU/UL

Те

gesloten

ое/ое

4J

и
ш
-м
η
а

та

"•

ω
л
υ
ι

TD
С
О
IH

ш

ΙΌ

с
о
ш
вос
о

и
о
о

и
о
о

>
1

>

"О

TD
С
О

Ш

1

и
ш
но

с
о

ьо
с
о

+->
л
и

та
1

TD
С

о
и

О)

0)
•и
-С

о

О

(D

о

>

TD
С

о

О)

сш
с
о

I
TD
С
О

ш

и
о
о

>
1

TD
С

о
и
ш
M

с
о

ou

ui

-и

и
ш
с
о

та

TD

и

0)

-С
Ü

I
TD
С
О

и
ш

ГО

с
о
и

0)

ьа
с
о

еі

tl

о
о

>
1

?

о
ш
но

о
о

>
•д
о
tl

m
ьо
с
о

Met de nu bereikte stand van zaken zijn wij aan het einde der mogelijkheden.
Wat ons nog rest, zijn derdegraadsgetuigen, die wel enige perspectiefwerking heb
ben, maar die niets tastbaars brengen en trouwens niet veel nieuws zouden hebben
kunnen opleveren.

Wel willen wij van deze weinig concrete materie nog een ogen

blik de z.g. reductievocaal belichten.

Ten minste in $ 1 en 5 36 menen wij te

hebben aangetoond dat het msitt. deze vocaal zal kennen; de voorbeelden in $ 20,
vierhondard 1439 en dryeenderttach 1433, zijn echter voor Sittard minder of, in
het laatste geval, zelfs niet representatief.

Over de klankwaarde van de reduc

tievocaal in het msitt. hebben wij evenwel zo goed als niets kunnen schrijven.
De gesignaleerde e-spelling in kennessen 1348 e.V., kermessen 1399 J, sculdech
1379 J (3x) en vierdel e.var. 1352 N e.v. bewijst niet dat de reductievocaal

- 534 reeds in het msitt. als
12
Caron

[3] geklonken heeft.

Trouwens, de beschouwingen van

over de reductievocaal waarschuwen ervoor tot een dergelijke gelijk

stelling over te gaan.
De conclusie die wij tenslotte kunnen trekken wanneer wij ons eindschema
plaatsen naast het overzicht van Dols betreffende de nsitt. vocalen, is dat de
vocaalvoorraad van toen niet in opvallende mate verschild hoeft te hebben van
die van nu. Wij komen op deze kwestie terug in onze volgende, tevens laatste
paragraaf, waarbij ook de differenties op vocaalgebied tussen het msitt. en
het nsitt. niet over het hoofd zullen worden gezien.
Nu wij ons voorstel voor een mogelijk fonisch systeem van de msitt. vocalen
op papier gezet hebben, zouden wij deze paragraaf kunnen beschouwen als afge
sloten.
Wij achten het echter niet ondienstig te eindigen met het geven van een slotindruk over de resultaten van een ons eigenlijke onderzoek begeleidend randgebeuren : de impliciete vergelijking van de vocaalspelling in de originele Sittardse charters met die van afschriften.
Zoals wij reeds schreven in $ 3, zijn zes van onze afschriften waarvan ook
het origineel bewaard gebleven is, i.e. A 1353 JU, A 1353 Ν, A 1379 M, A 1402,
A 1443 N en A 1446, van ± 1450 of, dit geldt voor A 1353 Ν, A 1443 N en A 1446,
van ± 1475, dateren drie kopieën, ni. A 1352 Ν, A 1390 en A 1401, waarschijn
lijk uit de eerste helft van de 16de eeuw en kan één afschrift, A 1449, bestempeld worden als "zeer jong", aangezien het wel uit het einde van de 16de eeuw
stamt.

Afwijkingen van de Orthografie der originelen vinden wij het minst in

A 1353 Ν, A 1402, A 1443 N en A 1446. het meest in A 1352 Ν, A 1401 en A 1449,
latere stukken dus. De veranderingen op het gebied van de vocaalspelling die
in A 1352 Ν, A 1353 JU en A 1353 N t.a.ν. de oorspr. documenten zijn aangebracht,
betreffen dikwijls aanpassingen aan een latere stand van zaken.

Dit zelfde geldt

ook in zekere mate voor A 1379 И en A 1390, maar in het laatstvermelde afschrift,
evenals trouwens in A 1401, vinden wij ook een aantal varianten, soms correspon
derend met een standaardmnl. situatie, die eerder willekeurig schijnen te zijn
neergeschreven.

Het zijn trouwens de laatste soort transposities die het spel

lingbeeld van A 1402, A 1446 en A 1449 bepalen.
Interessant is dat bepaalde orthografische veranderingen in de afschriften
postluderen op de conclusies omtrent msitt. klankwaarden die getrokken kunnen

- 535 worden uit de combinatie van nsitt. klanktoestand en msitt. vocaalspelling
in andere originele documenten dan die waarop de desbetreffende afschriften
betrekking hebben.

Wij denken hier aan de vormen meгск А 1353 N (naast marc

in het or.) = [ e ] voor ogerm. a vóór г + vel. [5 10]; mycheil А 1446 [ook
Andreis А 1449, naast tlychael en andries in de or. ) = [ ее ] voor wgerm. ê, eo
($ 221; boume А 1352 N (naast borne in het or.) = [ ou ] voor ogerm. au, ohd. ou
zonder volgende umlautsfactor ($ 23); huessingen A 1401 (naast husinge<n> in
het or.) = [ uu ] voor wgerm. D + umlautsfactor (5 31); getuechgenys A 1449
(naast getughenys in het or.) = [ uu ] voor wgerm. iu ($ 32). Illustratief
lijkt ook sien "zijn" inf. A 1353 JU (naast sine in het or.) = [ ie] voor wgerm.
i, te zijn (5 21). In een enkel geval is de spelling in een afschrift zelfs
de enige die correspondeert met de op grond van de nsitt. situatie te verwachten
msitt. waarde.
komt —

Hier kunnen wij wijzen op kumpt A 1379 И —

in het or. staat

naast nsitt. [ kump ] (5 29). Anderzijds staan er in de afschriften ook

varianten die disharmonieren met de op grond van de combinatie nsitt. klank
en msitt. spelling aanneembare msitt. vocaalwaarde.
Het grote probleem t.a.v. het gebruik van afschriften blijft, naast de vaak
bestaande onzekerheid in de datering van deze stukken, de inconsequentie waar
mee de afschrijvers de spelling van de voor hen liggende originelen behandeld
hebben.

Noch wordt de spelling van deze stukken intact gehouden, noch geschiedt

de aanpassing aan de latere orthografische gewoonten op ondubbelzinnige wijze.
Hoewel, zoals reeds geschreven, de spellinggegevens van afschriften aanvullende
informatie kunnen verstrekken t.a.v. reeds bestaande vermoedens omtrent gezochte
klankwaarden, moeten dergelijke documenten in principe dan ook alleen worden
geraadpleegd wanneer ze geplaatst kunnen worden tegen de achtergrond van origi
nele stukken.

Een uitzondering op de klaarblijkelijke regel van onbetrouwbaar

heid schijnt overigens de schrijver van de oorkonde 1379 J gemaakt te hebben,
toen hij een ouder document, van 1361, letterlijk overnam, zagen wij reeds.
Om de afstand te verduidelijken die er ligt tussen de vocaalorthografie in
de te berde gebrachte Sitt. kopieën en die in de hieraan ten grondslag liggende
oorspronkelijke charters, geven wij tot slot een overzicht van vocaalspellingen
in de afschriften die afwijken van de stand van zaken in de desbetreffende originelen :

A 1352 N

1352 N

$ 6

dair (3x), vairen

f 7

moeten "maat" gen. s., joer

maten, jaer (2x), jaers (2x),

(2x), joers (2X), joerpachts,

jaerpachts (2x), пае, te male,

joerpachtz, noe, temoele,

slaen, waerheit

sloen, woerheit

daer (3x), vaeren
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if

θ, 16

f 12

neste

neeste

gemeijnlich, deijle, gereijdt

ghemeynlich, deyl, ghereit

eynighe

einghe

$ 13

vijfftien, sestiende

vijftijn, sestijnde

$ 14

lieueren

leue<rs>n

f 15

hueren, hoe<r> (2x), hoeren

h u r e , h u e r , hifer, h u r e ,

huren

[2x], steeds poss. 3 pi.
$ 16

leesen

lezen

$ 17

wijndt "tot"

went

f 1Θ

f 21

ind (3x), jnd (2x)

ende

willichs

welcs

kijrcke

kerke

wetlicher

witteliker

mijt (2xJ

mit (2x]

sijnt [2xb sijnte, mijn (3x)

sinte (3x], min (3x]

wijsen inf.. sij pers.,

wisen, si, sine [2x], sinen

(5x)

sijne poss. (2x), sijnen poss.
hijг "hij"

he

yemantz, manijeren, andries

ymant, maniren, andrijs (2x],

C2x) diederichs
d r i j e M [2x)

didderics
drie(-] (2x]

5 23

boume

borne

$ 25

hoeren inf.

huren

toebehoere

toebehore

$ 27

poeten "bomen" dat.pl.

pote<h>

f 28

vmb, vnderpandt (2x], vnder-

om, onderpant (2x), tonderpande.

pande, vp (3x)

op (3x]

$ 22

$$ 2Θ, 35
J 29

0

fruuchten dat.pl.
sullen (2x)

vrochte<n>

voirt

voert

voir (2x). voir- И х ) ,

voer (2x), vor- (14x]

suelen, suelen

vur- (13x)
5 30

tu, toe onderpande, toe

toe-, Tonderpande, tonderpande

vnderpande
o

$ 31

tune<n> (2x)

tuijne gen. pi., tuynen
$ 35

dat.pl.
aef

af

antaeste

aentaste

dar

daer
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1353 JU

A 1353 JU
S 7

swoer, goen, іоег

swaer, gaen, jaer

$ 13

leenhe<er>, leenhe<re>n

leynhe<er>, leynhe<re>n

$ 14

ziegel

sighel

5 19

myt (2x), bynne<ri>,

mit (2x], binnen,

t y<iTÍ>ine г ma<n>s

ti<jn{>niermans

Bijne poss. (2x), tijde

sine [2χ], tide

synen poss. (2x), Wyr

sinen (2x), Wir

sien "zijn" inf.

sine

yema<n>s

ymans

maniere<n>

maniren

dry-, drye

drie(-) Í2x)

dy, dye

die (passim)

hoe<re>n inf.

huren

toebehoere

toebehore

i 21

$ 22

i 25

sulle<a>

$ 29

suilen
f0 1

{ 30

J 31

vur (2x), vur- (9x)

voer (2x), vor- (9x)

goet

gued

tu-

toe-

huys C2x)

huus (2x)

A 1353 N
merck

í 10

1353 N
mare

$ 13

leenhe<re>n

leynhe<re>n

$ 14

siekerheiden

sekerheiden

$ 22

maniere<n>

maniren

$ 25

hoeren inf.

huren

$ 27

hoeue

houe

$ 29

voer- (2x), vur-

vor- (Эх)

$ 37

suelen

suelen

А 1379 И
f В

Η

6, 36

1379 M

betailden pret. 1 pi.

betaelden

betaelt p.p. (2x)

betailt, betalt

о

daer, daer tu
acht (2x)

dar, dartu

§ 12

steyt

steit

$5 13, 21, 36

wilnee

wilne

$ 14

diese « n »

dese(n) (5x)

И 11,,

35

aecht (2x)
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$ 15

noeghs<n>

nogen

weirt

wert

witlich

wetlich

sint (2x)

sent (2x)

J 21

Wyr

Wir

$ 22

nyet (2x)

niet (2x)

de

die

$ 25

hoe<re>n inf.

horen

ί 26

mochte<n>

moichten

} 27

vaicht

voycht

ί 29

kumpt

komt

И

16, 35 vlg.

ί 18

5 30

sulle<n>

solen

moege<n> (2x)

moigen

vur (8x], vur- (15x)

voir (8x), voir- (15x)

genoych

genoich
o.

guede<n>

guden

$ 31

huys (3x)

ί 35 νig-

Kerstiaen

$ 37

nakomelinge

huis C3x]
keyrstiaen
nacomelinge

toe

.0

toe
A 1390

1390

$ θ

weeren, ond<er>seet<en>

we<re>n, oncKer>seten

ί 12

peterssheijm, gemeyne<n>,

petersheym, gemeynen,

gemeijtden (sic)

gemeynde<n>

KBiJt

gheit

Η 13, 22

vijfftien

vijfteyn

ÍS 13, 35 vlg.

herlicheit

heirlicheit

5 14

wiederseggens

wiedersagens

$ 15

vele, hem

voele, hoem

ί 15

honne poss. pi.

hoen

$$ 16. 35 vlg.

weert

wert

$ 17

ind (6x), jnd

ende, en<de> (7x)

ί 1θ

wetlicher, wetlichen

witliker, witliken

m i j t , myt

mit (2x)

sijnt,

s i n t e . men

mijn

o<jii>merme

vrom<er>tne

Π 2 1 , 36

wijr

wir

5 22

hiir

hij

5 19
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Dierich

driJB-, wije "hoe"

drie, wij

* 25

hoeren inf.

horen

i 28

vp (2x)

op (2x)

fi 28, 35 vlg.

oirKonde

orkonde

i 29

sullen (2x1

suelen, suelen

voir (3x)

voer, vaer, vür

H 29. 36

soen

son

i 30

gueden

gûde<n>

to

te

H 30, 36

brogzitt<ert> [2x)

broessitt<art> (2x)

$ 31

huijs

huys
A 1401

f

Π

6

6 ν'lg.. 36

$ 7

1401

paeschedagen, haet, saeck,

paisschdage<n>, hait, saick,

saechenn, а п

saicken, ain

dage, andage

daige, andaige

bramont

Braemaent

joer, joergulden (2x).

jair, jairgulcKen> (2x),

joo<re>n, stroet, a 11 te moei, jairen, strait, altemale,
sloen, noe, loeten, woirheit

slain, пае, laitende, wairheit

5$ 11, 35

bedrach

bedraich

$ 12

gemeijnlich (2x], g
emeijnen,

gemeynlich (2x), ghemeynen,

deijle. beijd<er>

deyle. ЬеусКег>

heischt

heyst

f 14

wed<er>spreechenn

weder spreken

Π 14, 18

mede

mit

ί 15

vele. hem (2x)

voil, hoim (2x)

honne, honnen poss.pi.

hoin, hoire<n>

ί 1θ

$ 19

wetlich<er>, wettig;en

witliker, wittig<en>

mijt, myt

mit [2x)

limborge, bijnnen

lemborgh, benne<n>

o<ïit>mermee

vmmerme<re>

$ 21

lijuen eig.gen.s., wij г

liuen, wir

$ 22

ijema<h>tz

yema<n>t2

Η 27, 35 vlg.

porteren

poirter<en>

ί 28

vmb, vnderpandt, vnderpande,

om, onderpant, onderpande,

vnss

ons

moegen, soelen

moigen, soile<n>

$ 29
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i 3D

i 31

í 35

voer, vur- (9x)
doen, voegen

voir, voir- (Зх), vor- (6>

guetz

goits

toe

te

huissingen, huessingen

husingen (2x1

doinde, voige<ri>

huljs

huís

versuymlich

versumelich

vitgescheiden

vytgesceide<r\>

stadt, hoeffstadt

stait, hoiffstait

А 1402

1402

5$ 6, 36

waerheit, vaet

$ 1Θ

myt

mit

i 22

maniere<T>

maniren

H 26 . 35

buynre (2x)

$ 31

huys

wairheit, vait

о

о

bunre, Bunre
huis

А 1446

1446

$ 6

waerheit, waeil

wairheit, wall

§ 16

myt, myn

mit, mijn

* 21

sii pers.pl. siine poss.

sij, sijne, sijde [3x]

slide (Зх)
syne, syn<en> (2x]

sijne, sijnen (2x)

i 22

dy

die

í 30

goetz

goits

í 35

wairt pret. 3 s.

waert

i 6

dair, wairheit, jairen,

daer, waerheit, jaer,

jairlichs

jaerlichs

A 1449

$5 6, 36

1449

daige, saicke

dage, sake

ayn

ain

ain

an

anden "aan de"

ainden

$ Б ν:ig.
$ 7

laeten

loeten

vnbeswoert

onbeswelrt

fi в, 36

weert "zou het zijn"

wer dat

55 10,. 34 vlg.

Beheltenys

beheyltenls

5$ 10,, 35

eff zyns, Erffzyns,

eirff Cljnss, eirff Cenns,
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eirff Ceijnse, eirffllch (2x)

Erfflieh

я п.

dach

daich

$ 12

deyle

deill

$$ 12. 36

hilligen

heiigen

35

$ 13

leenen h<e>re<n>

lene heir

$ 14

desen f3x)

diesen (2x), dieser

Sicherheit, siegeis

sekerheit, segeis

$$ 14, 35

smeit "smid"

smyet

$ 15

nyegenjndveirtich

noegenveirtich

$$ 16, 35 vlg.

wert "waarde"

weirt

$ 1B

yn, ynder, betalynge (2x),

in, inder, betaelinge (Зх),

betalyngen, ys (3x),

is (Зх), beheyltenis,

Beheltenys, myt (3x),

mit (Зх), mitseepen,

myt scepen, mytten,

mitten, mitte<n>

mytte<n> "met de"
bynnen (2)

benne<n> (2x)

$ 19

lieueronge, lieuerong en

lieueringe, lieueringhe

$ 21

syn, syne (2x), synen (3x).

sijne (3x), sijne<ri> (5x),

syne<n> (2x), syner. steeds

sijnre, Rijne, Rijnschen ['.

pass., Ryne, Rynschen (2x).
Gyse eig., Gysen

Gijse, Gijsen

syn inf.

siin

$$ 21, 35 vlg.

Wir

Wiir

$ 22

we "hoe", de

wij, dij

Andreis

andries

vrauwen

vrouwen

5 24
$ 25

toebehoer

tobehoeir

f 28

gemonden p.p.

gemunden

vmb. vnderpant, vnder pande,

omb, onderpant, onderpande,

vns, vnse (2x), vp [3χ)

ons, onse (2x), op (Зх)

moge<n>

moegen

voir

vur

H 29, 36

Kurfürsten

kuerfursten

$ 30

guden

gueden

toe (2x), toe-

to (2x), to-

duysent

dusent

vitgescheiden

vytgescheijden

goulde (2x), schoult

golde (2x), scholt

$ 29

$ 31
$ 34 ν ig.
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$ 36

ko<rTt>nierlois

$ 37

§ 39

ко<М>шег1о5

gründe, wurden, Eruen (2x),

gründe, wurden, eruen (2x),

guet

guet

töschen

tusschen

Terugblik

In onze studie hebben wij getracht een antwoord te geven op de dubbele vraag
die het uitgangspunt is geweest van ons onderzoeK : hoe is, op het gebied van
het vocalisme, het tekengebruik in onze Sittardse charters gestructureerd en
welke mogelijkheden biedt het t.a.v. het vinden van indicaties omtrent de lokale
klank ?
Bedoeld antwoord hebben wij gepoogd te vinden door eerst de vocaalspelling
per onderdeel, d.i. per germ, categorie, te analyseren en vervolgens binnen elke
categorie vanuit de gevonden orthografieën twee relatielijnen op te bouwen en
elkaar dan te laten snijden :
1. de verhouding tussen de "papieren" klanksuggestie of klanksuggesties der
msitt. vocaalspelling en de werkelijke klankpendant in het nsitt., welke
laatste daarbij bovendien geplaatst werd in zijn dialectgeografische context;
2. de relatie tussen de msitt. vocaalspelling en die van de ruimere of engere
omgeving.
De vervlechting van punt 2 met punt 1 had een tweevoudig doel :
1. het confirmeren van een in punt 1 aangetroffen positieve relatie;
2. het vanuit punt 2 toelichten en bevestigen of ontkrachten van een in punt 1
gevonden negatieve betrekking.
Het ontleden van de diverse, op germ, leest geschoeide, spellinggroepen
heeft geleid tot de vaststelling dat er categorieën zijn met duidelijke heterogeniteit, naast groepen die eerder homogeen gebouwd zijn, en dat in een belangrijk aantal gevallen binnen de heterogene categorieën
reerde concentraties waar te nemen zijn.

chronologisch gestructu-

Vergelijking met bronnen uit de ruimere

of engere omgeving voert vervolgens tot de vaststelling dat deze heterogeniteit
grotendeels het gevolg is van het op elkaar stoten van spellinggeografische
resp. spellingchronologische bewegingen, al dan niet in combinatie met elkaar.
Waar meer uniformiteit heerst in de Sittardse vocaalspelling, hoeft niet gedacht te worden aan het handhaven van een eigen karakter tegen andere schrijfwijzen in.

De grotere eenvormigheid is nl. het gevolg van een tekort aan rele-

vante variatie op geografisch breder gebied.

De binding met

elders blijft

- 543 bestaan en wettigt de in de vorige paragraaf reeds gegeven conclusie dat de vocaalspelling van onze Sittardse charters in feite ingebed is in bepaalde cirkels met geografisch onderscheiden en t.a.v. de Sittardse chartertaal periodiek veranderlijke
diameter.
Als markantste kring heeft zich in dezen die van de oostmnl. característica doen
kennen.

Een gehele reeks vocaalspellingen in Sittard bleek namelijk zonder meer te

behoren tot het, door ons in $ 4 van onze studie omschreven, oostmnl. domein en zich
dan ook doorgaans af te zetten tegen eveneens in de Sitt. charters voorkomende standaardmnl. elementen.

Het zou echter, hebben wij eveneens ervaren, onjuist zijn te

menen dat de gevonden oostmnl. kenmerken steeds een bepaalde exclusiviteit zouden
hebben.

Integendeel : de onderhavige cirkel heeft een wisselende, wijde tot zelfs

zeer wijde middellijn, aangezien de actieradius van een aantal elementen westwaarts
reikt tot in Brabant en nu en dan zelfs verder, terwijl de gevonden oostmnl. vocaalschrijfwijzen oostwaarts doorgaans aansluiting vinden bij de orthografische situatie
in het mrijnl..

In de praktijk is er dus veelal sprake van een oostmnl.-mrijnl. ge-

heel, in een aantal gevallen van een oostmnl.-mbrab. en soms zelfs van een mbrab.oostmnl.-mrijnl. verband.

Confrontatie van msitt. oorkondenspelling en nsitt. klank

geschiedt dan ook dikwijls op basis van een orthografisch gebeuren op geografisch
ruime schaal, al blijft het oostmnl. aandeel daarin zijn waarde ten volle behouden.
De (mbrab.-)oostmnl.(-mrijnl.) cirkel wordt in de Sittardse vocaalspelling een
aantal malen gepenetreerd door schrijfwijzen die, grosso modo, óf als westelijk
resp., nu en dan, als veeleer bij uitstek Brabants, óf als (zuid)oostelijk extern
te beschouwen zijn.

Als (zuid)oostelijk-extern zijn te bestempelen die elementen

die niet zozeer behoren tot het oostmnl.-mrijnl. spellingconglomeraat, maar die
duidelijker dan de schrijfwijzen die daar wél deel van uitmaken, hun basis hebben
in het Rijnland en daarom in de eerste plaats karakteristiek zijn voor het mrijnl.
als zodanig.

Van geografisch nog wijdere oostelijke strekking zijn de, in de Sitt.

stukken sporadisch voorkomende, mfr. resp. md. typen.
De positie van de oostmnl. groep in de msitt. vocaalspelling wordt evenwel niet
alleen mede bepaald door haar externe relaties, maar eveneens door twee nog binnen
haar geografisch domein liggende interne spellingkringen.

De buitenste daarvan is

die van de mlimb. elementen die eveneens in onze charters voorkomen.

Ook van deze

kring is de diameter niet vast, want enkele van deze elementen worden ook elders,
b.v. in het mbrab., aangetroffen.
se trekken.

De binnenste cirkel is die van de mogelijk Sittard-

Deze groep zou de "eigen" kern moeten zijn van het geheel van vocaal-

spellingen in onze charters, maar kan slechts indirect benaderd worden, nl. door
eliminatie van wat wij ook elders zonder meer aantreffen.

Het zijn in totaal een

tiental spellingen die op deze wijze als "Sittards" kunnen worden uitgezift. Naast
deze grafieën staat in de Sittardse charters bovendien nog een, kleiner, aantal spel-

- 544 -

lingen die weliswaar niet exclusief Sittards zijn, maar die in de Sittardse stukken
of in grotere frequentie of in andere gebruikssfeer dan in de overige oostmnl. bronnen voorkomen.
Wanneer wij nu de data releveren waarop de in een oostmnl. kader passende vocaalspellingen verschijnen in de Sitt. charters, stellen wij vast dat er enerzijds een
aantal spellingen bij is die verspreid over de gehele periode 1348-1450 voorkomen
en dat wij anderzijds een groep hebben van oostmnl. trekken waarbij dit niet het
geval is.

In de laatstgenoemde situatie worden bedoelde spellingen meestal voor-

afgegaan door geografisch anders georiënteerde, dikwijls een standaardmnl. karakter hebbende schrijfwijzen, welke anders georiënteerde orthografieën in bepaalde
gevallen ook later kunnen worden aangetroffen.

Bij de meer homogeen gespreide oost-

mnl. trekken zijn ook de eventuele concurrerende, ook hier meermalen standaardmnl.,
elementen gelijkmatiger verdeeld.

Onze bevindingen recapitulerend, kunnen wij schrij-

ven dat een in de vocaalspelling der Sitt. charters reeds van de aanvang af aanwezig oostmnl. bestanddeel in de loop van de tijd alleen maar sterker wordt, waarbij,
ondanks de onvastheid der diverse contouren, het jaar 13Б9 enigermale, het jaar
1390 eveneens, maar het jaar 1379 als in dit opzicht duidelijk tijdstip van ver
nieuwing naar voren treedt.
Aangaande de spellingsrelaties vanuit het oostmnl. westwaarts kunnen wij schrij
ven dat de oostmnl.-mbrab. categorie in chronologisch opzicht een gemengd karakter
draagt en dat de wellicht meer specifiek Brabantse en de Brabants-westelijke c.q.
westelijke trekken doorgaans van oudere datum zijn.
Gaan wij vanuit het oostmnl. oostwaarts en bekijken wij de verschijningsdata der
bijeengezette mrijnl. elementen, dan valt het op dat het hier in de regel gaat om
característica die eerst op een later tijdstip hun intrede doen in de Sitt. charters, dat dit tijdstip in een belangrijk aantal gevallen andermaal het jaar 1379 is
en dat ook het verschijnen van mrijnl. specimina dikwijls plaatsvindt ten koste van
standaardmnl. elementen.

Dit laatste zien wij eveneens bij het optreden van de nog

[zuid]oostelijkere spellingtypen dan de mrijnl., maar de chronologische spreiding
is hier groter.
Veel minder belangrijk dan 1379 als tijdstip van spellingmutaties is t.a.v. de
mrijnl. elementen het jaar 1401 en ook het volgend jaar, i.e. 1402, is in dit opzicht van duidelijk geringere betekenis.

Daarentegen vinden wij wel een belangrij-

ke reeks mrijnl. trekken in de stiftsakte 1443 N.
Ook bij het optreden in onze charters van mlimb. elementen doet het jaar 1379
zich kennen als significant tijdstip.

In elk geval kunnen wij schrijven dat de

door ons als mlimb. geklasseerde orthografieën meestal niet vanaf het begin in de
Sitt. oork. aanwezig zijn. Een gemengd karakter tenslotte hebben in dezen de mogelijk Sittardse spellingtrekken.

Sommige ervan zijn vrij jong resp. jong, andere
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Van onze nu gegeven beschouwingen menen wij de volgende samenvatting te mogen
neerschrijven :
Het beeld van de vocaalspelling in de Sitt. charters uit de periode 1348-1450
heeft een oostmnl. kleur met in desbetreffende facetten bepaald Limburgse schakeringen.

Westelijkere, vooral een standaardmnl. karakter hebbende, contrasten zijn

eveneens aanwezig, maar verbleken in de loop van de tijd, waarbij het jaar 1379
zich het meest als tijdstip van innovatie doet gelden.

Deze, gespreide, vernieu-

wing voert naar een sterker oostmnl. karakter, maar dan eveneens optredende mrijnl.
elementen voegen aan de dieper wordende oostmnl. kleur, die nu ook mlimb. nuances
krijgt, een eigen tint toe, niet in het minst in de stiftsoorkonde 1443 N.

In een

aantal gevallen menen wij ook Sittardse eigenheden in dit spectrum te kunnen ontwaren, maar het is vooral hier dat de belichting ons niet steeds even gunstig gezind hoeft te zijn geweest.

Niettemin aanvaarden wij ons resultaat als een zo

goed mogelijke benadering van de stand van zaken op basis van de geraadpleegde gegevens.
Het blijkt, naar wij in de vorige paragraaf uiteengezet hebben, zeer moeilijk te
zijn de oorzaak of de oorzaken te achterhalen dat het jaar 1379 in de vocaalspelling
der Sitt. charters opvallend vaak optreedt als innovatiejaar.

Wij kunnen de moge-

lijkheid niet uitsluiten dat bij het optreden der desbetreffende nieuwigheden resp.
wijzigingen —
1390 —

dit geldt overigens met name ook voor de veranderingen van 1369 en

toeval en scribentenaflossing in het spel zijn.

Toch moeten wij, conclu-

deerden wij in de vorige paragraaf, de onderhavige mutaties in principe zien als
tijdsverschijnselen.

Opvallend is trouwens dat er coïncidentie bestaat tussen het

voor de Sittardse charters optredende vernieuwingsjaar 1379 en het tijdstip waarop
in de Gelderse charters een groot aantal orthografische veranderingen verschijnt.
13
In de Gelderse oorkonden vindt namelijk, naar Tille
schrijft, in de tijd 1371-1379
"die grofle Sprachumwälzung" plaats ten gunste van "Duitse" invloeden en ten koste
van "Nederlandse" trekken.

In 1379 is de Gelderse erfopvolgingsstrijd ten einde en

wordt Willem III van Gulik definitief tevens hertog van Gelre en Graaf van Zutphen.
Door deze gebeurtenissen is de staatkundige basis gelegd voor de door Tille omschreven Gelderse situatie.

Met de Sittardse feiten voor ogen zouden wij vervolgens de

mogelijkheid kunnen overwegen dat een vanaf 1379 bestaand Gelders-Guliks spellingkader buiten de strikte grenzen van het ertoe behorend gebied zijn invloed is gaan
uitoefenen, b.v. in Sittard.

Het jaar 1379 is het eerste jaar dat ons Sittardse

charters verschaft uit de regeringsperiode van Reinoud van Born, Sittard en Susteren,
die sinds 137Θ regeert, na de dood van zijn halfbroer Walram.

Wellicht zijn bepaalde

elementen uit de "Gelderse" en de "Sittardse" achtergrond van het spellingvernieuwingsjaar 1379 met elkaar te combineren, omdat vermelde Reinoud connecties heeft ge-
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had met het gravenhuis van Gulik
Een andere zaak is dat 1379 voor Sittard ondanks de veranderingen toch geen
"große Umwälzung" brengt op het gebied van de vocaalspelling.

Wij hebben hier in

de eerste plaats de feiten zelf en verder de omstandigheid dat er meer innovatiedata zijn dan 1379.

Ook kunnen wij allerminst schrijven dat een eventuele "Umwäl-

zung" in het leven zou zijn geroepen door "Duitse" invloeden.

Duidelijk is echter

wel dat de blik van de Sittardse schrijvers vanaf 1379 in belangrijke mate wordt
afgewend van het standaardmnl..

In het nu herhaaldelijk verlaten van een oriënte-

ring die vóór 1379 menige spellingkeuze bepaald heeft, kunnen wij invloed zien van
de Gelders-Gulikse oorkondentaal, omdat ook de Gelderse charters zich zijn gaan
afwenden van het standaardmnl. nadat in 1379 de Gulikse hertogen in Gelre aan de
macht gekomen zijn.

De a-westelijke gerichtheid geeft echter in Sittard niet al-

leen toegang aan Rijnlandse specimina, maar ook aan oostmnl.-mrijnl., aan alleen
oostmnl. en aan Limburgse verschijnselen.

Wanneer het werkelijk de Gulikse machts-

overname in Gelre is geweest die bij de Sittardse schrijvers een a-westelijke oriëntering heeft veroorzaakt, dan is het eveneens deze bestuurswisseling geweest die in
Sittard ruim baan heeft gegeven aan weliswaar niet (Gelders-IGulikse, maar in ieder
geval ook niet standaardmnl. elementen.
schijnselen, verwondert ons niet.

Dat deze begeleid worden door mrijnl. ver-

Opvallend is overigens dat ook toegang wordt
SS

verleend aan een archaïsme als spelling met ie (i) voor wgerm. i in open syllabe,
dat dan ook zonder meer als modeverschijnsel moet worden gekarakteriseerd.
Latere wijzigingen in het Sittardse spellingpatroon der vocalen bereiken niet de
omvang van die van 1379.

Wanneer Sittard in 1400 verkocht wordt aan Gulik-Gelre,

heeft dit consequenties voor de Sittardse vocaalspelling, maar de veranderingen zijn
niet spectaculair en betreffen uitsluitend Rijnlandse, i.e. Gulikse, verschijnselen.
Daarbij zien wij ook ditmaal een archaïsme in Sittard opduiken, nl. de spelling met
'u , v voor wgerm. u in gesloten syllabe zonder volgende umlautsfactor.

Een karakte-

risering als modeverschijnsel ligt ook nu voor de hand.
Ook de verpanding van Sittard aan Meurs in 1421 heeft taalkundige gevolgen voor
de vocaalspelling in de Sitt. charters.

Zo staat klaarblijkelijk de stiftsakte

1443 N in de ban van een vermoedelijk Meurse schrijftraditie.

Hieraan is zeker het

feit debet dat, zoals in deze oorkonde zelf staat, een exemplaar van dit, kennelijk
dus in tweevoud opgemaakte, stuk bestemd is voor de er als begiftiger in vermelde
Frederik van Meurs en Sarwerden.

Hier hebben wij derhalve een duidelijk geval van

invloed die de ontvangende persoon heeft op het taalgebruik in een oorkonde.

In

andere charters heeft de ІЧеигзе kanselarijtaal in principe blijkbaar alleen aan be
paalde reeds door Gulik geïnoveerde mrijnl. verschijnselen verdere impulsen gegeven.
Hoewel wij een directe taalkundige weerslag van de verkoop van Sittard aan GulikGelre en van de verpanding van deze plaats aan Meurs hebben kunnen vaststellen, zal
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aan eigen Sittardse elementen, of aan grafieën uit de Limburgse of wijdere, oostmnl., omgeving, alsmede aan Rijnlandse spellingen uiteraard.
De aanwezigheid van Sittardse specimina en het vooral vanaf 1379 in zwang komen
van specifiek Limburgse elementen in Sittard markeren echter ook nog eens de afstand die er bestaat op het gebied van de vocaalspelling tussen de Sittardse oorkonden en de Gelderse charters van Tille.

Wij worden dan ook eens te meer gemaand

de gemeenschappelijkheid van 1379 als vernieuwingsjaar niet zonder verdere aanwijzingen uit te leggen als argument voor directe invloed van de Gelderse vocaalspelling op de Sittardse.

De twee onderhavige oorkondengroepen kennen, zoals reeds ge-

schreven, vanaf 1379 een wending in hun chartertaaloriëntering en keren zich af van
het westen. Wat ze daarvoor in de plaats kiezen, is echter niet steeds voor beide
hetzelfde.
Ondanks de aangegeven restricties hebben de Sittardse oorkonden qua vocaalspelling t.a.v. andere oostmnl. chartergroepen de sterkste affiniteit met Tilles Gelderse oorkonden.

Raakpunten met de Belgisch-Limburgse charters zijn er duidelijk

minder, maar wij mogen hier wel niet uit het oog verliezen dat wij voor deze laatste
slechts over gegevens beschikken tot 1400, welk materiaal bovendien, en helaas, verre van volledig is. Ook t.a.v. de Venlose charters in het aantal verschilpunten met
de Sitt. oorkonden op het gebied van de vocaalspelling beslist niet weg te cijferen.
Bovendien vertonen bepaalde spellingwijzigingen die zich in de Sittardse, en ook in
de Gelderse charters, eerder voordoen, in Venlo zich eerst in het jaar 1426. Behoud
van de bestaande situatie manifesteert zich in Venlo ook op andere, reeds in de
vorige paragraaf vermelde, punten.

Behalve d.m.v. het bestaan van eigen uitgangs-

bases moet het grote verschil in vocaalspelling tussen de Sittardse oorkonden en de
Venlose dan ook voor een belangrijk deel verklaard worden uit, al dan niet temporele,
Venlose "behoudzucht", waaraan mogelijk een streven naar zelfstandigheid niet vreemd
17
is
, en dat de gescheiden behandeling door ons van de Gelderse en de Venlose oorkonden verder rechtvaardigt

1ñ

De mogelijkheid van verwantschap tussen de Sittardse vocaalspelling en die in
de Gulikse en Meurse charters hebben wij in onze studie eveneens onderzocht. Het
bleek daarbij dat de rol van de laatstgenoemde twee oorkondengroepen op het gebied
van spellinginvloed op onze Sittardse stukken, ondanks de politieke bindingen tussen
Sittard en Gulik resp. Meurs, beslist niet mag worden overschat, al zal deze invloed,
zoals reeds geschreven, verder gegaan zijn dan uit directe repercussies af te lezen
is.

- 54В Onze reeds gegeven conclusie dat het beeld van de vocaalspelling in de Sitt.
charters uit de jaren 1346-1450 in feite het resultaat is van een confrontatie van
spellinggeografische resp. spellingchronologische bewegingen, al dan niet in com
binatie met elkaar en met niet bijzonder veel ruimte voor "Sittardse" elementen,
laat vermoeden dat onze scribenten bij het putten uit de hun ter beschikking staan
de spellingmogelijkheden eerder een louter tekengebruik dan de noodzaak van klank
indicatie voor ogen heeft gestaan.

In dit licht moet ook hun behandeling der vo

caalspelling van vaste woorden in traditionele formules worden bezien.

Toch hoeft

een streven naar klankaangifte niet afwezig te zijn geweest, t.a.v. welke kwestie
ons uiteraard in de eerste plaats de eventueel Sittardse spellingtrekken interesse
ren.

Aangaande deze specimina nu kunnen wij schrijven dat ze zich doorgaans, di

rect of indirect, goed laten combineren met een vanuit het nsitt. niet te ontkennen
msitt. situatie.
Een vertrouwde kring moet voor de schrijvers van de Sitt. charters ook de mlimb.
cirkel zijn geweest.

Inderdaad laten mlimb. elementen ons toe met behulp van het

nsitt. conclusies te trekken m.b.t. het msitt.. Het zou echter onjuist zijn te me
nen dat de schrijvers van onze Sitt. oorkonden deze spellingen moeten hebben geko
zen omdat ze dienstig zouden zijn voor het aangeven van een, ook, msitt. klankwaar
de.

Het valt namelijk niet te ontkennen dat bepaalde mlimb. spellingen wel eens

verder gaan dan de vermoedelijke msitt. waarde toelaat. Wij nemen, zoals in onze
19
studie op diverse plaatsen blijkt
, t.a.v. de mlimb. categorie dan ook aan dat
onze schrijvers gebruik hebben gemaakt van voor het Limburgse gebied kenmerkende
orthografieën wegens de gangbaarheid daarvan en veronderstellen dat deze grotendeels
overeenkomen met de toestand in het gesproken msitt., omdat dit deel uitmaakt van
een groter Limburgs geheel, dat dan weer de basis vormt van de onderhavige spellinggroep.
Deze redenering moeten wij mutatis mutandis ook toepassen op de ontlening in
Sittard van de op oostelijk vlak breder gesitueerde spellingen dan de Limburgse,
nl. de oostmnl. elementen.

Ook hier is ontlening in principe een kwestie van teken-

overname en is de klankindicatieve waarde er indirect aanwezig, omdat ze benaderd
moet worden via een aan te nemen klankrelatie tussen het msitt. en zijn ruimere,
oostmnl. omgeving, welke laatste weer de drijvende kracht moet zijn geweest van de
ertoe behorende spellingcategorie.

Het verwondert ons overigens niet dat de oost-

mnl. spellingen zich in de grote meerderheid der gevallen goed laten combineren met
de op grond van de nsitt. toestand te verwachten msitt. klankwaarde.

Sommige oost-

mnl. specimina druisen qua klankindicerende aanblik echter in tegen hun nsitt.
klankpendanten, al kunnen wij soms te doen hebben met de beantwoording aan een ou(o) o

der klankstadium dan dat van het hedendaagse Sittards of met tekenvariatie

u /v — o.
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contact kunnen worden gebracht met de nsitt. klank.

Bij enkele andere mrijnl.

schrijfwijzen is er sprake van spellingvarianten die zich qua klankindicerende
waarde op hetzelfde niveau bevinden als hun in aanmerking te nemen concurrenten.
Bij de meerderheid der ontleende mrijnl. specimina gaat het evenwel om met zekerheid
of waarschijnlijkheid niet met de msitt. vocaalwaarde te combineren spellingen, in
welke gevallen oostmnl. of zelfs standaardmnl. tegenhangers de toestand in het gesproken msitt. wel beter treffen.
Intussen is ook gebleken dat de standaardmnl. elementen niet bij voorbaat tegen
de draad van het gesproken msitt. ingaan.

Betrouwbaarder zijn weliswaar, hoewel

niet altijd, naar wij reeds zagen, de msitt., mlimb. en oostmnl. pendanten, maar
t.o.v. de in de Sitt. charters aanwezige mrijnl. trekken is de waarde van de standaardmnl. spellingen in de onderhavige aangelegenheid positiever.

Van een bewuste

keuze ter wille van de klank is echter ook bij het gebruik van klankrelevantie bezittende standaardmnl. elementen wel geen sprake.

De schrijvers volgen t.a.v. het

bezigen van standaardmnl. schrijfwijzen een bepaalde spellingtraditie, die zij verlaten wanneer zij een ander, b.v. mlimb., oostmnl. of zelfs mrijnl., orthografisch
spoor gaan volgen.
Gebleken is dat de combineerbaarheid van msitt. oorkondenspelling en nsitt. vocaalsituatie niet achteruitgaat wanneer er sprake is van mlimb. en oostmnl. elementen die tevens in Brabant of verder naar het westen voorkomen.

Er is echter geen

parallellisme wanneer het gaat om grafieën die blijkbaar kunnen gelden als Brabants
bij uitstek.

Wanneer wij evenwel te doen hebben met schrijfwijzen die uit weste-

lijker gebieden stammen, staan de kansen beter.
Hetgeen wij geconstateerd hebben over eventueel klankindicatief gebruik van de
vocaalspellingen in onze Sitt. charters door de schrijvers ervan, deelt in deze aangelegenheid aan deze scribenten een vrij passieve rol toe. Waar bij hun keuze uit
regionaal geschakeerde, in bepaalde gevallen echter meer overkoepelende, orthografische groepen combineerbaarheid bestaat met een via het nsitt. benaderde msitt.
klanksituatie, berust deze combineerbaarheid op het bestaan van via de hedendaagse
toestand aantoonbaar gelijke klankbases en is de indicatie voor Sittard indirect.
Wél kunnen wij schrijven dat er bijna steeds zo'n indirecte indicatie te vinden is,
met concurrentie van afwijkende elementen, die bij voorkeur als standaardmnl. enerzijds of als mrijnl. anderzijds kunnen worden geklasseerd.
Een actiever bewustzijn t.a.v. de verhouding teken-klank mogen wij daarentegen
onze schrijvers toedenken m.b.t. het gebruik van de eventueel Sittardse kenmerken.
Het is althans hier dat voor bepaalde gevallen een keuze wordt gemaakt binnen het
voor de u- en o- schrijfwijzen door ons gesignaleerde dooreenlopen, op oostmnl.-mrijnl.
gebied, van twee tegengestelde spellingtendensen :
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1. een tendens tot tekendifferentiatie op grond van klankontwikkeling;
2. een tendens tot tekengelijkschakeling.
Opmerkelijk is ook dat juist de Sittardse charters een ruime plaats ingeruimd hebben aan de door ons als vrij significant ervaren spelling
oo in doonCde] "doen(de)" 1353 JA e.v. —

ue, terwijl b.v. ook de

nsitt. [doontdój] —

niet over het hoofd

mag worden gezien.

Met het door ons geschrevene menen wij de klankinformatieve mogelijkheden van
onze Sittardse vocaalspellingen voldoende duidelijk bepaald te hebben.

Onze eind-

indruk t.a.v. ons materiaal is, ondanks de geboden reserves en restricties, positiever dan die van Otten m.b.t. zijn Sittardse gegevens uit de periode 1450-1609.
Wij achten het evenwel niet onmogelijk dat Otten meer plaats zou hebben kunnen inruimen aan de klanksituatie, als hij getracht zou hebben deze, met een ruimere opzet van zijn onderzoek, indirect te benaderen, in plaats van deze mogelijkheid bij
voorbaat te ontkennen.
Wij hopen dat het niet van overmoed getuigt wanneer wij schrijven dat, blijkens
onze gegevens, het gesproken msitt. niet al te veel hoeft te hebben afgeweken van
het nsitt..

Als wij denken aan verschillen, gaat het in het msitt. om grotere ver-

breiding van rekking van wgerm. korte voc. in gesloten lett. —

het msitt. kent met

name rekking vóór andere consonantcombinaties dan г + dent. —

afwezigheid van Sit

tardse diftongering —

wij vonden zelfs drie in aanmerking komende data post quem

voor het ontstaan van de Sittardse ou-diftongering : 11 januari 1399, 11 oktober
1399, 26 februari 1443 —

ondanks het feit dat de sleeptoon en mutatis mutandis ook

de stoottoon wel aanwezig zijn, om het aanvankelijk eventueel bestaan van een ieklank voor wgerm. ê, eo, de aanwezigheid van een lange vocaal in "zullen", naast
mogelijk een korte variant, en het eventueel bestaan van een vocaalwaarde [ aa ] in
"heeft" 3 s..

Natuurlijk moeten wij bij dit vergelijken van oud en nieuw niet te-

rechtkomen in een soort vicieuse cirkel : msitt. spelling —
klank —

nsitt. klank —

msitt.

nsitt. klank.

Wij eindigen met een samenvattende waardebepaling van de door ons geconsulteerde
afschriften : ze kunnen informatie geven over de latere stand van zaken op spellinggebied, ze zijn in sommige gevallen in staat gebleken originele stukken bij een vermoeden aangaande de msitt. klank ter zijde te staan en zelfs kan het voorkomen dat
een schrijfwijze in een afschrift beter combineerbaar is met de nsitt. klankpendant
dan de originele spelling.

Ondanks hun beperktheden kunnen afschriften, liefst ge-

confronteerd met de oorspronkelijke documenten, dus een bijdrage leveren bij het belichten van structuur en klankinformatieve waarde van oorkondenspellingen.
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BIJ DE VOCAALSPELLING
IN DE SITTARDSE OORKONDEN 1348-1450
NOTEN EN ZUSAMMENFASSUNG

A.J.M. WETHLIJ
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hoofdstuk 1
16. Fleischer, biz. 461. Zie McLaughlin, biz. 7 t.a.v. de studie van het meng.
en vgl. Van der Heer, Problematiek, biz. 23 m.b.t. het onderzoek van het
mlimb.
17. Van Loey, Dialecten, biz. SB; Van Loey, Leerboek, biz. 169; Van der Meer,
Problematiek, biz. 15; floors. $ 1-6; Schù'tzeichel, Schreibsprache, biz. 74;
Suchsland, biz. 467; Meissburger, biz. 47 vlg.; Mcintosh, Approach, biz. 5;
Gossen, Scripta, biz. 31; Gossen, Grapheme, biz. 2 vlg.; De Poerck, Textes,
biz. 130; Monfrin, biz. 30; Gardette, biz. 73. Vgl. ook Ising II, biz. 1.
18. Glei/Зпег, biz. 17; Schützeichel, Urkundensprache, biz. 73 vlg.
19. Van Loey, Dialecten, biz. SB vlg.

Voor Duitsland : Gleiftner, biz. 17 vlg.,

33, 91; Schmitt, biz. 15; De Boor-Haacke, biz. XXX; Müller, biz. 456, 459,
469, 472, 481 vlg.; Heinrichs, biz. 99; Suchsland, biz. 471 vlg.; ook
Schiltzeichel, Urkundensprache, biz. 7Θ vlg. en SchlJtzeichel, Mundart, biz.
128 vlg. Voor Frankrijk : Gossen, Histoire, biz. 16; Gossen, Exposé, biz.
233 vlg., 236; Gossen. Graphème, biz. 4, 15 vlg.; Monfrin, biz. 41, 45 vlg.;
Gardette, biz. 73, B8.
20. Ising I, biz. 15; Mcintosh, Analysis, biz. 29; Mcintosh, Approach, biz. 3
vlg.; McLaughlin, biz. 36; Meier, biz. 237.
21. Van Loey, Dialecten, biz. SB.
22. Baldinger, Exposé, biz. 247 uit zich in dit opzicht ontkennend t.a.ν. de
in de middeleeuwen in Gascogne gesproken taal.
23. Zie voor de volgende passage Otten, И 1, 4, 29 en passim.
24. Vgl. ook Otten, blz. 5.
25. Vgl. Van der Meer, $ 1 en zie onze bedenkingen in И

1Θ, 25, 29 evenals

Weijnens kritiek in Weijnen, Venlo, blz. 65. Overigens acht Van der Meer
t.a.v. mlimb. ambtelijke teksten ook het trekken van Isoglossen zeer wel
mogelijk : Van der Meer, Problematiek, blz. 15 en passim.
26. Van der Meer, $219.
27. Vgl. Müller, blz. 455, 472.
28. Glejgner, blz. 33.
29. Een dergelijke overtuiging vinden wij ook in Müller, blz. 459.
30. GleiBner, blz. 33. Zie ook Gleisner, blz. 91 en eveneens Van der Meer,
Í 219 en Heinrichs, blz. 99.
31. Zie t.a.v. de voorafgaande passage ook de duidelijke uiteenzetting in
Gleiftner, blz. 17-29 over het wezen van de oorkondentaal, bij welk exposé
zich onze ervaringen aansluiten. Voor de mnl. oorkondentaal wijzen wij in
het onderhavig verband op Van Loey, Leerboek, blz. 170 en Moors, 5 6.

Op
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1. Voor deze omschrijving verwijzen wij naar Piirainen, Untersuchungen, blz.
25 vlg.
2. Francis, blz. 35-45; McLaughlin, blz. 44-55; Piirainen, Untersuchungen,
blz. 42-225 passim.

In het laatste geval gaat het om een vroeg-nhd. ge

schrift, van 1Б16 [Piirainen, Untersuchungen, blz. 4,7), waarvan de gegevens
echter ter vergelijking geplaatst worden naast het "Normal-Mittelhochdeutsche"
[Piirainen, Untersuchungen, blz. 25). Van nog latere datum [1639-1655 :
Allen, blz. 9, 155) zijn de briefteksten die de basis vormen van Aliens
onderzoek [Allen, blz. 54-129, 158-171].
3. Piirainen, Untersuchungen, blz. 17 vlg.

Zie over de zelfstandigheid van

de geschreven taal b.v. ook Mcintosh, Analysis, blz. 40, 53 vlg. en passim;
McLaughlin, blz. 18-23, 25-27, 41; Francis, blz. 34; Pulgram, blz. 19;
Vachek, blz. 94, 97, 100, 102, 104; Fleischer, blz. 461 vlg.; Allen, blz.
27, 155. Sceptisch is in dezen o.a. Rothwell, blz. 196.
4. Zie voor het begrip "grafeem" met name Pulgram, blz. 15; Allen, blz. 14, 2937, 156; Fleischer, blz. 461 vlg.; Harweg, blz. 78-60; Wenzel, blz. 80 vlg.;
Piirainen, Grapheme, blz. 81 vlg.

Vgl. ook Singer, Graphembegriff, blz. 83-

85.
5. Francis, blz. 33 vlg.; McLaughlin, blz. 18-43; Piirainen, Untersuchungen,
blz. 12-26; Piirainen, Grapheme, blz. 81 vlg.
6. Zie de vermeldingen dienaangaande in McLaughlin, blz. 22-33; Allen, blz. 1321, 155; Piirainen, Untersuchungen, blz. 16-18; Fleischer, blz. 461 vlg. Vgl.
eveneens Meier, blz. 237, Otten, { 4 en Lamers, blz. 62-65.

7. Vgl. Allen, blz. 42-53, 157 vlg.
8. Vgl. Allen, blz. 42-47, 157 en Fleischer, blz. 461.
9. Vlg. Fleischer, blz. 461.
10. Dtten, $ 4 vlg.
11. Vgl. inzonderheid Van Sterkenburg, blz. 17-Θ6, 171-174 en Lamers, blz. 67-127.
Zie t.a.v. de relatief beperkte belangstelling voor de studie van het vocabularium van middeleeuwse teksten De Vooys, blz. 42; Van Sterkenburg, blz.
B2 vlg.; Eylenbosch, blz. 158 vlg. en voor de geringe omvang van het onderzoek
op syntactisch gebied Mcintosh, Approach, blz. 8 noot 20, waarbij wij ook nog
verwijzen naar Gleißner, blz. 28 en Meissburger, blz. 52.
12. Fleischer, blz. 461-465.
13. McLaughlin, blz. 56-133.
14. Piirainen, Untersuchungen, blz. 28, 37 en passim.
15. Singer, Struktur, blz. 131 en passim.
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het overnemen van bepaalde oorkondenmodellen en -formules wijzen ook
Dtten, $ 17, Gossen, Scripta, biz. 20 νlg. en Honfrin, blz. 40, 45.
32. Gossen, Histoire, blz. 5; Gossen, Graphème, blz. 15 vlg.; Mcintosh, Analysis,
blz. 29.
33. Schützeichel, Urkundensprache, blz. 7Θ-Θ2; Schützeichel, Mundart, blz. 12Θ
vlg.

Zie ook Millller, blz. 459 en Gossen, Exposé, blz. 237.

34. Zie ook Müller, blz. 477.
35. Niet alleen van oorkondentaal : vgl. Ising II, blz. 2.
36. Schützeichel, Schreibsprache, blz. 73; Schützeichel, Mundart, blz. 124 vlg.;
Gleinner, blz. 2B vlg., 52 vlg., 56; Schmitt, blz. 13; Meissburger, blz. Θ0.
Vgl. voor Engeland Mcintosh, Approach, blz. 4; Samuels, blz. 93. Voor
Frankrijk : Gossen, Histoire, blz. 4; Gossen, Scripta, blz. 23 vlg.; Gossen,
Exposé, blz. 233; Gossen, Grapheme, blz. 2, 4; Baidinger, langue, blz. 67;
Monfrin, blz. 31, 41.
37. Gleißner, blz. 34.
38. Van Loey, Dialecten, blz. 69. Zie ook Gossen, Exposé, blz. 235.
39. Zie voor de externe resp . onderlinge schrijftaal- с.q. oorkondentaalbelnvloeding Schützeichel, Urkundensprache, blz. 75-81; Schützeichel, Mundart , blz. 112 vlg.; Schützeichel, Schreibsprache, blz. 91 vlg., 94; Heinrichs,
blz. 132 vlg.; Meissburger, blz. 80; Gossen, Graphème, blz. 2, 15 vlg.;
Gardette, blz. 73. Vgl. ook Monfrin, blz. 46.

T.a.v. een "gemeinsprachliche"

strekking in de expansie van sommige schrijfgewoonten verwijzen wij b.v. naar
Schützeichel, Mundart, blz. 122 vlg., 126 en Müller, blz. 467 vlg.
40. Gossen, Exposé, blz. 135 onderscheidt voor middeleeuwse documenten uit NoordFrankrijk "des traits provinciaux, des traits régionaux, des traits locaux".
41. Vgl. Müller, blz. 461.
42. Zie voor de gehele voorafgaande passage ook Heinrichs, blz. 99 vlg. en vgl.
Schützeichel, Schreibsprache, blz. 89 vlg.
43. Müller, blz. 47Θ; Qtten, SS 1, 4, 29 en passim.
44. Van Loey, Leerboek, blz. 170; Heinrichs, blz. 99 vlg.
45. Müller, blz. 470-475, 482-484; GleiBner. blz. 19.
46. Muller, blz. 478; Monfrin, blz. 46.
47. Zie ook Schützeichel, Urkundensprache, blz. 78 en Schützeichel, Mundart,
blz. 128.
48. Van Loey, Dialecten, blz. 68.
49. Gleipner, blz. 2B.
50. Muller, blz. 482. Zie ook Müller, blz. 472.
51. Otten, f 29.
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52. nuller, biz. 457, 465.
53. Schützeichel, Urkundensprache, biz. 75-7B; Schiltzeichel, Mundart, biz. 112
vlg., 12Θ.
54. Honfrin, biz. 45 vlg.

Zie ook Gossen, Scripta, biz. 19.

55. nailer, biz. 472, 477 vlg.; Gleißner, biz. 33; Meissburger, biz. Б1-81 ; Besch,
biz. 114 vlg.; Gossen, Graphème, biz. 15 vlg.
56. Gleipner, biz. 28; Haacke, biz. 382; Heinrichs, biz. 99; Schützeichel, Schreibsprache, biz. 94; Suchsland, biz. 469; Honfrin, biz. 32, 40.
57. Vgl. Van Loey, Leerboek, biz. 169 vlg. en nailer, biz. 482.
58. Huiler, biz. 461.
59. Schatzeichel, Mundart, biz. 3B-121 passim.
60. Müller, biz. 458, 461, 470-474, 482-485.
61. Heinrichs, biz. 102 vlg., 106-147 passim.
62. Vgl. Gleipner, biz. 91 en Meissburger, biz. 80 vlg.
63. Zie voor een dergelijk tekenamalgama b.v. Поогв, f 20.
64. Vgl. Fleischer, biz. 462 en Gardette, blz. 99.
65. Franck, f 6.

Müller stelt η.a.ν. zijn onderzoek van de middeleeuwse Baselse

gerechtstaai vast dat de toestand van de geschreven taal "zuweilen ein fast
chaotisches Gesicht annimmt" (Müller, blz. 461 vlg.).

Gossen constateert in

de mfra. chartertaal de aanwezigheid van "des fantaisies orthographiques" :
Gossen. Histoire, blz. 5.
66. Zie ook Gardette. blz. 99.
67. Zie voor het mhd. Schmitt, blz. 23; Schützeichel. Schreihsprache, blz. 96;
Müller, blz. 4B1 vlg.; voor het meng. Mcintosh, Analysis, blz. 51 vlg.; voor
Frankrijk Monfrin, blz. 41; Gardette. blz. 99.
68. Zie voor het mnl. Van Loey I, f 3; voor het mhd. Paul-Moser-Schröbler, $ 3;
voor het meng. Wakelin, blz. 24 vlg., 27; voor het mfra. Chaurand, blz. 49 vlg.
69. Zie voor het begrip "polymorfisme" o.a. Gardette, blz. 80, 85, 99 en
De Poerck, Intervention, blz. 276. De Poerck, t.a.p., omschrijft bedoeld
polymorfisme als "une grande aptitude à assimiler et à employer concurremment
des phonétismes ou une morphologie très variés".

Uiteraard gaat het ons

hierbij momenteel om deze "phonétismes".
70. Mcintosh, Analysis, blz. 51 vlg.

Bij Fleischer, blz. 462 vinden wij een

opvatting van gelijke strekking.
71. Zie hier ook nog Van Loey, Leerboek, blz. 170 en Van Loey, Dialecten, blz.
66 vlg.
72. Muller, blz. 481.
73. Zie voor deze benadering ook Gleiß пег, blz. 34 vlg.; Suchsland, blz. 467;
Mcintosh, Analysis, blz. 27 en vgl. Fleischer, blz. 464; Besch, blz. 128-130;
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Singer, Struktur, blz. 142¡ Gossen, Grapheme, biz. 2.
74. Monfrin. blz. 47.
75. Ook bij Schmitt, blz. 16 en Suchsland, blz. 467 is te lezen dat de samenhang
tussen kanselarijtaal en literatuurtaai zeer nauw is.
76. Zie voor de noodzaak c.q. wenselijkheid ook literaire resp. niet-ambtelijke
documenten in het onderzoek van middeleeuwse taaitoestanden te betrekken
Van Sterkenburg, blz. 111-114; Van der Heer, Problematiek, blz. 24 vlg.;
Schützeichel, Schreibsprache, blz. 74; Besch, blz. Ill; Mcintosh, Approach,
blz. 4 vlg.; Rothwell, blz. 195.
77. Monfrin, blz. 47; Suchsland, blz. 467.
7Θ. Zie ook Noors, i

6.

79. $ 22.
80. $ 3.
Θ1 . Zie o.a. Hoors, $ 3; Otten, i 29; Suchsland, blz. 467; [leissburger, blz. 52.
Θ2. Voor de mogelijkheid van een, uiteraard met de nodige voorzichtigheid,
gebruik maken van al dan niet in cartularia voorkomende afschriften, b.v.
ter vergelijking met de originelen, verwijzen wij o.a. naar Van Loey,
Leerboek, blz. 170, Van der Meer, $ 1, Schmitt, blz. 2 en Honfrin, blz. 4244, 46.
Θ3. $ 3.
Θ4. Van Loey, Dialecten, f 69.
85. Weijnen, f 2.
86. Zie voor deze, door ons syntactisch aangepaste, kwalificatie de uiteenzetting
in Besch, blz. 105 over het begrip "Mundart" en vgl. in dezen ook Heinrichs,
blz. 96.
87. Bij dit teruggrijpen op het oergerm. resp. ogerm. kunnen wij ons beroepen op
parallel gebruik in Schönfeld, met name in $$ 3, 63, 66.

Een omschrijving

van beide, en andere, termen geeft o.a. Weijnen, Schema, blz. 10 vlg.

De

wgemn. situatie vormt ook de indelingsgrondslag van vocalen en consonanten
in b.v. Tille, f 1-190, Van der Meer, f 16-216 en Weijnen, Я

41-61, 73-89.

Zie aangaande het begrip "(oud)westgermaans" overigens b.v. nog Van Loey,
Inleiding, $ 7.
BB. Wanneer hier in plaats van "e.v." "e.a." staat, betekent dit dat de datering
van de desbetreffende oorkonde of oorkonden niet jonger hoeft te zijn dan
die van het aangegeven document.
B9. Onderzoekers als Piirainen en McLaughlin trachten blijkbaar deze moeilijkheid
te omzeilen door hun op grafematische wijze bewerkte materiaal niet te verge
lijken met studies over afzonderlijke teksten, maar met gegevens uit hand- en
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woordenboeken e.d. [Piirainen, Untersuchungen, blz. 25, 2B, 31 vlg. noot 104,
36 vlg. en passim; [IcLaughlin, blz. 56-133 passim].
90. $ 7.
91. Franck, $ 3; Van Loey I, 5 7; Van Loey II, $ XII.
92. Franck, Í 3.
93. Franck, blz. V.
94. Franck, blz. V.
95. Piirainen, Untersuchungen, blz. 25.
96. Franck, blz. V.
97. Op het feit dat mnl. schrijfwijzen een algemeen karakter kunnen hebben,
wijst o.a. ook Van Loey CVan Loey I, $ 3).
9B. Franck, f 3; Van Loey I, f Sj Gysseling, Teksten, blz. 295; De Smet, kol.
360; De Vooys, blz. 40; Frings-Lerchner, blz. 26.
99. Zie de volgende paragraaf.
100. Vgl. ook Van der Meer, Í 3 kaart 1 en de kaart in Jonkergouw II, blz. 13.
101. $ 15.
102. 5 IB.
103. De woorden "oorkonde" en "charter" worden door ons gebezigd zonder verschil
van betekenis, zoals dit b.v. ook gebeurt in Moors, $ 4-10.

Als technische

term heeft in Moors blijkbaar "charter" de voorkeur boven "oorkonde".
Gemeten aan de gebruiksfrequentie is dit met zekerheid in onze studie het
geval, maar niettemin hebben wij hier geen principiële keuze willen maken.
Voor benamingen van andere archivalia, zoals cijnsrollen, cijnsboeken,
rolregisters, gichtregisters, cartularia etc. verwijzen wij naar Moors,
5 4.
104. Zie $ 4.
105. Wij ontlenen de in deze paragraaf gebruikte gegevens vooral aan Delhougne,
blz. 14-27, maar maken ook gebruik van Jonkergouw I, blz. 77-88 en 104-108;
Jonkergouw II, blz. 27-33; Rüssel, blz. 7-30; Pothast, blz. 3-10; Van de
Venne, Geschiedenis, passim,- Sittard, blz. 13, 20-24, 195-19B.
106. Vgl. Pothast, blz. 3 vlg. en Jonkergouw I, blz. 43-4B.
107. Zie hier nog Jansen, Vrijbrief, blz. 5-16 en Sittard. blz. 20-24.
10B. Zie ook Jansen, blz. 9-11, Sittard, blz. 195-198 en Jonkergouw I. blz. 72-75.
109. Zie Jansen, blz. 26 en Van de Venne, blz. 99.
110. Zie Jansen, blz. 37-40.
111. Zie Jansen, blz. 48 en Van de Venne, blz. 102 vlg.
112. Zie Jansen, blz. 54 vlg.

De datum ontlenen wij aan Delhougne, blz. 22.

113. Vgl. Jansen, blz. 107 en Van de Venne, blz. 110.
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114. Vgl. Jansen, biz. 56, 96, 101, 1D6 en Van de Venne, biz. 103, 105, 106. De
de facto-heerschappij van de graven van Meurs over Sittard wordt door
Otten in zijn studie geheel buiten beschouwing gelaten : vgl. Otten, $ 2.
115. Zie ook Sittard, blz. 73.
116. Haas, blz. 5.
117. Haas, b l z . 1 7 .
b l z . 2 ( r e s p . 3)

Z i e ook Haas, b l z . 1 8 - 6 3 , F l a m e n t , b l z .

545-594 en J a n s e n .

vlg.

118. i 1.
119. Flament. nr. 75 blz. 559, nr. 77 blz. 560, nr. 81 blz. 561, nr. 82 blz. 561.
nr. 84 blz. 561, nr. 85 blz. 561.
120. Haas, nr. 79 blz. 60 vlg.. nr. 81 blz. 61, nr. 86 blz. 63, nr. 87 blz. 63,
nr. 89 blz. 63 vlg., nr. 90 blz. 64.
121. De bestempeling van de taal der in Sittard tot 1561 geschreven niet-Latijnse
stukken als "Nederduits" in Jonkergouw I, blz.63 achten wij hoogst ongelukkig.
122. Vgl. Jansen, blz. 4-1B.
123. Dols, blz. 178.
124. Otten. blz. 31.
125. In tegenstelling tct de zo diplomatisch mogelijke weergave van tekstgedeelten
uit onze charters in onze studie zelf [vgl. f 5) voorzien wij in onze regesten in Í 3 eigennamen, kadastrale benamingen e.d. van een hoofdletter en
lossen wij de afkortingen zonder meer op. Wij doen dit omdat niet zelden
een bepaalde naam in hetzelfde charter voorkomt in een aantal varianten,
daarbij ook met en zonder hoofdletter, met en zonder afkorting(en) e t c ,
zodat wij gedwongen zijn ditmaal een systeem te kiezen met homogeniserende
trekken.

Het gaat trouwens in de regesten om informatie over de inhoud en

niet over het orthografisch karakter der oorkonden. Waar o.i. nodig gaan
wij echter desondanks op sommige spellingkwesties in.
126. Dit nertem is mogelijk een verschrijving vcor merten.
127. Voor de achternaam van deze persoon staat in dit charter zowel dries als
andries•
128. Op grond van een verkeerde lezing van de dateringsslotformule neemt Jansen
als jaar van uitvaardiging 1445 aan.

Ook vergist hij zich in de aangifte

van de dag : 11 augustus moet 1 augustus zijn [Steeds : Jansen, blz. 69] .
129. Eventueel Bente : de desbetreffende naam verschijnt in dit charter, als
leonarde bente, in de dat.s.

Een verdere complicatie is dat de naam van

blijkbaar dezelfde persoon in het stuk van 1436 als Leonart benten, in de
nom.s., wordt geschreven.
oorkonde 1435.

Zie ook onze voetnoot bij het regest van de
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130. Voor de laatste letters van deze plaatsnaam gebruikt de schrijver van dit
charter een afkorting.

Zie ook onze voetnoot bij het regest van de oorkonde

1446.
131. Deze naam staat hier in de dat.s.

Het is dus op zich zelf ook mogelijk dat

de achternaam van de desbetreffende persoon Bente of zelfs Bent moet zijn.
Evenwel vinden wij in de oorkonde 1436 de naam Leonart benten, in de nom.
s.

Wij verwijzen ook naar onze voetnoot bij het regest van het charter 1426.

132. Het laatste gedeelte van deze (plaats]naam is door de schrijver afgekort;
vgl. onze voetnoot bij het regest van het charter 1433.
133. Deze naam staat in dit charter in de dat.s., i.e. als Gijsen beeren, zodat
ook een andere interpretatie van de daartoe behorende nom.s. mogelijk is.
Zie verder Sittard, blz. 399 en in onze studie f 22 noot 1336.
134. Vgl. Van de Venne, blz. 73.
135. Vgl. Haas, blz. 9, 1B, 20-22, 30.
136. Haas, blz. 17.
137. Í 22.
13B. Deze datering geven wij als compromis tussen diverse opvattingen over de
ouderdom van de Servatiusfragmenten, voor welke opvattingen wij o.a. verwijzen naar Schieb, blz. 3, 9, 31, 38 en Gysseling, Teksten, blz. 297.
139. De Smet, kol. 35B.
140. Deschamps, blz. 13. Zie ook Schieb, blz. 31.
141. Deschamps-Gysseling, blz. 10.
142. Deschamps-Gysseling, blz. 11, 53. Zie ook De Smet, kol. 356.
143. Buntinx-Gysseling, blz. 6.
144. Vgl. Gysseling, Teksten, blz. 300.
145. Het eertijds zelfstandige Sint-Pieter CNotermans. blz. 22 vlg.] maakt tegenwoordig deel uit van de gemeente Maastricht.
146. De data van de zoeven vermelde vier charters ontlenen wij aan Gysseling,
Teksten, blz. 300. Zie ook Kessen, blz. 281.
147. Moors, blz. 109-112.
148. Lieftinck, Handschriften, blz. 194.
149. Deschamps, blz. 48.
150. Deschamps, blz. 17.
151. Zie ook Lieftinck, Handschriften, blz. 195.
152. Holmberg, blz. 49.
153. Van Піегіо, blz. 195.
154. Deschamps, blz. 47.
155. Holmberg, blz. 49.
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156. Deschamps, biz. 52. Zie ooK De Bruin, biz. XXXV vlg.
157. Taalschat. $ 95.
15Θ. Kern, $ 7.
159. De Bruin, blz. XXXIII.
160. Lieftinck, Bouwstoffen, blz. 39.
161. Van Mierlo. blz. 254.
162. Boeren, blz. 27B.
163. Deschamps, blz. 44. Zie ook Kern, $$ 1, 22B en Boeren, blz. 260.
164. Boeren, blz. 280.
165. Kern, $ 6.
166. Steeds : Kern, } 226.
167. Kern, $ 7.
16Θ. Kern, f 7.
169. Van der Meer, 5 13 vlg.
170. Vgl. het "Verzeichnis der Abkürzungen. 1. Namen" in Tille, blz. 204 en zie
ook Van der Heer, $ 12 blz. 29.
171. Van der Meer, Í 3.
172. Tille, blz. 5.
173. Holmberg, blz. VII vlg.
174. Braekman-Gysseling, blz.'576.
175. Braekman-Gysseling, blz. 576.
176. Braekman-Gysseling, blz. 626.
177. Braekman-Gysseling, blz. 626.
178. Braekman-Gysseling, blz. 575.
179. De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 199.
180. De Smet, kol. 359.

Zie ook De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 224 vlg.

181. Van Loey, Bijdrage, blz. 128.
182. Deschamps, blz. 17.

Zie ook Rooth, blz. 12.

183. Rooth, blz. 27-29, 40. Wanneer Rooth schrijft over "den limburgischen
Südosten, also die Haasgegend" CRooth, blz. 40), moet hij onder Limburg wel
verstaan het gebied van de tegenwoordige Belgische en Nederlandse
provincies Limburg.
184. Van Піегіо, blz. 226.
185. Noldus, blz. 66.
186. Deschamps, blz. 66.
167. Noldus, blz. 66.
188. Noldus, blz. 66.
189. Noldus, blz. 66.
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190. Verdeyen-Endepols I, blz. 152.
191. Verdeyen-Endspols II, blz. LIX.
192. Verdeyen-Endepols I, blz. 144.
193. Verdeyen-Endepols II, blz. LVI.
194. In het gemeentearchief van Slttard bevindt zich een afschrift van dit
document : Jansen, nr. 42 blz. 30 vlg., met uitvoerig regest. Zie ook
onze omschrijving in de vorige paragraaf van de Sittardse oorkonde van
24 juni 1428.
195. Van Starkenburg, blz. 121 vlg.
196. Van Sterkenburg, blz. 125.
197. Van Sterkenburg, blz. 126.
196. Van Sterkenburg, blz. 127.
199. Van Sterkenburg, blz. 134.
200. Van Sterkenburg, blz. 137.
201. Van Sterkenburg, blz. 139.
202. Van Sterkenburg, blz. 139.
203. Van Sterkenburg, blz. 141.
204. Van Sterkenburg, blz. 143.
205. Van Sterkenburg, blz. 146.
206. Van Sterkenburg, blz. 106.
207. Van Sterkenburg, blz. 169. Zie ook Van Sterkenburg, blz. 280.
208. Van Sterkenburg, blz. 2B1.
209. Frings-Lerchner, blz. 26. Zie verder b.v. ook Gysseling, Teksten, blz. 295
en De Smet, kol. 360.
210. Holmberg, blz. 18.
211. De Smet, kol. 351. Zie ook De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 157.
212. De Smet, kol. 358. Zie ook De Smet-Gysseling. Floyris, blz. 183.
213. Holmberg, blz. XVII.
214. Verf. Lex. II, kol. 858. Zie ook Kramer I, blz. 1.
215. De Smet-Gyssellng, Floyris, blz. 177 noot 4, voortgezet op de volgende
bladzijde.
216. Kramer I, blz. 21 vlg., 72 vlg. en Kramer II, blz. 120.
217. Zie voor de voorafgaande passage Kramer I, blz. 4, 73 en Kramer II, blz.
166 vlg.
218. Asdahl Holmberg, blz. 8.
219. Asdahl Holmberg, blz. 11.
220. Dörr, blz. 5, 42 vlg.
221 . Dörr, blz. 2 vlg.

- 5Б1 hoofdstuk 1
222. Dörr, blz. 3Θ vlg., 41 vlg.
223. Bach, 5 24.
224. Bach, $ 190.
225. Bach, $ 217.
226. Schützeichel, Mundart, blz. 122.
227. Dornfeld, blz. 4.
22B. Dornfeld, blz. 223.
229. Wanneer wij naar Dornfeld verwijzen, heeft de opgave van de desbetreffende
paragrafen steeds betrekking op hoofdstuk 2, Sprache.
230. Damave, blz. 5 vlg., 1Б0.
231. Damave, blz. B.
232. Damave, blz. 6.
233. Vgl. Frings, 0 und e, blz. 91.
234. Scheben, blz. 13.
235. Vgl. ook 5 2.
236. Dornfeld, blz. 222 vlg.
237. Zelissen, blz. 29.

Zie ook Holmberg, blz. XII.

23 . Vgl. Zelissen, blz. 29, Von Kraus, blz. IX en Holmberg, blz. XII.
239. Ehrisnann II. 1 , blz. 122·; Zelissen, blz. 32.
240. Ehrismann II.1 , blz. 122.
241. Holmberg, blz. XI.
242. Frings, Eingang, blz. 11 .
243. Ehrismann II.2.1, blz. 123; Verf. Lex. II, kol. 763; Hartmann, blz. 14.
244. Verf. Lex. III, kol. 253; Zelissen, blz. 61 .
245. Verf. Lex. III, kol- 253-255.
246. Tilvis, blz. 132.
247. Tilvis, blz. 206.
248. Verf. Lex. III, kal. 52; Zelissen, blz. 63.
249. Verf. Lex. III, kol. 53.
250. Deschamps, blz. 44.
251. Kern, $ 1.
252. Vgl. Frings. Ö und e. blz. 91.
253. Dit adjectief "Oudfrankische" berust op een compromis tussen "altmittelfränkisch" en "altniederfränkisch" (Van Heiten, Psalmenfragmente, passim),
welk compromis met name getroffen is door Quak [Quak, blz. 3 en passim].
Eigen wegen gaat Cowan met zijn kwalificatie "Oudnederlandse Psalmenfragmenten" [Cowan, passim).
254. De afkortingstekens zijn niet altijd duidelijk te zien en niet consequent

- 562 hoofdstuk 1
van vorm.

Een bijkomend aspect is dat het in bepaalde gevallen moeilijk,

zo niet onmogelijk is uit te maken wat precies bedoeld is, b .v. re_of er,
soms zelfs r_.
255. Zie echter noot 125 bij $ 3 over de afwijkende gang van zaken bij citaten
uit Sittardse charters in onze regesten bij deze documenten.
25Б. Wanneer wij verwijzen naar RND 8 of RND 10, refereren wij doorgaans aan de
kaarten die in beide atlassen in het tweede deel ervan te vinden zijn.
Gp één enkele plaats, nl. in noot 1123 bij hoofdstuk 3, $ 22, citeren wij
uit de teksten die de respectieve delen 1 vormen van bedoelde werken.
257. Dols, blz. XXXIII.
25Θ. Dols, blz. XXXV-XXXIX.
259. Dols, blz. XXXIII en passim.
260. Dols, blz. XXXVI en passim.
261. Zie voor deze stoottoon, evenals trouwens voor de z.g. sleeptoon, o.a.
Weijnen, $ 97 met de daar aangegeven literatuur; Tans, fi

2-7, 92-95;

Dols, blz. XXXVI.
262. Dols, blz. XXXVI.
263. Zie met name Dols, blz. XXXVI; Kats, blz. 12; Tans, blz. 4; Van der Meer,
blz. 41.
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1.

Ook in de periode 1450-1609 verschijnt voor "na" bijna steeds spelling met
twee vocaaltekens, nl. пае en noe : Otten, { 22.

2.

$ 36.

3.

Steeds : Van der Meer, $ 114.

4.

Van der Meer, i 114.

5. Van der Heer, $ 111.
6. Van der Heer. Í 255.
7.

Zie voor de gehele voorafgaande passage de voorbeelden in Tille, $ 6.

θ.

Tille, $ 45.1 .

9. Zie de voorbeelden in Tille, f 40.
10.

Kern, 5 21.

11.

$ 36.

12.

Deschamps-Gysseling, biz. 43.

13.

Kern, f 21.

14.

Taalschat, $ 9.

15.

Deschamps-Gysseling, blz. 43.

16.

Braekman-Gysseling, blz. 622 vlg.

17.

Vgl. Kessen, blz. 292.

IB.

Eigen onderzoek en Kern, 5 21.

19.

Bij rekking in gesloten syllabe althans wordt hier steevast ae geschreven ¡
Moors, Í 9.

20.

Taalschat, ί 8 vlg.

21 . Kern, Í 21 .
22.

Steeds : Gysseling I, blz. 33. Zie ook Van Cleemput, blz. 393.
>

23.

Van den Berg, Bijdrage, blz. 66.

24.

Van Loey II, $ 41.a.

25.

Voor de volgende passage : Gysseling I, blz. 33.

26.

Van den Berg, Bijdrage, blz. 57.

27.

Van den Berg, Bijdrage, blz. 57.

28.

Van der ІЧеег, } 255.

29.

Gysseling-Verhulst, blz. 19.

30.

Zie ook Van Cleemput. blz. 393-395.

31 . Lasch, $ 22.
32.

Steeds : Tille, S{ 11.6, 45.1.

33.

Van der Heer, И

34.

Kern, $ 21.

112 vlg., 255.

- 564 -

hoofdstuk 2
35.

Tille, $ 45.1 .

36.

Van der Meer, $ 255.

37.

i 27.

38.

5 2.

39.

§ 2.

40.

= L III 834

41.

Voor mrijnl. literaire bronnen met ai kunnen wij wijzen op Karlmeinet [Asdahl

1379
о

Holmberg, blz. 13, 17), Dramenbruchstilcke (naast oe, oi en minder vaak voorko
mend ae : Dörr, blz. 6, 11 vlg.), Göllheim (Bach, $ 70), Judenschreinsbuch
(naast ae : Langenbucher, blz. 160), Hagen (Dornfeld, fi

10, 12, 14-16, IB,

24), Pilgerfahrt (naast ae : Damavp, blz. 7-11, 27-34, IIB vlg., 156-158).
Ook Bestiaire Kent ai : Holmberg, blz. 24, 52.
42.

Otten, Í 22.

43.

Langenbucher, blz. 160 vlg.

44.

Damave. blz. 8, 27, 118 vlg.

45.

Holmberg, blz. 24. 52.

46.

Kramer II, H

47.

Asdahl Holmberg, blz. 17.

48.

Bach, Í 70. Zis t.a.v. de voorafgaande passage ook Langenbucher, blz. 161.

49.

Van der fleer, Π

50.

Holmberg, blz. 71-74.

51.

Holmberg, blz·. 73 v g l .

52.

1, 22.

112, 117, 255. Zie ook Van der Meer, $ 108.

Het eerste deel van dit woord staat niet voor mnl. rape, nnl . raap, maar voor
nsitt. [rui:p], nlimb. [reu:p] , mnl. roeve, ohd. ruoba, nhd. Ril be.

Wij komen

op deze kwestie terug in $ 30.
53.

Stoet lichen, nnl. statelijk, is afgeleid van een klankvorm van staat, welk
woord zelf weer ontstaan is uit lat. status resp. ofr. estât (fr. état] :
Franck-Van Wijk, resp. blz. 660 s.v.

Statelijk, statig en blz. 656 s.v. Staat.

Voor schoirs lant verwijzen wij, ook voor de betekenis, naar Franck-Van Wijk,
blz. 569 s.v. I Schaar (menigte) : dit woord kan zijn oorsprong vinden zowel
in germ.

зкагб-, -¿-, als in germ.

skêra-,

skêrô-.

Nader onderzoek,

ook i.v.m. de vocaalverhoudingen in Schaar "gereedschap" (Franck-Van Wijk, blz.
569 vlg.), is gewenst.
54.

Kessen, blz. 292 vlg.

55.

Van Sterkenburg, blz. 178.

56.

Moors, 5 13 en kaart 4.

57.

Noldus, blz. 75 vlg.

58.

Van der Meer, f 115 vlg.
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59.

Rooth, b i z . 3 0 .

ВО.

Kern, f 2 2 .

61 .

Kern, $ 2 2 .

62.

Van Loey II, 5 4 1 .

63.

OSгг. b i z . 11 v l g .

64.

Bach, $ 71 .

65.

Dornfeld, $ 4 0 .

66.

Kessen, biz. 292.

67.

Deschamps-Gysseling, b i z . 4 3 .

68 .

Taalschat, $ 9.

Aant. b.

69.

Althans tot minstens 1400 : Holmberg, b i z . 4 5 .

70.

Breekman-Gyssellng, b i z . 622 v l g .

71.

De Smet-Gysseling, Tristan, b i z . 2 1 1 .

72.

Eigen onderzoek.

73.

Ho lmberg, b l z . 5 2 .

74.

Kramer I I . f 2 2 .
o

75.

Asdahl Holmberg, b l z . 1 7 . Wél heeft Karlmeinet een eventueel in aanmerking
o

komende s p e l l i n g d u i n " g e d a a n " : A s d a h l Holmberg, b l z .
z i e ook' L a n g e n b u c h e r . b l z .

17.

76.

Eigen o n d e r z o e k ;

160.

77.

Damave, b l z . 7 v l g . . 10 v l g . , 2 7 - 3 0 , 3 2 - 3 4 , 118 v l g . , 132.

78.

Zie voor deze materie Taalk^art Schaap О Т ; Taalkaart Schaap Τ 4.9; Taalkaart
Schaap Τ 4.10; RND 8, kaart 1 1 1 ; RND 1 0 . kaart 111; Van W i j k , â ë - D i a l e c t , b l z .
174 vlg.; T a n s , И

2 5 , 4 8 ; Weijnen. $ 52 en de randkaart AA bij kaart 3 3 .

Overzichtskaart.
79.

V g l . Kassen, b l z . 2 9 2 v l g . ; Van Sterkenburg, b l z . 1 7 8 ; Noldus, b l z . 75 vlg.;
ΠΟΟΓΞ,

f 1 3 ; Van der Meer, f 1 1 5 ; Kern, { 2 2 ; Van Loey I I , $>41.b; Franck,

Schriften, b l z . 5 0 6 .

80.

Steeds : Kessen, blz. 292.

81 . Kessen, blz. 293.
82.

Van Loey I I , f 41 .b.

83.

Zie ook Rooth, b l z . 3 0 .

84.

Otten, $ 25 blz. 124.

85.

Dtten, $ 29 b l z . 1 3 5 .

86.

Otten, S 25 b l z . 1 2 4 , 5 29 b l z . 1 3 5 .

87.

Dtten, $ 29 b l z . 1 3 5 .

88.

Dtten, S 25 b l z . 1 2 3 .

89.

Otten, $ 29 b l z . 1 3 5 . Ook Otten, 5 25 b l z . 1 2 3 .

90.

Otten, Í 22 b l z . 1 1 7 .
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91.

Otten. Í 22 blz. 117.

92.

Otten, $ 25 blz. 123. Ook Otten, $ 25 blz. 124.

93.

Otten, $ 25 blz. 123 vlg.

94.

Vgl. Bach, $ 71 en Dornfeld. $ 40.

95.

Dörr, blz. 12.

96.

Tans, S 43.

97.

Zie voor [ sjlaon ] Dols, Si 96, 101 en Van der Heijden, blz. 101, voor [ wao:reit ]
Dols, 5 200, voor [jao:r] Dols, $ 37 en Van der Heijden, blz. 49.

9Θ.

Dols, f 93 e.a.; Van der Heijden, blz. 6.

99.

Tans, $ 4Θ. Zie ook Van Wijk, aë-Dialect, blz. 174.

100.

Van Wijk, ië-Dialect, blz. 174.

101.

RND 6, kaart 24, 121, 139 en RND 10, kaart 24, 121, 139.

102.

Tans, f 25.

103.

Otten, $ 25. Zie ook Otten, $ 29.

104.

Zie voor deze oriëntering b .v. de samenvattende opmerkingen daaromtrent in

105.

Hoors, $ 13.

106.

Van der Пеег, $ 113-115.

107.

Vgl. Van der Heijden, blz. 79.

10B.

Steeds : Moors, $ 13.

109.

Steeds : ІЧоогз, { 22.

110.

Weinhold, ί 37.

111.

Van Wijk, ië"-Dialect, blz. 175.

112.

Tans, $ 48.

5 38.

113.

Zie voor de gehele voorafgaande passage ook Í 27.

114.

flet enkelspelling van de lange vocaal, hetgeen ook geldt voor oepenberlick
1414, werachtich 1414, werachtichs 1435 en wer 1449.

115.

Zie verder $ 36.

Indien hier tenminste sprake is van een naam die beantwoordt aan nnl. "graaf".
Als dit zo is, hoeft deze echter nog geen Sittardse naam te zijn.

In Sittard

komt deze naam tegenwoordig niet voor.
116.

5 22.

117.

$ 22.

118.

Lexer I. kol. 1473 vlg.

119.

Dols, $$ 37, 42 noot 29, 45, 47, 66-68, 207 noot 31. 211.

120.

Van der Heijden, blz. 83, waar ook vermeld wordt Ich höb daene ongeneedig de
waorheid gezag "ik heb hem ongezouten de waarheid gezegd".

Vgl. ook de Sit-

tardse uitdrukking [(h)ae kriX z3 ong9nee:diX op zien bee:s] "hij krijgt een
fiks pak slaag".
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121.

Van der Heijden, biz. 73.

122.

Vgl. Verstegen, biz. 145; Weijnen, $ 6Θ; Tans. $ 49.

123. Verstegen, biz. 145.

Zie ook Weijnen, $ 173.

124.

Vgl. Weijnen, 5 68, waar de term "functionele umlauten" gebruikt wordt.

125.

Zie ook Verstegen, blz. 145; Weijnen, $ 68; Tans, $ 49.

126.

Van der Heijden, blz. 92.

127.

Van Loey II, ί 51. d.

128.

Van Loey, Bijdrage, blz. 38-42.

Zie ook Franck, $ 39 en Franck, Schriften, blz. 509.
Zie ook Verstegen, blz. 140.

129. Van Sterkenburg, blz. 122, 126, 135, 139, 144, 171, 178.
130. floors, Í 15.
131 . Nolrius, blz. 71.
132.

Voor de laatste drie bronnen : Taalschat, § 10-12 en Kern, Í 25.

133.

Zie voor Π 1349 Kern, $ 25.

134.

Kern, $ 25.

135.

Taalschat, $ 12.

136.

Rooth. blz. 37.

137.

Kern, f 23.

138.

Deschamps-Gysseling, blz. 43.

139.

Van der Meer, $ 124.

140.

Verdeyen-Endepols II, blz. LV, LVIII.

141.

Tille. И 42, 45.3 en Holmberg, blz. 52 noot 2.

142.

Holmberg, blz. 52 noot 2.

143.

Holmberg, blz. 52 vlg.

144.

Dörr, blz. 12.

145.

Dornfeld, § 55.

146.

Kramer II, $ 2 3 .

147.

Asdahl Holmberg, blz. 17.

148.

Langenbucher, blz. 36, 84, 114, 126 vlg., 129 vlg., 159.

149.

Damave, blz. 35 vlg., 132, 135.

->

150.

Bach, $ 72.

151.

Kramer II, $ 23.

152.

Van Helten, Psalmenfragmente, 5 12.

153.

Zie voor de hedendaagse toestand m.b.t. de umlaut van wgerm. â Taalkaart
Kaas; Taalkaart Haring; Taalkaart Schaar; RND 8, kaart 27; RND 10, kaart 27;
Tans, § 49; Verstegen, blz. 141-145; Weijnen, 5 68; Van der Meer, 5 125.

154.

Kramer II, $ 23.

155.

Langenbucher, blz. 126 vlg.

156.

Dornfeld, S 41 .

157.

Damave, blz. 135.
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156.

Kramer II, $ 23.

159.

Dornfeld, i 41 .

160.

Van Sterkenburg, biz. 126, 135, 171.

161 . floors, $ 15.
162.

Taalschat, Í IG ν lg.

163.

Kern, $ 25.

164.

Rooth. biz. 37.

165.

Kern, $ 23 vlg.

166.

Deschan-.ps-Gyssellng, biz. 43.

167.

Van der Meer, S 124.

16Θ. Verdeyen-Endepols II. blz. LV, LVIII.
169.

Tille, ÍS 42, 45.3.

170.

De StTiet-Gysseling, Tristan, blz. 211. Voorbeelden voor wgerm. â zijn in
deze tekst echter nauwelijks te vinden.

171.

Holmberg, blz. 52 vlg.

172.

Dörr, blz. 12.

173.

Dornfeld, S 56.

174.

Kramer II, $ 23.

175.

Bach, ί 72.

176.

Vgl. Van Loey II. $ 41.a.

177.

Van der Heijden, blz. 7B.

17Θ.

Zie de volgervde paragraaf.

179.

Franck-Van Wijk, blz. 449.

ISO.

Jongeneel II, blz. 45.

181.

Weijnen. i 68.

182.

Van der Heijden, blz. 78.

183.

Zie ook de vorige paragraaf.

184.

Franck-Van Wijk, blz. 449.

185.

Moors, $ 15.

186.

Tille, $ 40.

187.

Vgl. ohd. offan barer, -baro [nhd. offenbar) : Franck-Van Wijk, blz. 479 s.v.

188.

Zie ook de vorige paragraaf.

189.

Dols, $ 42 noot 29; Van der Heijden, blz. 111.

190.

Franck-Van Wijk, blz. 831.

Openbaar en zie tevens Franck-Van Wijk, blz. 26 s.v. VI -baar.

191 . Tille, S 42 .
192.

Van der Heijden, blz. 41.

193.

Vgl. voor deze umlaut ohd. grâvio (naast gravo : Franck-Van Wijk, blz. 210
en Kluge, blz. 266; Schiltzeichel, Wörterbuch, blz. 71 geeft alleen vormen
zonder umlaut : grafo, gravo, garabo. crabo).
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194.

Vgl. Uni. Wb. II. kol. 937 en Langenbucher, blz. 114.

195.

Franck-Van Wijk, blz. 171.

196.

De vormen begelt 1421 en begeyt 1421 horen bij een ww. begaen [begangen] dat
de betekenis heeft van "een plechtige omgang houden"; vgl. Uni. Wb. I. kol.
692.

197.

Noldus, blz. 73.

19Θ.

floors, $ 15.

199.

Van Loey, Bijdrage, blz. 54 vlg.

200.

Dols, Í 134.

201 .

$ 12.

202.

Dols, i 134.

2 03.

5 12.

204.

Vgl. Van Loey II. í 51.a.

205.

Kramer II, { 4.

206.

Van der Heijden, blz. 11.

207.

Van der Heijden, blz. 11.

206.

Franck-Van Wijk, blz. 40.

209.

Moors, f 10.

210.

Zie de volgende paragraaf.

211.

Zie de volgende paragraaf.

212.

Franck-Van Wijk, blz. 582 s.v. Schepen en Scheppen•

213.

Vgl. } 36.

Zie ook Van Loey II. $ 59.

214.

Nsitt. [ lèsta ] : Van der Heijden, blz. 66.

215.

Franck-Van Wijk, blz. 366 s.v.

216.

Franck-Van Wijk, blz. 366.

217.

Vgl. Schönfeld, $ 31 en Weijnen, f 63.

218.

Moors, Í 15 : "Umlaut van [ a: 1".

219.

Vgl. $ 35.

220.

Franck-Van Wijk, blz. 366.

221.

Van der Heijden, blz. 117.

222.

Van Wijk, Umlaut, blz. 217.

Laat.

Dpm • 2.

Zie ook Van Wijk, Umlaut, blz. 207.

^

De problematiek rond de vocaal der diverse vormen

voor "twaalf" wordt behandeld in Van Wijk, Umlaut, blz. 217-219, verder in
Franck-Van Wijk, blz. 714; Van Haeringen, blz. 173; Heeroma, Ingwaeoons, blz.
207-209; Klappenbach, blz. 210, 233.
223.

Franck, Í 21.2.

Anmerkung en $ 52.

224.

Vgl. Franck, $ 33.

225.

Moors, 5 15.

226.

Vgl. Otten. И

Anmerkung.

В, 29 en zie ook Schrijnen, Benrath, blz. 250; Schrijnen, Taal

grenzen, kaart tussen blz. 84 en blz. 85; Leenen, Klankgrenzen, blz. 1 vlg. en
overzichtskaart.

hoofdstuk 2
227.

Zie voor mhd. zwelif. zwelef

22B.

f 22.

229.

Van Loey II, Í 51 .c.

Lexer III, kol. 120Θ.

Zie verder Franck, 5 33 en Franck, Schriften, blz.

508 vlg.
230.

Van Loey, Bijdrage, blz. 37 vlg.

231.

Van Sterkenburg, blz. 122, 126, 162. 177 vlg.

232.

Moors, $ 15.

233.

Taalschat. Í 5.2.

234.

Kern, $ 19.

235.

Van der Heer, ÍJ 118, 122.

236.

Van der fleer, 5 119.

237.

Tille, if

238.

Holmberg, blz. 25.

239.

Kramer II, i 5.

240.

Langenbucher, blz. 50, 138.

10, 11.10.

Zie ook Holmberg, blz. 25 noot 3.

241 . Bach, f 42.
242.

Zie de vorige paragraaf.

243.

Van der Heijden, blz. 66.

Jongeneel II, blz. 39, vermeldt als nheerl. be-

naming laamméèker.
244.

"Lam-maken" is hier : in het ootje nemen (Van der Heijden, blz. 66), "doorzagen" .

245.

i 16.

246.

Tans, i 36 blz. 94 vlg. en 5 3Θ.

247.

Tans, Í 36 blz. 94 vlg.

248.

Resp. Van der Meer, ff

249.

Van der Heijden, blz. 71.
405 s.v.

115, 122 en Tille, f 10.
Vgl. ohd. megidi, magadi : Franck-Van Wijk, blz.

Maagd en zie ook de uiteenzetting over "maagd", "meisje" in Van

den Berg, Maachien, blz. 39-41, 45.
250.

f 36.

251.

Mnl. Wb. IV, kol. 216 s.v.

252.

Vgl. Weijnen, f 63; Weijnen, Schema, blz. 33; Schönfeld, } 31.

253.

Vgl. f 36.

254.

Tille. $ 10.

255.

Van der Heijden, blz. 97.

256.

Van der Heijden, blz. 97.

257.

Jongeneel I, blz. 44.

258.

Moors, f 15.

259.

Tille, $ 10.

2 60.

$ 4.

Namelijc en Namelike.

hoofdstuk 2
261 . Kramer II, $ 5.
2 62.

Paul-rioser-Schröbler, $ 1Θ

263.

Vgl. Van Loey II, S III; Schönfeld, § 38; Weijnen, Schema, § 11.5.

264.

Kramer II, $ 4.

265.

De o n d e r s t r e p i n g e n markeren de s p e l l i n g met a ( - ) .

266.

Hebbjan, haben : Frings-Van Ginneken, b l z . 149-151; S c h ö n f e l d ,

267.

Vgl. ί

2 6B.

Moors, 5 1 2 .

269.

Kern, $$ 1 2 2 . 3 , 214.

270.

T i l l e , 5 225.

3.

271.

Van der Meer, Í 118.

272.

Deschamps-Gysseling,

273.

Rooth, b l z . 3 9 .

274.

De S m e t - G y s s e l i n g , T r i s t a n , b l z . 2 2 8 .

275.

De S m e t - G y s s e l i n g , F l o y r i s , b l z . 1 8 8 .

276.

Kern, f 2 1 4 .

277.

Steeds : T a a l s c h a t ,

278.

$ 139.

b l z . 60.

$ 201.

Holmberg, b l z . 102 v l g .
О

179.

Asdahl Holmberg, b l z . 26 v l g .

280.

Dörr, b l z . 2 9 .

281.

Langenbucher, blz. 115 vlg.

282.

Bach, § 181.

283.

Dornfeld, $ 126.

284.

Damave, blz. 100 vlg., 148, 156.

285.

Van der Heijden, blz. 45.

28Б.

Van Loey I, $ 49.f. Aant.

287.

Vgl. $ 7.

288.

Zie voor de wisseling ae/ai 5 6.

289.

§2.

290.

Vgl. Van Loey I, $ 49.f, met Aant. f.

291.

Van der Heijden, blz. 45.

292.

Frings-Van Ginneken, blz. 149-151 met Pause 2.

293.

Frings-Van Ginneken, blz. 149-151 met Pause 2.

294.

Van Loey I, $ 49.e;
1294 A 4 [sonder

verder b.v. Deschamps-Gysseling, blz. 65; Maastricht
wedersegghen]; Taalschat, $ 201 ; Kern, $ 224; Tille,

5 225. Ook Holmberg, blz. 102 vlg.
295.

Dörr, blz. 2 9 .

296.

Dornfeld, $ 126.

297.

Damave, blz. 102 vlg., 148, 157.

hoofdstuk 2
298.

De Smet-Gysseling, Floyris, biz. 192.

299.

Zie voor ds see. umlaut van ogerm. S Van Loey II, $ 6.b; verder Paul-MoserSchröbler, i 1θ.

300.

Vgl. Paul-Moser-Schröbler, ί 1Θ. Anm. 2; Aubin-Frings-flu Her, blz. 168 vlg.;
Bach, $ 45.

301.

Franck-Van Wijk, blz. 5 s.v. II -aar.

302.

Van der Heijden, blz. 13.

303.

i 34.

304.

Franck-Van Wijk, blz. 272.

305.

Pols, SS 215, 221; Van der Heijden, blz. 68.

306.

Van der Heijden, blz. 72.

307.

Van Loey II, Í 6. Opm. 2; Schönfeld, { 39. Opm. 1; Van Sterkenburg, blz. 176.

308.

Vgl. Schönfeld, 5 165.

309.

Van der Heijden, blz. 45.

310.

Vgl. Van der Heijden, blz. 43.

311.

Franck-Van Wijk, blz. 388 s.v. III -lijk.

312.

Franck-Van Wijk, blz. 565 s.v. Rust.

313.

Van der Heijden, blz. 93.

314.

Franck-Van Wijk, blz. 460 s.v. II -nis.

315.

$ 34.

316.

Mnl. Wb. I, kol. 692.

317.

$ 35.

318.

Schönfeld, $ 171 .

319.

Franck-Van Wijk, blz. 15 vlg.

320.

Zia voor de laatstvermelde twee oorkonden floors, í 10.

321.

Van der Heijden, blz. 8.

322.

Franck-Van Wijk, blz. 2 s.v. Aalmoes.

323.

Pols, И

158, 160. Het а[а)1тоо:в in de laatstvermelde paragraaf is een

niet verbeterde drukfout voor a[a]Imou:s.
324.

Dols, Í 160.

325.

Zie Franck-Van Wijk, blz. 2.

326.

Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 2 en Πηΐ. Wb. I, kol. 63.

327.

Mnl. Wb. I, kol. 63 en Franck-Van Wijk, blz. 2.

328.

Van Haeringen, blz. 2.

329.

Steeds : Lasch-Borchling I, blz. 59.

330.

Lexer I, kol. 40 vgl. en Lexer III, Nachträge, kol. 17.

331.

Mnl. Wb. I, kol. 63 s.v. Aelmisse.

332.

Moors, $ 20.

333.

Van der Meer, f 121.

hoofdstuk 2
334.

V g l . A u b i n - F r i n g s - H i l l 1 e r , b i z . 168 v l g . en Bach, $ 4 5 .

335.

Bach, f 4 5 .

336.

Langenbucher, b l z . 5 8 , 1 6 2 .

337.

Damave, b l z . 1 1 4 .

338.

Zie de Kaart i n Au b i n - F r i n g s -flu l i e r , b l z . 169 en v e r d e r Bach, i 4 5 .

339.

Van Loey I I . $ 6 . b ; F r a n c k , S 3 3 ; F r a n c k . S c h r i f t e n , b l z . 508 v l g .

340.

Kramer I I ,

341.

Resp. Moors, $ 10; Noldus, blz. 74 vlg.; Van Sterkenburg, blz. 122, 144, 17

$ 5.

Van der Пеег, Π

118. 120 vlg.; Tille, И

7, 8, 9, 11.7.8.9.; Holmberg, blz

25 noot 3 (Gelderse en Kleefse documenten) .
342.

Notermans, blz. 73.

343.

Taalschat, $ 5.2.

344.

Ksrn. { 1 9 .

345.

Braekman-Gysseling, blz. 622j bedoeld is speneverken : vgl. Braekman-Gyssellng. blz. 632.

346.

Holmberg, blz. 24 vlg.

347.

Kramer II, Í 5.

348.

Vgl. Dornfeld, S 16, vooral noot 1.

349.

Volgens Scheben is in'haar Gulikse oorkonden een vergaande palatalisatie
van ogerm. a vôôr cht opgetreden : Scheben, blz. 14.

350.

Kramer II, S 5.

351 . 5 9.
352.

§ 8.

353.

Vgl. Tans, J 34 vlg. en Van Wijk, Umlaut, blz. 206 vlg., 222-224 en passim.

354.

Paul-Moser-Schröbber, $ 2 9 .

355.

Vgl. Weijnen, $$ 68, 173 en zie ook RND 8, kaart 140, RND 10, kaart 140.

356.

Weijnen. $ 68.

357.

Vgl. Weijnen, Í 68 en Van Wijk, Umlaut, blz. 223.

358.

Van Loey II, Í 6.
Loey II, $ 6.

Vgl. Franck, i 34, Franck, Schriften, blz. 509 en Van

Opm. 1.

359.

PaulH^oser-Schröbler, S 18.

360.

Weijnen, } 68.

361.

Dus met een half open

362.

Van der Heijden, blz. 39.

363.

Braune-Eggers, $ 304 (schema).

364.

Braune-Eggers, $ 304 (schema).

365.

Zie voor het nheerl. Jongeneel I, blz. 29.

366.

Van der Heijden, blz. 45; Jongeneel I, blz. 29.

Anm• 2.5.

[é ] , aan welke beperkte opening o.i. de op de

volgende [1 ] niet vreemd is.

[é ]
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367.

Vgl. Welter, 5 222.

36Θ.

Van Loey, Bijdrage, biz. 30.

369.

Noors, $ 10.

370.

Van der ІЧеег, $ 11В.

371 . Tille, $ 7.
372.

Holmberg, blz. 104.

373.

Äsdahl Holmberg, blz. 27.

374.

Dörr, blz. 29.

375.

Dornfeld, $ 126.

376.

Damave, blz. 101 vlg., 149.

377.

Resp. Moors, 5 10; Van der Heer, ÍS 118, 121, 122; Tille, Í 7.

376.

Zie ook nog Holmberg, blz. 94-96, 101.

379.

Dörr, blz. 7.

380.

Langenbucher, blz. 133.

381.

Damave, blz. 100.

382.

Schönfeld, $ 57.d. Vgl. voor de etymologie van de onderhavige woorden
onfr. arm, ohd. ar[a]m, os. arm CFranck-Van Wijk, blz. 21 s.v. II Arm);
mlat. marca CFranck-Van Wijk, blz. 414); ohd. market, os. markat (FranckVan Wijk, blz. 414).

383.

Schönfeld, $ 39. 0pm. 3.

384.

Schönfeld, Í 57.d; Weijnen, $ 69.

385.

Schönfeld, i 57.d.

386. Van Wijk, Niet-gerekte a,e, blz. 90-98; Van den Berg, Palatalisatie, blz.
29-31.

Verdere gebieden laten wij buiten beschouwing, als hier niet ter

zake dienend.
387.

Steeds : Van der Heijden, blz. 29. Zie ook Dols, И

16.11, 17.11.

3BB.

Van der Heijden, blz. 74. Vormen zonder c, k, geassimileerde vormen dus,
komen al voor in het mnl. : Franck-Van Wijk, blz. 414 s.v. Harkt.

389.

Van den Berg, Palatalisatie, passim.

390.

Met "Zuid-Nederland" bedoelt Van den Berg in zijn ter sprake zijnde artikel
het Nederlands sprekende deel van België.

391.

Zie ook Van Sterkenburg, blz. 175.

392.

Van Wijk. Niet-gerekte a,e. blz. 107 vlg.

393.

Van den Berg. Palatalisatie. blz. 33.

394.

Van den Berg. Palatalisatie, blz. 38.

395.

Van den Berg. Palatalisatie, blz. 40.

396.

Van den Berg. Palatalisatie, blz. 41.

397.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 41 vlg.

398.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 42 vlg.
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399.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 3 6 .

400.

Van den Berg. Palatalisatie, blz. 4 1 .

401.

Van Sterkenburg, blz. 175.

402.

Van Loey II, $ 7. Aant.

403.

Noldus, blz. 90-92.

404.

Wij herhalen de opmerking van Van der Meer, ÍVan der Meer, Problematiek,
blz. 2 0 ) , dat deze Cronijck der Landen van Overmaas niet zonder meer beschouwd mag worden als representatief voor "het dialect van Belgisch ZuidLimburg".

De schrijver ervan werd, zoals Noldus zelf mededeelt— op blz. 66

van zijn artikel—geboren

"te Beek bij Meersen in het land van Valkenburg",

dus in Nederlands Zuid-Limburg !
405.

Van Loey II, Í 7.

406.

Buntinx-Gysseling. blz. 236, 331, 340, 349.

407.

Moors, $ 10.

Aant.

Hij rangschikt het onderhavige voorbeeld ermen onder "Umlaut

van [ a ] " .
40Θ.

Van der Meer, $ 121.

409.

Tille, $ 3.

410.

Kern, $ 1Θ.

411.

Vgl. Van Loey II, i

412.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 33 vlg., 38, 42.

7.· Aant.

413.

Franck-Van Wijk, blz. 158.

414.

Vgl. voor de etymologie van alle desbetreffende voorbeelden onfr. arug, ohd.
ar Ca]g [Franck-Van Wijk, blz. 158) en ohd. argirón (Franck-Van Wijk, blz. 158).

415.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 34.

416.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 3 7 .

417.

Sic ?

41B.

Alle : Van den Berg, Palatalisatie, blz. 38.

419.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 3 9 .

42 0.

Van den Berg, Palatalisatie. blz. 4 1 .

421.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 43.

422.

Kern, 5 IB.

423.

Taalschat, { 4.

424.

Van der Meer, Í 105.

425.

Tille. S$ 3 (met noot 3 en 4 ) , 11.4.

426.

Holmberg, blz. 2 3 .

427.

Van Wijk, Niet-gerekte a, e, blz. 84-90; Weijnen, 5 69.

428.

Vgl. Van Wijk, Niet-gerekte a, e. blz. 90-98; Van den Berg, Palatalisatie,
blz. 30.
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429.

Van den Berg, Palatalisetie, blz. 34, 37. 41, 43. Vgl. op blz. 43 van dit
artikel : "Rekent men ärgeren, wat wel weer een archaistische rechtsvorm
zijn zal

".

430.

Tille, $ 11 .4.

431.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 35.

432.

Moors, $ 10.

433.

Van den Berg. Palatalisatie, blz. 34.

434.

Noldus, blz. 93.

435.

Vgl. het reeds vermelde ohd. argirôn Cnhd. ärgern).

43Б.

$ 3.

437.

Buntinx-Gysseling, blz. 29, 194, 2Θ3. Niet meegerekend zijn die gevallen
waarin de letter a door de uitgevers vanuit een afkorting aangevuld is.

436.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 34.

439.

Noldus, blz. 93.

440.

Noldus, blz. 91.

441.

Noldus, blz. 92.

442.

Van der Meer, $ 121.

443.

Van der ІЧеег, И

105, 121.

"Immer a" CVan der Meer, $ 105) heeft dus in de

Venlose charters mar(c)keCn], blijkens het opgegeven mereк uit 1365, evenwel
niet.
444.

Tille, if

445.

Holmberg, blz. 23.

446.

Dit is wel hetzelfde voorbeeld als de zoeven gegeven vorm mere van Tille uit

3 (met noot 7 en В), 11.4.

1323 : vgl. Holmberg, blz. IX en Tille. S 11.4.
447.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 34.

44Θ.

Zie voor de etymologie van "markt" Franck-Van Wijk, blz. 414, De Vries,

449.

Zie voor de volgende twee reeksen gegevens resp. Van den Berg, Palatali

blz. 429 en Kluge, blz. 4Б2 vlg.
satie, blz. 3Θ-41, 43 en Van den Berg, Palatalisatie, blz. 36-38, 40 vlg.,
43.
450.

Zie voor de volgende passage resp. Goossens. Taalgeografie, blz. 26 en
Goossens, Taalgeografie, blz. 27.

451.

Moors, 5 10.

452.

Taalschat, $ 4.

453.

Van der Meer, H

105, 121.

454.

Van der Meer, И

105, 123.

455.

Van der Heer, $ 105.

456.

Tille, 5$ 3 [met noot Θ), 11.4.
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457.

Holmberg, biz. 23.

45B.

Dit is wel niet hetzelfde charter dat Tille voor dat zelfde jaar geeft :
vgl. Holmberg, biz. IX en Tille, $ 11.4.

459.

Vgl. ook Van den Berg, Palatalisatie. blz. 35.

460.

$ 4.

461.

Vgl. onfr. ervi,

ohd. e r b i ,

os. e f b i ,

e t c . : Franck-Van W i j k , b l z . 157 s .ν

Erf.
462.

V g l . Dols, { 202.

463.

5 22.

464.

Franck-Van Wijk, blz. 20.

465.

Deze formule wil zeggen dat de kosten (, het risico) en de moeite voor
rekening zijn van de leverancier(s).

466.

Van den Berg, Palatalisatie, passim.

467.

rioors, i 10.

460.

Van der Пеег. $ 121.

469.

Taalschat, $ 4.

470.

Tille, i 3.

471.

Holmberg, blz. 23.

472.

Van Loey II, i

473.

Tille, i 11.4.

474.

Frings-5chieb I, blz. 45 en Frings-Schieb XIII, blz. θ vs. 1133.

475.

Deschamps-Gysseling, blz. 40.

476.

Steeds : Braekman-Gysseling, blz. 622.

7.

477.

Braekman-Gysseling, blz. 631.

478.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 203 vs. 113.

47 9.

Franck, i

4Θ0.

Taalschat, $ 4.

65.

Anmerkung.

4Θ1.

Franck-Van W i j k , b l z . 610 s . v .

4B2.

V g l . ogerm.

Sjerp.

4B3.

Kern, $ I B .

484.

Van Wijk, Niet-gerekte a, e, blz. 107 vlg.

4B5.

Noldus, blz. 92.

warmianan : Franck-Van W i j k , b l z . 7 7 7 .

486.

Noldus, blz. 91 .

487.

Noldus, blz. 91 .

4BB.

Vgl. Tans. $ 35.

489.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 47.

490.

Vgl. Van Sterkenburg, blz. 175j

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 33 vlg.

Van Loey II, Í 7.
491.

Steeds : Tille, $$ 3 (met noot 3, 7, В, 9 ) . 11.4.
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492.

Beide : Holmberg, biz. 23.

493.

Holmberg, biz. 23.

494.

Van den Berg, Palatalisatie, blz. 32, 38, 42-44.

495.

Vgl. Holmberg, blz. 23; Kramer II, $ 3; Äsdahl Holmberg, blz. 13; Dörr, blz.
6; Bach, 5 42 ν lg.

496.

Holmberg, blz. 23.

497.

Kramer II, { 3.

496.

Bach, Í 43.

499.

Langen bucher, blz. 65, 80, 137, 163.

500.

Dornfeld deelt mee dat in de mrip. oorkonden dikwijls de vorm marporze »
martporze = marktporze verschijnt [Dornfeld, $ 105).

501.

Zie voor de rückumlaut Schönfeld, 5 92.

502.

In het origineel is alleen bek leesbaar.

503.

Franck schrijft dat in het mnl. het p.p. ghewant "nur vereinzelt" voorkomt

504.

Weijnen, 5 105.

Vgl. ook RND 3, kaart 117 en RND 10 kaart 117.

Sittard Dols, ff

103, 135 noot 98.

[Franck, $ 1 5 6 ) .

505.

Van der Heijden, blz. 133.

506.

Van der Heijden, blz. 15.

507.

Van der Heijden, blz. 68.

50B.

Zie voor nsitt . [ké:n3] Dols, f 193 noot 5.

509.

Zie voor nheerl . [ki:n3] Jongeneel I, blz. 2 7 .

510.

Zie voor nheerl. [ka:nk] en [g3ka:nk] Jongeneel I, blz. 27.

511.

Steeds : Dols, $ 17. II en Van der Heijden, blz. 61.

Zie voor

512.

Franck, $ 156.

513.

Van Loey I, И

Zie ook Franck, Schriften, blz. 515.

514.

Frings-Schieb I, blz. 46.

515.

Deschamp s-Gysseling, blz. 54, 62-65, 68.

516.

Moors, f 12.

517.

Moors, blz. 111 r. 28.

518.

D.i. voergChiesagde "voorgenoemde" in Maaseik 1341 : Moors, blz. 236 vlg.

52.с, 54.b.

г. 6 en 16.
519.

Schönfeld, $ 92 noot 3.

52 0.

Taalschat, $ 202.

521.

Kern, И

522.

Tille, f 226 vlg.

523.

Tille, $ 227.

194 vig., 215.

524.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 210.

525.

Van Heiten, PsalmenfragmejTte, H

52.a, 119 vlg.
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526. Vgl. $ 35.
527.

Vgl. Otterb SS В vlg., 12, 29 en zie ook Schrijnen, Benrath, blz. 250;
Schrijnen, Taalgrenzen, kaart tussen blz. Θ4 en blz. 85; Leenen, Klankgrenzen, blz. 1 vlg. en overzichtskaart.

52a.

Kern, $ 215.

529.

Tille, $ 227.

530. Moors, blz. 236 vlg. r. 6 en 1Θ.
531. Vgl. Paul-Moser-Schröbler, S 169.
o

532.

Holmberg, blz. 103; Asdahl Holmberg, blz. 50 vs. 235 [genant); Bach, S 1B0;
Langenbucher, blz. 43, 47, 50, 87; Dornfeld, $ 126; Damave, blz. 16-19, 95
vlg., 99, 102 vlg., 148, 151; W I 69 A

533.

De Smet-Gysseling. Floyris, blz. 193.

534.

Holmberg, blz. 103.

535.

Bach, $ 180.

1263

ivurgenande); etc.

536.

Langenbucher, blz. 87,

537.

Dornfeld, S 126.

538.

Damave, blz. 16-19, 95 vlg., 99, 102 vlg., 148, 151.

539.

Lasch, S 437.

540.

Zie S 10.

541 . Zie 5 34.
542. $ 10.
543.

$ 34.

544.

Vgl. Dols, S 203 [Sjtadbrou:k) en Van der Heijden, blz. 107 (Sjtadsbaenje) .

545.

Dois, И

546.

Dols, 5$ 16.Ill, 193 noot 5, 207.2.

547.

Van der Heijden, blz. 42.

548.

Van der Heijden, blz. 22.

549.

Dols, Si 124, 137 noot 108.

195, 244.

550. Van der Heijden, blz. 118.
551.

Vgl. Van Loey II, $ 1 en Van Loey, Inleiding, 5 47.

552.

Vgl. Kramer II, S 1; Asdahl Holmberg, blz. 13; Dörr, blz. 6; Bach, § 42;
Dornfeld, S 34; Damave, blz. 16 (zie ook Damave, blz. 17-19).

553. Vgl. Paul-Moser-Schröbler, { 28.
554.

Zie voor de laatste twee passages S 35.

555.

Zie ? 35 en verder $ 6.

Vgl. voor het begrip "grafische e" (resp. "grafi-

sche i" c.q. "grafische y") de benaming "graphisches i" (= lengteteken-i)
in Dornfeld, 5 1 e.ν.
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1 . Zie voor gheyt etc., geijt (punt 2) en deit etc. (punt 3) $ B.
2.

Zie voor nsitt . [ deil ] en [ ein ] Dols, i 194 noot B, Van der Heijden, blz.
23, 29, verder Dols, $ 197 noot 13, en vgl. voor de etymologische achtergrond
van vermelde nsitt. vormen resp. onfr. deil, ohd. teil, ogerm. * cfaila-,
tfaili- [Franck-Van Wijk, blz. 10B s.v. II Deel]; onfr. ohd. ein, ogerm.
aina- (Franck-Van Wijk, blz. 147); onfr. gemeini, ohd. gimeini (FranckVan Wijk, blz. 165).

3.

Otten, $ 2Θ.

4.

Schönfeld. $ 63; Tans, 5 57 met kaart 90; Weijnen, $ SB; RIMD 6, kaart 92
vlg.; RND 10, kaart 92 vlg.

5.

Tans, Í 57 met kaart 90.

6.

Dols, Í 252.

7.

Van Loey II, 5 59.

6.

Frings-Schieb I, blz. 4-24 passim, blz. 47; Frings-Schieb XIII, blz. 4-16

Zie ook Weijnen, $ 56.
Zie ook Van Sterkenburg, blz. 125, 1Θ2 vlg.

passim; zie voor de twee voorbeelden met ej Frings-Schieb XIII, blz. IB.
9.

De schamps-Gys seling, blz. 45.

10.

Kern, 5 51.

11.

Z i e het o v e r z i c h t b i j M o o r s , $ 1Θ.

De gegevens b i j N o l d u s , b l z . 76 v l g .

z i j n onvoldoende en t e g e r i n g i n a a n t a l om e r v a s t e c o n c l u s i e s u i t t e Kunnen
trekken .
12.

Taalschat,

13.

Kern, $ 50 v l g .

i 36.

14.

Kern. $ 5 1 .

15.

Van der Meer, 5 1 9 9 .

16.

Van d e r Meer, Í 2 0 0 .

17.

Tille,

1Θ.

Van der Meer, $ 1 9 9 .

19.

T i l l e , $$ 65, 7 0 . 2 .

20.

Van der Meer, $ 1 9 9 .

S$ 6 4 , 7 0 . 1 .

21.

Braekman-Gysseling, b l z . 6 2 4 .

22.

De S m e t - G y s s e l i n g , T r i s t a n , b l z . 2 1 2 .

23.

De S m e t - G y s s e l i n g , F l o y r i s . b l z . 159-169 p a s s i m .

24.

Holmberg, b l z . 5 7 - 6 0 .

25.

Kramer I I , $ 3 3 .

26.

Asdahl Holmberg, b l z . 1Θ.

27.

Dörr, b l z . 14.

26.

Bach, $ 6 5 .

o
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29.

Langenbucher, blz. 39, 42, 50, 55, 79, 135.

3D.

Dornfeld, 5 45.

31.

Damave, blz. 41, 43, 134 vlg.

32.

Van Heiten, Psalmenfragmente, $ 21.

33.

Zie behalve het voorafgaande ook Tans, $ 57.

34.

Zie voor het nvenl. Van der Heer, i 199 vlg.

35.

Zie voor het nnl . Schönfeld, $ 63.

36.

Vgl. voor de hedendaagse situatie Weijnen, $ 5B, verder Kern, 5 51 en Holmberg,
blz. 60 vlg.

37.

$ 36.

36.

Dols, $ 194 en Van der Heijden, blz. 119.

39.

Franck-Van Wijk, blz. 735 vlg.

40.

De overeenkomende passages in het Leidse Servatiushandschrift van *_ 1470
hebben echter meer ey dan ei, vgl. Frings-Schieb I, blz. 4-24 passim en
Frings-Schieb XIII, blz. 4-1B passim.

41.

Tille, $ 70.1.

42.

Van Loey II, $ 93.

43.

D.i. "kosten en moeite".

44.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 212.

45.

Tille, И

64, 65, 70.1.2.

46.

Kramer II, $ 33.

47.

Bach, δ 85.

4Θ.

Van Loey II. $ 4 .С.З. Zie ook Van Loey II, И 58.b, 59 en Van Sterkenburg,
blz. 183.

49.

Bach, $ 85.

50.

Kramer II, 5 33.

51.

Zie voor deze kwestie $ 22.

52.

Zie verder nog 5 22.

53.

Vgl. Weijnen, $ 63.

54.

De voorbeelden heiligenhuske "kapelletje" en heilige komberves "heremijntijd"
in Van der Heijden, blz. 43 zijn ongetwijfeld "verhollandste" vormen.

Wijzelf

tekenden in Sittard [hélg9n[h)usk3] en [(h)élg3 komberv3s] op.
55.

Vgl. $ 18.

56.

Vgl. Van Loey II, $ 131 en Nnl. Wb. II, kol. 264, 266, 437.

57.

Vgl. Dornfeld, $$ 35.b, 109 en Damave, blz. 126, 144.

5B.

Het betreft hier het eerste woorddeel, i.e. leen resp. lene.

59.

Vgl. Tans, 5 57, met kaart 93 en 94.

Б0. Vgl. Dols, $ 197 noot 14; Weijnen, ξ 58j Weijnen, Schema, § 10.Б; RND 8, kaart
14, 92; RND 10, kaart 14, 92.
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61.

Jongeneel II, blz. 76.

62.

r
Franck-Van
ranck-\/an Wijk, blz. :375.

Vgl. voor het subst. "leen" ogerm.

ІаіХы-na-,

-ni-, os. lêhen, ohd. lêhan, nhd. Lehen : Franck-Van Wijk, blz. 374 s.v.
Leen.
63.

Jongeneel II, blz. 40. Zie ook Tans, blz. 1 4 kaart 95.

64.

Dols. H

197, 198 noot 16, 210.

65.

Dols, § 210 vlg.

66.

Jongeneel II, blz. 74.

67.

Zie voor het voorafgaande ook Dols, 55 197, 19

noot 16, Franck-Van Wijk,

blz. 819 s.v. Ziel, Franck, Schriften, blz. 508 en onze 5 22.
БВ.

Dols, 5 193; Van der Heijden, blz. 112.

69.

Jongeneel I, blz. 42 vgl. en Jongeneel II, blz. 63.

70.

Franck-Van Wijk, blz. 696.

71.

Zie voor het nlimb. Dols, 5 193, voor het nnl. Schönfeld, 5 33 en vgl.

72.

Van der Heijden, blz. 73.

73.

Van der Heijden, blz. 28.

74.

$ 6.

75.

Van der Meer, 5 257.

76.

Tille, $5 67, 70.4.

77.

Tille, 55 В, 13, 16 noot 3, IB.2.6, 23, 42.

78.

Tille, 55 16 noot 3, 18.6.

79.

Tille. 5 42.

BO.

floors, 5 18.

Franck-Van Wijk, blz. 696 : onfr. ten, en Franck, Schriften, blz. 507.

81 . rioors, 55 9, 10, 15, 16.
82.

Van den Berg, Bijdrage, blz. 60.

83.

Zie de voorafgaande paragraaf.

84.

5 3.

Zie ook 5 38.

85.

$ 6.

86.

Zie voor de niet tot ogerm. ai in relatie staande spelling ei nog 5 22.

87.

hoors, 5 18.

88.

Hoors, 5 5 9, 15.

89.

Kern, 5 27.

90.

Van der Heer, 5 197.

91.

Van der Meer, $ 257.

92.

Alle : Tille, 55 67, 70.5.

93.

Tille, 5 16 noot 3.

94.

Braekman-Gysseling, blz. 624.

95.

Kramer II, 5 24; verder Kramer II, 5 5 9, 12, 15. 29, 31.

Zie ook Tille, 55 7, 11.7., 13, 18.3.
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96.

Âsdahl Holmberg, biz. 14.

97.

Dörr, blz. В, 12.

98.

Bach, f 75 vlg.¡ verder Bach, SS 61, 82.

99.

Langenbucher, blz. 159; verder Langenbucher, blz. 43, 4Θ-50, 114, 122, 160.

100.

Dornfeld, S 10; verder Dornfeld, SS 11, 15, IB, 22. 24, 28.

101 .

S 22.

102.

Taalschat, S 42.

103.

Van Loey II. S 69.a. Opm.

104.

Frings-Schieb XIII, blz. 16 vs. 5910.

105.

Moors. $ 18.

106.

Taalschat. $ 42.

107.

Kern. SS 50. 59.

108.

Van der Meer. S 209.

109.

Tille. SS 68, 70.5.

110.

Kramer II. $ 24.

111.

Dörr, blz. 12.

112.

B.v. Buntinx-Gysseling, blz. 115 hand К.

113.

Moors. S 27.

114.

Voor de voorafgaande drie bronnen : Kern, S 27.

115.

Tille, SS 17, IB.7.

116.

Damave, blz. 114.

117.

Vgl. voor tien : Van Loey I, $ 46 en Van Loey II, $ 69.a. Zie ook Franck-

Zie ook Van Loey II, S 53.

Schriften, blz. 507 vlg.
IIB.

Zie ook Van Loey II, $ 69.a, Franck, Schriften, blz. 50

en onze S 22.

119.

Eigen onderzoek.

120.

Deschamps-Gysseling. blz. 45.

121.

Buntinx-Gysseling, blz. 205.

122.

Buntinx-Gysseling, blz. 86-88 hand C, 7 voorbeelden.

123.

Buntinx-Gysseling, blz. 93-95 hand J, 0 en U, 6 voorbeelden.

124.

Moors, $ 18. Noldus vermeldt voor zijn materiaal ierste en kier "keer" imp.
[Noldus, blz. 77 vlg.] .

125.

Taalschat, S 35.

126.

Kern, S 50.

127.

Kern. $ 50.

128.

Van der Meer, S 197 vlg.

129.

Tille, SS BB, 70.5.

13 0.

Braekman-Gysseling. b l z . 624.

131.

De S m e t - G y s s e l i n g , T r i s t a n , b l z . 2 1 2 .

132.

De Smet-Gysseling, F l o y r i s , b l z . 189.
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133.

Holmberg, biz. 57.

134.

Kramer II, § 24.

135.

Äsdahl Holmberg, biz. IB.

136.

Dörr, biz. 12.

137.

Bach, $ 75 υ lg.

138.

Langenbucher, blz. 159.

139.

Dornfeld, Η

140.

Damave, blz. 15. 34, 36, 114. 11B, 124, 132 etc.

10, 2Θ, 30, 39, 41.

141.

Scheurmann, blz. 17.

142.

Van Helten, Psalmenfragmente, 5 20.

143.

Quak, blz. 69 vlg.

144.

Van Loey II, f 59. Ogm. 1.

145.

Van Loey II, $ 59.

146.

Zie voor een ie-waarde in het mfr. Bach, $ 76 en Kramer II, $ 24.

147.

Vgl. het in 5 9 geschreven over zwei Iff 1443 Ν.

14B.

Dols, if 15.III.

149.

Vgl . Dols, f 24.

150.

Dols, $ 24.

151.

Van der Heijden, blz. 107.

152.

Dols, ff 24, 26, 224; Van der Heijden, blz. 102.

153.

Dols, $ 15.III en 61 .B. noot 61.

154.

Dols, $f 15.III, 26, 43. Dols brengt nsitt. [sjtei:X] onder in dß categorie

De opgave in Jellinghaus, blz. 39 : "ä und ie", is foutief.

"germ, i + Rf." d.i. germ, i + rekkingsfactor [Dols, f 15.III).

Het is dus

niet zeker of er werkelijk sprake is van rekking in open syllabe. FranckVan Wijk, blz. 660 s.v. I Steeg helpt ons hier niet verder.
155.

f 22.

156.

ff B, 13.

157.

Tans, f 4j Weijnen, f 97; Dols, ff 66, 194.

158.

Vgl. Jongeneel II, blz. 74.

159.

Jongsneel II, blz. 74.

160.

Jongeneel I. blz. 21; Jongeneel II, blz. 59.

161.

Jongeneel I, blz. 43; Jongeneel II, blz. 53.

162.

Dols, f 61.B. noot 61.

163.

ff 8, 13.

164.

Dols, $ Θ1-Θ3.

165.

f 22.

166.

Van der Heijden, blz. 124.

167.

Van der Heijden, blz. 80.

16B.

Van der Heijoen, blz. 46.
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169

Vgl. voor nsitt. [mit(-)] Dols, 5 123 en Van der Heijden, blz. 75 en zie voor

170.

Vgl. Otten, H

het gebruik van "met" als adv. Franck-Van Wijk, blz. 416 s.v. II Mede, mee.
12, 29 en zie ook Schrijnen, Benrath, blz. 249 vlg.; Schrijnen,

Taalgrenzen, kaart tussen blz. Θ4 en blz. 85; Leenen, Klankgrenzen, blz. 1
vlg. en overzichtskaart.
171.

Vgl. voor de oorspr. toestand got. pres. 1 s. wait, 1 pi. witum, inf. witan,
ohd. pres. 1 s. weiz, 1 pi. wizzum, -un, -en, inf. wizzan [Von Kienle, 5 231.
1 en i 257].

172.

Jongeneel I, blz. 30.

173.

$ 12.

174.

Jongeneel I, blz. 30.

175.

Dols, H

176.

Vgl. het geschrevene over emmerme<re> e.var. 1353 JA e.v. in $ 19.

177.

Vgl. onfr. niman, os. niman (naast nëman] : Franck-Van Wijk, blz. 455.

65, 10Θ, 121; Van der Heijden, blz. 81.

17Θ.

Zie het overzicht van de msitt. spellingen voor wgerm. ê en eo in § 22.

179.

Franck-Van Wijk, blz. 819.

180.

Dols, И

122 vlg.. 125 noot 69. 193; Van der Heijden, blz. 132.

181 . Dols, i 193.
182.

Dols, $$ 124. 125 noot 69, 193 noot 2.

183.

Dols, f 125.

184.

Jongeneel I, blz. 31; Jongeneel II, blz. 74.

185.

Vgl. $ 22.

186.

Vgl. Schönfeld, i 33.

187.

Zie ook f 22.

188.

Het is niet duidelijk of de stamvocaal van "degene" etc. een wgerm. i of een
wgerm. e als grondslag heeft : Franck-Van Wijk, blz. 187 s.v. Gene en Van
Haeringen, blz. 56 s.v. Gene. Bij Tille [$ 163 wordt die gene m.var., welke
e-vorm aldaar geen concurrentie ondervindt van ie e.var., ondergebracht bij
wgerm. e in open syllabe.
gienen dat.pl.

In Guigoven 1277 vinden wij nog des gienes en den

Soortgelijke spellingen treffen wij ook aan in de Gulikse

charters, naar wij nog zullen zien.

In Rother staat de "typisch kölnische

Form" gine, door Kramer ingedeeld bij mhd. ë [Steeds : Kramer II, i В).

Het

is op grond van de ite)-spelling, dat wij der gienre etc. 1399 J e.v. een oorspronkelijke i toekennen, maar wij achten een andere indeling niet onmogelijk.
189.

Voor de overige spellingen verwijzen wij ook hier naar de volgende paragraaf.

190.

Frings-Schieb I, blz. 45, 63; Frings-Schieb XIII, blz. 32, 38. Voor het even
eens voorkomende michel, migeler denkt Frings-Schieb I, blz. 46 wel aan een
hd. leenwoord zonder meer, hetgeen overeenkomt met de mening van Van Ginneken,
n.a.v. de vorm migel in het Leven van Jesus : Taalschat, blz. 310 Woordenlij st
s.v . Migel.

hoofdstuk 3
191.

Deschamps-Gysseling, biz. 41.

192.

Braekman-Gysseling, biz. 622.

193.

P B Smet-Gysseling, Tristan, biz. 210.

194.

De constatering van Noldus, biz. S1 : "De D.L.O. heeft altijd ie-vormen", heeft
dus een aanvulling nodig.

Met de "O.L.O." bedoelt Noldus overigens de "Oudste

Laonsche Oorkonde in het Dietsch" CNoldus, blz. 65) = Guigoven 1277.
195.

Tille, if

196.

Vgl. Notermans, blz. 27 vlg.

23, 24.6.

197.

Zie voor M 1349 Kern, 5 35.

198.

Vgl. Notermans, blz. 27.

199.

Vgl. Notermans, blz. 9 1 .

200.

Holmberg, blz. 42.

201.

Holmberg, blz. 42.

202.

Van der Heer, И

2 03.

Поогв, ί 35.

Zie ook Holmberg, blz. 41 νlg.

136, 139, 141.

204.

Moors, $$ 5, 7.

205.

Moors, resp. $ 3, $ 7, $ 5, $ 7, $ 7, $ 4, 5 31. 5 30, $ 31, Í 31, $ 40.

206.

Moors, resp. 5 7, $ 3, $ 25 [2x) , $ 3 0 .

207.

Taalschat, $ 19 vlg.

20Θ.

Kern, i 35.

209.

Kern, $ 33 vlg.

210.

Eigen onderzoek.

211.

Holmberg, blz. 36.

212.

Holmberg, blz. 43 noot.

213.

Holmberg, blz. 43 noot.

214.

Holmberg, blz. 43 noot.

215.

Kramer II. 5 12.

216.

Holmberg, blz. 43 noot.

Zie ook de volgende paragraaf.

1263
217.

Niet ter zake doende varianten zijn bij de gelijkstelling met W I 69 A
buiten beschouwing gelaten.

216.

Holmberg, blz. 42 vlg. noot 2.

219.

Bach, Η

220.

ftsdahl

221.

H o l m b e r g , b l z . 43 n o o t .

222.

Dörr, b l z . В v l g .

223.

Langenbucher, blz. 40-42, 49 vlg., 55, 67, 79, 111, 116-118, 144.

224.

Dornfeld, 5$ 35.b, 35.c.

225.

Dornfeld, $ 35.с.

226.

Damave, blz. 126.

54, 56.

Holmberg, b l z . 1 6 .

hoofdstuk 3
227.

Dols, 5 8 3 .

22Θ.

V g l . het medegedeelde o v e r de L i m b . Sermoenen en h e t M a a s t r . S t a t . Boek,
v e r d e r Holmberg, b l z . 3 9 - 4 1 .

229.

Vgl. Schönfeld, $ 2.

230.

Holmberg, blz. 42 vlg. noot 2.

231.

Dornfeld, Í 35.b.

232.

Van H e i t e n , Psalmenfragmente,

233.

V g l . Van Loey I I . $ 4 6 - 5 0 .

234.

Dols, $$ 1 5 . I I I , 2 6 , 4 3 .

235.

Dols. $ 1 5 . I I I .

5 8 vlg.

236.

Dols, $$ 1 5 . I I I ,

237.

Voor Heerlen

16 B.

238.

Holmberg, b l z . 39 v l g .

239.

V g l . 5 38.

240.

Vgl. 5 2.

241.

i 22.

242.

Vgl. Holmberg, b l z . 40 noot

243.

G l e i ß n e r - F r i n g s , b l z . 89 v l g .

244.

Vgl. $ 18.

245.

Zie voor pronominale vormen met y ook de volgende paragraaf, punt В.

246.

Vgl. Van Loey II, $ 50.

247.

Tans, $ 42.

248.

Holmberg, blz. 42.

249.

Zie voor deze [іе(Э)] -waarde nog Leenen, Klankgrenzen, blz. 9 vlg. en over-

: Jongeneel

I I b l z . 69 en D o l s , $ 6 1 . B . 3 .

1.

Dpm. 2, met Aant.

zichtskaart, en Tans, 5 42 met kaart 49.
250.

5 8.

251.

i 13.

252.

Van Loey II, $ 50. Opm. 2.

253.

Zie voor deze materie Schönfeld, $ 44.a¡ Weijnen, $ 64; Goossens, Palatalvokale,
blz. 326.

254.

Franck-Van Wijk, blz. 725.

255.

Van Loey II, f 57.

Aant.

256.

Kern. $ 37.

257.

Van der Meer, $ 143.

258.

Oudenbiezen, blz. 164 hand S.

259.

Zie voor de volgende passage Tille, И

260.

Holmberg, blz. 38.

261.

De Smet-Gysseling, F l o y r i s , b l z . 195.

262.

Kramer I I , 5 1 2 .

23, 24.6.

- 5ΘΘ -

hoofdstuk 3
263.

Dörr, biz. 9.

264.

Bach, $$ 54, 56.

265.

Bach, $ 56.

266.

Franck, S 66.

267.

Steeds : eigen onderzoek.

268.

Kern, i 33.

269.

Taalschat, $ 19.

270.

Van der Meer, $ 136.

271 . Tille. H 23, 24.6.
272.

Lasch, i 175.

273.

Van der Heijden, blz. 124.

274.

Goossens, Palatalvokale, kaart 11 veel, zeven.

Schönfeld, i 44.a wijst erop

dat de ronding ее > eu zich voortzet op het aangrenzende nd. gebied.

Jongeneel

geeft voor het nheerl. veùl op [Jongeneel I, blz. 44; Jongeneel II. blz. 67).
Zie voor het nlimb. ook RND 8, kaart 19 en RIMD 10, kaart 19.
275.

Vgl. f 2 vlg.

276.

Franck-Van Wijk, blz. 454.

277.

Kern. $ 37.

278.

Moors, i 22.

279.

Van Loey II. $ 57. Aant.

280.

Resp. Kern. H 33, 176 vlg.; Taalschat. И

281.

Tille, f 23.

262.

Schiller-Lubben III, blz. 169.

283.

Damave, blz. 114.

19. 164; Van der Meer. H

139, 143;

Tille, $ 23.

284.

Van der Heijden, blz. 60.

285.

Voor Heerlen vermeldt Jongeneel II, blz. 45 neuege naast nuege, terwijl
Jongeneel I, blz. 42 neuge opgeeft.

286.

Frings-Van Ginneken, blz. 151-153.

287.

Van der Tteer, S 139.

2ββ.

Aubin-Frings-Muller, b l z . 171 kaart 59.

289.

Vgl. $ 2 vlg.

290.

Frings-Van Ginneken, blz. 151-153; Aubin-Frings-Mul1er, blz. 170-172.

291.

Van der Meer, { 143.

292.

Van der Meer, } 139.

293.

Tille, H 23, 24.6.

294.

Steeds : Lasch, } 175.

295.

Kern, И 33, 176 vlg.

296.

Taalschat, $$ 19, 164 vlg.

- 589 -
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297.

Dörr, biz. 9.

Wijzelf noteerden voor Dramenbruchstù'cke sieven, sievenwerf,

sievenzlch [Dörr, blz. 116 vss. 155, 159 vlg.].
29Θ.

Dareave, blz. 114.

299.

Zie voor nheerl. [гіеЭ Э] Jongeneel I, blz. 42 en Jongeneel II, blz. 74.

300.

Steeds : Taalkaart Zeven.

301.

Vgl. onfr. sivon, ohd. sibun, os. sitiun : Franck-Van Wijk, blz. В1 .

302.

Franck-Van Wijk, blz. 223 s.v. II Haar; Schönfeld, $ 119; Van Loey I. $ 30.

303.

Franck-Van Wijk, blz. 223 s.v. II Haar.

304.

Tille, $ 298.

305.

Van der Meer, S 143.

306.

Zie voor deze laatste kwestie Van Heiten, $ 342; Noldus, blz. Ββ vlg.; Van

Zie voor het ohd. Braune-Eggers,

$ 263.

Losy I, $ 30. Opm. 3 + Aant•; Van Loey, Voornaamwoord, blz. 23.
307.

Franck-Van Wijk, blz. 266 vlg.

30Θ.

Braune-Eggers, f 283; Von Kienle. S 176.

309.

f 38.

310.

Z e l i s s e n , b l z . 13-132 p a s s i m , 1 7 7 - 2 1 3 .

311.

F r i n g s - S c h i e b I , b l z . 51 en F r i n g s - S c h i e b X I I I , b l z . 3 3 .

312.

Frings-Schieb X I I I , blz'. 3 3 .

313.

Frings-Schieb I , b l z . 50.

314.

F r i n g s - S c h i e b I , b l z . 50 en F r i n g s - S c h i e b X I I I , b l z . 3 3 .

315.

Deschamps-Gysseling, b l z . 5 0 , 6 9 .

316.

Steeds : Moors, $ 14 met k a a r t 5 .

317.

Moors, Í 37 met k a a r t 1 4 .

318.

Moors. $ 37 met k a a r t 1 3 .

319.

Taalschat,

$$ 1 2 5 , 1 3 1 .

320.

Taalschat.

{ 125.

321.

Kern, $$ 1 6 5 , 1 6 6 . b .

322.

Kern, H 165, 166.b.

323.

Kern, $ 162.

324.

Kern, f 164.

325.

Kern. $ 1 6 1 .

326.

Kern, J 165.

327.

Beide

328.

Kern, 5 161 .

329.

Van d e r Meer, И 9 0 , 1 4 3 .

: Kern, $ 164.

330.

Steeds : T i l l e ,

331.

T i l l e , $ 290.

332.

T i l l e . $ 294.

$ 298.
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333.

Tille, { 2Θ8.

334.

Holmberg, biz. 115 vlg.

335.

Holmberg, blz. 115.

336.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 216.

337.

De Smet-GysselinK, Floyris, blz. 176 vlg.

33Θ.

Holmberg, blz. 113, 118.

339.

Kramer II, S 12.

340.

De vormen hume en urne worden vermeld door Zelissen, blz. 37, maar verder
maken wij alleen gebruik van de gegevens in Kramer II, Í 12.

341.

Zelissen, blz. 77-79 (fragm. U, W, D ) .

342.

Eigen onderzoek.

343.

Bach, if

Zie ook Dörr, blz. 28.

54, 56, 167.

344.

Bach, f 166.

345.

Bach, $f 54, 56, 165.

346.

Bach, 5 166.

347.

Langenbucher, blz. 152. Meer gegevens verstrekt Langenbucher niet.

348.

Zelissen, blz. 197 noot 209.

349.

Dornfeld, i 123.

350.

Damave, blz. 112, 150.

351.

Zelissen, blz. 183-200.

352.

Franck, if

353.

Van Loey I, if

210, 212-215.
28, 30.

354.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 178; Zelissen, blz. 188.

355.

Zelissen, blz. 186, 189, 197.

356.

Van Loey I, $ 30. Aant.

357.

Van der fleer, f 143.

358.

Van der Heijden, blz. 46.

359.

Schönfeld, f 117.

360.

Franck-Van Wijk, blz. 223 s.v. II Haar.

361.

Franck, { 45.

362.

Van Heiten, } 52.

363.

Tille, f 298.

364.

Van der Meer, i 143.

365.

Holmberg, blz. 114, 117.

366.

Vgl. f 2 vlg.

367.

Van der Meer, f 143.

368.

Vgl. i 1.

369.

Vgl. 5 2.

370.

Zie ook f 22.

hoofdstuk 3
371.

$ 35.

372.

J 35.

373.

Vgl. $ 9 en Van Loey II, i 4B.

374.

Vgl. $ 9 en Van loey II, $ 6.b.

375.

Van Loey II, 5 49.a.

376.

Vgl. Paul-Moser-Schröbler, $ 6. Anm. 1, $ 29. Anm. 4, $ 116.2.

377.

Frings-Schieb I, blz. 45.

370.

Deschamps-Gys se ling, blz. 41.

379.

Taalschat, $ 15.

3Θ0.

Kern, 5 27.

3Θ1.

Van der Meer. $ 130.

382.

Tille, $$ 16, 1B.B.

3Θ3.

Braekman-Gysseling, blz. 622.

3Θ4.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 210.

3Θ5.

Holmberg, blz. 32.

366.

Vgl. Kramer II. f 7.

387.

Vgl. Âsdahl Holmberg, blz. 15.

3B8.

Dörr, blz. 7.

389.

Vgl. Bach, $ 52.

390.

Langenbucher, blz. 110, 113 vlg., 118, 160.

391.

Vgl. Dornfeld, $ 36.a.

392.

Vgl. Damave. blz. 126.

393.

Van Loey II, Í 49.a. Dpm. 1.

394.

Van der Meer, Í 130.

395.

Tille, И

396.

Langenbucher, blz. Θ2, 110, 159 vlg.

397.

Van Loey II, } 49.a. Dpm. 2.

398.

Tille, $$ 16. 18.6.

399.

Langenbucher. blz. 43. 48-50. 114, 122, 1Б0.

400.

$ 9.

401.

Pols, passim; Van der Heijden, passim.

402.

Dols, íí 33.В. 65, 122, 139; Van der Heijden, blz. 67.

16. 1Θ.6.

403.

Dols, ff 33.B, 49 vlg., 65, 106, 122, 139; Van der Heijden, blz. 33.

404.

Vgl. Dols, $ 66, 108, 121, 140 en Van der Heijden, blz. 106.

405.

Vgl. Van der Heijden, blz. 22 : daene "hem".

406.

Vgl. Dols, I 154.B.2.a en Van der Heijden, blz. 67.

407.

Taalkaart Heel; RND 8. kaart 15. 85, 90, 104; RND 10, kaart 15, 90, 104;

408.

Van der Meer, f 130.

Tans, f 38 met de kaarten 32, 33, 34; Weijnen, $ 4B.

hoofdstuk 3
409.

$ 14.

410.

Kraner II, $ 8.

411.

Bach, $ 52.

412.

i 22.

413.

Bach. $ 52.

414.

Kramer II, $ θ.

415.

Zie ook SS 12. 22.

416.

Franck-Van Wijk, biz. B31 .

417.

Franck-Van Wijk, blz. 7Б8 s.v. IV Waard.

Bij weer 13БЭ is overigens wel

de slot-t weggelaten.
41Θ.

Franck-Van Wijk, blz. B02 vlg.

419.

Vgl. Van der Heijden, blz. 127.

420.

Dols, $ 135; Van der Heijden, blz. 127.

421.

Van Loey II. 5 52.

422.

Moors. Η

θ. 16.

423.

Tille, Η

15, 1Θ.5.

424.

Van der ІЧеег, 5 12B vlg.

425.

Vgl. $ 10.

426.

Van der Heijden, blz. 127.

427.

Van der Heijden, blz. 135.

428.

} 10.

429.

Vgl. i 10 en Van Loey II, $ 6.b.

430.

Sic.

431.

H

432.

Zie voor de spelling ее in eerue 1369 etc.

433.

5 10.

434.

$ 35.

435.

Dols, f 136; Van der Heijden, blz. 22.

16, 35.
ook i 10.

Zie voor de hedendaagse vormen voor

"dorsen" in het Ned. taalgebied Van den Berg, Tegenstellingen, blz. 79 vlg.
436.

Zie Schönfeld, S 53; Franck-Van Wijk, blz. 630 : ohd. swëster (swister). os.
swëster.

437.

Franck-Van Wijk, blz. 5B1.

438.

Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 132 s.v.

439.

Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 496 s.v. Penning. Van Haeringen, blz. 126 s.v.

706 s.v.

Trant.

5 10.

441 . Taalschat. Í 6 .
442.

Franck, i 57.

Omtrent, blz.

Zie ook Franck, $ 57 met Anmerkung 2.

Penning en Schönfeld, $ 170.Α.
440.

Drentelen, blz. 469 s.v.

hoofdstuk 3
443.

Van Loey II, $ 15.

444.

Van Sterkenburg, biz. 177.

445.

Van Sterkenburg, biz. 123, 135, 140, 144, 177.

446.

Moors, H

447.

Holmberg, biz. 2Θ.

44β.

Taalschet, Í 6.

10, 17.

449.

Kern, $ 20.

450.

Van der Meer, $ 127.

451.

Holmberg, biz. 2B.

452.

Tille. 5$ 9, 11.9.

453.

Het laatste voorbeeld wordt in Holmberg, blz. 29 voor het jaar 1343 weergegeven als mynsche.

454.

Holmberg, blz. 29.

455.

Met een opmerking over de moeilijke etymologische indeelbaarheid van dit
voorbeeld.

456.

Holmberg, blz. 29.

457.

Holmberg, blz. 127.

45Θ.

Holmberg, blz. 27.

459.

Dörr, blz. 7.

460.

Zie voor de betekenis van dit woord—mhd. verdenen, verdennen "uittrekken,
zich sterk inspannen"—Dörr, blz. 35 vlg. en Frings, Kreuzenstein, blz. 16.

461.

Lansenbucher, blz. 40 vlg., 73.

462.

Dornfeld, $ 36.a.

463.

T.a.v. dit naast elkaar staan van bringen en brengen mogen wij de mogelijkheid van twee verschillende grondvormen— vgl. Franck-Van Wijk, blz. 92 s.v.
Brengen—niet uit het oog verliezen.

464.

Damave, blz. 20, 129.

465.

Vgl. Kramer II. $ 4 vlg.

466.

Vgl. Âsdahl Holmberg, blz. 13.

467.

Vgl. Bach. $ 46 vlg.

468.

Kramer II, i 6.

469.

Holmberg, blz. 30.

470.

Taalschat, f 6.

471.

Tans, $ 34.

472.

Van Ginneken. Umlaut, resp. blz. 21

en blz. 221. Vgl. overigens ook RND 6,

kaart 43 en RND 10, kaart 43 ("kunnen").
473.

Op deze Gelderse verhoudingen wijst ook Holmberg, blz. 29.

474.

Zie voor de volgende passage Holmberg, blz. 29^

475.

De laatstvermelde situatie komt ter sprake in de volgende paragraaf.
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476.

Dols, Í 193 noot 5.

477.

Van der Heijden, blz. 75.

478.

Jongeneel II, blz. 55.

479.

Jongeneel II, blz. 33.

480.

Jongeneel II, blz. 43.

481.

Zie de volgende paragraaf.

482.

Zie ook f 8.

483.

$ 2.

484.

Franck-Van Wijk, blz. 775 s.v. III Want en Wanneer.

485.

Lasch, f 80.

486.

Lasch, f 139.

487.

fin!. Wb. IX, kol. 1714.

488.

Van der Heijden, blz. 128.

489.

Wij hebben de schrijfwijze en^ steeds geïnterpreteerd als ende, zoals ook
Moors dit bij de transcriptie van zijn oorkonden gedaan heeft; end namen wij
alleen aan waar deze vorm zo, zonder verdere schrifttekens, stond.
dus mogelijk dat onder onze ende 's een aantal end's schuilgaat.

Het is

Verder is

het in een aantal gevallen zeer moeilijk end van ën te onderscheiden.

Een

en ander is echter niet zo belangrijk, omdat het ons hier alleen om de
vocaal gaat. De vorm ind/jnd wordt overigens steeds duidelijk zo geschreven,
zonder afkortingstekens.
490.

In dit charter staat, evenals in het afschrift ervan, éénmaal ook het Latijnse
et_.

491.

Zie voor de nu volgende passage Aubin-Frings-Müller, blz. 99-102.
Schützeichel, Mundart, blz. 77-81.

492.

Holmberg, blz. 30.

493.

Volgens Kramer II, 5 20 vooral rip. Zie ook Bach, ί 66.

494.

Deschamps-Gysseling, blz. 57 en Holmberg, blz. 30.

495.

Holmberg, blz. 30.

496.

Holmberg, blz. 30.

497.

Holmberg, blz. 30.

498.

Braekman-Gysseling, blz. 629.

499.

Moors, $ 17.

500.

Goossens, Taal, kol. 88.

501.

Zie voor de volgende passage Tille, И

θ, 11.8.

502.

Steeds : Holmberg, blz. 30.

503.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 233.

504.

Holmberg, blz. 28, 30.

505.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 187, 194.

Vgl. ook

hoofdstuk 3
50Б.

Kramer II, $ 20.

507.

Bach, 5 ББ.

50Θ.

Bach, $ ББ.

509.

Äsdahl Holmberg, b^z. 15.

510.

Dörr, blz. 11 .

511.

Âsdahl Holmberg, b l z . 1 5 .

512.

T i l l e , $ 11.Θ.

513.

Zie voor de regeringsperioden van vermelde hertogen Tille, blz. 3-B.

514.

Vgl. Tille, blz. 1-9.

515.

5 2.

51Б.

Zie niettemin de volgende paragraaf.

517.

Franck, $ 217.

51Ö.

Van Loey I. $ 32.с.

519.

Van Helten, Psalmenfragmente, ί Θ6.

520.

Braune-Eggers, f 2S7.

521.

Buntinx-Gysseling, blz. 37 hand L.

Zie ook Franck, $ 217.

522.

Buntinx-Gysseling, blz. 23 hand D.

523.

Moors. $ 35.

524.

Taalschat, ii

525.

Steeds : Kern, $ 1Б7 vlg.

526.

Kern, 5 171.a.

137 ν lg./ 140, 144.

527.

Steeds : Tille. $$ 299.2, 301.2, 302.1.2.

52B.

Frings-Schieb I, blz. 49; Frings-Schieb XIII. blz. 32 vlg.

529.

Deschamps-Gysseling, blz. 50.

530.

Braekman-Gysseling, blz. 629.

531.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 165 vlg.

532.

Holmberg, blz. 11Θ vlg.

533.

Eigen onderzoek.

534.

Eigen onderzoek.

535.

Bach. $ 52.

536.

Damave, blz. 113.

537.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 216 vlg.
blz. 22Б vlg.

53B.

Kern, 5 168.

539.

Moors, S В.

540.

Franck, 5 69.

541.

Franck-Van Wijk, blz. 7B5.

542.

Kessen, blz. 291.

543.

Jcngeneel I, blz. 42 punt F.

Zie ook De Smet-Gysseling, Tristan,
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544.

Schönfeld, ί 122.

545.

Van Loey I, $ 39. Aant • en Van Loey II, Í 15. Aant.

546.

floors. $ 17.

547.

Kern, 5 90.

548.

Taalschat. $ 140 vlg.

549.

Beide : Kern. S 90.

550.

Kessen, biz. 289.

551.

Van der Пеег. J 137.

552.

Zie voor de volgende passage Tille, Sí 19, 23, 24.6.

553.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 217.

554.

Holmberg, blz. 36.

555.

Gleiflner-Frings, blz. 50, 56 vlg.

556.

Holmberg, blz. 36.

Zie ook Taalschat. $ 147.

557.

Zelissen, blz. 240.

558.

Dornfeld, í 36.a.

559.

Damave, blz. 129.

560.

Vgl. Kessen, blz. 291j Zelissen. blz. 241¡ Otten. $$ 9 vlg., 29; Schrijnen,
Benrath, blz. 250; Schrijnen, Taalgrenzen, kaart tussen blz. 84 en blz. 85,Leenen, Klankgrenzen, blz. 1 vlg. en overzichtskaart.

561.

Tille. И

19. 24.6.

562.

Schönfeld. $ 78.

563.

Franck-Van Wijk, blz. 302 s.v. Kerst-.

564.

Van der Schaar, blz. 54.

565.

Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 102.

566.

Franck-Van Wijk, blz. 111.

567.

Franck-Van Wijk, blz. 90 s.v. Branden.

568.

Van Loey II, § 8. Opm.

569.

Franck, $ 67.

570.

Holmberg, blz. 33.

571.

Van Loey II, 5 8.

572.

Deschamps-Gysseling, blz. 41. De mededeling bij Holmberg, blz. 33 dat Aiol

Verder Schönfeld. $ 57.a.

vûôr г + cons, nergens i heeft, is dus niet [meer] correct.
573.

noors, S 17.

574.

Noldus, blz. 82.

575.

Noldus, blz. 82.

576.

Taalschat, $ 18.

577.

Kern, 5 32.

578.

Kern, $ 3G.

579.

Kern, 5$ 30, 203.

Zie ook Kern, 5$ 31, 203.
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580.

Holmberg, biz. 33; voorbeelden : Holmberg, biz. 33 vlg.

581.

Van den Berg, Tegenstellingen, biz. 32.

582.

Kern, $ 203.

583.

Holmberg, blz. 33.

584.

Van der riser, S 137.

585.

Holmberg, blz. 34.

586.

Tille, $ 22.

587.

Steeds : Tille, $ 24.5.

588.

Holmberg, blz. 34.

589.

Holmberg, blz. 34.

590.

Holmberg, blz. 34.

591.

Van den Berg, Tegenstellingen, blz. 28.

592.

Holmberg, blz. 33.

593.

Holmberg, blz. 34.

594.

Holmberg, blz. 34.

595.

Holmberg, blz. 32 vlg.

596.

Kramer II, § 12.

597.

Dörr, blz. 9.

59B.

Bach, $$ 54.2.d, 58.

599.

Langenbucher, blz. 53, 162.

600.

Dornfeld, Í 35.b.

601.

Damave, blz. 20, 22, 129.

602.

Zie voor deze orthografische gelijkheid van i, y en ij ook het laatste

603.

Holmberg, blz. 35. Vgl. de zoeven aangehaalde mening van Tille t.a.ν. het

Zie ook Kramer II, $ 11.

deel van deze paragraaf.
Gelderse kirst(-) .
604.

Van der Heijden, blz. 55.

605.

Jongeneel II, blz. 33.

606.

Holmberg, blz. 35.

607.

Zie nog Weijnen, 5 69.

608.

Vgl. Tans, $ 40, met kaart 46 : kers, versch;

Kats, $ lOB.B.II.a) geeft kirktuora op.

Van der Heijden, blz. 53) en [veesj]

nsitt. [ keesj ] (Dols, $ 24;

[Dols, 5 24; Van der Heijden, blz. 119)

en zie ook RND 8, kaart 70 en RND 10. kaart 70.
609.

Vgl. Van der Heijden, blz. 63 : kristeleer "catechismus".

610.

Zie voor nsitt. [ЬгепЭ] Van der Heijden, blz. 19.

611.

Van Loey II, { 8.

612.

Zie voor de spelling keyrstiaen 1379 M 5 35.

613.

Holmberg, blz. 32.

614.

Holmberg, blz. 32.

615.

Franck-Van Wijk, blz. 112.
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616.

Holmberg, biz. 34.

617.

Holmberg, biz. 32.

618.

Zie voor deze materie Braune-Eggers, 5 30; Paul-Moser-Schröbler, 5 19;
Weinhold, 5 39 .

619.

Van Loey I, $ 49.d.

Zie ook Franck, Schriften, blz. 514.

620.

Holmberg, blz. 102.

621.

Franck-Van Wijk, blz. 1B2.

622.

Franck-Van Wijk, blz. 664.

623.

Buntinx-Gysseling, blz. 87 hand С

624.

Of is git verkeerd (afJgeschreven voor gilt ?

625.

Floors. 5 17.

626.

Kern, i 203.

627.

Steeds : Taalschat, 5 13.

628.

Van der fleer, 5 127.

629.

Tille, 5 12.

630.

Holmberg, blz. 100 vlg.

631.

Vgl. Van der Heijden, blz. 40.

632.

Vgl. Van der Heijden, blz. 35.

633.

Van der Heijden, blz. 47.

634.

Vgl. Dols, § 135 en Van der Heijden, blz. 44.

635.

Van der Heijden, blz. 131.

636.

Vgl. Dols, $ 135 en Van der Heijden, blz. 127.

637.

Vgl. voor dit nheerl. materiaal de gegevens in Jongeneel I, blz. 19 vlg.,
32.

De in Jongeneel I, blz. 32 vermelde presensvorm wieët "wordt" 3 s.

konden wij bij navraag echter niet terugvinden.
[wee3:t] opgegeven.

In plaats daarvan werd

Wij houden dan ook [wie3:t] voor een oudere vorm dan

[ wee3:t ].
638.

Vgl. Weijnen, { 64.

639.

Zie voor gevallen van ronding [i] > [u ] / [ö ] buiten het verbale gebied
onze volgende paragraaf.

640.

Kern, S 203.

641.

Steeds : Holmberg, blz. 101.

642

Zie < 6-10.

643.

Tille, 5 202.

644.

Franck-Van Wijk, blz. 418 s.v. II Mede, mee.

645.

Moors, $ 17.

646.

Leven van J e s u s , $ 1 8 . 3 .

647.

De Smet-Gysseling, T r i s t a n , b l z . 230.

648.

De S n e t - G y s s e l i n g , F l o y r i s , b l z . 191.
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649.

Kern, ί 31 .

650.

Kern, $ 31 .

651.

Tille, Η

652.

Van der Heer, § 137.

653.

Braekman-Gysseling, blz. 622.

654.

Holmberg, blz. 37.

655.

Asdahl Holmberg, blz. 22.

19, 24.2.

656.

Kramer II, § 11.

657.

Bach, $$ 54, 133.

65B.

Van Loey II, $ 1 5 .

659.

Asdahl Holmberg, blz. 23 vlg.

660.

Bach, $ 133.

661.

FrancK-Van Wijk, blz. 790.

662.

Leven van Jesus, S 16.3 en 4.

663.

Moors. $ 17.

664.

Tille, И

665.

Van der ІЧеег, $ 137.

19, 24.2.

666.

Franck-Van Wijk, blz. 538 s.v. I Rechter.

667.

Taalschat, § 1B.1.

666.

Kern, $ 30.

669.

Moors, } 17.

670.

Tille, $$ 19, 24.2.

671.

Van Sterkenburg, blz. 123, 127, 144, 177.

672.

Bach, 5 57.

673.

Franck-Van Wijk, blz. 249; Braune-Eggers, ί 2 З,

674.

Braune-Eggers, 5 283. Anm. I.b.

675.

Franck, $ 210.

676.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 223.

677.

Van Loey Ι, ξ 2B.h.

67Θ.

Vgl. Van Loey I, 5 28. Aant. h.

679.

Deschamps-Gysse ling, blz. 50.

680.

Zie ook Zelissen, blz. 115.

681.

Moors, И

17, 27.

682.

Buntinx-Gysseling,

683.

Kern, И 3 1 , 1 6 3 .

684.

K e r n , §5 3 1 , 1 6 3 .

685.

Kern, И 3 1 , 163.

686.

Van der Meer, 5 2 9 .

687.

T i l l e , 5 291 .

b l z . 87 hand C: et_.
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6ΘΘ.

De Sinet-Gysseling, Tristan, biz. 216, 227.

6 Э.

Holmberg, biz. 37.

690.

Holmberg, biz. 37.

691.

Rasp. Braune-Eggers, $ 160. Anm• 3, $ 2Θ3.

Anm. I.b en Paul-Moser-Schröbler,

$ 116.2, $ 146. Anm. 10.
692.

Bach, 5 109.

693.

Zelissen, blz . 233-239.

694.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 176, 1Θ9.

695.

Holmberg, blz. 37.

696.

Kramer II, $ 3.

697.

Zelissen, blz. 234.

69B.

Dörr, blz. 19.

699.

Bach, f 108.

700.

Langenbucher, blz. 83-85.

701.

Dornfeld, $ 36.a.

702.

Damave, blz. 129.

703.

Deschamps-Gysse ling, blz. 50.

704.

Moors, $$ 17, 27.

705.

Taalschat, И

706.

Van der Meer, { 29.

707.

Tille, $ 291.

708.

Braekman-Gysseling, blz. 591 vlg., 630.

709.

Pols. И

125, 129.

16 noot 19, 86 noot 2, 91 noot 11, 188; Van der Heijden, blz. 48.

710.

Zie ook Franck-Van Wijk, blz. 249.

711.

Van Loey II, 5 15.

712.

Van der Heer, 5 137.

713.

Zie met name Í 38.

714.

Van Loey II, $ 15.

715.

Vgl. Van der Heijden, blz. 75.

716.

Van der fleer, 5 138; echter ook [reXt3r] [Van der Meer, t.a.p.) met, nnl.?,
[e].

717.

Kats, И

108 Ckirktcor3), 121 [mit].

Ook het nroerm. heeft overigens

[reXtSr] : Kats, f 128 Crechtar] .
718.

Tans, { 39.

719.

Franck-Van Wijk, blz. 537 vlg. s.v. II Recht.

720.

Franck-Van Wijk, blz. 189 s.v. III Gerecht.

721.

Van der Meer. И

722.

Van der Meer, f 138.

133, 137 vlg.
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723.

Van der heer, $$ 134, 137 νlg.

724.

J 35.

725.

Van der Heer, $ 134. Zie ook onze 5 35.

726.

Buntinx-Gysseling, biz. 106.

727.

Buntlnx-Gysseling, biz. 164.

728.

Zie voor dies en diet-) : Van Loey I, § 32.

729.

Holmberg, biz. 119.

730.

Tummers, Limburg, biz. 10. Vgl. FrancK-Van Wijk, biz. 391 s.v. Lintworm.

731.

Kluge, biz. 79.

732.

Franck-Van Wijk, biz. 609. Zie ook Braekman-Gysseling, biz. 622, Langenbucher, biz. 137 en Weinhold, Í 47.

733.

Franck-Van Wijk, biz. 716.

734.

Franck-Van Wijk, biz. 274 s.v. Immer.

735.

Zie $ 22.

736.

Schönfeld, $ 31; Franck-Van Wijk, biz. 274.

Kramer denkt voor Cnlimmer in

Rother aan verkorting van ie onder invloed van de eindsyllabe -er (Kramer II.
* 30). Zie ook Bach, 5 3B en Weijnen, $ 63.
737.

Franck-Van Wijk, blz. 432 s.v. I. Піз.

Zie voor elmissen e.var. 1411 Mnl.

Wb. I, kol. 63; FranckrVan Wijk, blz. 2; Van Haeringen, blz. 2 s.v. Aalmoes ;
verder $ 10.
73B.

Zie voor de volgende passage Van Loey II, $ 9.d.

739.

Zie ook Van Sterkenburg, blz. 179.

740.

Kern, 5 31 .

741.

Zie voor M 1349 Kern, $ 31.

742.

floors, 5 17.

743.

Taalschat, Í 1B.

744.

Kern, $ 30 vlg.

745.

Steeds : Kern, } 31 .

746.

Frings-Schieb I, blz. 46 en Frings-Schieb XIII, blz. 31.

747.

Van Sterkenburg, blz. 123, 127, 135, 145, 179.

748.

Van der Meer, f 135.

749.

Tille, S§ 19 vlg., 79, 80.3.

750.

Braekman-Gysseling, blz. 622.

751.

Holmberg, blz. 36.

752.

Deschamps-Gysseling, blz. 41.

753.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 210.

754.

Kramer II, H

755.

Âsdahl Holmberg, blz. 16.

756.

Dörr, blz. 8 vlg.

11, 14.
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757.

Bach, fi

75Θ.

Langenbucher, blz. 61, B2, 136 vlg., 162.

759.

Langenbucher, blz. 62, 67 vlg., 86. 139 vlg., 159.

760.

Dornfeld, 55 35.с, 39.

761.

DamavB, blz. 20-22, 127.

762.

De laatstvermelde vier charters hebben t.a.ν. de aangehaalde voorbeelden

54, 5Θ vlg.

uit W 69 A
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slechts enkele kleine, hier niet ter zake doende, varianten.

763.

Zie voor het begrip "Gelre" nog $ 4.

764.

Zie voor de grote verbreiding van deze e-vortn in het mnl. Mnl. Wb• II, kol.

765.

Kern, 5 31 .

766.

Tille, blz. 5.

767.

Dols, 5 125; Van der Heijden, blz. 54.

630 en Mnl. Wb. IV, kol. 2332-2334.

766.

Van der Heijden, blz. 54.

769.

Van der Heijden, blz. 14.

770.

Van der Heijden, blz. 24.

771.

Van der Heijden, blz. 24.

772.

Dols, blz. 21Θ, 237; Van der Heijden, blz. 14.

773.

Dols, $ 124; Van der Heijden, blz. 14.

774.

Van der Heijden, resp. blz. 14 en blz. Θ7.

775.

Van der Heijden, blz. 74.

776.

Dols, $ 206.1; Van der Heijden, blz. 97 vlg.

777.

Vgl. Van der Heijden, blz. 48.

778.

Dols, 5 124.

779.

Tans, $ 39. Zie ook Welter, 5 21.

780.

RND 8, kaart 5, 128, 142 en RND 10, kaart 5, 12Θ, 142.

781.

Van der Heer, 5 135.

782.

Van der Пеег, 5 135.

783.

Zie voor de hedendaagse verdeling van [is] en [es], waarbij de laatste
vorm nagenoeg geheel buiten het Nederlands-Limburgs gebied valt, de kaart
in Taalschat, blz. 335.

784.

Vgl. Tans, 5 39.

7 Б.

Zie voor het hedendaagse -[nes]-gebied, waar Sittard juist buitenvalt, de
kaart -nis/-nes in Taalschat, blz. 337.

786.

Franck, 5 67.

787.

Van der Heijden, blz. 56.

788.

Deschamps-Gysseling, blz. 41.

789.

Steeds : Tille, 5 19.

790.

Tille, S 20.
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791 .

Tille, S 21 .

792.

Tille, 5 22.

793.

Tille, $ 24.1 .

794.

Lasch, { 131 .

795.

Alle : Tille, H

796.

Tille, $ 24.3.

797.

Steeds : Moors, ί 17.

79Θ.

Buntinx-Gysseling, resp. blz. 1Θ3 hand A en biz. 212 hand L.

799.

Taalschat, $ 18.4.

BOO.

Van der Meer, 5 134.

2D, 24.3.

Zie ook. Van der Meer, $ 137 voor jongere voorbeelden

met y .
BOI.

Steeds : Van der Meer, i 13Θ.

Θ02.

Holmberg, blz. 34.

Θ03.

Scheurmann, blz. 17.

804.

Damave, blz. 20-22, 127, 129.

B05.

Damave, blz. 7.

806.

Langenbucher, blz. 40 vlg., 73, 134, 149 vlg., 159, 162.

B07.

Kramer II, f 12.

BOB.

Dörr, blz. B.

809.

Bach, § 54.

B10.

Van Loey II, Í 17.a.

B11 .

Vgl. Lasch, § 131 .

B12.

5 21 .

813.

Zie ook de vorige paragraaf.

B14.

Langenbucher, blz. 150, 162.

15.
816.

Opm.

Dornfeld, $ 11.
Dornfeld, § 11 .

817.

Zie $ 2.

818.

Van Loey II, 5 23.

Aant. Dpm. 2.

819.

Van Loey II, Í 23.

Opm. 2.

820.

$ 35.

821 .

Vgl. $$ 21, 35 vlg.

B22.

Taalschat, Í IB.4.

B23.

Resp. Moors, 5 17; Van der Meer, Í 138; Tille, 5 19 vlg.

824.

Langenbucher. blz. 149 vlg., 162.

B25.

Resp. Moors, § 17; Van der Meer, { 138; Tille, $ 19 vlg.

826.

Lasch, { 21.

27.

5 12.

28.

5J 6, 13, 33.
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Θ29.

Zie ook } 14.

830.

Vgl. Van Loey II, $ 17.a. Dpm.

Θ31 .

Zie de vorige paragraaf.

832.

Moors, $ 17.
12 Э

833.

In W II 1076

staat ook lx jnse, hetgeen waarschijnlijk verkeerd (af)ge-

834.

Zie voor de voorafgaande passage ook onze vorige paragraaf.

835.

$ 21.

836.

Zie de vorige paragraaf.

837.

Buntinx-Gysseling, blz. 195 hand A.

838.

Moors, Í 17.

839.

Taalschat, blz. 295, 311.

840.

Taalschat. blz. 311.

schreven is voor jnde.

841 .

Kern, $ 15.C.

842.

Tille, H

843.

Braekman-Gysseling, blz. 624.

79, 80.3.

З.

844.

Bach, 5

845.

Frings-Schieb I, blz. 67.

In het Leidse Servatiushandschrift staat hier

ommer : Frings-Schieb I, blz. 25 vs. 5362.
846.

Deschamps-Gysseling, blz. Б1.

847.

Moors, $ 17.

848.

Kern, $ 15.c.

849.

Tille, $$ 79, 80.3.

850.

Braekman-Gysseling, blz. 624.

851.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 211, 223 vlg.

852.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 189.

853.

Kramer II, $ 30.

854.

Âsdahl Holnberg, blz. 19.

B55.

Frings, Eingang, blz. 107. Anm. 41.

856.

Buntinx-Gysseling, blz. 39 hand L, blz. 251 hand J.

857.

Moors, $ 17.

858.

Taalschat, blz. 311.

859.

Van der Meer, 5 210.

860.

Tille, $ 79.

861.

Holmberg, blz. 65 noot 2.

862.

Holmberg, blz. 64.

863.

Kramer II, И

864.

Dörr, blz. 15.

865.

Bach, $ 83.

13, 30.
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БВ.
867.
6 .

Langenbucher, biz. 152.
Dornfeld, ff

35.с, 39.

Damave, blz. 127, 131.

669.

Frings, Eingang, blz. 107. Anm. 41.

870.

Frings, Eingang, blz. 107. Anm. 41.

871.

Moors, $ 17.

72,

Taalschat, blz. 295.

873.

Taalschat, blz. 295, 311.

74.

Taalschat, blz. 295, 311.

875.

Tille, f 79.

876.

Damave, blz. 127, 131.

877.

Frings, Eingang, blz. 107. Anm. 41.

878.

Bach, f 83.

879.

Van Loey II, $ 16.

880.

Vgl. { 28.

881 .

Dörr, f 15.

882.

5 28.

883.

Franck, ί 55.

884.

Holmberg, blz. 65.

865.

Bach, $ 83.

886.

Kramer II, f 13.

Θ87.

Vgl. Jongeneel I, blz. 43; Jongeneel II, blz. 65; Endepols, blz. 155;

888.

Bach, $ 84 kaart 8.

ΘΒ9.

Cols, f 19Θ; Van der Heijden, blz. 117.

890.

Weijnen, f 64.

Dorren, blz. 125.
Zie ook RhWB III, kol. 1082.

Zie ook RND 8, kaart В en RND 10, kaart 8 : "beschimmeld".

891 .

Tans, f 39.

892.

Van der Heijden, blz. 111.

893.

Van der Heijden, blz. 65.

894.

Vgl. Weijnen, { 63; Schönfeld, $ 31; Franck-Van Wijk, blz. 274 s.v. Immer.

895.

Vgl. Weijnen, $ 63; Bach, f 38; Kramer II, Í 30.

896.

Vgl. ohd. zimberen, zimbaron, os. timbrian, timbron : Franck-Van Wijk,
blz. 689 s.v. Timmeren.

897.

Tille, $ 19.

898.

Steeds : Van der Пеег, f 137.

899.

Zie onze vorige paragraaf.

900.

Tummers, Limburg, blz. 10; Franck-Van Wijk, blz. 391 s.v. Lintworm.

901.

Beide : Van der Heijden, blz. 70.

I.p.v. de door Van der Heijden t.a.p.

opgegeven vorm Lömmergerveld tekenden wij echter [-veltj] op.
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902.

Voor de gelijkheid van "Limbricht" en "Limburg" verwijzen wij naar Tummers,

903.

Vgl. voor de assimilatie [mb] > [ m ] in dit woord Welter, 5 21.

904.

Dornfeld, $ 39.

905.

Zie onze vorige paragraaf, punt В.

Limburg, blz. 5 en De Vries, Plaatsnamen, blz. 104.

906.

Zie onze vorige paragraaf, punt Α.

907.

Steeds : Franck-Van Wijk, blz. 762 s.v. Vriend.

906.

Franck, $ 73; Holmberg, blz. 65; Bach, $ 36 noot 32.

909.

Beide : Van der Heijden, blz. 126.

910.

Holmberg, blz. 65.

911.

Van der Heer, $ 209.

912.

Vgl. Oeschamps-Gysseling, blz. 46, 70.

913.

Floors, $ В.

914.

Taalschat, blz. 330.

915.

Kern, 5$ 15, 59 en blz. 6Θ7.

916.

Kern, $ 59.

917.

Van der Пеег, $ 209.

91B.

Tille, $ί 83, 85.3.

919.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 213, 233.

920.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 195.

921.

Holmberg, blz. 65.

922.

Kramer II, $ 35.

923.

Dörr, blz. 15.

924.

Bach, Í 38.

925.

Vgl. Dornfeld, 5 55.

926.

Damave, blz. 26.

927.

Tille, 5 63.

928.

Steeds : Lasch, $ 101.2.b.

929.

Lasch, 5 101.2.b.

930.

Vgl. ook Franck, f 73 en zie verder Heeroma, Gm-eu, blz. В noot 1 en

Zie ook Lasch, 5 10. Anm. 2.

Holmberg, blz. 65.
931.

Bach, $ 3B noot 32.

932.

Zie ook Holmberg, blz. 65.

933.

RIMD B, kaart 9, 137 en RND 10, kaart 9, 137.

934.

Beide : Jongeneel II, blz. 69.

935.

RhWB II, kol. 794-796.

936.

Kern, $ 59.

937.

Vgl. $ 35.
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ЭЗВ.

Buntinx-Gysseling, biz. 37 hand L.

939. Van der User, $ 169.
940.

Tille, biz. 1Θ vlg. en $$ 30, 39."I.e.

941.

De Smet-Gysseling, Tristan, biz. 213, 221, 223.

942.

Tille, biz. 19 en $ 30.

943.

Vgl. Franck-Van Wijk, biz. 275.

944.

Tille, biz. 19 en 5 39.1.с.

945.

Van der Пеег, $ 169.

946.

Vgl. Bach, 5 134.

947.

Van der Пеег, f 169.

948.

Franck-Van Wijk, biz. 742.

949.

Zie voor de volgende passage Frings-Van Ginneken, blz. 151-153 en AubinFrings-nailer, blz. 170-172.

950.

Van der Heijden, blz. 123.

951.

Zie verder i 21.

952.

Dörr, blz. 24.

953.

Langenbucher, blz. 5Θ, 64.

954.

Damave, blz. 114.

955.

Franck-Van Wijk, blz. 67.

956.

Taalschat, 5 18.

957.

Kern, $ 31.

958.

Van der Пеег, S 54.

959.

Tille, И

960.

guntinx-Gysseling, blz. 125 hand J.

19, 147, 149.7.

961.

Noors, $ 17.

962.

Van der Meer, § 54.

963.

Franck, 5 63.

964.

Van Loey II, } 23.

965.

Dornfeld, $ 39.

966.

Damave, blz. 131.

967.

In de Guliks-Gelderse periode dus !

968.

Zie voor deze kwestie ook Schrijnen, Benrath, blz. 250, Schrijnen, Taal
grenzen, kaart tussen blz. B4 en blz. 85 en Leenen, Klankgrenzen, blz. 1
vlg. en overzichtskaart.

969.

Resp. Taalschat, blz. 340 en Tans, Í 39 kaart 40.

970.

RhWB I, kol. 718.

971.

Jongeneel II, blz. 6 en 10.

972.

Resp. Franck, $ 63. Anmerkung en Van Loey II, $ 23.
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973.

Franck, $ 63. Anmerkung.

974.

Vgl. 5 15.

975.

Fnngs-Schieb I, blz. 46; Frings-Schieb XIII, blz. 31.

976.

Deschamps-Gysseling, blz. 41, 56.

977.

Moors, 5 17.

97Θ.

Taalschat, $ 1B en blz. 293.

979.

Taalschat, blz. 293.

9Θ0.

Kern, Í 30.

961.

Van den Berg, Tegenstellingen, blz. 13.

982.

Van der Пеег. $ 137.

983.

Tille, § 19.

984.

Zie voor de volgende passage Van den Berg, Tegenstellingen, blz. 10, 12
vlg., 3B en kaart 46.

985.

Holmberg, blz. 38.

986.

Langenbucher, blz. 78, 153, 159.

987.

Dornfeld, 5 39.

988.

Damav/e, blz. 131.

989.

Lasch, $ 173. Anm. 2.

990.

Van den Berg, Tegenstellingen, blz. 36 en kaart 45.

Zie ook Welter,

$ 20.
991.

Van der Heijden, blz. 24.

992.

Van den Berg, Tegenstellingen, kaart 45.

993.

Van den Berg, Tegenstellingen, kaart 45.

Zie voor de situatie in Noord-

Brabant verder Weijnen, Onderzoek, Ç 167.
994.

Zie voor de situatie in het hedendaagse Rijnlands RhWB VI, kol. 358.

995.

Zie ook $ 38.

996.

Zie Van der Schaar, blz. 121 vlg. en vgl. onze $ 17.

997.

Zie voor de volgende passage Van Losy II, § 2, met de Aant. Wij vestigen
ook de aandacht op de gegevens in Van den Berg, Tegenstellingen, blz. 17-33,

998.

Franck-Van Wijk, blz. 112.

999.

Franck, $ 233.

1000.

Van d e r H e i j d e n , b l z . 2 3 .

1001.

Jongeneel I , b l z . 4 3 ; Jongeneel I I , b l z . 1 1 .

1002.

Van W i j k , N i e t - g e r e k t e a , e , b l z . 9 0 , 93 v l g . , 1 0 3 - 1 0 5 ; Tans, 5 3 6 ; RND 8 ,
k a a r t 2 2 , 124; RND 1 0 , k a a r t 2 2 , 1 2 4 .

1003.

Van W i j k , N i e t - g e r e k t e a , e , b l z . Θ7-9Β en p a s s i m .

1004.

Zie $ 17.

1005.

Tille, И 22, 24.5. Zie ook "an den Berg, Tegenstellingen, blz. 28 vlg.

1006.

Vgl. Van Loey I, $ 46.
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1007.

Holmberg, b i z . 3 0 .

100B.

Franck-Van W i j k , b i z . 7 6 9 .

1009.

Van d e r H e i j d e n , b i z . 4 3 .

Z i e ook K l u g e , b i z . B39.

1010.

Van d e r H e i j d e n , b i z . 10Θ.

1011.

Jongeneel I I , b i z . 2 4 .

1012.

Jongeneel I I , b i z . 5 9 .

1013.

Jongeneel I I , b i z . 6 1 .

1014.

rioors, f 16.

1015.

Kern, f 26.

1016.

Van d e r Meer, i 12В.

1017.

T i l l e , if

1018.

Braekman-Gysseling, b i z . 622.

15, 1 B . 5 .

1019.

Holmberg, b i z . 3 0 , 1 0 2 .

1020.

Langenbucher, b i z . 7 3 , 143 v l g .

1021.

Van d e r Meer, $ 12B.

1022.

Steeds : T i l l e ,

ff

1 5 . 1Θ.5.

1023.

Tille.

1024.

Van den B e r g , T e g e n s t e l l i n g e n , b i z . 2B v l g . , 3 2 .

Η 22, 2 4 . 5 .

Z i e ook onze f 1 8 .

1025.

Braekman-Gysseling, b i z . 622.

1026.

Bach. $ 5 2 .

1027.

V g l . Franck-Van W i j k , b i z . 25В.

102B.

Franck, f 19.

1029 .

Van Loey I I , f 2.

1030.

Van d e r H e i j d e n , b i z . 4 6 .

1031.

Van Loey I I , f 2 .

1032.

Franck, f 64.

1033.

V g l . Franck-Van W i j k , b i z . 741 s . v . v e e r t i g .

1034.

Van Loey I I , f 2 .

1035.

Z i e Van W i j k , N i e t - g e r e k t e a , e , b l z . Θ7-90 en v g l . Van d e r Schaar,

/Kant.

Ogm. 3 .

Ogm. 3 .

b l z . 122 s . v . Herman.
1036.

Franck-Van W i j k , b l z . 7 9 3 .

1037.

V g l . Kessen, b l z . 2 6 6 .

1038.

Zie ook het overzicht aan het begin van 5 36.

1039.

Zie ook $ 36.

1040.

Franck-Van Wijk, blz. 388.

1041.

Dols, passim; Van der Heijden, passim.

1042.

Vgl. Kessen, blz. 28Θ-291, Dtten, ff

1043.

$ 36.

Zie ook Schrijnen, Isoglossen,

blz. 38 met kaart 3.
10, 29 en zie verder onze $ 36.
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1044. Zie Van der Schaar, biz. 13G s.v. Ida.
1045.

Vgl. 5 1θ.

1046.

Franck., $ 232.3.

1047.

Van Loey I, $ 46.

1048.

Vgl. voor deze telwoorden Franck, И

1049.

Zie de volgende paragraaf.

225, 232 en Van Loey I, $$ 42, 46.

1050.

Tille, $ 4Θ.

1051.

Vgl. Franck, 5 153 vlg. en Van Loey I, $ 54.a.

1052.

Zie Franck-Van Wijk, blz. 102.

1053.

Vgl. Van Loey I, f 49.Ъ.

1054.

Zie ook $ 18.

1055.

Van der Heijden, blz. 113.

1056.

Van der Heijden, blz. 36.

1057.

Van der Heijden, blz. 15.

1058.

Vgl. RND 8, kaart 94; RIMO 10, kaart 94; Tans, $ 51; Weijnen, 5 55; DaanBlok, blz. 37 en overzichtskaart; Van Loey II, 5 66.b.

Zie voor Venlo

Van der Heer, $ 144 vlg.
1059.

Vgl. Van der Heijden, blz. 26 vlg.

1060.

Dols, $ 63 en blz. 182 noot 12; Van der Heijden, blz. 45.

1061.

Dols, $ 244; Van der Heijden, blz. 132.

1062.

Steeds : Dols, § 125. Voor het aldaar, i.e. in noot 69, eveneens ter
sprake gebrachte, homonieme, nsitt . [zeen] "zien" verwijzen wij ook naar
onze $ 14 en verder naar Dols, $ 123; Van der Heijden, blz. 132; RND 8,
kaart 101. 103; RND 10, kaart 101, 103.

1063.

Dols, $ 125.

1064.

Van der Heijden, blz. 123.

1065.

Steeds : Πηΐ. Wb. I, kol. 1077 en Franck-Van Wijk, blz. 66.

Zie ook onze $ 19.

1066.

Van der Heijden, blz. 15.

1067.

Dols, passim; Van der Heijden, passim.

1068.

Frings-Van Ginneken, blz. 137; RND 8, kaart 13, 85; RND 10, kaart 13, 85.

1069.

Frings-Van Ginneken, blz. 137. Zie ook Frings, Eingang, blz. 108.

1070.

Zie ook Zelissen, blz. 166-177.

1071.

Zie ook $ 16.

1072.

Dols, passim; Van der Heijden, blz. 119.

1073.

Zie voor het nlimo. [weer]/[veer]-gebied Schrijnen, Isoglossen, blz. 55
met kaart 9, verder RI\iL d, kaart 88, 107 en RND 10, kaart 8Θ, 107.

1074.

Aubin-Frings-Пйlier, blz. 177. Zie ook Zeli взеп, blz. 137-144.

1075.

Frings-Van Ginneken, blz. 134 en Aubin-Frings-Müller, blz. 177.
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1D7B.

Frings, nittelfränkisch I. biz. 211 noot 2.

1077.

Zie voor de volgende passage Kessen, biz. 287 vlg.

1076. Zie ook het overzicht aan het begin van § 36.
1079.

Deschamps-Gysseling, blz. 43 vlg.

1080.

Buntinx-Gysseling, blz. 164 hand S.

1061.

Buntinx-Gysseling, blz. 38 hand L.

1082.

Buntinx-Gysseling, blz. 85 hand D (naast bij en blz. 101, eveneens hand D
(en naast bi].

1083.

Buntinx-Gysseling, blz. 164 hand C.

1084.

Moors, resp. i 36 en $ 38.

1085. Moors, $ 8.
1086. Taalschat, $ 21-23. Zie ook Taalschat, 5 122-129.
1087.

Kern, $ 38¡ verder Kern, И

156, 160-162, 164-166.

10BB. Van der Пеег, f 144 vlg.
1089. Tille. H

48, 50, 52.1.3. Zie ook Holmberg, blz. 54 noot 1, waar o.a.

twee vormen uit 1343 met ye vermeld worden, door Tille, die alleen lyef
1386 opgeeft (Tille, $ 48], blijkbaar over het hoofd gezien.
1090.

Braekman-Gysseling, blz. 623.

1091.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 211. Zie ook De Smet-Gysseling, Tristan,
blz. 216-219.

1092.

Zie voor dit sie nog De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 193.

1093.

Holmberg, blz. 53 vlg.

1094.

Kramer II, 5 25.

1095.

Asdahl Holmberg, blz. 18.

1096.

Dörr, blz. 12 vlg.

1097.

Bach, $ 78.

1098.

Langenbucher, blz. 37, 42 vlg., 51, 62 vlg.. 113, 115 vlg., 120, 159.

1099.

Dornfeld, И

1100.

Damave, blz. 7 vlg.. 11, 14, 21, 60-70. 75 vlg., ВО, Θ9, 112, 114.

1101.

Dit andersine is wel verkeerd (afJgeschreven voor anderside.

123, 125.

1102.

Scheurmann, blz. 17.

1103.

Tille, 5 48.

1104.

Holmberg, blz. 54 noot 1.

1105.

Tille, $ 48.

1106.

Holmberg, blz. 54 noot 1.

1107.

Tille, H

1108.

Tille, í 48.

48, 52.1 .

1109. Taalschat, И 22, 122.
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111D.

Vgl. i 4.

1111.

Van Loey II, $ 66.a.

1112.

Vgl. nog Van Loey II, S 66.a.

1113.

i 13.

1114.

Schönfeld, 5 67 vlg.

1115.

Weijnen, $ 53.

1116.

Weijnen, $ 60 met kaart 15 - Lief; RND 6, kaart 11, 23, 82, 123; RND 10,
kaart 11, 23, Θ2, 123; Tans, f 50 en kaart 76 biz. 155; Frings-Van Ginneken,
Pause 3; Leenen, Klankgrenzen, biz. 6 en overzichtskaart.

Vgl. ook Bach,

$ 62.
1117.

Dols, $ 15.1.

1118.

Dols, $ 21 .

1119.

Dols, blz. 5.

1120.

Vgl. Dols, Í 253.

1121.

Dols, 5 82. Vgl. Frings, Mitte Ifränkisch I, blz. 204.

1122.

Zie í 14.

1123.

Dols, H

158, 164; vgl. Van der Heijden, blz. 19 : breivendraeger "brieven-

besteller".

De opgave in RND 6, tekst 71 blz. 310 resp. RND 8. kaart 23,

i.e. bRe.f, is o.i. onjuist.
1124.

Dols, $ 194.

1125.

D o l s , 5$ 158, 164.

112Б.

Vgl. D o l s . ? 1 4 .

1127.

Dols, Si 127, 137. 1 4 1 .

1128.

Dols, i 159; vgl. Jongeneel II. blz. S.

1129.

Dols, $ 194; vgl. Jongeneel I, blz. 42 en Jongeneel II, blz. 66.

1130.

Dols, i 193 noot 5 en i 198; Van der Heijden, blz. 28.

1131.

Dols, Si 122 vlg., 125, 193; Van der Heijden, blz. 132.

1132.

Jongeneel vermeldt voor Heerlen jeme en iemes (Jongeneel I, blz. 42; Jonge
neel II, blz. 28). Wijzelf tekenden echter alleen [іеЭтЭз] op.

Ter verge

lijking verwijzen wij naar de door ons in S 29 vermelde tegenstelling tussen
hedendaags Heerlens [кииЭпіп] "koning" en de vorm kuningf-) in Jongeneel II,
blz. 38.
1133.

Jongeneel I, blz. 31; Jongeneel II, blz. 74.

1134.

Frings, Mittelfränkisch I, blz. 208-210 en Frings,flittelfränkischII,
blz. 221.

1135.

Frings, Mittelfränkisch I, blz. 209.

1136.

Van der (leer [Van der Пеег, i 131) heeft dus Frings verkeerd gelezen waar
hij mededeelt dat laatstgenoemde van mening is dat de ie-klank later vom
Norden her weer langzaam door ее teruggedrongen werd.

Frings schrijft
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duidelijk, dat de verdringing plaats vond "von den nordwärts stossenden,
seit ältester zeit erhaltenen e:,

о:"

[Frings, Mittelfränkisch II, blz.

221) .
1137.

Zie voor de volgende passage

Frings, 0 und e, blz. 64 vlg.

113B.

De ontwikkelingsgeschiedenis zowel van wgerm. ê als van wgerm. eo blijkt
zeer gecompliceerd te zijn, getuige de uiteenzetting van Gysseling (Gysseling I, blz. 33-43 en Gysseling II, blz. 10-39, 41-43).

1139. Franck, $ 76; Van Loey II, S 53; Franck-Van Wijk, blz. 735 en 741.
1140.

Franck-Van Wijk, blz. 735 vlg., 741; Franck, Í 76; Schönfeld, * 67. Opm. 2
Weijnen, Schema, $ 10.B.

1141.

Steeds : Dols, Í 194.

Zie ook Van der Heijden, blz. 119; Jongeneel I,

blz. 43; Jongeneel II, blz. 67.
1142.

Dols, { 194. Vgl. onze $ 13.

1143. Van der Heer, $ 209.
1144.

Tille, H

77, 60.1.

1145.

Zie f 36.

1146. Vgl. ohd.os. fior [Franck-Van Wijk, blz. 740), ohd. fiorzug, os. fiortig
[Franck-Van Wijk, blz. 741), ohd. fiorteil [Franck-Van Wijk, blz. 735 s.v.
Verrei).
1147.

Mnl. Wb. III, kol. 1117 vlg.

Het Sittards woord is zeer moeilijk te lezen

staat er kalencye<re>ne ?
114B.

Franck, Í 119; Van Loey II. Í 72. Opm. 1; Schönfeld, J 162.

1149.

Een groot aantal nsitt. voorbeelden met [еі:ЭгЭ] geeft Dols, $ 175.

1150.

Van Loey II, f 72. Opm. 1.

Zie ook de daarbij horende Aant., waarin ver

wezen wordt naar de Limb. Sermoenen, voor welke Kern, 5 59 -Iren naast
[gewoonlijk voorkomend) -eren vermeldt.
1151.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 212.

1152.

Zie verder ook Schönfeld, $ 162.

1153.

Schönfeld, { 176. Zie ook ІЧпІ . Wb• VII, kol. 615.s.v. Scholare.

1154.

Vgl. $ В.

1155.

Dols, H

169, 174.

1156. Vgl. Dols. $ 174. Het nsitt. kent alleen [sjoo:ljàn]. [ sjoo:lkénjt ].
1157.

Dols, { 244; Van der Heijden, blz. 129.

1158.

Dols, 5 63 en blz. 182 noot 12; Van der Heijden, blz. 45.

1159.

Vgl. Van der Heijden, blz. 22.

1160.

Dols, {195.

1161.

Vgl. 5 16.

1162.

Frings-Van Ginneken, blz. 130.

1163.

Frings-Van Ginneken, blz. 130 vlg.
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1164.

Vgl. Franck, J 76 en Van Loey II, И 53, 69. Dgm., 70. Dpm., 74.

11Б5.

Vgl. Van Loey I, $ 31 vlg.

1166.

Frings-Van Ginneken, blz. 131 ; Van Loey I, $ 31. Aant.b. Zie ook Zelissen,
blz. 225 vlg.

1167.

Vgl. Van Loey I, $ 37.

116Θ.

Franck-Van K'ijk, blz. 1Ü7 vlg. s.v. I De en 115 s.v. Die.

1169.

Frings-Schieb I, blz. 64 vlg.; vgl. Frings-Schieb XIII, blz. 38.

1170.

Pesehamps-Gysseling, blz. 46.

1171.

Vgl. voor Licht-

1172.

Moors, И

1173.

Taalschat, $$ 16, 41.

1174.

Kern, ÍÍ

1175.

Steeds : Van der Meer, S 131.

с .q. Lycht- in de aangehaalde Maastrichtse voorbeelden

Notermans, blz. 76, 103, 139 en zie verder onze $ 36.
В, 38.

28 vlg., 55 vlg., 59.

1176.

Steeds : Van der Meer, f 209.

1177.

Steeds : Tille, 5 46 vlg.

1178.

Steeds : Tille, 55 77, B0.1.

1179.

Braekman-Gysseling, blz. 624.

1180.

De Smet-Gysseling. Tristan, blz. 212 vlg.

1181.

Holmberg. blz. 53, 64 vlg.

1162.

Steeds : Kramer II, 5$ 28 vlg., 31.

1183.

Steeds : Kramer II, И

25, 29 vlg.

1184.

Asdahl Holmberg, blz. 18 vlg.

1185.

Dörr, blz. 15.

1186.

Bach, Í 82 vlg.

1187.

Langenbucher, blz. 36, 50, 55, 58, 64, 83 vlg., 114. 124, 133, 140 vlg.

1188.

Dornfeld, 5$ 43. 123.

1189.

Dornfeld, J 43.

1190.

Damave, blz. 21, 43-45, 61-69, 71-73, 76, 78, 80 vlg., 66 vlg., 89. 92,
97 vlg., 113 vlg., 132 vlg., 141, 145-147.

1191.

Scheurmann, blz. 17.

1192.

Asdahl Holmberg, blz. 19.

1193.

Bach, 5 82.

1194.

Kramer II, 5 29.

1195.

Kramer II, 5 29.

1196.

Bach, 5 85 en Kramer II, $ 33.

1197.

Holmberg, blz. 43 noot 1.

1198.

Zie voor de volgende passage Bach, 55 S2, 65 en Kramer II, 5 29.

1199.

Vgl. ook het slot van 5 12.

hoofdstuk 3
1200.

Zie voor het optreden van i en y als lengtetekens in mrijnl . teksten
Bach, 5$ 61, 75 vlg., B2 en Kramer II, ÍS 9, 12, 15, 24, 29, 31.

1201.

$ 18.

1202. Vgl. $ 1Θ.
1203. Vgl. Dols, $$ 167, 174.
1204.

Steeds : Holmberg, blz. 53.

1205.

Dols, $5 167, 174.

1206.

Dols, $ 167.

1207.

Vgl. de vorige paragraaf.

120Θ.

Tille, f 80.1.

1209.

Taalschat, 5 42.

1210. Van der Meer, i 209.
1211.

Zie ook $ 10.

1212.

$ 16.

1213.

Dols, $ 198.

1214.

Dols, Í 202; Van der Heijden, blz. 26.

1215.

Zie ook Van der Schaar, blz. 10B, 157.

1216.

Dols, И 202, 205.

1217.

Dols, $ 202.

121Θ.

Vgl. Jongeneel II, blz. 77.

1219.

Vgl. Van der Heijden, blz. 26 vlg.

1220.

Dols, Í 60 noot 53; vgl. Jongeneel I, blz. 42 en Jongeneel II, blz. 13.

1221 . Vgl . Franck-Van Wijk blz. 133 vlg.
1222.

Zie voor deze materie Dols, S 61 vlg. Nheerl. [knei:] wordt ook opgegeven
door Jongeneel II, blz. 34.

1223.

Dols, § Б0.

1224.

Dols, { 60.

1225.

Steeds : Dols, { 60. Zie ook Jongeneel I, blz. 44 en Jongeneel II, blz. 4,
51, 69.

1226.

Van der Heijden, blz. 15.

1227.

Van der Heijden, blz. 125.

1228.

Zie voor "drie" in het nlimb. nog RND 8, kaart 6 en RND 10, kaart 6.

1229.

Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 133; Van Haeringen, blz. 38; Schönfeld, } 129.

1230.

Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 133; Weijnen, S 117.

1231.

Jongeneel I, blz. 43; Jongeneel II, blz. 24.

1232.

Dols, $ 63 en blz. 182 noot 12; Van der Heijden, blz. 45.

1233.

Franck-Van Wijk, blz. 25.1 vlg.; Van Haeringen, blz. 71.

1234.

Zie ook de vorige paragraaf.

1235.

Dols, S 63 noot 73.
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1236.

Van Haeringen, biz. 71.

1237.

Zie voor nsitt. [wie:] Dols, S 244 en Van der Heijden, biz. 132, voor
nheerl. [wie:] Jongeneel I, biz. 44 vlg. en Jongeneel II, biz. 71.

123B.

Zie voor nheerl. [die:] Jongeneel I, biz. 42. Voor [die:] f.s. in het
nlimb. verwijzen wij ook naar RND В, kaart 16, 29, 49 en RND 10, kaart
16, 29, 49.

1239.

Uni. Wb. IX, kol. 2435.

124D.

Franck-Van Wijk, blz. 115 s.v. Die.

1241.

Vgl. de vorige paragraaf.

1242.

Vgl. Van Loey I, $ 46.

1243.

Taalschat, $ 164 .

1244.

Kern, { 176.

1245.

Tille, $ 4Θ.

1246.

Tille, SS 48, 77.

Zie ook Hartmann, blz. 130.

1247.

Zie de overzichten bij deze en de vorige paragraaf.

1248.

Tille, $ 4Θ.

Zie nog onze opmerking in de vorige paragraaf over de

tekens y en ij in de reproduktie van de Gelderse, Gulikse en Meurse
charters.
1249.

Tille, $ 48.

1250.

T i l l e , S 77.

1251 .

rioors. S 3 8 .

1252.

T i l l e . S 46.

1253.

Van der Meer. S 145.

1254.

Zie voor de volgende passage Tille, $ 47.1.

1255.

Tille, $ 46.

1256.

Tille, $ 47.3.

1257.

Zie $ 36.

1258.

Zie ook ons overzicht van de spellingen voor wgerm. I in de vorige
paragraaf.

1259.

floors, $ 38.

1260.

Vgl. Franck-Van Wijk, b l z . 2 5 1 .

1261.

T i l l e . SS 46, 4 7 . 3 .

1262.

Tille, S 47.3.

1263.

Moors, S 3 8 .

1264.

Holmberg, b l z . 120.

1265.

Holmberg, b l z . 120 v l g . ;

1266.

Steeds : M n l . Wb• I X , k o l . 2 4 3 5 - 2 4 3 7 .

1267.

Holmberg, b l z . 121 v l g .

126B.

Tille,

S 305.

Aubin-Frings-Müller,

b l z . 114-116.
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1269.

Asdahl Holmberg, biz. 18.

1270.

Dörr, biz. 15.

1271 .

Bach, И

1272.

Langenbucher, biz. 84.

1273.

Damave, biz. 45.

1274.

Vgl. de vorige

1275.

Vgl. И

127Б.

Tille, i 305.

82, 161 .

paragraaf.

18, 21.

1277.

Bach. SS 82, 161 .

127В.

Dornfeld. $ 43.

1279.

Bach, S 161 .

1280.

Kramer II, S 29.

12Θ1 .

Vgl. Van Loey I, SS 32. 37.

12В2.

Deschamps-Gysseling,

12Θ3.

Moors, S 35.

12Θ4.

Taalschat, SS 137. 140, 144.

blz. 50.

12Θ5.

Kern, SS 167, 169.

1286.

Tille, S 299 vlg.

1287.

De Smet-Gysseling, Floyris. blz. 185 vlg.

1288.

Äsdahl Holmberg. blz. 18.

1289.

Dörr, blz. 15.

1290.

Bach, SS 159, 161.

1291 .

Langenbucher, blz. 141.

1292.

Dornfeld, S 43.

1293.

Damave, blz. 113, 133.

1294.

Hartmann, blz. 179.

1295.

Holmberg, blz. 118 vlg.

1296.

Zie ook S 18.

1297.

Moors, S 35.

1298.

Tille, S 299 vlg.

1299.

Moors, S 35.

1300.

Moors, $ 35 en blz. 316 regel 19.

1301 .

Vgl. de vorige paragraaf.

1302.

Frings-Schieb

1303.

Taalschat, SS 140, 144.

1304.

Kern, SS 167, 169.

1305.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 216 vlg.

I, blz. 49 en Frings-Schieb XIII,

1306.

Holmberg, blz. 118 vlg.

1307.

Zie de vorige

paragraaf.

Ы ζ. 32.

- 61Θ hoofdstuk 3
13DB.

Moors, i 35.

1309.

Tille, $ 300.

1310.

Moors, $ 35.

1311.

Taalschat, ff

140, 144.

1312.

Kern, $ 169.

1313.

Tille, $ 299 vlg.

1314.

Braekman-Gysseling, blz. 624, Б29.

1315.

Bach, f 161.

1316.

Dornfeld, $ 43.

1317.

Damave. blz. 113.

1318.

Hartmann, blz. 179.

1319. Van Loey II. f 53.
1320.

Schönfeld, f 67.

1321.

Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 413 en Dols, ff

1322.

Franck-Van Wijk, blz. 272 s.v. Ieder.

1323.

Franck-Ven Wijk, blz. 92.

1324.

Zie ook f 13.

1325.

f 13.

1326.

Zie ook $ 18.

1327.

Van Loey II, { 53. Aant.

1328.

Tille, f 47.1.

167. 174.

1329.

Van der Meer, $ 131.

1330.

Van der Meer, f 209.

1331.

Zie Weijnen; f 60 met kaart 15 -Lief; RND 8, kaart 11, 23, 82, 123;
RNO 10, kaart 11, 23, 82, 123; Tans, f 50 en kaart 76, blz. 155; FringsVan Ginneken, Pause 3; Leenen, Klankgrenzen, blz. 6 en overzichtskaartj
Bach, $ 82.

1332.

Zie ook $ 3.

1333.

Dols, blz. 201 noot 59.

1334.

Dols, blz. 200 vlg.

1335.

Dols, blz. 200.

1336.

In Dols, blz. 200 niet geheel correct afgeschreven als Deirch.

In een

stuk van 25 jan. 1485 wordt de naam van deze persoon geschreven als dierich beeren.
1337.

Dols, blz. 199.

1338.

Dols, blz. 198 vlg.

1339. Van Sterkenburg, blz. 140 vlg.
1340.

Zie f 4.
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1341 . Dols, $ 23Б.
1342.

Zie overigens ook nog Van Sterkenburg, blz. 123, 135, 140 vlg., 145,
voor, niet altijd even relevante, e-spellingen in Limb.(-Brab.) glossaria.

1343. Vgl. Van Loey II, 5 69.a.
1344.

Tans, $ 50 en kaart 76, blz. 155; Leenen, Klankgrenzen, blz. 6 en overzichtskaart; RND B, kaart 11, 23, 82, 123. Vgl. ook Weijnen, blz. 157, kaart 15
-Lief en Frings-Van Ginneken, Pause 3,

1345. Vgl. het in de vorige paragraaf geschrevene over het nlimb. pron. [weer]/
[veer] "wij".
1346.

Franck-Van Wijk, blz. 246 s.v. I Her.

1347.

Tille, Si 47. ВО.

134B. Vgl. Tille. Π

47, ВО.

Hoofdstuk 4

1.

Moeilijk leesbaar; staat er coumeschap ? Vgl. coumenscaep Naaseik 1365 en

2.

Vgl. Van der Heijden, blz. 61 s.v. koupe.

3.

Van der Heijden, blz. 18 vlg.

4.

Van der Heijden, blz. 59.

coumanscthlap Brustem 1386 (Moors, $ 20).

5.

Van der Heijden, blz. B5.

6.

Van der Heijden, blz. 71.

7.

Dols, $ 200.

8.

Van der Heijden, blz. 37.

9.

Zie Tans, 5 58 met kaart 96j Weijnen, Í 59; Leenen, Klankgrenzen, blz. Б en
overzichtskaart; RND 10, kaart 38. Het nheerl. heeft [ oo ], b.v. [koopman]
С vgl. Jongeneel II, blz. 36 s.v. koope), [ boom ] [Jongeneel II, blz. 8),
[knoop] (Jongeneel II, blz. 35), [ ooX] (Jongeneel I, blz. 44; Jongeneel II,
blz. 47), terwijl in het nmaastr. een sleeptonige [ou ] zeer sterk naar een
monoftongische uitspraak : [ ao ], tendeert (Dols, $ 251 noot 10).

10.

Vgl. Schönfeld, S 66, Weijnen, 5 59 en Leenen, Klankgrenzen, blz. 6.

11 . Zie nog noot 1 over een mogelijk coumeschap in 1425.
12.

ZIP

« 14.

13.

$ 3.

14.

Van Loey II, $ 76. Opm. 2.

15.

Vgl. Van Loey II, 5 83. Dpm. 1.

16.

Resp. Kern, § 61 vlg.; Holmberg, blz. 63 met noot 2; Kessen, blz. 2Θ2 vlg.;
Noldus, blz. 78 vlg.; Taalschat, Í 44; Moors, SS 20, 28; Van der Meer, { 205
vlg.; Tille, SS 71, 76.1 .

17.

Steeds : vs. 6193/6194, Frings-Schieb XIII. blz. 18 vlg.

1B.

Steeds : vs. 5347, Frings-Schieb I, blz. 24.

19.

Kessen, blz. 282.

20.

Vgl. S 12.

21 . Taalschat, S 44.
22.

Braekman-Gysseling, blz. 624.

23.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 212.

24.

Holmberg, blz. 62.

25.

Van Loey II, S 76.

26.

$ 33.

27.

Zie voor de voorafgaande passage ook onze volgende paragraaf.

28.

Van Heiten, Psalmenfragmente, S 23.

29.

Van der Meer, S 205 vlg.
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30.

Vgl. Kessen, biz. 2B3.

31 . Beide : Поогв, 5 2Θ.
32.

Steeds : Van der Meer, $ 206.

33.

Frings-Schieb I, blz. 14 vs. 5904 en biz. IB vs. 6144.

34.

Kessen, blz. 262.

35.

Moors. $ 2Θ.

ЗБ.

Kessen, blz. 282.

37.

Kessen, blz. 2B2, waar althans de uitdrukking "compromisvormen" gebruikt
wordt.

38.

Dornfeld. $ 45; Bach. $ 86; Asdahl Holmberg, blz. 19; Kramer II. $ 34; Dörr.
blz. 15.

39.

Zie И

12. 22.

40.

Bach, $ 86.

41.

Dornfeld, $ 45.

42.

Tans. $ 58 met kaart 96.

43.

Kramer II, S 34.

44.

Âsdahl Holmberg, blz. 19.

45.

Dörr, blz. 14 vlg.

46.

Damave. blz. 39. 46, 57,-59, 9Θ, 103 vlg.. 133 vlg.

47.

Bach. $ 86.

48.

Langenbucher, b l z . 5 4 .

49.

Dornfeld, $ 45.

50.

Vgl. J 2 .

51.

T i l l e , $ 76.1 .

52.

Gat i n h e t p e r k a m e n t .

53.

M n l . Wb. I I I , k o l . 6 9 7 .

54.

RhWB III, kol. 343 vlg., kaart III, 11.

55.

Moors, blz. 315 r. 40, 41, 43.

56.

Pols, $ 204 noot 22. Zie ook Van der Heijden, blz. 47.

57.

Dols. $ 204 noot 22.

58.

Jongeneel II, blz. 25 vlg.

59.

Zie voor de hedendaagse situatie op het gebied van het consonantisme van dit
woord de overzichtskaart in Stroop.

60.

RhWB III, kol. 339-342, 345-348.

61.

Franck-Van W i j k , b l z . 2 5 9 .

62.

Paul-Moser-Schöbler,

63.

Kern, $ 62.

64.

Steeds : T i l l e ,

65.

Damave, b l z . 4 6 , 135.

$ 1B.

Anm. 1 1 .

$f 7 1 , 7 6 . 1 .

hoofdstuk 4
66.

Asdehl H o l m b e r g , b l z . 4Θ v s . 1ΘΘ.
И

45, 55.

67.

Dornfeld,

6Θ.

Van der Heijden, blz. 61.

69.

Van der Heijden, blz. 70 vlg.

70.

Van der Heijden, blz. 71; Pols, § 12B, 5 129 noot 79, 5 140 en blz. 179
noot 3 .

71.

Steeds : Van der Neer, 5 208.

72.

Kern, $ 62.

73.

Resp. 5 10 en { 18.

74.

Zie voor [ zeum3sj (h)aaX] Offermans, blz. 52. Wijzelf tekenden [ zeumSsj
(h)aaX] en [ zeum3sj3 (h)aaX] op.

De omschrijving

Zomersje haag in Van der

Heijden, blz. 134 lijkt ons een "venollandste" vorm te zijn.
75.

Offermans, blz. 52. Zie ook Mnl . Wb• VII, kol. 1521.

76.

Franck-Van Wijk, blz. 638 s.v. Sommer.

77.

Vgl. $ 25.

78.

Vgl. $ 27.

79.

Vgl. $ 29.

80.

Vgl. S 29.

81.

Zie voor enkele vormen met ue in Ζ.-W.-Brabant Van Loey, Bijdrage, blz. B183.

82.

Buntinx-Gysseling, blz. 114 hand K.

83.

Steeds : Moors, $ 2G.

84.

Van der fleer, $ 157.

85.

Franck-Van Wijk, blz. 184 s.v. Geloof.

86.

Van der Meer, $ 157.

87.

Dols, 5 33.B; Van dpr Hpiyjpn. Ы 7 . 4П.

Θ8.

Taalschat, 5 43 vlg.

89.

Kern, 5 62.

90.

Van Sterkenburg, blz. 140.

91.

Dornfeld, Η

92.

Damave, blz. 46, 133-135.

93.

Scheben, blz. 14.

7ip ook « 27.

45, 55.

94.

Steeds : RND B, kaart 39, 134; RND 10, kaart 39, 134; Tans. $ 59 met kaart 98.

95.

Van der Heijden, blz. 125 vlg.

96.

Zie de vorige paragraaf.

97.

Tille, И

9B.

Van loey II, $ 95.

99.

Fnngs-Schieb XIII, blz. 6 vs. 1030 en blz. 31.

100.

73, 76.3.3.

Fnngs-Schieb XIII, blz. 6 vs. 103C.
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101.

Deschamps-Gysseling,

102.

Moors, $ 21.

biz. 46.

103.

In het laatste geval staat vro aan het einde van een regel.

104.

Taalschat, $ 45.

105.

Kern, $ 63.a.

106.

Kern, $ 63.a.

107.

Van der Heer, f 204.

108.

Tille, H

109.

De Smet-Gysseling, Floyris, biz. 1B4, 189, 195, 219.

110.

Holmberg, blz. 65.

111.

Kramer II, S 34.

112.

Âsdahl Holmberg, blz. 20.

113.

Dörr, blz. 14.

73.1, 76.3.1.

114.

Bach, $ 130.

115.

Langenbucher, resp. blz. 139 en blz. 52.

116.

Dornfeld. $ 45.

117.

Damave, blz. 41, 75, 93. 134.

118.

Kern, $ 63.a.

119.

Van der Heijden, blz. 47-.

120.

Zie de voorafgaande paragraaf.

121.

RND 8, kaart 67 en RND 10, kaart 67.

122.

Jongeneel II, blz. 27.

123.

Vgl. Mnl. ЫЬ. Ill, kol. 573 vlg.

124.

Tille, fi 73.2, 76.3.2. Zie ook Mnl. Wb. Ill, kol. 573 vlg.

125.

Tille, $ 76.3.2.

126.

Damave, blz. 46.

127.

Franck-Van Wijk, blz. 5 s.v. II -aar.

128.

Zie voor de voorafgaande passage 5 9 vlg.

129.

Ook in Heerlen : Jongeneel II, blz. 55.

130.

$ 12.

131.

Deschamps-Gysseling, blz. 46.

132.

Oudenbiezen, blz. 29 hand A.

133.

Tille, $ 73.

134.

Noldus, blz. 79.

135.

Dornfeld, $ 45.

136.

Steeds : Dols, 5 204.

137.

Dols, 5 204.

138.

Dols, $ 204.

Zie ook Schönfeld, } 54.5.
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139.

De Vries vermeldt een gouw dat samenhangt met gawsge, gowege "weg langs

140.

Offermans, blz. 56.

141.

Zie voor nsitt. [gou:t] "goed" subst. en [gui:] pi. $ 30.

142.

Dörr, blz. 15.

een water", ook "waterloop" : De Vries, blz. 216 s.v. gouw - 2.

143.

Bach, $ 67.

144.

Dornfeld, fi

145.

Damave, blz. 46, 134 vlg.

146.

Zie voor deze materie $ 13.

147.

RND S, kaart θ, 2Θ. 38; RND 10, kaart 8, 28; Tans, $ 58 met kaart 97;

45, 55.

Leenen, Klankgrenzen, blz. 6 vlg. en overzichtskaart.
148.

Dols, i 42 noot 29 en f 211; vgl. Van der Heijden, blz. 41.

149.

Vgl. Van der Heijden, blz. 134 : zoogeliek "aanstonds, direct".

150.

Vgl. voor nsitt. [[h)oo:X] en [doo:t] Van der Heijden, resp. blz. 46 en
blz. 25.

151 . Dols. 5 159 vlg.
152.

Vgl. Jongeneel II, blz. 23.

153.

Jongeneel II, blz. 26.

154.

Jongeneel II, blz. 12.

155.

Dols, $ 159 vlg.; Jongeneel II, blz. 57.

156.

Jongeneel I, blz. 44 en Jongeneel II, blz. 74. De klank [ оеЭ ] —

niet alleen

deze trouwens — wordt door Jongeneel overigens zeer inconsequent weergegeven.
Zie hiervoor ook Dols, $ 146 noot 125. Een andere kwestie waar wij op moeten
wijzen, is dat het voorstadium van onfr. ohd. os. SJD moeilijk kan worden be
paald : Franck-Van Wijk, blz. 826 s.v. I Zoo.
157.

Vgl. Van Loey II, § 76.

158.

Van Loey II, $ 76 en onze Í 33.

159.

Beide : $ 6.

160.

Frings-Schieb I, blz. 8, 12, 22 : grote (526, 5323), not_ [555), troste (621);
Frings-Schieb XIII, blz. 4, 18 : also (975), troste (6164); Deschamps-Gysseling, blz. 45 vlg.; Maastr. charters (SP 1294 ME s£, groeten adj.dat.n.s.,
groete nom.pl.; M 1294 A 4 also, groeten, colmenghers gen.s., Coelsop eig.,
te Hoebrugghen; I*l 1294 A 6 Colsop, te Hoebrugghen, Roden adj .dat.n.s., Roeden
id., Sconewincle eig.dat.s., Cloestermans eig.gen.s., Tongerloe; SP 1294 ПЕ
alsoe, groete; M 1372 also. Groten, Coelsops gen.s.. Roden dat.f.s.); Oudenbiezen (Lancio. Bosslo, Blossloe, Groetloe, Breideloe, Geersloe, te Hoghe
Steinstrote, te Hoeghout, Schoenborne, doet subst., doit subst., groet, grolt,
loes, kommerloes, commerlos etc.); Taalschat, $ 43; Kern, $ 60 vlg.; Van der
Heer, 5 202; Tille, И

74, 76.4; Braekman-Gysseling, blz. 624; De Smet-
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Gysseling, Tristan, blz. 212.
161.

Taalschat, $ 43.

162.

Zie voor de volgende passage Van der Meer, $ 202.

163.

De Smet-Gysseling, Floyris : not ( 1B5, 344, 364) , grote (189), lonen inf.
(306); Holmberg, ί 62 vlg.¡ Kramer II, $ 26¡ Asdahl Holmberg, blz. 18; Dörr,
blz. 13; Bach, J 79; Langenbucher, blz. 31, 39, 50, 105, 159; Dornfeld, i 55;
Damave, blz. 36 vlg., 39, 41; Gulikse charters; Meurse charters; Bergse charters : volgens Scheurmann, blz. 17 oe vanaf ± 1350.

164.

Kramer II, Í 26.

165.

Zie voor de volgende passage Kramer II, i 26.

166.

Vgl. Van Loey II. $ 77.

167.

Zie $ 27.

16Θ.

Franck-Van Wijk, blz. 259.

169.

Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 33 vlg. s.v. Baren.

170.

Tille, J 28.1.a.

171.

Otten, Í 26.

172.

Steeds : $ 15.

173.

Pols, И

174.

Van der Heijden, blz. 46.·

175.

Franck-Van Wijk, blz. 261.

176.

Wanneer het hier de plaats Leuth in Gelderland betreft, is met De Vries,

103, 135 noot ЭВ; Van der Heijden, blz. 45.

Plaatsnamen, blz. 103 wellicht te denken aan lauha "lo" + ithi. Waarschijn
lijk echter is Leut in Belgisch-Limburg gemeend, op korte afstand van Sittard,
en deze plaatsnaam verklaart De Vries als misschien samenhangend met het ww.
lûtan "neigen" (De Vries, Plaatsnamen, t.a.p.l.
177.

Zie Franck-Van Wijk, blz. 672 s.v. Storen en Dols, 5 79.

178.

Van der Heijden, blz. 108; vgl. Dols, $ 79.

179.

Zie Franck-Van Wijk, blz. 195 s.v. Gewoon en Dols, $ 77.

180.

Dols, $ 77.

181.

Steeds : Moors, $ 20.

182.

Moors, H 9, 31.

183.

Tille, 5$ 74, 76.4.

184.

Tille, J 74.

185.

Deschamps-Gysseling, blz. 45.

1Θ6.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 212.

187.

Zie behalve Franck-Van Wijk, blz. 261 s.v. Hooren

188.

Jongeneel II, blz. 27.

nog Franck-Van Wijk,

blz. 702 s.v. III Toon en Franck-Van Wijk, blz. 398 s.v. II Loos.
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189.

RND 6, kaart 37, 137; RND 10, kaart 37, 137; Tans, 5 59 met kaart 99 en

190.

Vgl. Van Loey II, 5 76 en Franck, 5 39. Anmerkung 2.

191.

Van Loey, Bijdrage, blz. S1 vlg., waar ook wordt ingegaan op betekenis en

Leenen, Klankgrenzen, blz. 6 vlg.

etymologie der te vermelden voorbeelden.
aangevoerde sente guerx

Het in genoemde studie op blz. 62

m.var. "Sint Gaugericus" gaat in zijn eerste deel

terug op germ, gawja- [Van Loey, Bijdrage, blz. 82], voor welke kwestie wij
ook wijzen op onze vorige paragraaf.
o

192.

Zie voor deze vier vormen Asdahl Holmberg, blz. 45 vs. 73, blz. 54 vs. 95,
blz. 40 vs. 79, blz. 52 vs. 37, blz. 47 vs. 152 en Asdahl Holmberg, blz. 1Θ.

193.

Asdahl Holmberg, blz. 41 vs. 102, blz. 44 vs. 55, blz. 46 vs. 175, blz. 49
vs. 201, blz. 51 vs. 277.

194.

Asdahl Holmberg, resp. blz. 48 vs. 163 en blz. 53 vs. 43.

195.

Âsdahl Holmberg, blz. 48 vs. 192.

196.

Langenbucher, blz. 159.

197.

Damave, blz. 23, 40 vlg., 94-96.

198.

Holmberg, blz. 62 vlg.

199.

Holmberg, blz. 63.

200.

Kramer II, 5 26.

201 . Bach, 5 79.
202.

Dornfeld, $ 55.

203.

Dörr, blz. 13 vlg.

204.

Paul-Moser-Schröbler. § 18. Anm. 9; $ 42.

205.

Vgl. Weinhold-Ehrismann-Moser, $ 9.

206.

Bach, $ 79.

207.

Dornfeld, blz. 150 vlg.

20S.

Wij wierpen hier ook een blik op de Brabantse charters in Lacomblet III.
Gevallen van u-spelling konden wij niet vinden, wél voorbeelden als L III
54
horen fWi Jan bi der gracien godes
maken cont
ghenen, die desen brief sullen sien ende horen lesen); L III 515
1369
behoeren subst.dat.pl., toebehoerten id.; L III 696
behoirt
1370
s., ook afloissen inf., loissinge; L III 701
toebehoirende,
1397
ten subst.dat.pl.; L III 1035

209.

5 38.

210.

И

6, 16, 21, 29, 31. 33.

211 . $ 33.
212.

И

213.

$ 38.

6, 29, 33.

toebehoirten subst.dat.pl..

alle den
1352
toepres. 3
toebehoir-
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214.

$ 29.

215.

Zie voor de voorafgaande passage Braune-Eggers, § 32; Paul-Moser-Schröbler,

216.

Vgl. Van Loey II, 5 25.a.

217.

Í 34.

5 19. Anm. 9, S 2G.2.b; Schönfeld, f 3. Vgl. ook onze ? 10.

218.

Dols, blz. XXXVIII.

219.

Van der Heijden, blz. 95.

220.

Van der Heijden, blz. 43.

221.

Van der Heijden, blz. 51 vlg.; vgl. Dols, i 105 : [kaorSsjuu:r] .

222.

Dols, $ 159 noot 4; Van der Heijden, blz. 86.

223.

Zie voor deze gehele passage ook { 35.

224.

$ 35.

225.

Schönfeld, $ 180; Franck-Van Wijk, blz. 159 s.v. -es.

226.

Schönfeld, $ 175; Franck-Van Wijk, blz. 5 s.v. II -aar.

227.

Zie $ 10 en vgl. tevens 5 18.

22B.

Van der Пеег, $ 158.

229.

Vgl. Van Loey II, §S 76.2, 79 en onze 5 33.

230.

Vgl. Van Loey II. § 76.2 en onze $ 33.

231.

Nheerl. [ zöld3r ] : Jongepieel II, blz. 75.

232.

Nsitt. [dorp] : Van der Heijden, blz. 25; nheerl. [dorp] : Jongeneel II,

233.

Franck-Van Wijk, blz. 825.

234.

Vgl. $ 35.

235.

Moors, } 19.

236.

Van Loey II, 5 79. Dpm.

237.

5 35.

238.

Zie ook 5 35.

blz. 14.

239. Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 825 s.v.

Zolder en Πηΐ. Wb. VII, kol. 1508.

240.

Zie ook Mnl. Wb. VII, kol. 1520.

241.

Vgl. Mnl. Wb. VII, kol. 1520. Zie ook Franck-Van Wijk, blz. 638 s.v. Sommer.

242.

Offermans, blz. 52.

243.

Franck-Van W i j k , b l z . 638.

244.

H e l l i n g a , b l z . 22.

245.

Tans. $ 4 3 .

246.

Weijnen. $ 69; Hellinga, blz. 22 vlg.

Zie ook Langenbucher, blz. 77.

247.

Vgl. Van Loey II. § 76.2 en onze f 33.

248.

Zie voor doerp als standaardmnl. type Van Loey II, 5 79.

249.

Braune-Eggers, 5 374.

250.

Deschamps-Gysseling, blz. 67.
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251.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 194.

252.

Tille, $ 26.

253.

Dornfeld, H

17. 35.c, 37.b.

254.

Langenbucher, blz. 163.

255.

Van Loey I, i 68. Aant.

256.

Dörr, blz. 10 en eigen onderzoek

257.

Van Loey I, $ 68. Aant.

25Θ.

Steeds : Dornfeld, И

259.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 233.

260.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 194.

261.

Eigen onderzoek.

262.

Damave, blz. 14, 104 vlg., 121, 128, 130 vlg.

263.

Dornfeld. И

264.

Dörr, blz. 10 en eigen onderzoek •

•

17, 36.Ь. :37.b.

17, 37.b.

265.

Deschamps-Gysseling, blz. 71.

266.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 234.

267.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 196.

26Θ.

Eigen onderzoek.

269.

Tille, $ 26.

270.

Damave, blz. 106, 130.

271 . Dornfeld. H

Zie ook Tille, $ 29.3.

36.b, 37.b.

272.

Langenbucher, blz. 163.

273.

Dornfeld, $$ 17. 37.b.

274.

Damave, blz. 14, 106, 130 vlg.

275.

Damave, blz. 14, 106, 131.

276.

Dörr, blz. 10.

277.

Zie voor het type seulde, weulde nog Dornfeld, $ 37.b.

27В.

Zie ook i 35.

279.

Van Loey I, 5 67.

Zie ook Weinhold -Ehrismann-Moser, Î 29.

Zie ook Van Lioey II, i 32, met Aant.

280.

Steeds : Moors, $ 19.

281.

Tille, И

282.

Vgl. Tille, blz. 56 vlg. en blz. 60 vlg.

283.

Tilvis, blz. 148 vlg.

284.

Van der Meer, $ 150.

285.

Holmberg, blz. 105.

286.

Eigen onderzoek.

287.

Damave, blz. 1G4 vlg., 120.

2ΘΒ.

Dörr. blz. 10.

289.

Langenbucher, blz. 162.

30, 39.1.
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290.

Dornfeld, $ 16.

291.

Langenbucher, biz. 162.

292.

Moors, biz. 236 г. 13 vlg.

293.

Moors, biz. 237 г. 5-7.

294.

Moors, biz. 238 г. 6-B.

295.

Moors, biz. 239 r. 4-6.

296.

Van Losy I, i 67.

297.

Paul-Moser-Schröbler, í 32.

298.

Kramer II, J 19.

299.

Van Helten, Psalmenfragmente, $ 122.

300.

J 35.

301.

Moors, 5 9.

302.

Moors, $ 1 9 .

303.

Vgl. Van Loey I. $ 67.

304.

Zie ook nog Í 35.

305.

Franck-Van Wijk, biz. 100; Mnl. Üb. I, kol. 1358.

306.

Moors. $ 20.

307.

Franck-Van Wijk, biz. 100.

308.

Dols, $ 233»

309.

Jongeneel II, biz. 7.

310.

Zie $ 31 .

Van der Heijden, biz. 16.

311 . Vgl. $ 31 .
312.

$ 28.

313.

$ 34.

314.

Van der Heijden, biz. 9.

315.

Vgl. Van der Heijden, biz. 30 : Euverhaove "Overhoven" top.

316.

Zie Franck-Van Wijk, biz. 516 s.v. II Poot voor de verwantschap tussen

317.

Van der Heijden, blz. 111.

318.

Van der Heijden, blz. 90.

319.

Dols, $ 210.

320.

Van der Heijden, blz. 34.

321.

B.v. in [gao:tsjel] "bel bij de toediening der laatste sacramenten" [Van

het ww. poten en het subst. poot "loot, stek".

der Heijden, blz. 34]. Jongeneel vermeldt voor Heerlen niet alleen goatssjel, maar ook goatshelder "godspenning" en goatspennink "aalmoes, kerkegift" [Jongeneel II, blz. 22].
322.

Mnl. Wb. II, kol. 1291.

323.

Mnl. Wb. II, kol. 1291; Franck-Van Wijk, blz. 48. Vgl. ohd. gilobôn
"goedkeuren" [nhd. geloben] : Franck-Van Wijk, blz. 48.
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324.

Vgl. RND В, kaart 99; RND 10, kaart 99) Tans, $ 47 met kaart 61.

325.

RND B, kaart 99; RND 10, kaart 99; Tans, $ 47 met kaart 61.

326.

Tans, 5 47.

327.

$ 16.

32B.

Weijnen. $ 50.

329.

Dols, $ 10a noot 3B.

330.

Vgl. i 30.

331.

Vgl. ook Dols, $ 210-220.

332.

Dols, 5 24; Van der Heijden, blz. 122.

333.

Franck-Van Wijk, blz. 757 s.v. II Voor.

334.

Dols. 5 24; Van der Heijden, blz. 30.

335.

Franck-Van Wijk, blz. 483.

336.

Van Loey II, Í 76. Opm. 1; J 77.C.2,· $ 7B.a.

337.

Resp. Van der Пеег, } 156 vlg. en Holmberg, blz. 44 vlg., Tille, И 28,
29.6.

33B.

Holmberg, blz. 44 vlg.

339.

Van der Пеег, $ 156 vlg.

340.

Holmberg, blz. 44.

341.

Tille, H

28, 29.6.

342.

Hoors, $ 20 blz. 397.

343.

Van der Пеег, $ 156.

344.

Tille, 5 2B.

345.

Holmberg, blz. 44.

346.

Lasch, 5 91.

347.

Van der Пеег, $155.

348.

Tille, 5 36.

349.

Van der Пеег, 5 156.

350.

Zie ook Van der Meer, í 156.

351.

Van der Meer, $ 156.

352.

Holmberg, blz. 43 vlg.

353.

Tille, $$ 2B, 29.6.

354.

Deze datum ontlenen wij aan Braekman-Gyeseling, blz. 626. Holmberg vermeldt als oudste Kleefs charter met a-spelling een document van 129B [Holmberg. blz. 44].

355.

Holmberg, blz. 44; Tille, 5 2B.

356.

Holmberg, blz. 43 vlg.

357.

Steeds : Braekman-Gysseling, blz. 623, 626, 632.

358.

Braekman-Gysseling, blz. 626.
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359.

Zie voor de volgende passage Van der Meer, $ 156.

360.

Holmberg, blz. 44.

361.

Met vermelde bronnen bedoelt Holmberg o.m. Maastr. Stat. Boek, Tongers
Heffingsregister 1371, Christina en Lutgart A.

362.

Van der Meer, $ 156.

363.

Van Loey II, 5 76.

364.

Vgl. Tans, blz. XVI Dverzichtskaart.

Opm. 1.

365.

Zie ook Leenen, Klankgrenzen, blz. 12.

366.

Zie voor deze historische gegevens $ 2.

367.

Steeds : Moors. $ 20.

368.

lasch, 5 88.

369.

Lasch, $ 88.

370.

Holmberg, blz. 127.

371.

Braekman-Gysseling, blz. 626.

372.

Steeds : Kramer II, $ 17.

373 .

Bach, $ 63.

374.

Holmberg, blz. 45.

375.

Holmberg, blz. 45.

376.

Zie voor de volgende pafesage Lasch, S 89. Arm. 2.

377.

Otten, SS 26. 29.

378.

Tille, $ 29.6.

379.

Zie ook Weijnen, Schema, S 11.3.

380.

5 7.

381.

Moors rept althans niet over het voorkomen van andere a-vormen in de
Belgisch-Limburgse charters dan wij reeds vermeld hebben.

382.

? 16.

383.

Zie $ 23.

384.

Franck-Van Wijk, blz. 249.

385.

Franck, S 77.

386.

Van Loey II, S 76. Opm. 4.

387.

Van der Meer, SS 151, 154-156, 205 vlg.

388.

In tegenstelling tot hetgeen Van der Meer schrijft in zijn $ 151, kunnen
wourdë en wourden o.i. wél een oorspr. wgerm. u bevatten.

Hierop wijst de

nvenl. klankwaarde : [z3 woortS] (zie Van der Meer, { 151 en vgl. Van der
Meer, $ 173] en niet [z3 waort3].

Zie verder onze S 29.

389.

Tille, SS 28, 29.7.

390.

Zie voor de volgende passage Dornfeld, 5$ 32, 38, 46.

391.

Vgl. Tille, $ 28.1.a.b en S 29.6.

392.

Zie voor de volgende passage Tille, $ 29.7.
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393.

Zie voor de volgende passage Van der Meer, H

151, 155 vlg., 205 vlg.

394.

Dornfeld, $ 46.

395.

Vgl. Otten, И 8, 29 en zie ook Schrijnen, Benrath, biz. 250; Schrijnen,
Taalgrenzen, Kaart tussen blz. B4 en blz. 85; Leenen, Klankgrenzen, blz. 1
vlg. en overzichtskaart.

39Б.

Franck-Van Wijk, blz. 291.

397.

Mnl. Wb. III, kol. 1170.

398.

Wellicht wordt het daarom niet vermeld door Van der Heijden.

399. Van Loey II, $ 61.
400.

Van Loey, Bijdrage, blz. 140.

401.

Moors, $ 28.

402.

Vgl. $ 29.

403.

Mnl. Wb. III, kol. 534.

404.

Jongeneel II, blz. 27.

405.

Van der Heijden, blz. 61.

406.

Zie voor de Duitse vormen de kaart Holunder uit de D.W.A.

407.

Dffermans, resp. blz. 54 en blz. 79. 100 vlg.

408.

Frings-Schieb XIII, blz. 4 vs. 1007.

409.

Frings-Schieb XIII, blz. 4 vs. 974, blz. 5 vs. 1007, blz. 6 vs. 1015.

410.

Oudenbiezen, blz. 35 hand D, dd. 1297.

411.

Vgl. Mnl. Wb. III, kol. 1697.

412.

Tille, $5 2B.1.a, 29.6.

413.

Dornfeld, blz. 1.

414.

Steeds : Dornfeld, fi 17, 109.

415.

Damave, blz. 5, 121.

416.

Vgl. Van der Heijden, blz. 59, Jongeneel III, blz. 87, 93 en RhWB IV,
kol. 1137.

417.

Steeds : Dornfeld, $ 109.

418.

Dornfeld, } 17.

419. Uni. Wb. II, kol. 1697.
420.

Vgl. Weijnen, f 63 en Schönfeld, $ 31.

421.

Zie voor het achterwege blijven in het mrijnl . van een aanduiding van
umlaut van wgerm. o nog Dörr, blz. 10, Bach, $ 63 en Kramer II, § 16.

422.

$ 25.

423.

Van Loey II, } 25; Vangassen VI, blz. 150.

424.

Van Loey II, Î 35.

425.

Vgl. Schönfeld, $ 40.a.

426.

Van der Heijden, blz. 42.

427.

Dols, $ 180 noot 49.
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428.

Vgl. Van Loey II, $ 35.b, s.v. vrucht.

429. Vgl. Van Loey II, $ 35.b, s.v. burch.

Echter willen wij t.a.v. nnl. en

nlimb. [ u ] in "vrucht" en "-burg" ook wijzen op de mogelijkheid van palatalisatie van

wgerm. u vôdr r + vel. : Schönfeld, 5 57.f; Tans, $ 43.

Zie ook Van Loey II, $ 37.
430. Vgl. voor oude benamingen voor Valkenburg : Falchenberg 1041, Falkenberge
1101, etc., rions Falconis 1122, de monte Falconis 1126, etc. : Tummers,
Romaans, blz. 64 en De Vries, Plaatsnamen, biz.172.
431.

Vgl . Van Loey II, $ 35.b, s.v. scult en Franck-Van Wijk, blz. 604 ν lg.
s.ν . Schuld .

432.

Van der Heijden, blz. 105.

433.

Zie ook Van Loey II, ί 35.b. 0pm. 1.

434.

Vgl. Schönfeld, f 146.

435.

Kluge, blz. 494.

436.

Vgl. Ппі. Wb. IV, kol. 1897 en 2010.

437.

Zie ook De Vries, Plaatsnamen, blz. 119 en Schrijnemakers, blz. 2Θ-40.

43Θ.

Kluge, blz. 494.

439. Van Loey II, $ 35.b.
440.
441.

Steeds : Deschamps-Gyssé ling, blz. 42.
In deze laatste gevallen gaat het om borg staande personen; burghe staat in
Buntinx-Gysseling b.ν. op blz. 92 hand J, burgen b.v. op blz. 36 hand L en
borge b .ν . op blz. B6 hand C.

442.

Zie echter ook Í 34.

443.

Vgl. Notermans, blz. 103.

444.

Vgl. Notermans, blz. 73.

445.

Moors, 5 19. Op de situatie in de oudste Belg.-Limb, charters na Guigoven
1277 komen wij nog terug.

446.

Taalschat, { 30.

447.

Kern, $ 46.

44Θ.

Tille, $ 36.

449.

Van der Meer, $ 175.

450.

Van der Meer, § 175.

451.

Braekman-Gysseling, blz. 623.

452.

Holmberg, blz. 46.

453.

Kramer II, 5 19.

454.

Bach. { 65.

455.
456.

Asdahl Holmberg. blz. 17 en eigen onderzoek.
Eigen onderzoek.

Zie ook Tille, f 39.7.

o
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457.

Langenbucher, blz. 36, 66, 149.

45Θ.

Dornfeld, И 35.с, 39.

459.

Damavs, blz. 25 vlg., 127 vlg.

46G.

Zie nog voor in Limb.(-Brab.] glossaria aanwezige o-spelling Van Sterkenburg, blz. 123 vlg., 136, 145, 1Θ1.

461.

FrancK-Van Wijk, blz. 46B.

Tille drukt zich, ondanks de nog door ons aan

te stippen verhoudingen, te categorisch uit, wanneer zij het Gelderse om,
omme etc, rekent tot "Wgerm. u in geschlossener Silbe", zonder "Umlauts
möglichkeit" [Tille, f 30].
462.

Β .ν. in Heerlen : Jongeneel I, blz. 43, Jongeneel II, blz. 65; Maastricht :
Endepols, blz. 286-2B9; Valkenburg : Dorren, blz. 125; Tegelen : HouxJacobs-Lücker, blz. 106; Venlo : Van der Meer, 5 175.

463.

B.v. in Roermond : Kats, 5 121 .¡3.1. Vgl. voor de onderhavige materie ook
RND S, kaart 51, Θ7 en RND 10, kaart 51, B7.

464.

Dols, 5 18B; vgl. Van der Heijden, blz. Θ2 vlg.

4 65.

Paul-Hoser-Schröbler, 5 1Θ. Anm. 10.

466.

Bach, 5 65.

467.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 194.

46Θ.

Dörr, resp. blz. 109 vs. 12 en blz. 112 vs. B6.

469.

Âsdahl Holmberg, blz. 41 vs. 127.

470.

Klappenbach, blz. 194 vlg.

471 . Vgl. b.v. W I 21 В ^ 5 1
(ook umbeì , W I 69 В ^

[ook umbel , W I 55 ^ 6 1 . W I 56 1 2 6 2 , W I 69 A ^
6 3

(ook vnbe) , W I 70 ^

263

, W II 1076 ^

34 5 1 2 9 9 , L III 120 1 3 1 2 , L III 160 1 3 2 0 , L III 236
472.
473.

B.v. L III 621 ^

6 1

13ве

1399

, L III 1000

. L III 676

1367

, L III 777

, S 1401, L IV 55

W

.

, L III
1

L IV 63 <

11

1

1364

. L IV 69

1337

.

, L III 93
1 4 1 1

.

, L III 744

, L III 7B7

L III 975 1 3 9 2 , L IV 32 1 4 D 5 , L IV 98 1 4 1 6 . L IV 111

1418

, L IV 150 1 4 2 3 .

474.

Dornfeld, $ 35.с.

475.

Damave, blz. 127.

476.

Deschamps-Gysse ling, blz. 42, 6B.

477.

Moors, $ 19.

47B.

Taalschat, { 30.

479.

Kern. $ 46.

4 0.

Van der Meer, $ 175.

481.

Zie voor de volgende passage Tille, И

482.

Van Loey, Bijdrage, blz. 72.

483.

Tille, § 31 .

30, 39.1.b.

6 3

, W IV

, L III 313

1373

De vorm umb_ staat hier in L III 721

1372

0

1373

1328

8 9

1376

,
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484.

Vgl. Paul-Moser-Schröblei-, $ 18. Anrn. 10.

485.

Franck-Van Wijk, biz. 759 s.v. I Vorst.

486.

Tille. 5 140.1; Van der Meer, $ 1Θ.

487.

Zie ook Van der Meer, ί 18.

488.

Van Haeringen, biz. 160.

489. Vgl. J 10.
490.

noors. § 19.

491.

Tille, ί$ 36. 39.7.

492.

Vgl. Van Loey I, Í 58.с

493.

Kramer II, § 19.

494.

Pols, $ 135; Van der Heijden, biz. 127, 130.

495.

Vgl. Dols, 5 135.

496.

Deschamps-Gysse ling, biz. 42, 71 en eigen onderzoek.

497.

Holmberg, biz. 46. 102.

496.

Holmberg, biz. 50 noot 2.

499. Zie echter ook Franck-Van Wijk, blz . 756 s.v. Voort en Voorts.
500.

Frings-Schieb I, blz. 46 en Frings-Schieb XIII. blz. 31, 38.

501.

Deschamps-Gysseling, blz. 42; zie ook Holmberg, blz. 49.

502.

Braekman-Gysseling. blz'. 623.

503.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 211.

504.

De opgave in Moors, f 19 dat Guigoven 1277 geen andere vormen kent dan
met u, is dus foutief.

Zie ook nog Van Sterkenburg, blz. 181.

505.

Steeds : Tille. И 30-32, 39.1.

506.

Holmberg, blz. 49.

507.

Vgl. Notermans, blz. 83.

508.

Holmberg, blz. 49.

509.

Holmberg, blz. 50.

510.

Holmberg, blz. 50.

511.

Holmberg, blz. 49.

512.

Van der Meer, § 167 vlg.

513. Moors, f 19. Wij komen op Moors' vaststelling nog terug.
514.

Taalschat, 5 30.

515.

Holmberg, blz. 49.

516.

Holmberg, blz. 49.

517.

Kern, ? 46.

518.

Eigen onderzoek.

519.

Holmberg, blz. 46.

520.

Holmberg, blz. 50 vlg. noot 2.

- 636 -
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521.

HolmbBrg, blz. 50 vlg. noot 2.

522.

Holmberg, blz. 50 vlg. noot 2.

523.

Kramer II, $ 19.

524.

Holmberg, blz. 50 vlg. noot 2.

525.

Holmberg, blz. 50 noot 2.

526.

Bach, i 65.

527.

Âsdahl Holmberg, blz. 16 vlg.

52Θ.

Holmberg, blz. 50 vlg. noot 2.

52Э.

Dörr, blz. ID.

530.

Langenbucher, blz. 43. 63, 72 vlg., 108 vlg., 133, 137, 139, 143 vlg..

531.

Dornfeld, f 35.с.

532.

Damave, blz. 24 vlg., 127 vlg.

533.

Schfinfeld, f 79.

150, 162.

534.

Vangassen VI, blz. 169.

535.

Kramer II, } 19.

536.

Dornfeld, $ 35.c.

537.

Bach, $ 65.

538.

Damave, blz. 23.

539.

Holmberg, blz. 50 noot 2.

540.

Vgl. nünch, И

74-76, Θ6; Leihener, $ 23 vlg.; Frings, Studien, H

vlg., 132, 134; Neuse, И

44, 48-51, 59, 63, 276; Hanenberg, И

35, 42

43, 46 vlg

52, 54-56.
541 .

Tille, Í 39.3.

542.

Tille, И

543.

Deschamps-Gysseling, blz. 42, 54.

544.

Van Sterkenburg, blz. 123, 140. 145, 181.

545.

Vangassen VI, blz. 151-170.

546.

Vgl. Tans, $ 43.

547.

Schön-^eld, 5 79.

30 vlg.. 39.1.2.

Zie ook Vangassen VI, blz. 151-178 en kaart 1; Weijnen,

$ 46; Weijnen, Taalkaarten, blz. 345-349; Weijnen, Ouderdom, blz. 162.
548.

Tille. Í 39.1.

549.

Moors, $ 19.

550.

Van der Cleer, { 168.

551.

Zie voor de precíese plaats van het superscriptum

552.

Gat in perkament.

553.

Zie voor de volgende passage Tille. И

554.

Buntinx-Gysseling, blz. 36 hand L.

555.

Moors, $ 19.

31, 39.2.

$ 37.

hoofdstuk 4
556.

Dols, $ 15 noot 7.

557.

Dols, f 186.

556.

Dols, blz. XXXVIII.

559.

Dols, Í 86 noot 3 en Van der Heijden, blz. 83.

560.

Van der Heijden, blz. 46.

Vgl. ook Dols, Π

84, 104.

561.

Van der Heijden, blz. 15.

562.

Vgl. Dols, $$ 15.III, 17.11, 159 en Van der Heijden, blz. 83, 139 vlg.

563.

Vgl. Dols, $ 15.11 en Van der Heijden, blz. 83.

564.

Dols, passim.

565.

Dols, $ 188.

566.

Dols, $ 75; Van der Heijden, blz. 84.

567.

Vgl. Dols, blz. XXXVIII.

568.

Dols, SS 195, 204, 218.

Vgl. ook Dols, $5 17.11, 84, 186 vlg., 191 en

Van der Heijden, blz. 84 vlg.
569.

Dols, S 24; Van der Heijden, blz. 124.

57G.

Dols, S 24.

571.

5 2.

Zie ook S 38.

572.

$ 2.

Zie ook $ 38.

573.

Tille, 5 39.1.d.

574.

Holmberg, blz. 48 vlg.

575.

Langenbucher, blz. 75.

576.

Van der Heer, Í 168.

577.

Van der Meer, f 175.

578.

Van der Meer. S 167 vlg.

579.

Otten, $ 27.

580.

Van der Пеег, $ 168.

581.

Zie voor de volgende passage Van Loey II, $ 25.a. Opm. 1.

582.

Franck-Van Wijk, blz. 335.

583.

Van Loey II. S 35.

584.

Zie voor de voorafgaande passage S 19.

585.

SS 15, 19.

586.

Steeds : S 15.

587.

S 19.

588.

Zie voor Sitt. ny_ en Floyris ny_ Í 31 .

589.

Holmberg, blz. 4 vlg.

590.

Zie ook Langenbucher, blz. 151.

591.

Zie voor het consonantisch gebruik van u, u en ν, ν in het oostmnl. buiten

о

Zie ook Holmberg, blz. 22.
o

o

Sittard en in het mrijnl. o.a. floors, SS 22, 24; Taalschat, SS 52, 59;

hccfdsÏLk 4

Kern. H
η

75, 86; Van der Meer, 55 17, 19; Holmberg, blz. 4, 7Θ; Kramer I,

5, 7 vlg., 32; Bach, $ 114 vlg., 129.

Vgl. verder Van Loey II, 5 109.

c; Paul-Moser-Schröbler, 5 6. Anm. 1.
592.

Pols, $ 16.III; Van der Heijden, blz. 109.

593.

Pols, 5 16.III.

594.

Pols. 5 24.

595.

Jongeneel II, blz. 60.

596.

Jongeneel II, blz. 74. Vgl. voor het nlimb. nog RND S. kaart 34 vlg. en

Zie ook Pols, 5 23.

RNP 10, kaart 34 vlg.
597.

Vgl. $ 25.

596.

Van der Heijden, blz. 39.

599.

Pols, 5 24.

600.

Pols, $5 24, 77.

601.

Pols, $ 24.

602.

Pols, $ 24; vgl. Van der Heijden, blz. 134.

603.

Van der Heijden, blz. 25.

604.

Franck-Van Wijk, blz. 802 s.v. Wonen.

605.

Vgl. Schönfeld, $ 31 en Weijnen, 5 63.

606.

Pols, 5$ 65, 108, 121; Van der Heijden, blz. 59.

607.

Pols, 5 10Θ noot 37; Van der Heijden, blz. 59.

608.

Pols, 5 24; Van der Heijden, blz. 124.

609.

Pols, $ 24.

610.

Vgl. Pols, 5 24 vlg. en RNP 8. kaart 32 ("dorst").

611.

Pols, $5 24, ВО; Van der Heijden, blz. 130.

Zie ook Pols, $5 24, 77.

612.

Franck-Van Wijk, blz. 178.

613.

Vgl. 5 27.

614.

Vgl. voor geboert 1427 nog $ 27.

615.

Mnl. Wb. V, kol. 1293; Van Heiten, 5 53; vgl. Franck, $ 47. Anmerkung.
En passant wijzen wij ook op vrbure W I 69 A
12БЗ

616.

, W IV 3485

1 2 9 Э

, W I 69 В

(alle : Gulik) en vrbure W IV 3089 ^

9 8

, W I 70
(Kleef).

Van Heiten, 5 53; Franck, $ 47. Anmerkung; vgl. Franck-Van Wijk, blz. 476
s .ν . Porbaar .

617.

Zie ook onze vorige paragraaf.

618.

Vgl. tini . Wb. V, kol. 1293 en Franck, 5$ 20, 45.

619.

Dols, $ 17.Ill; Van der Heijden, blz. 109.

620.

Pols, 5 17.III.

621.

npls, 5 24; Van der Heijden, blz. 54. Zie ook Pols, 5 23.

=22.

JcngEneel II, blz. 60.

hoofdstuk 4
623.

Bij Jongeneel vinden wij kuningC-)tJongeneel II. blz. 38), dat dan wel

624.

Dols. И

625.

Opvallend is de korte vocaal in nsitt. [jut] "jood" [Van der Heijden, blz.

ouder is dan het hedendaagse [кииЭпіл].
65. 121 noot 57. 244; Van der Heijden, blz. 65.
o

49], waarnaast wij in de Sitt. charters de vorm jude gen.s. 1349 aantreffen.
o

Het is ons niet geheel duidelijk waar wij de combinatie jude 1349 —

[ jut ]

etymologisch precies moeten onderbrengen [vgl. ook Franck-Van Wijk, blz.
2 1 s .ν. Jood] .
626.

Dols, $ 200, Van der Heijden, blz. 24.

627. " Dols. $ 24,- Van der Heijden, blz. 54.
626.

Dols. } 24; Van der Heijden, blz. 30.

629.

Dols, S 24.

630.

Dols, f 77. Vgl. Van der Heijden, blz. 39 : geweun.

631.

Dols. S 79-, Van der Heijden, blz. 10 . Bij uitzondering kunnen wij t.a.v.
de laatste twee vormen te doen hebben met een uit wgerm. u ontstane [nulklank met stoottoon.

Het is echter mogelijk dat wij hier niet moeten uit-

gaan van een wgerm. u als basis, maar van een ogerm. au, ohd. o, die in
het nsitt. spontane stoottoon heeft (steeds : Dols, ii

77, 79), welke moge

lijkheid overigens ook bestaat t.a.v. verstoert "verwoest" 1352 N (vgl.
Franck-Van Wijk, blz. 672 s.v. Storen) . Bovendien is het in het laatste
geval de vraag of nsitt. [ g3sjteu:rt] "gestoord" identiek is met verstoert
"verwoest" 1352 N (vgl. Dols. $ 79 en Franck-Van Wijk, blz. 672 s.v. Storen).
632.

Dols, $ 24.

633.

Dols, i 24.

634.

Dols, $ 24. Vgl. Van der Heijden, blz. 54 : keurboum.

635.

Vgl. Holmberg, blz. 47 ν lg., 51.

636.

Frings-Schieb I, blz. 45 vlg., 63 en Frings-Schieb XIII. blz. 31.

637.

Deschamps-Gysseling, blz. 42.

63Θ.

Braekman-Gysseling, blz. 623.

639.

De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 211.

640.

In dezelfde zinsnede staande naast het reeds vermelde Johan siin sone :
Buntinx-Gysseling, blz. 164 hand S.

641.

Tille, $$ 35, 37, 39.6.В.

Zie ook Holmberg, blz. 50.

642.

Steeds : Holmberg, blz. 50. T.a.v. de wgerm. iï in open syllabe met volgende
umlautsfactor wordt door Holmberg voor de Kleefse charters geen informatie
verstrekt.

643.

Van der Meer, $i 155. 172 vlg., 175 vlg., 17Θ.

644.

Moors, 5$ 3, 7-10, 19 vlg.

hoofdstuk 4
645.

Taalschat, ÍÍ 31, 205.

Het in Taalschat, $ 31 onderbrengen van busine

"bazuin" en musche "mus" is uiterst aanvechtbaar, vgl. FrancR-Van Wijk,
blz. 37 s.v. Bazuin en Franck-Van Wijk, blz. 447 s.v. Musch.
646.

Kern, $ 47.

647.

Kern, H 47, 21 В.

64Θ.

De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 184-196 pass.

649.

Holmberg. blz. 46-4B, 93 vlg.

650.

Kramer II, Í 19.
1 У R^

651.

Onbelangrijke varianten zijn bij de gelijkstelling met W I 69 A

652.

Holmberg, blz. 50 noot 2.

653.

Bach, И

buiten

beschouwing gelaten.
65, 65.a, 195.III.2.

654.

Âsdahl Holmberg, blz. 16 vlg.

655.

Dörr, blz. 10 vlg.

656.

Langenbucher, blz. 29. 36, 42 vlg., 51, 63. 66. 79. 109. 117. 122, 144,
160, 163.
о

657.

Dit vurf, vurf is wel een transcriptie van een soortgelijke afkorting als
o

die welke wij voor de Sitt. charters interpreteren als vursz, vursz "voor
schreven", op welke afkorting wij verderop in deze paragraaf nog zullen
terugkomen.
65B.

Dornfeld, Π

659.

Damave, blz. 26, 103 vlg., 125, 127.

27, 35.с.

660.

Damave, blz. 26.

661.

$ 25.

662.

$ 23.

663.

$ 24.

664.

Vgl. voor de voorafgaande passage ook Dornfeld, $ 35.с.

665.

Zie voor deze gehele passage ook de vorige paragraaf.

666.

Van Loey II, $ 61.

667.

Kramer II, Í 19; Bach, $ 65.

668.

Van Loey II. $ 61.

669.

Zie ook 5 27.

670.

Vgl. ook de vorige paragraaf.

671.

Steeds : Holmberg. blz. 93 vlg.

672.

Moors, Í 19.

673.

Van der Пеег, $ 173.

674.

Tille, И

675.

Frings-Schieb I, blz. 16 vs. 935.

38, 39.9.
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676. Deschamps-Gysseling, b i z . 6 7 .
677. Braekman-Gysseling, b i z . 6 2 3 .
678. T a a l s c h a t .

И 3 1 , 205.

679. Kern, J 21Θ.
6θϋ. Kern, ί 2 1 8 .
681. Kern, 5 218.
682. K e r n . « 2 1 8 .
683. De S m e t - G y s s e l i n g , F l o y r i s ,

b l z . 194.

684. Holmberg, b l z . 104 v l g .
685. Kramer I I . $ 1 9 .
686. Frings. Eingang, blz. 104 vs. 41.
687. De gegevens voor de Gulikse charters, evenals die voor de Meurse oorkonden,
steunen op het zo straks gegeven overzicht van de spellingen voor wgerm. u
in open syllabe.
688. Holmberg, blz. 50 noot 2.
689. Bach. { 65.
690. Âsdahl Holmberg, blz. 27.
691. Dörr, resp. blz. 127 vs. 312, blz. 112 vs. B2, blz. 131 vs. 345.
692. Langenbucher, blz. 79.
693. Dornfeld, И 27, 35.с.
694. Damave. blz. 125, 127.
695. Franck-Van Wijk, blz. 829.
696. Tille, $ί 38, 39.9.
697. Moors, $ 19.
698. Moors, $ 19.
699. Van Heiten, $ 221 .с.
700. Van Loey I, § 68. Aant.
701. Tille, 5 39.9.
702. Vangassen V, blz. 60, 71.
703. Zie voor deze en de volgende passage Van der Meer, ? 173.
704. Van Heiten, 5 221.с.
705. Franck, $ 161 ι Franck, Schriften, blz. 13В.
706. Van Loey I, $ 68. Aant.
707. Tille, § 39.9.
706. Van Helten, $ 221 .с
709. Tille, $ 39.9.
710. Dornfeld, S 109.
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712. $ 23.
713. $ 25.
714. 5 24.
715. Steeds : 5 16.
716. Steeds : $ 16.
717. Schönfeld, i 146. II; Van Loey I, $ 68. Aant.
71B. Zie voor nheerl. [ zu:13 ] , [ zo:13 ] Jongeneel I. biz. 30.
719. Zie voor het volgende ook $ 15.
720. Steeds : $ 25.
721 . Zie $ 30.
722. Zie S 31.
723. Dols, H

204, 234.

724. Van der Heijden, blz. 45» 13Θ.
725. Zie ook Я

6, 16, 21, 31. 33.

726. Zie ook И

6, 13, 33.

727. Van Loey II. $ 60.a. Opm.
726. Van Loey I. 5 6B. Aant.
729. Schönfeld, $ 146. IV.
730. Van Loey I. $ 6B. Aant.
731. $ 15.
732. Vangassen V, blz. 70.
733. Van Loey II. И

60, 61 (met Aant.). 62. B4.

734. Van Loey I, S$ 68 (met Aant.), 76.
735. Vangassen V, blz. 66-69.
736. Tille, $ 38.
737. Moors, $ 19.

Zie voor de onjuiste datering van St.-Truiden 1300 Buntinx-

Gysseling, blz. 7. Correctienoot•
73B. Van der Пеег, Í 173.
739. Paul-Moser-Schröbler,
7 4 0 . Kramer I I ,
741 . L a s c h ,

Z i e ook Kramer I I ,

5 19.

5 19.

5 443.

7 4 2 . Vangassen V, b l z .
743.

5 172.

5 3 - 6 1 , 6Θ-70.

Kramer I I , $ 1 9 .

744. T i l l e ,

$5 3 8 ,

39.9.

745. T i l l e ,

H

39.9.

746. floors,

5 19.

747. Zie b.v.
Kern,
е. a .

И

38.

Hoors,
73.1.b,

5 7¡ T a a l s c h a t ,

H

1 1 1 ; Van d e r H e e r ,

53 v l g . ,

56 v l g . ,

$ 230-247; T i l l e ,

69 v l g . ,
ff

73,

104.2.4,

e.a.;
137,

140.3,
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748. i 35.
749. Vgl. oak Van Loey I, $ 6B. Aant.
750. Jongeneel I, biz. 29; Jongeneel II, biz. 43.
751. Jongeneel I, biz. 30.
752. Steeds : Braune-Eggers. Í 375. Arm. 1.
753. Franck-Van Wijk, biz. 438; Vereecken, biz. 48.
754. Pols, * 17. III.
755. Kramer II, f 19.
756. Bach, $ 65; Kramer II, i 19.
757. Vgl. $ 27.
758. Zie $ 27.
759. Van Loey I, Í 67 met Aant. en Van Loey II, i 61.
760. Vereecken, biz. B4 vlg. en kaart 7.

Mogen; Schönfeld, { 40. b.

Venlo b.v.

echter kent in het pres. van "mogen" vormen met umlaut : Van der Meer, $ 104.
761. Zie voor de volgende passage Tille, Η

37, 39.θ.

762. Vgl. Franck-Van Wijk, biz. 764 s.v. Vroom en blz. 75В s.v. Voort en Voorts.
De ter sprake zijnde woorden vinden wij dan ook niet vermeld in Van Loey II,
$ 61, waar een opsomming wordt gegeven van zodanige welke in het mnl. umlaut
hebben. Wél zijn daarbij moghen en vore "sulcus", terwijl in Opm. 1. nog op de
aanwezigheid van umlaut in sone wordt gewezen.
763. Dols, $ 24; Van der Heijden, blz. 124.
764. Zie de volgende paragraaf.
765. Zie ook de volgende paragraaf.
766. Í 3.
767. $ 3.
768. De e is hier, evenmin als in de nog te vermelden afkortingen vorge, voirge en

M
v u r g e , een z u i v e r e e , maar een e - t e k e n met een naar beneden d o o r g e t r o k k e n
afkortings-lus.
769. Resp. Dols, if 16.11, 24; Van der Heijden, blz. 112 en Van der Meer, J 155.
770. Jongeneel I, blz. 43-45; Jongeneel II, blz. 69 vlg.
771. Bach, 5 6B; RhWb II. kol. 906.
772. Franck-Van Wijk, blz. 757 s.v. II Voor.
773. Zie ook Van der Meer, S 155 en Lasch, $ 156.
774. Bach, $ 68.
775. Lasch, $ 156.
776. Franck-Van W i j k , b l z . 757; Van H e i t e n , $ 4 6 ; Van Loey I I , S 6 1 .
7 7 7 . Z i e ook i 2 7 .
77Θ. Steeds : Bach, S 68.
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779. Van der Heer, 55 155, 177.
7B0. Tille, $ 37.
781. Van der Meer, $ 155.
7Θ2. Beide : Moors, $ 20.
783. $ 36.
784. Lasch, 5 185.
785. Vgl. Van der Heijden, blz. 25.
786. Tille, St 35, 39.6.
787. Tille, $ 39.6.
788. Het Πηΐ. Wb. vermeldt hier alleen duerlichtich en duerluchtich, naast de
hoofdspelling dorelichtich : Mnl. Wb. II, Kol. 327.
789. Tille, И
vermeld

35, 39.6. Zie voor Servatiusfragmenten en Floyris ons meermalen
overzicht voor de representatie van wgerm. u in open syllabe.

790. $ 15.
791 . $ 15.
792. $ 25.
793. i 15.
794. RND 8, kaart 84, 108; RND 10, kaart 84, 108; Tans, 5 52; Dols, $ 16.11;
Weijnen, 5 56; Leenen, Klankgrenzen, blz. 6 vlg. en overzichtskaart.
795. Dols, И

13. 16.11. 21. 27. Vgl. Weijnen. $ 56.

796. RND B. kaart 41, 50, 66; RND 10, kaart 41, 50, 66; Tans, $ 53; Dols, $ 81-83.
797. Dols, 55 17. II, 5 21 noot 2 t/m 4, 5 63.2.
798. Steeds : Dols, 5 21.

Zie ook Dols, 55 12, 27, 57, 63.2. 132, 134, 140, 228,

blz. 1B2 noot 13 en Van der Heijden, blz. 25, 76, 97, 104.
799. Resp. Dols, 5 63.1 en Dols, 5 63.1., Van der Heijden, blz. 77.
800. Steeds, behalve voor [vou:X ] : Dols, $5 16.11, 158, 203. Zie ook Dols. 5$ 1,
14. 27, 61 .A, 160, 244, 252, blz. 180 noot 7, blz. 7, blz. 182 noot 13 en
Van der Heijden, blz. 6, 21. 26, 40, 77, 96, 109, 124.
801. Vgl. resp. Dols, 55 204, 234» Van der Heijden, blz. 96 en Dols. 5 17.11. De
nsitt. uitspraak van de familienaam Reubsaet wordt door Dols weergegeven als
Rui:bzao;t : Dols, 55 204, 234.
802. Dols. 5 17.11; Van der Heijden, blz. 42.
803. Vgl. Dols, 5 20, 5 21 met de voetnoten 2 t/m 4, en 5 63.2.
804. 55 15, 25. 29.
805. Frings-Schieb I, blz. 46 vlg., 63; Frings-Schieb XIII, blz. 31.
806. Frings-Schieb XIII, blz. 31, 38.
807. Deschamps-Gysseling, blz. 44.

Zie ook Holmberg, blz. 55.

BOB. Zie ook Van Sterkenburg, blz. 1B0 vlg.
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809. Kern, $ 43.
810. Vgl. Moors, $ 20.
811. Holmberg, blz. 55.

Zie ook nog Noldus, blz. 89.
Zie ook Taalschat, Í 29.

812. Holmberg, blz. 55.
813. Steeds : Taalschat, 5 27 vlg.
814. Taalschat, $ 28.
815. Kern, $ 41 vlg.
816. Kern, $ 43.

817. Kem, $ 43.
818. Van der Neer, Si 159 vlg., 162 vlg.
819. Tille, И

53 vlg., 57, 58.1.2.

820. Holmberg, blz. 54 vlg.
821. Braekman-Gysseling, blz. 623 vlg.
822. De Smet-Gysseling. Tristan, blz. 212.
823. De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 182.
824. Holmberg, blz. 54.
82 5. Kramer II, f 32.
826. Asdahl Holmberg, blz. 20 en blz. 47 vs. 151.
827. Dörr, blz. 15 vlg.
828. Bach, Í 84.
829. Langenbucher, blz. 36 vlg., 41-43, 50-52, 56, 60 vlg., 63-65. 67, 69 vlg.,
79. 106, 109. 143 vlg., 159.
330. Vgl. voor de etymologie van de onderhavige straatnaam Langenbucher, blz. 37
noot 57 en Franck-Van Wijk, blz. 75 s.v. Boedel.
831. Dornfeld, Í 44.
832. Damave, blz. 133j verder Damave, blz. 37-39.
833. Holmberg, blz. 55.
o

834. Deze vorm staat in de zinsnede he in duit "wanneer hij het niet doet".
835. Gysseling I, blz. 47 vlg.

Zie ook Frings, D und ë, blz. 94 vlg.

836. Gysseling I, blz. 46 en 48.
837. $ 37.
838. Í 29.
839. Gysseling I, blz. 48.
840. Van Loey, Bijdrage, blz. 103-142; Van Loey II, § 87; Schönfeld, δ 68.
841. Van den Berg, Bijdrage, blz. 75 vlg.
842. Van Loey. Bijdrage, blz. 128-130.
843. Van Loey, Bijdrage, blz. 103-142; Van Loey II. 5 Β7ι Heeroma, Brabants, blz.
136.
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Θ44. Zie voor Belg.-Limb, voorbeelden met uy

Moors, $ 20.

645. Van Loey II, 5 65.a.
846. Vgl. Van Loey II, $ 85.a.
647. rioors, $ 20.
648. Gyssellng I, blz. 48.
649. Van Loey II, $ 85.a.
650. Frings, Ô und ё, blz. 94 vlg., 115.
651. Van Loey II, 5 85.aj Frings, 5 und è,

blz. 98.

852. Vgl. Van Loey II, $ 65.a.
653. Gyssellng I, blz. 46 vlg.
654. Van Loey II, $ 85.a.
655. Vgl. Tille, И

53, 54, 56.2, 57, 56.5.

856. Van Sterkenburg, blz. 124, 127, 135, 141, 145, 172.
657. Kramsг II, $ 32.
858. De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 182.
859. Tille, $ 58.1.
860. Van der Meer, $ 255; vgl. ook Van der Heer, И

159, 162.

661. Vgl. noors, $ 20.
Б2. Holmberg, blz. 55 vlg. met voetnoot 4.
863. Frings, Ô und ë, blz. 95. 96 noot 1.
864. Buntinx-Gysseling, blz. 215 hand G.
665. Van Loey II. $ 85.a.
866. Vgl. resp. rioors, Í 20 en Tille, Í 53.
867. Van der Heer, $$ 159, 162.
868. Van Loey II, { 65.a; Weijnen, Schema, $ 10.3.
869. Vgl. Frings, 0 und ê, blz. 95.
870. Steeds : Frings, 0 und в,
671. Frings. 6 und β.

blz. 90.

blz. 86-90, 114 vlg.
Zie ook Frings, 0 und e, blz. 92.

872. Gysseling I, blz. 46 vlg.; Van Loey II, f 65.b.

Zie ook Fri

blz. 57, 97 vlg. , 113-116.
873. Frings, 5 und e. blz. 64 vlg., 68, 92-94.
674. Frings, 0 und e, blz. 93 vlg.

Zie ook Frings, 0 und e, blz.

Θ75. Frings, 5 und e, blz. 95, 96 noot 1, 115.
876. Frings, 5 und e, blz. 95 vlg., 115 vlg.
877. Frings, 5 und e, blz. 115.
878. $ 38.
679. Zie ook Frings, 5 und e, blz. 77-60, 94, 116.
860. Bach, 5 64.
681 . И

25, 29.
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8Ö2. Gysseling I, blz. 49 vlg.
663. Frings. D und в, blz. 94.
8Θ4. } 25.
685. $ 29.
666. 5 15.
867. Dols, 5 17.11; Goossens, Ruuve, blz. 11-14.
688. Zie verder voor de u-spelling in "goed" voor het mnl. Van Heiten, 5 48;
Franck, $ 31; Van Loey II, $ 87. Opm. 1; Van Loey, Bijdrage, blz. 136;
•e Vries. Spelling, blz. 286-289; De Vries, fini, "guet", blz. 316-320; voor
het mrijnl. : Frings, 5 und e, blz. 77-79, 94; Bach, $ 84 noot 36.

Ook het

mnd. kent voor "goed" een opvallend frequente u-spelling : Lasch, $ 162;
Bach, ί 84 noot 36.
889. S 3.
690. Zie de vorige paragraaf.
891. Zie ook de vorige paragraaf.
692. Zie de vorige paragraaf.
693. RND 8, kaart 86, 118; RND 10, kaart 88, 116. Zie voor het nheerl. Jongeneel I,
blz. 29 vlg.
894. Steeds : Dols, $$ 63.1, 156.
695. Dols, S 63.1.
896. Zie $ 3.
897. Vgl. Schönfeld, ί 120.
898. Vgl. Schönfeld, ί 47. Dpm. 2.
899. Vgl. onfr. thuo, ohd. duo, (do]. os. thuo, (thS) : Franck-Van Wijk, blz. 70C.
900. Zie voor nsitt. [dbe: ] Dols, $ 63.5 en Van der Heijden, blz. 24, voor het
nheerl. [doe: ]

Jongeneel I, blz. 43 en Jongeneel II, blz. 12.

901. Dols. $ 63.5.
902. Vgl. ook onze volgende paragraaf.
903. Zie voor de volgende passage Dols, Í 227.
904. Moors, f 20.
905. Tille, ÍS 53, 58.1 .
906. De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 212, 227.
907. De Smet-Gysseling. Floyris, blz. 182, 186.
o

906. Asdahl Holmberg, blz. 20 en eigen onderzoek.
909. Dörr, blz. 119 vs. 186.
910. Vgl. Lasch, i 394.V.
911. Zie ook Mnl. Mb. II, kol. 217.
912. Zie ook $ 25.
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913. Vgl. Franck-Van Wijk, biz. 690 s.v. II Te_en biz. 107 vlg. s.v. I D£.
914. Vgl. Dols, f 16.11 en noot 19, evenals Van der Heijden, blz . 113.
915. Vgl. Van der Heijden, blz. 114 : toesjlaag.
916. Franck-Van Wijk, blz. 690 s.v. I Te_.
917. Ппі. Wb. VIII, kol. 364.
918. Vgl. ІЧпІ. Wb. VIII. kol. 106.
919. Zie voor de volgende passage Noors, $ 20.
920. Zie voor deze datering Buntinx-Gysseling, blz. 7 Correctienoot.
921. Van der Heer, i 161.
922. Zie voor de volgende passage Tille, Í 56.
923. De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 232.
924. De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 186.
925. Vgl. Holmberg, blz. 124.
926. Kramer II, $ 32.
927. Eigen onderzoek.
928. Eigen onderzoek.
929. Langenbucher, blz. 41-43, 52, 60 vlg., 63-65, 67, 69 vlg., 79, 106, 143 vlg.,
159.
930. Lasch, $ 223.
931 . H

14, 22.

932. Met een opvallende, ook in het afschrift voorkomende, n.
933. Gysseling I, blz. 51.
934. RN0 S, kaart 46, 57; RIMD 10, kaart 46, 57; Tans, $ 54; Dols, $ 60; Leenen,
Muis, blz. 213 vlg. en overzichtskaart; Leenen, Klankgrenzen, blz. 2 vlg.,
5 en overzichtskaart; Kloeke, kaart Muis ; Janssen, blz. 45-51, 60-66, 84 vlg.
en passim + atlas, blz. 6-48; Weijnen, $ 57 en kaart Huis bij kaart 33. Over
zichtskaart.

Vgl. ook Paan-Blok, blz. 37 en overzichtskaart.

935. Jongeneel II, blz. 8.
936. Jongeneel II, blz. 8; Dols, Í 60.
937. Zie Goossens, Stoottoon. blz. 100-106, 108, 110-112 en de aldaar aangehaalde
literatuur.
938. Van der Heijden, blz. 45.
939. Dols, И

57, 61.В, 84, 154.В.3, 175; Van der Heijden, blz. 81 vlg.

940. Van der Heijden, blz. 25.
9 4 1 . Van der Heijden, b l z . 4 5 .
942. Van der Heijden, blz. 16.
943. Van der Heijden, blz. 59.
944. Dols, $ 63.5; Van der Heijden, blz. B0.
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945. Dols. S 159 noot 4 en blz. 190 noot 33; Van oer Heijden, biz. B1.
946. Dols. $ 233; Van der Heijden, blz. 17.
947. Van der Heijden, blz. 35.
94Θ. Dols. Í 63.5; Van der Heijden, blz. 95.
949. Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 562 s.v. Ruig.
950. Van der Heijden, blz. 43. Vgl. Dols, 5 174 Ch)aovenei¡er "hovenier, tuinier".
951. Zie voor het nlimb. Tans, $ 55.
952. Van der Heijden, blz. 21 vlg.
953. Van der Heijden, blz. 116.
954. Van der Heijden, blz. 116.
955. Van der Heijden, blz. 79.
956. Van der Heijden, blz. 91.
957. Van der Heijden, blz. 45. Zie voor deze vocaalverkorting ook Franck, Schriften,
blz. 505.
95Θ. Van der Heijden, blz. 49.
959. Jongeneel II, blz. 30.
960. Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 2B1 s.v. Jood en zie ook 5 29.
961. Zie voor het begrip "secundaire umlautssituatie" ook S 10.
962. Zie voor de etymologie van de plaatsnaam Jülich/Gulik : Gysseling. Woordenboek I,
blz. 544 vlg.

(Jülich : Gallo-Romaans Jüliacum "zu Julius gehörig"; ± 300

luliacum, de luliaco; B30 lulicus, 927 extra lulicham, etc.) en Tummers,
Romaans, blz. 17, 32.
963. Vgl. f 15 en zie ook $ 29.
964. Frings-Schieb I, blz. 16 vs. 1096. blz. 22 vss. 5326. 5332. 5340 en FringsSchieb XIII. blz. 16 vs. 6108.
965. Deschamps-Gysseling. blz. 44.
966. Buntinx-Gysseling, o.a. blz. 163 hand C.
967. Buntinx-Gysseling, blz. 126 hand J.
968. Buntinx-Gysseling, o.a. blz. 157 hand A.
969. Kern, Í 63 .f.
970. Zie voor de etymologie van de Belg.-Limb, plaatsnaam Hoeselt : De Vries,
Plaatsnamen, blz. B0 en Notermans, blz. 100.
971. Moors, 5 20.
972. Taalschat, Í 33.
973. Kern, $ 4B.

Zie ook Kern, $ 49.

974. Kern. Í 63.f.
975. Van der Meer, $ 192.
976. Zie voor de voorafgaande passage Van der Meer, И

180, 194.
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977. Tille schrijft hier verkeerdelijk uy, i.p.v. uy [Tille, $ 59].
978. Tille, $ 59.
979. Tille, ff

61, 63.3.

980. Braekman-Gysseling, blz. 624.
9B1. De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 211.
9B2. Holmberg, blz. 56.
983. Kramer II, $ 27.
984. Asdahl Holmberg, blz. 18.
985. Dörr, blz. 14.
986. Bach, 5 18. Zie ook Bach, $ 80.
987. Langenbucher, blz. 38-41, 43, 51, 62, 78, ВО, 149, 159 vlg.
988. Dornfeld, $ 36.a. Zie ook Dornfeld. $f 10, 65 vlg.
989. Damave, blz. 39 vlg.
1 У Ri

^ " * "

990. Onbelangrijke varianten zijn bij de gelijkstelling met W I 69 A

buiten

beschouwing gelaten.
991. Steeds : Van Loey II, Í 88.a.
992. Moors, 5 20.
993. Van Loey II, $ 88.
994. $ 28.
995. Van Loey II, $ 88.a.
996. noors, $ 2G.
997. Van Loey II, * 88.a.
998. Kramer II, $ 35.
999. Zie de vorige paragraaf.
1000. Tille, 5 63.1. Vgl. Tille, $ 59.
1001 . Поогз, i 20.
1002. Vgl. 5 38.
1003. Van Loey II, $ 68.a.
1004. Van der Meer, i 180.
1005. Moors, { 20.
1006. Zie voor de volgende passage Van der Meer, $ 180.
1007. Het valt op dat wij in de charters S 1401, S 1417 en Ξ 1421, uitgevaardigd
door resp. Willem III van Gelre en Gulik, Reinoud IV van Gelre en Gulik en
Frederik III van Meurs en Sarwerden, de vormen vyss- en vyt aantreffen, ter
wijl noch Lacomblet, noch Tille de spelling vy = wgerm. û voor hun door ons
geraadpleegd materiaal vermelden.

Wij mogen ons dan ook de vraag stellen of

Lacomblet en Nijhoff ( zie 5 4) op dit punt hun bronnen wel steeds correct
afgeschreven hebben, welke vraag ons herinnert aan onze opmerking over het
gebruik van de tekens y en ij in deze documenten (S 21).
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100Θ. Van Loey II, i ВВ.
1009. Vgl. Van Loey II, $

б.а, met Aant.

1010. Van Loey II, i ВВ.a.
1011. Van Loey II, $ 91. Opm.

Wij wijzen ook op flosyts in de Nieder-Maas-Glossen :

Van Sterkenburg, biz. 140.
1012. Bach, $ 80 vlg.
1013. Kramer II, f 27.
1014. Vgl. de vorige paragraaf.
1015. Van Loey II, $ 89.с.
1016. Schönfeld, $ 54. Opm. 3.
1017. Dörr, biz. 14.
1018. f 33.
1019. Moors. $ 20.
1020. Dörr, biz. 11 .
1021. Dörr, biz. 120 vs. 201.
1022. Zie ook i 38.
1023. Van Loey II, $ 88.b.
1024. Gysseling I, biz. 51.
1025. Vgl. ook Deschamps-Gysseling, biz. 44, Braekman-Gysseling, biz. 624, Tille,
$ 62.1, Dörr, biz. 14, Damave. biz. 41 en Scheben. biz. 14.
1026. Tille. } 62.1.
1027. Zie ook Deschamps-Gysseling, biz. 44. Braekman-Gysseling. biz. 624, Dörr, biz.
14 en Damave. biz. 41.
1028. Dols. И

17.11. 42; Van der Heijden, biz. 126.

1029. Vgl. de vorige paragraaf.
1030. Weinhold. 5 132; Weinhold-Ehrismann-Moser, $ 40.
1031 . Dörr, blz. 14.
1032. Í 29.
1033. Zie voor de etymologie van dit woord, dat de naam van de stad Luik bevat,
Gysseling, Muntnamen, blz. 112 en vgl. ook Van Loey, Leerboek, blz. 353.
1034. $ 19.
1035. Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 383 s.v. Licht, blz. 400 s.v. Luchter, Kern, $ 54
en Tille, S 82.
1036. Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 126 vlg. s.v. Doorluchtig, blz. 383 s.v. Licht,
blz. 400 s.v. Luchter en Tille, S 82.
1037. $ 19.
1038. Vgl. RND 8, kaart 44, 47, 58, 64; RND 10, kaart 44, 47, 58, 64; Tans, $ 56)
Dois, 5 60; Weijnen, 5 61; Kern, S 54.
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1039. Van der Heijdan, biz. 71.
1040. Van der Heijden, biz. 39, 117.
1041. Van der Heijden, biz. 117.
1042. Vgl. Van der Heijden, biz. 126 : vuurmuuzer "koukleum".
1043. Van der Heijden, biz. 121.
1044. Van der Heijden, biz. 61.
1045. Franck-Van Wijk, biz. 458. In het Gotisch wordt iu hier echter niet gevolgd
door w, maar door j : niujis [Franck-Van Wijk, t.a.p.).

Franck, S 62 wijst

op een oude gen. niujis bij de nom. niwi.
1046. Wij herinneren hierbij aan het feit dat wgerm. iu ontstaan is uit ogerm. eu.
vóór i, j, u in de volgende syllabe [Schönfeld, i 67).
1047. Van der Heijden, blz. 116.
1048. Van der Heijden, blz. 116, 122.
1049. Franck-Van Wijk, blz. 711.
1050. Franck-Van Wijk, blz. 737 s.v. Vertrouwen.
1051. Franck-Van Wijk, blz. 711 s.v. II trouw.
1052. Parallellisme in klankresultaat tussen wgerm. iu + w en wgerm. ΰ + w geldt
niet alleen voor het nsitt., maar ook elders in het nlimb. : vgl. de in de
vorige paragraaf aangehaalde nheerl. vormen [bou], [bou:3 ] , verder
[ v3rtrou:3 ] , voor wgerm. û + w, met nheerl. [ brou:3 ] "brouwen" CJongeneel II,
blz. 9), voor wgerm. iu + w.
1053. $ 1 9 .
1054. $ 1 9 .
1055. Van d e r H e i j d e n , b l z . 7 1 .
1056. Van der H e i j d e n , b l z . 7 1 .
1057. Steeds : 5 15.
1058. Z i e de v o r i g e

paragraaf.

1059. F r i n g s - S c h i e b I . b l z . 6 v s . 4 7 9 , b l z . 10 v s . 5 7 8 . b l z . 20 v s . 1098. b l z . 24
v s . 5357 en F r i n g s - S c h i e b X I I I , b l z . 6 v s . 1 0 2 9 , b l z . В v s . 1135, b l z . 16 v s .
6114.
1060. Deschamps-Gysseling, b l z . 4 6 .
1061. Kern. $ 6 3 . d .
1062. Moors, 5 20. De gegevens zijn hier spaarzaam.
1063. Moors, $ 21.
1064. Taalschat, $5 40, 46.
1065. Taalschat, $ 39.
1066. Taalschat, $ 45.
1067. Kern, И 53-55, 58.
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1068. K e r n , i

6 3 . с en d .

1069. K e r n , $ 5 7 .
1070. K e r n ,

§ 6 3 . с en d .

1 0 7 1 . Van der П е е г , $ 2 1 1 .
1 0 7 2 . Van der Neer, $ 2 1 5 .

1073. T i l l e , И 6 1 , 8 5 . 1 .
1074. T i l l e ,

$$ 8 4 ,

85.5.

1075. B r a e k m a n - G y s s e l i n g , b i z . 6 2 4 .
1 0 7 6 . De S m e t - G y s s e l i n g , T r i s t a n , b l z . 2 1 3 .
1077. De S m e t - G y s s e l i n g , F l o y r i s , b l z . 1 8 8 , 1 9 5 .
1078. Holmberg, b l z .

65.

1079. Holmberg, b l z .

66.

1 0 8 0 . Kramer I I . S 3 5 .
1 0 8 1 . Kramer I I .

5 36.

1082. Âsdahl H o l m b e r g , b l z .
1083. Dörr,

blz.

14

18, 20.

vlg.

1084. Bach, 5 8 8 .
1085. Langenbucher,
1086. D o r n f e l d ,

H

1087. Damave, b l z .

blz.

160.

1 0 . 3 6 . a , 65 v l g .
4 0 , 114,

119.

1088. Zie voor de etymologie van de plaatsnaam Peutz : Gysseling II, blz. 33 en
Gysseling, Woordenboek I, blz. 266.
1089. Zie voor de etymologie van de plaatsnaam Neuß : Gysseling II. blz. 33 en
Gysseling. Woordenboek II, blz. 736.
1090. Niet tsr zake doende varianten zijn ook ditmaal bij de gelijkstelling met
W I 69 A

buiten beschouwing gelaten.

1091. Zie de vorige paragraaf.
1092. Vgl. Van Loey II, Si BB.a, 89.
1093. Zie de vorige paragraaf.
1094. Vgl. Van Loey II, 5$ 88.a, 89.
1095. Zie de vorige paragraaf.
1096. Gysseling I, blz. 52.
1097. Zie voor mhd. iu nog Paul-Noser-Schröbler, $ 46 en Weinhold. SS 129, 132.
1098. Vgl. Van Loey II. SS 88.a, 89.
1099. Van Loey II, S 89.с met Aant.
1100. Schönfeld, S 54.

Dgm. 3.

1101. Weinhold-Ehrismann-Moser, S 44.

Zie oo* Weinhold-Ehrismann-Moser, $ 45;

Weinhold, § 132; Paul-Moser-Schröbler, S 116.2.
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1102. Zie voor de volgende passage Kramer II, { 36.
1103. Frings-Schieb XII, blz. 192.
1104. Uitgaande van het feit dat, zoals reeds aangestipt, het nlimb. voor oorspr.
wgerm. iu + w in principe hetzelfde klankbeeld heeft als voor oorspr. wgerm.
û + w, kunnen wij t.a.v. oorspr. wgerm. iu + w gebruik maken van kaart Θ4
bouwen in Tans. $ 54.
1105. Deze informatie over de oorkonden uit Berg ontlenen wij aan Frings-Schieb XII,
blz. 193.
1106. Tille, $ Θ4.
1107. Vgl. Franck. $ 62. Anmerkung 2.
110B. Franck, $ 62; Van Loey II, 5 71 met Aant.
1109. Zie voor Lutgart К Taalschat, f 46.
1110. Vgl. voor deze omschrijving § 4.
1111 . Taalschat, $ 46.
1112. Franck, $ 62; Van Loey II, $ 71 met Aant.
1113. Paul-Moser-Schröbler, $ 116.2; Weinhold-Ehrismann-Hoser, f 45.
1114. Zie ook RND 6, kaart 64 en RND 10, kaart 64.
1115. 5 6.
1116. $ 30.
1117. $ 30; zie ook Van Loey II, 5 85.a.
111Θ. $$ 23, 25.
1119. $ 27.
1120. 5 29.
1121 . $ 22.
1122. Zie behalve $ 29 vlg. ook 5 15.
1123. Franck-Van Wijk, blz. B26 s.v. I Zoo.
1124. $ 6.
1125. $ 6.
1126. Steeds : И

8-10, 13-16, 22.

1127. Van Loey II, $ 61.
1128. Vgl. Van Loey II, $$ 61, 7Б.1.
1129. Tille, $ 35.
1130. Tille, 5 37.
1131. $ 29.
1132. § 2 9 .
1133. Steeds : J 29.
1134. Vgl. $ 6.
1135. 5 29-32.
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1136. $ 15.
1137. Reap. $ 6 en 5 13.
113B. Otten, $ 22.
1139. $ Б.
1140. $ 13.
1141. Frings, Ö und i, biz. 95, 96 noot 1; Van Cleemput, biz. 393-395.
1142. Tille, i 5Θ.1.
1143.

Van der ІЧеег, Η 162,

1144.

Η 6,

255.

13.

1145. Iets over Sittardse, overigens niet dikwijls voorkomende, tautografieën
schrijft Dols, die in dit kader o.a. een voorbeeld behoeiff uit 1472 vermeldt
С Dols, Í 240 met de voetnoten 34 en 3 5 ) . Ook verwijzen wij naar Van Loey II.
$ 85.а.

Opm. en Van Cleemput, blz. 394.

1146. Moors. $ 2 0 .
1147. Tille. 5 71.

Zie ook Tille. $ 58.1.

1148. Vgl. Van der Meer, $ 255.
1149. Vgl. Van der Meer, Si 159, 162, 255.
1150. Moors, $ 20.
1151. Pols. $ 240 noot 35 vermeldt een Sittards roeyl "rol" uit 1683.
1152. Zie ook Van Loey II, S 39. Aant•
1153. $ 29-32.
1154. S 29-32.
1155. 5 29-32.
1156. $ 30.
1157. $ 30-32.
1158. Moors, S 20.
1159. Tille, SS 59, 81.

Zie ook Tille. SS 63.1. 85.1.

1160. Van der Meer, S 256.
1161. $ 30.
1162. S 31.
1163. $ 32.
о

1164. Moors, S 20.

Het voorbeeld huys St .-Truiden 1300 kan hier niet meegerekend

worden, aangezien dit charter niet van 1300, maar van +_ 1400 dateert (BuntinxGysseling, blz. 7 Correctienoot).
1165. Tille, SS 59, 81 .
1166. Van der Meer, 55 160, 256.
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1. DB verbinding al_ + dentaal wordt hier en in het vervolg van deze paragraaf
door ons weergegeven in de inlautende vorm aid, die dus ook de auslautende
vorm alt in zich opneemt.

Hetzelfde geldt voor de spelling eld, old en oud

t.a.v. nog te behandelen -elt, -olt en -out, en eveneens voor andere nog
te vermelden ontwikkelingen.
2. In de desbetreffende passages gaat het om het opsmukken van een requiemmis
o

mit еупе<ф> bauytke ind vier kertsche<n> resp. mit kertssen ind bauyts •
o

Bedoeld is met bauytke waarschijnlijk, het mnl. baudekijn

(mlat. baldakinus,

baudakinus], hier in de betekenis "lijkwade, lijkkleed" (Mnl. Wb. I, kol.
601), welke betekenis ook wel van toepassing is op de pi.-vorm bauyts.
3. Vgl. Schönfeld, § 60, Leenen, Oud, blz. 305, 339 en Leenen, Klankgrenzen,
blz. 2 vlg.
4. $ 35.
5. 5 10.
6. { 35.
7. Schönfeld, i 60; Leenen, Oud, blz. 305, 339 vlg.; Leenen, Klankgrenzen,
blz. 2 vlg.
8. Deze naam heeft als tweede element oorspronkelijk -wald [Van der Schaar,
blz. 211 s.v. Richolt) . Blijkens een nevenvorm als Rijkhout [Van der Schaar,
blz. 211) is er verwarring opgetreden met -hout = ohd. os. hold (Franck-Van
Го]
Wijk, blz. 264 s.v. Hou), weshalve wij Rykout 1379 И onderbrengen bij wgerm.
-old.
9. Vgl. И 26, 28.
10. Vgl. J 2Θ.
11 . $ 28.
12. § 3 5 .
13. 5 26.
14. И 26, 35.
15. Schönfeld, $ 60; Leenen, Oud, blz. 305, 339 vlg.
16. Frings-Schieb I, blz. 16 vss. 90B, 934, blz. 22 vs. 5331, blz. 24 vss. 5331,
5359 en blz. 45, 48, 53, 74; Frings-Schieb XIII, blz. 6 vs. 1034, blz. 10
vs. 1147.
17. Deschamps-Gyssel ing, blz. 46.
18. Volgens Deschamps-Gysseling, blz. 46 met old

<

aid in bijtonige positie,

hetgeen ook geldt voor de nog te vermelden eig. cursout.
19. Volgens Deschamps-Gysseling, blz. 46 reeds gevocaliseerd in het ofr..
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20. Braekman-Gysseling, biz. 622, 62Θ, 632.
21. De Smet-Gysseling, Tristan, biz. 210 vlg., 229.
22. Zie voor Gudenbiezen overigens ook de inmiddels verschenen studie van JansenSieben, meer bepaald Jansen-Sieben, blz. 164-173.
23. Deze vorm vinden wij in hetzelfde fragment en met dezelfde hand geschreven
als de nog te vermelden voorbeelden Spaden, Woters, Arnot, Arnots CBuntinxGysseling, blz. 215 hand 0).

Echter staan de voorbeelden Woter en Arnotde

in fragmenten die geschreven zijn door twee andere handen : hand L CBuntinxGysseling, blz. 128) en hand D CBuntinx-Gysseling, blz. 21ЕЛ.
24. Deze vorm treffen wij, zonder dat deze afgekort is in het or., aan op blz.
223, fragment XLIIII, van Buntinx-Gysseling.

De spelling Arnouts, Arnoude

in dit zelfde fragment berust o.i. derhalve op een verkeerde oplossing door
de uitgevers van de afkorting Ar.
25. Tille, $ 4.
26. Vgl. Tille, f 4 en f 11.5.7.
27. Tille, $ 26.
28. Vgl. Tille, И 26, 29.3.
29. Het betreft hier het voorbeeld woyden pret. 3 pi.

Volgens Holmberg, blz. 71

komt een vorm woyden voor in een Gelders charter uit 1312.
30. Tille, $ 33.
31. Vgl. Tille, И 33, 39.4.
32. Als voorbeeld staat hier scoyde "schuld" dat.s.

Ook hier geeft Holmberg, blz.

71 als bron van een voorbeeld scoyde een Gelders charter van 1312 aan.

Zowel

Holmberg als Tille heeft dus, bij afwijkende datering — m e n zie hier nog
Holmberg, blz. VIII —hetzelfde document op het oog.

Alleen vermeldt Tille

niet de vorm Woyter, die Holmberg, blz. 71 wél geeft.
33. Wij wijzen hier nog op de mededeling in Kern, $ 78, dat Π 1349 voor aid
regelmatig aud heeft.
34. Zie ook $ 28.
35. Holmberg, blz. 73 noot 1.
36. Holmberg, blz. 72 noot 2.
37. Van der Meer, И

68, 108, 263; Holmberg, blz. 71.

38. Van der Пеег, $} 68, 154, 171, 264; Holmberg, blz. 71.
39. Vgl. floors, $ 11 .
40. Moors, 5 11 blz. 377. Ds mededeling in Moors, Í 11 blz. 377: "aide pass, in
Maas van 1391 af", is foutief : 1391 moet namelijk 1381 zijn : men zie
Moors' charter 109 van 8 mei 1381 [Moors, blz. 241-243) met de vormen aide
en alden.
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41. Taalschat, $$ 7, 26.
42. Holmberg, biz. 71.
43. Holmberg, biz. 70 vlg.
44. Noldus, blz. ВО.
45. Holmberg, blz. 72 vlg.
46. Kern, $ 7Θ.
47. Zie voor de etymologie van de Ned.-Limb, plaatsnaam SpaubeeK . De Vries,
Plaatsnamen, blz. 15B . Spaltbeche 1148.
48. Kern, $ 76.
49. Noldus, blz. ВО.
50. Noldus, blz. ВО.
51 . Noldus, blz. ВО.
52. De Smet-Gysseling, Floyns, blz. 1B4, 1ΒΘ, 196.
53. Holmberg, blz. 69 vlg., 104 vlg.
54. Kramer II, $5 1, 16, 18.
55. Scheben schrijdt dat tot 1423 in haar materiaal een Gulikse oorkonde van
1376 de enige voorbeelden van l-vocalisenng in germ, aid en old oplevert .
Scheben, blz. 13.
56. Niet ter zake doende varianten zijn buiten beschouwing gelaten.
57. Zoals wrj in het verdere verloop van deze paragraaf nog zullen zien, is het
type ould als regel ontstaan uit wgerm. old, uld.

Gezien verder de, overigens

niet in ons materiaal voorkomende, nevenvorm Reinhold [Van der Schaar, blz. 209)
kunnen wij aannemen dat een vorm als Reynoult, misschien ook Reinolde

m.var.,

eigenlijk geen tweede lid -wald CVan der Schaar, blz. 209) , zoals aanwezig in
Reynalt, maar eerder, door verwisseling, het element -hold herbergt. Vgl.
voor deze kwestie, die niet bijzonder belangrijk is, nog onze noot bij de
o

Sittardse voorbeelden rij kout, Rykout 1379 M.
5B. Bach, 5 65.
о

59. Asr'ehl Hoimberg, blz. 17 en eigen onderzoek.
60. Dorr, blz. 7, 10 en eigen onderzoek.
61. Langenbucher, blz. 43, 66, Θ2, 117, 137, 163.
62. Hoimberg, blz. 71.
63. Dornfeld, $$ 17, 32, 35.с, 36.b, 37.b.
64. Dornfeld, $ 37.b.
65. Damave, blz. 13 vlg., 17, 104-106, 121, 126, 130 vlg.
66. Vgl. $ 4.
67. Van Sterkenburg, blz. 122, 124, 174. Zie voor de voorafgaande passage ook
het overzicht in Jansen-Sieben, blz. 174, dat echter minder vollpdig is dan
het onze .
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6B. Leenen, Oud, blz. 344. Zie ook Leenen, Klankgrenzen. blz. 3.
69. Leenen, Oud, blz. 335. Zie ook Leenen, Klankgrenzen, blz. 4.
70. Leenen, Oud, blz. 342.
71. De huidige gold-lijn loopt in Limburg een stuk westelijker dan de alt-lijn :
Leenen, Oud, blz. 321 en overzichtskaart.
72. Van Ginneken, Correlatie, blz. 307. Hier schrijft Van Ginneken, nadat hij
gehandeld heeft over de Vlaams-Brabantse 1-vocalisering : "Maar daar deed
Limburg niet aan mee".
73. Van Ginneken, Correlatie, blz. 307 vgl.j Tans $ 31. Wij nemen overigens in
onze onderhavige paragraaf de fonetische transcripties van Van Ginneken over,
evenals trouwens die van Leenen, Tans, Holmberg en Dornfeld [vgl. $ 5).
74. Tans, 5 31 .
75. Van Ginneken, Correlatie, blz. 309; Tans, И 31, 46.
76. Van Ginneken, Correlatie, blz. 307. Deze zaak wordt nog gecompliceerder,
doordat Van Ginneken hier letterlijk schrijft

"oude aw-vormen".

Uit toe

lichtend materiaal —maudvate Cilaastr. Stat. Boek], saut, aud, gewaud (Limb.
Sermoenen) — o p blz. 307, noot 2, blijkt dat hier oude au-spellingen bedoeld
zijn.
77. Van Ginneken, Correlatie, blz. 30B; vgl. Tans, § 31.
7Θ. Van Ginneken, Correlatie, blz. 307.
79. Tans, Í 46.
60. Tans ziet dus in deze ou_ een monoftong; vgl. nog Tans, f 46 blz. 134.
BI. Holmberg, blz. 75 noot 2.
B2. Leenen, Oud, blz. 310.
B3. Leenen, Oud, blz. 316.
84. Leenen, Oud, blz. 342. Zie ook Leenen, Klankgrenzen, blz. 4.
B5. Jansen-Sieben, blz. 163.
B6. Leenen, Oud, blz. 342. Zie ook Leenen, Klankgrenzen, blz. 3 vlg.
87. Zie ook Leenen, Klankgrenzen, blz. 3; RND 8, kaart 50 vlg.; RND 10, kaart 50
vlg.; Weijnen, Í 84; Weijnen, Schema, f 20; Jansen-Sieben, blz. 161; Franck.
Schriften, blz. 505.
ΒΘ. Tans, Π

31, 46.

89. Leenen, Oud, blz. 307 vlg.
90. Leenen, Oud, overzichtskaart.
91. Dols, blz. XXXVII.
92. Van der Heijden, blz. 3.
93. Dols, blz. XXXVIII.
94. Van der Heijden, blz. 10.

Zie ook Dols, $ 127 noot 75.
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95. Dols, $ 74; Van der Heijden, blz. 10.
96. Dols. H

127, 129, 140; Van der Heijden, blz. 43.

97. Van der Heijden, blz. 13.
9Θ. Van der Heijden, blz. 10.
99. Van der Heijden, blz. 40.
100. Van der Heijden, blz. 105.
101. Vgl. Schönfeld, $ 60.
102. Van der Heijden, blz. 35, 137.
103. Holmberg, blz. 73-75.
104. Van der Meer, $ 10B.
105. Van Ginneken, Correlatie, blz. 307 vlg.
106. Tans, 5 31.
107. RND B. kaart 50 vlg.
10Θ. Jansen-Sieben, blz. 170 vlg.
1G9. Zie ook ί 4.
110. Enig materiaal uit (Gelders-) Kleefse charters treffen wij nog aan in
Holmberg, blz. 71 vlg.
111. Leenen, Pud, blz. 344. Zie ook Leenen, Klankgrenzen, blz. 3.
112. Leenen, Oud, blz. 329.

Zie voor de "schouder"-lijn de overzichtskaart in

Leenen, Oud.
113. Leenen, Oud, blz. 333.
114. Holmberg, blz. 127.
115. Wanneer Otten voor Sittard schrijft : "In den älteren Urkunden aus der
Periode 1400-1450 gibt es ebenfalls keine Vokalisierungsspuren" (Otten, } 24),
kan hij dus alleen de representatie van ogerm. aid op het oog hebben. Bovendien hebben wij met vermelde uitspraak nog geen interpretatie gevonden van
de vormen bauytke en bauyts in 1421 .
116. Zie ook Van der Heer, 5 263.
117. Zie ook Tille, $ 11.5.
1 3? fl

118. In de Gulikse charters vinden wij beheltenisse reeds in 132B (L III 236

)

119. Leenen, Oud, blz. 307-309, 313, 316-318, 320, 322 en overzichtskaart; Leenen,
Klankgrenzen, blz. 3 en overzichtskaart; RND 8, kaart 50 vlg.; RND 10, kaart
50 vlg.; Weijnen, 5 Θ4; Van der fleer, $ 262.
120. Van der Пеег, $ 262.
121. Leenen, Oud, blz. 344 vlg.

Zie ook Leenen, Klankgrenzen, blz. 3.

122. Jansen-Sieben, blz. 175.
123. Leenen. Oud, blz. 318-322 en overzichtskaart; Leenen, Klankgrenzen, blz. 3
en overzichtskaart; Van der Heer, f 262; RND 10, kaart 50 vlg.
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124. Dtten, $5 24, 29.
125. Leenen, Oud, blz. 344 vlg.
126. Zie voor het Gelders oud-gebied van Grave en Nijmegen met omgeving Leenen,
Oud, blz. ЗОВ en overzichtsKaart; RNO 10, Kaart 50 vlg.
127. Leenen, Oud, blz. 315.
128. Zie ook Tille, blz. 5.
129. Tille, $ 11.5.
130. Schönfeld, $ 60. Opm. 1.
131. Van der Meer, $ 262 vlg.
132. Van der Heer, $ 108.
133. Van der Meer, $ 5.
134. Í 2 .
135. $ 2.
136. Van der Meer, $ 265.
137. Holmberg. blz. 73 noot 1.
13Θ. Kern. Í 79.
139. Van Sterkenburg, blz. 145. Een ontfoulten "deplicare" in Fragm. Berns Gloss.
beschouwt Van Sterkenburg als ontsporing : Van Sterkenburg, blz. 127.
140. Dornfeld. S$ 32, 37.b.
141 . Dornfeld. § 37.a.
142. Dornfeld, i 37.с.
143. Leenen, Oud, blz. 343.
144. Leenen, Oud, blz. 343.

Zie ook Leenen, Oud, blz. 323 vlg.

145. Leenen, Oud, blz. 343.
146. Van Ginneken, Correlatie, blz. 307.
147. Tans, i 31 noot 103.
148. Kern, i 79.
149. Leenen, Oud, blz. 340.
150. Zie voor ofг. coulte en de -concurrerende vormen coultre, colte, coûte etc.,
evenals voor mlat., mnl., mnd. en mhd. representanten van bedoeld woord
Mnl. Wb. III. kol. 2202.

Hoofdstuk б

1. Vgl. Van der Schaar, biz. 242 s.v. Tiele.
2. De voorbeelden voor de plaatsnaam "Meurs", du. Mors, brengen wij onder voor
behoud onder in deze paragraaf.

Hoewel wij kunnen aannemen dat deze naam

"deutet auf sumpfiges Wasser oder Gelande" [Bahlow, biz. 340), is een exacte
etymologisering van de stamvocaal ervan blijkbaar verre van gemakkelijk

—

vgl. ook Dittmaier, blz. 207 s.v. Morsch en Franck-Van Wijk, blz. 436 s.v.
Moeras—weshalve wij bedoelde voorbeelden dan ook in deze studie verder
onbesproken laten.
3. De laatste letter is m e t meer te lezen.
4. $ 18.
5. $ 18.
6. Dols, passim; Van der Heijden, blz. 119.
7. Mnl. Wb. I, kol. 253 en Mn 1. Wb . IV, kol. 310-813.
8. Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 398 s.v. loozen : onfr. losin, -on, ohd. lösen
(nhd. losen], os. lôsian, got. lausjan•
9. Mnl. Wb. I, kol. 253 en Mn 1. Wb• IV, kol. 817-821.
10. Mnl • Wb. I, kol. 253 en Mnl. Wb. IV, kol. 811. 819.
11 . Moors, 5 9.
12. Moors, § 9.
13. Van der Heijden, blz. 5 vlg.
14. Franck-Van Wijk, blz. 10.
15. Mnl. Wb. I, kol. 202.
16. Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 383 s.v. I Licht : onfr. ohd. os. lioht.
17. Dols, 5 15.1; Van der Heijden, blz. 69.
18. Dols, $ 15.1; Van der Heijden, blz. 69.
19. Vgl. Tans, $$ 30, 41 en Weijnen, randkaart -cht > -eh bij de Dverzichtskaart.
20. Steeds : Jongeneel II, blz. 39.
21. Dols, 5 15.1 noot 2; Franck-Van Wijk, blz. 383 s.v. I Licht; Schonfeld, $ 31.
22. Moors, $ 9.
23. Van Loey II, $ 23. Dpm. 2.
24. Vgl. Dols, Í 15.1 noot 2.
25. Dols, $ 202.
26. Steeds : Tummers, Romaans, blz. 13.

Zie ook Tummers, Romaans, blz. 19 en

De Vries, Plaatsnamen, blz. 109. Eveneens kan gewezen worden op oude spellingen voor de Gelderse plaatsnaam Tncht · Trejectum 1148, Tniectum 1129 :
De Vries, Plaatsnamen, blz. 168.
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27. Vgl. Schönfeld, $ 67 vlg.
2B. Tummers, Romaans, blz. 13.

Zie ook, о.m. voor de consonantontwikkeling et >

cht. Tummers, Romaans, blz. 19 vlg. en Franck-Van Wijk, blz. 707 s.v. Trechter.
29. Vgl. Mnl • Wb. VIII, kol. 693.
30. Hoors, § 9.
31. Franck-Van Wijk, blz. 154 s.v. II Elf.
32. Lexer I, kol. 520, 526.
33. Deze vorm wordt vermeld in Franck-Van Wijk, blz. 154 s.v. II Elf •
34. Mnl. Wb. II, kol. 611.
35. Van der Heijden, blz. 117.
36. Franck-Van Wijk, blz. 714.
37. Zie Kaufmann, blz. 151 s.v. Saarwerdsn : "Flußinsel od. -halbinsel in der
Saar" en Franck-Van Wijk, blz. 768 s.v. III Waard : ohd. warid, werid "eiland".
3Θ. Franck-Van Wijk, blz. 100.
39. Zie $ 26.
40. Zie voor de gehele volgende passage onze uiteenzetting over bonre etc. in
$ 26.
41 .Vgl. $ 30.
42. Vgl. i 31.
43. $ 26.
44. tini. Wb. II, kol. 1000.
45. Mnl. Wb. II, kol. 997.
46. Mnl. Wb. II. kol. 1001.
47. Mnl . Wb. II, kol. 1000 vlg.
4Θ. Zie voor nsitt. [ gdbree:k31ik ]

Dols, i 66 en Van der Heijden, blz. 35.

49. Van der Heijden, blz. 30.
50. Tille, H

12, 111 , 113.7.

51 . Moors, $ 9.
52. Moors, $ 2Θ.
53. Moors, $ 9.
54. Dols, $$ 124, 137 noot Θ.
55. Van der Heijden, blz. 11 θ.
56. Dols, $f 24, 26, 224; Van der Heijden, blz. 102.
57. Van der Heijden, blz. 22.
58. Van der Heijden, blz. 100.
59. Van der Heijden, blz. 127.
60. Van der Heijden, blz. 43.
61. Dols, passim; Van der Heijden, blz. 119.
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62. Van der Heijden, biz. 135.
63. Vgl. Dols, $ 203 en Van der Heijden, biz. 107.
64. Van der Heijden, biz. 35.
65. Van der Heijden, biz. 25.
66. Vgl. Van der Heijden, biz. 127.
67. Dols, $ 135; Van der Heijden, biz. 127.
68. Dols, $ 135; Van der Heijden, biz. 127, 130.
69. Dols, $ 135.
70. Van der Heijden, biz. 51 vlg.; vgl. Dols, $ 105.
71. Vgl. Dols, $ 159 noot 4 en Van der Heijden, blz. Θ6.
72. Van der Heijden, blz. 13.
73. Van der Heijden, blz. 105.
74. Van der Heijden, blz. 40.
75. Van der Heijden, blz. 42.
76. Voor "vorK" heeft het nsitt. [vSrsjét] : Van der Heijden, blz. 121.
77. Vgl. ook $ 26.
78. Vgl. de voorbeelden van enkelspelling die wij vermelden in ff
t/m 20» 26, 28, 36.

10 vlg., 15

Een doublet is 1439 weerde<h> (3x) - werde<n> , terwijl

er regelmatig zulke spellingwisselingen voorkomen tussen de originelen enerzijds en de afschriften anderzijds, hetgeen kan worden vastgesteld o.a. met
behulp van het spellingoverzicht in de volgende paragraaf.
79. Zie voor de gehele volgende passage Van Loey II, $ 3.
f 13. Opm., f 23. Ogm. 2, f 2B.

Opm. 3, $ 12. Opm.,

Opm., $ 29, f 34. Opm. 2, f 39. Aant-,

f 52. Opm. 2, f 79.
80. Zie voor de volgende passage Van der Neer, $ 251-253.
81. De Venlose spelling ij in smijt, mij Ik, tijmrluyde

etc. [Van der Meer, ff

138, 251] kunnen wij hier echter, zoals reeds aangeduid — z i e ook onze f 18
beter niet meerekenen.
82. Van Sterkenburg, blz. 125, 127, 140 vlg. 145, 179, 184.
83. Zie ook Taalschat, f 24.
84. Deschamps-Gysseling, blz. 42, 67, 70.
85. Deschamps-Gysseling, blz. 40-42.
86. "hout" ?
87. Vgl. Notermans, blz. 90.
88. Franck-Van Wijk, blz. 176 s.v. Gat. In Oudenbiezen vinden wij vormen als
vort gaet, Kirgaet [< Kirkgaet ?), naast ane Hvnt gat, etc.
89. Moors, S 9.

Het materiaal is door ons gerangschikt.

90. Taalschat. $$ 14, 18, 24, 30.
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91. Sic.
92. Braekman-Gysseling, biz. 622 vlg.
93. De Smet-GyssBÜng, Tristan, blz. 21D.
94. Holmberg, blz. 22.
95. Kramer II. И

6, В, 12, 15.

96. Steeds : Äsdahl Holmberg, blz. 13.
97. Asdahl Holmberg, blz. 14.
9B. Dörr, blz. B-1D.
99. Vgl. Kluge, blz. 194.
100. Bach, H

28-32, 34 vlg., 45.

101. Langenbucher, blz. 162. Zie ook Langenbucher, blz. 5Θ, 63, 14B-150.
102. Langenbucher, blz. 126, 131.

Zie ook Langenbucher, blz. 5Θ. 64, 116.

103. Langenbucher, blz. 163.
104. Langenbucher, blz. 160.

Evenwel moeten wij hier wijzen op het bestaan van

ohd. hovastat Cnaast os. hofstedi) : Franck-Van Wijk, blz. 256 s.v. Hofstede.
105. Langenbucher. blz. 120, 143, 160, 164.
106. Langenbucher, blz. 164.
107. Langenbucher, blz. 133, 164.
108. Dornfeld. И

14-17. 37.a. 63, 78.

109 . Damave, blz. 13.
110. Steeds : Damave. blz. 13-15, 120 vlg., 130.
111. Damave, blz. 114, 120.
112. Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 707 s.v. treffen.
113. Zie de volgende paragraaf.
114. Zie voor deze twee bronnen nog Kern, Í 16.
115. Vgl. Kern, { 1 6 .
116. Vgl. Van Loey, Bijdrage, blz. 164-182.
117. Vgl. Van Loey. Bijdrage, blz. 173 vlg.
118. Zie ook nog de gegevens dienaangaande bij Van der Meer, Í 253.
119. Vgl. Van Loey, Bijdrage, blz. 169-174.
120. Zie ook Van der Meer, $ 253.
121 . Moors, Í 9.
122. Zie voor de gehele volgende passage Tans, hoofdstuk III passim en И
123. Leenen, Oud, blz. 325-327.

Zie ook Leenen, Klankgrenzen, blz. 8 en overzichts-

kaart.
124. Leenen, Oud, blz. 337.

92, 94.

Zie ook Leenen, Klankgrenzen, blz. 8.

125. Taalkaart Gras; RND 8, kaart 69; RND 10. kaart Б9.
126. RND 8, kaart 26, 2B. 32, 77 en RND 10, kaart 26. 2B, 32, 77.
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127. RND 8, kaart 21 en RND 10, kaart 21.
12B. Van der Meer, Π

104, 134, 14Э.

129. Van der Meer, И

105-107, 128 vlg., 151, 170, 252.

130. Leenen, Oud, blz. 308, 322, 340, 343. Zie verder Leenen, Klankgrenzen, blz
3 vlg., Dornfeld, $ 37.b, RND 10, kaart 51, Tans, $5 31, 46 en onze vorige
paragraaf.
131. Zie ook Weijnen, $ 62.
132. Otten, Η

23. 29.

133. Zie ook Kern, $ 109.
134. Van Loey I, Í 58.с met Dpm. 1.
135. Van Loey I, $ 58.c. Opm. 1; Van Loey II, § 3.
136. Vgl. Van Loey I, $ 58.c. Opm. 1.
137. Dols, $ 135.
138. Hoors, $ 16. De vorm woerden wordt hier verkeerdelijk gecatalogiseerd als
woert.
139. Schönfeld, 5 57. Opm. 6» zie ook Schönfeld, i 183.
140. Dols, $ 15 noot 7.
141. Tille, Π 31, 39.2. Zie verder onze $ 28.
142. * 34.
143. Vgl. 5 34.
144. Zie voor de voorafgaande passage ook $ 34.
145. $ 34.
146. Vgl. f 34.
147. $ 34.
148. Van Loey II, Í 39. Aant.
149. Zie ook $ 34.
150. Vgl. {$ 10, 34.
151. De spelling y in -nys vormt dienaangaande geen hinderpaal, vgl. i 18.
152. Hoors. $ 19.
153. Ппі. Wb. VII, kol. 1508.
154. Franck-Van Wijk, blz. 825.
155. Nheerl. [ zöld3r ] : Jongeneel II, blz. 75.
156. Lexer II , kol. 1051, 1053 vlg., 1293.
157. Zie voor de voorafgaande passage nog $ 29.
158. Van Loey II, $ 79; Mnl . Wb. II, kol. 352.
159. H

26, 33.

160. Paul-Moser-Schröbler, $ 116.2.
161 . Hellinga, blz. 22.
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162. Tans, 5 43.
163. Vgl. ook Leenen, Oud, biz. 323 en Leenen, КIankgrenzen, blz. В.
164. Wij vestigen dienaangaande de aandacht op Van Loey, Bijdrage, blz. 176-162;
Van Loey II, $ 3. Opm. 3; Franck, Schriften, blz. 337 vlg.; Van der Пеег,
$ 251 vlg.; Tans, hoofdstuk III passim en H

92, 94; Weijnen, 5 62.

165. Weijnen, $ 62; Tans, hoofdstuk III passim en $$ 92, 94; Van der Meer, $ 252.
166. De laatste twee letters zijn niet meer te lezen.
167. 7ie, ook t.a.v. Sarwerden, Sarwerde<n> in 1443 l\l, voor de herkomst van de
plaatsnaam Saarwerden : Kaufmann, blz. 151 ("Flußinbel od. -halbinsel in
der Saar"], Dittmaier, blz. 254 ("Die Fluß η. Saar} Sahr ... sind vordeutsch")
en Franck-Van Wijk, blz. 76B s.v. Ill Waard [ohd. warid, werid "eiland").
168. In het charter 1443 N, en uiteraard ook in het afschrift daarvan (vgl. $ 3),
staan talrijke voorbeelden van "klankverschuiving", welke echter in deze
studie slechts terloops ter sprake worden gebracht С vgl. J 1).
169. Zie voor de etymologie van de plaatsnaam Sittard : Schrijnemakers, Sittard.
passim en de aldaar aangevoerde literatuur.
170. $ 18.
171. Franck, H

112, 218; vgl. ook Van Loey I, Í 33.b.

172. Franck-Van Wijk, blz. 302 s.v. Kerspel; zie ook J 18.
173. Vgl. Dols, i 1 .
174. Dols, H

193, 210; zie ook Dols, 5$ 93, 123, 175, 183 en Van der Heijden,

blz. 6.
175. Zie voor mnl. an : Mnl. Wb. I, kol. 65.
176. Mnl. Wb. I, kol. 65.
177. Steeds : Franck-Van Wijk, blz. 3.
178. $ 10.
1 7 9 . Franck-Van W i j k , b l z . 2 ; M n l . Wb. I ,
1 8 0 . Franck-Van W i j k , b l z .
1 B 1 . Steeds : Í

k o l . 63.

2.

9.

182. « 26.
183. Zie voor de laatste passage И
184. Vgl. Franck, И

23, 26.

6, 13 vlg., 53 en zie in onze studie И

20 t/m 32, 35.
185. Zie $$ 10 vlg., 17 t/m 20, 26, 28.
186. Í 18.
187. Vgl. Franck-Van Wijk, blz. 274 s.v. Immer.
188. $ 19.
189. $ 19.
190. i 32.

6 t/m 10, 12 t/m 17,
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191. i 32.
192. Я IB, 20. Wij hebben hier het oog op de eerste lettergreep van derttach
e.var.
193. Franck-Van Wijk, blz. Θ29 s.v. Zulk; Schönfeld. $ 53.
194. 5 17.
195. Zie ook $ 17.
196. Steeds : $ 29.
197. Van Haeringen, blz. 179 vlg.; Mnl. Wb. IX, kol. 440. 44B; Schönfeld, 5 149.
198. Dols, i 194; Van der Heijden, blz. 119.
199. Beide : Dols, Í 194.
200. i 12.
201. Vgl. Van der Heijden, blz. 23.
202. Franck-Van Wijk, blz. 735. Zie echter ook Van Haeringen, blz. 179 vlg.
203. Zie voor het mrijnl. [-liX(-) ] Ramisch, Í 18, Frings, Studien, f 169, en vgl.
Schrijnen, Isoglossen, blz. 38, met kaart 3; Leenen, Klankgrenzen. blz. 2 en
overzichtskaart.
204. Vgl. voor het nsitt. [- likt-)] o.a. Pols. Í 66 en Van der Heijden, blz. 35,
38 : [ g3bree:k31ik ] "gebrekkelijk, zwak, broos", [ g3sjpree:k3lik ] "spraakzaam, minzaam".
205. Franck. $ 20) vgl. Schönfeld, $ 94 en zie ook Weijnen, Schema, Í 23.
206. Paul-Moser-Schröbler, $$ 23.b, 26; Weinhold, i 16.

Zie ook Dörr, blz. 17 en

Damave , blz . 21 .
207. Paul-Noser-Schröbler, Я 23.b, 26; Weinhold, $ 16. Zie voor de oorspr. lange
vocaal in -ric(h) e.var. Van der Schaar, blz. 212 s.v.

-rik-. Wij verwijzen

overigens ook naar Dörr, blz. 31 s.v. rich.
208. Vgl. Van der Meer, Я 222, 229; Otten, Я 9, 29 en zie ook Schrijnen, Benrath,
blz. 250; Schrijnen, Taalgrenzen, kaart tussen blz. 84 en blz. 85; Leenen,
Klankgrenzen, blz. 1 vlg. en overzichtskaart; Frings-Van Ginneken, overzichts
kaart .
209. Zie ook Franck, $ 20.
210. Zie voor de oorspr. lange vocaal in de tweede syllabe van didderen 1349, 1360
Van der Schaar, blz. 65 s.v. Diether en blz. 121 s.v. -her-.
211. Dols. Я 202, 205.
1337
212. Overige voorbeelden uit Lacomblet zijn o.a. te vinden in L III 314
, L III
325 1 3 4 B . L III 341 1 3 3 9 , L III 345 1 3 3 9 , L III 346 1 3 3 9 , L III 368 1 3 4 1 .
1342
1353
L III 372

J

. L III 512

213. Vgl. Weijnen, $ 63 en zie ook Bach, $ 38.
214. Franck, 5 20.
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215. Zie voor de volgende passage fini. Mb. Ill, kol. 347.
216. Vgl. Franck-Van Wijk, biz. 238 s.v. I Heer en Schönfeld, ί 124. Opm. 2.
217. Zie ook Bach, 5 96 en Dornfeld, $ 41, voor de in Göllheim en Hagen voorkomende
spelling her resp. er voor eigennamen, t.a.p. eveneens verklaard als een
geval van vocaalreductie.
218. Moors, $ 8.
219. Vgl. nsitt. [ lei:v3n(h)ee:r], [ lei :v3nCh)ee:гкЭ ] "lievenheer, kruisbeeld" :
Dols, $ 15.1 en Van der Heijden, blz. 70.
220. Vgl. ook Franck, f 20, Weijnen, Schema, $ 23 en onze $ 24.
221. Moors, $$ B, 20.
222. Vgl. echter Franck, i 20.
223. Vgl. Schönfeld, И

32, 165 en Franck-Van Wijk, blz. 809.

224. i 2 0 .
225. Vgl. Otten, H

8, 29 en zie ook Schrijnen, Benrath, blz. 250; Schrijnen.

Taalgrenzen, kaart tussen blz. B4 en blz. 85; Leenen, Klankgrenzen, blz. 1 vlg.
en overzichtskaart; Frings-Van Ginneken, overzichtskaart.
226. i 1 8 .
227. H 28, 35.

228. Steeds : i 18.
229. 5 2 8 .
230. Franck-Van Wijk, b l z . 759; S c h ö n f e l d ,
231. Schönfeld, í

S 124. Opm. 2 .

57.f.

232. Zie voor ohd. fursto : Schützeichel, Wörterbuch, blz. 62; Franck-Van Wijk, blz.
759 s.v. I Vorst.
233. Í 29.
234. i 29 vlg.
235. Ohd. furisto : Schützeichel, Wörterbuch, blz. 62; Kluge, blz. 225; FranckVan Wijk, blz. 759 s.v. I Vorst•
236. Mnl. Wb. III, kol. 1737.
237. Franck-Van Wijk, b l z . 3B9 s . v . I I I

-loos.

23B. Franck-Van Wijk, b l z . 399 s . v . I I Los.
239. S l e c h t s voor Sarwairde<p> 1428, Sarwerden, Sarwerde<Ti> 1443 N, p o r t e r e . v a r .
o

0

1390 e . V . , mutsoen 1368, vernucht 1428, l u t z l a c h (A) 1446 t r o f f e n w i j
geen v e r g e l i j k b a r e n s i t t .

tegenhangers

aan.

2 4 0 . Van der H e i j d e n , b l z . 2 3 .
2 4 1 . Van der H e i j d e n , b l z . 127.
2 4 2 . Van der H e i j d e n , b l z . 4 2 .

2 4 3 . Dols, H 15. I l l , 61 noot 6 1 ; Van der Heijden, b l z . 128.

hier
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244. Dols. $$ 24, ВО; Van der Heijden, biz. 130.
245. Van der Heijden, biz. 50.
246. Van der Heijden, biz. 73.
247. Pols, passim; Van der Heijden, biz. 119.
24B. Pols, i 63 en blz. 1B2 noot 12; Van der Heijden, biz. 45.
249. Zie ook Я
250. H

6 t/m 11, 12 t/m 16, 21 t/m 27, 29 t/m 32.

1B, 35.

251. $ 29.
252. Zie 5 29.
253. Zie verder het overzicht aangaande "voort-)" in i 29.
254. Vgl. Moors, $ 7; Taalschat, Si 53 vlg., 56 vlg., 69 vlg., 73 e.a.; Kern,
И

73.1.Ь, 111; Van der Meer, } 230-247; Tille, И

104.2.4, 137, 140.3, e.a.

en zie ook Bach, § 9B; Langenbucher, blz. 60 [zwei Iff, zweylff], 93 [huyss) ,
116 iseyss e.var, "zes"), 122 [ouerleyfft pres. 3 s.), 139 (Jonffrauwen,
o

junffrauwen в.var.)a Hagen, f 10Θ, 110.
255. $ 21.
256. $ 19.
257. $ 22.
25B. Vgl. Otten, H

9-12, 29 en zie ook Schrijnen, Benrath, blz. 250; Schrijnen,

Taalgrenzen, kaart tussen blz. 84 en blz. 85; Leenen, Klankgrenzen, blz. 1 vlg.
en overzichtskaart; Frings-Van Ginneken, overzichtskaart.
259. 5 28.
260. f 29.
261. $ 30.
262. $ 15.
263. $ 35.
264. Zie f 35 en vgl. Van Loey I, f 58.c.
265. Taalschat. $ 2.
266. Van Loey. Bijdrage, blz. 19-23; Van Loey II, H

41.a, 58.a, 60.a. 66.a. 69.a,

76.2, B5.a, BB.a.
267. J 21.
26Θ. Zie ook $ 1B.
269. Vgl. $ 22.
270. Vgl. $ 1В en het in de vorige paragraaf geschrevene over de grafieën ij en y.
271 . $ 29.
272. 5 21.
273. 5 15.
274. 5 15.
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275. Frings-Schieb I, passim.

Zie ook Frings-Schieb XIII, passim.

276. Deschamps-Gysseling, blz. 40-46.
277. floors, blz. 109-112 en f 9.
27B. Vgl. Notermans. blz. 39.
279. Vgl. Notermans, blz. 40.
280. Moors, И

6, 16.

2B1. Vgl. Taalschat, $ 33.
2Θ2. Taalschat, * 2.
283. Vgl. Taalschat, $$ 4, 8, 10, 14. 16, 18, 24. 27. 30 vlg., 35, 39, 41, 43.
284. Kern, $ 10.
285. Kern, $ 10.
286. Kern, f 10.

Z i e ook K e r n , $ 1 3 .

2 8 7 . Kern, $ 4 8 .

2 8 8 . Kern. 5 1 6 .

Z i e ook Kern, И

289. V g l . Kern, H

18 v l g . , 2 6 , 3 0 , 3 9 , 4 6 .

1 7 , 2 1 , 23 v l g . , 2 8 , 3 7 . 4 7 , 5 0 , 5 3 , 5 5 .

290. Kern, ί 10.

291. Vgl. Van der Meer, Η

105, 112 vlg., 118. 121-123, 127 vlg., 131, 144 vlg., 151,

155 vlg., 160, 163, 180, 197 vlg., 209 vlg.
292. Vgl. Van der Пеег. И

113, 132, 144. 155, 160, 198, 209 vlg.

293. Vgl. Tille. $i 3, 10, 16, 22, 24.5, 27-31, 35-37, 40. 44, 46. 67 vlg.. 72. 77.
79, 194, 201, 203, 286.
294. Tille deelt mee dat "überhaupt Dehnungen vor r-Verbindungen ganz geläufig
sind" [Tille, $ 39.2).

Zie verder de in de vorige noot vermelde paragrafen in

Tille.
295. Vgl. Tille. Η

6, 10, 17, 23. 40, 46, 48, 53, 59, 64, 67, 71, 74, 77, 81, 222,

297.
296. Vgl. Tille, Я 50 vlg.. 52.3. 55 vlg.. 65-67, 69, 70.6, 73. 75, 76.3.5, 77-79,
80.2.3, 82 vlg., 86.2.3. 227, 268.
297. Braekman-Gysseling, blz. 622-624.
298. De Smet-Gysseling, Tristan, blz. 210-213.
299. De Smet-Gysseling, Floyris, blz. 184-196.
300. Zie voor deze dubbelspelling ook de mededeling in Holmberg, blz. 19 over het
optreden van i als lengteteken in gesloten lettergreep.

Verder moet erop

gewezen worden dat in Bestiaire in een aantal gevallen, in gesloten zowel als
in open syllabe, gebruik wordt gemaakt van enkel teken met bovengeschreven e :
Holmberg, blz. 20-22.
301. Holmberg, blz. 23 vlg., 30-33. 43, 46 vlg., 52 vlg., 57, 65, 101, 106.
302. Holmberg. blz. 53 vlg., 57 vlg., 61-65, 106.
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3Ü3. Holmberg, biz. 25, ВО, 69.
304. Zie vooral Kramer II, H

22, 24-27, verder Kramer II, Я

1, 5, 16, 35, 42; voor

voc. + г (+ dent.) : Kramer II, 55 4, 12 vlg., 17, 19; voor wgerm. ur- :
Kramer II, 5$ 19, 41.

Vgl. ook de opmerking in Kramer II, $ 15 dat het

gebruik van i als lengteteken in Rother alleen "Einzelfälle" betreft.
305. Vgl. Kramer II, 5 2B-34.
306. Âsdahl Holmberg, blz. 38-56.

Zie ook Âsdahl Holmberg, biz. 17-20.

307. Vgl. Dörr, blz. 6-16.
308. Steeds : Dörr, blz. 6.
309. Dörr, blz. 10.
310. Beide : Dörr, blz. 11.
311 . Dörr, blz. 11.
312. Dörr, blz. 13.
313. Dörr, blz. 14.
314. Steeds : Dörr, blz. 15.
315. Dörr, blz. 16.
316. Beide : Dörr, blz. 16.
317. Vgl. 5 37.
318. Bach, 55 43, 53 vlg., 65, 76, 83.
319 . Bach, 5 28.
320. Bach, 55 69-71, 75. 78 vlg., 81 vlg.. 84-B6, 88.

Zie ook Bach, $ 38.

321 . Bach, 5 27 vlg.
322. Langenbucher, blz. 36-43, 50, 56, 59, 62, 65, 67, 109, 139, 143 vlg., 153,
159 vlg.
323. Dornfeld, 55 10, IB.

Zie ook Dornfeld, 5 15-17.

324. Dornfeld, 55 13, 20, 41.
325. Dornfeld, 5 10.
326. Dornfeld, 55 13, 19, 21-23, 26.

Zie ook Dornfeld, $ 65-67.

327. Dornfeld, $ 43-45.
328. Damave, blz. 15, 19 vlg., 22-24, 36, 68. 71, 79 vlg., 88, 94. 37-100, 118,
122 vlg., 126, 132, 137, 143.
329. Damave, blz. 15, 19, ВО, ΘΘ, 94, 97 vlg., 116, 132, 143, 151.
330. Damave, blz. 127, 132.
331. Damave, blz. 21, 58, 73 noot 1, 87, 99, 119, 122, 129, 133, 137.
332. Zie ook ons overzicht in 5 29.
333. Zie ook onze overzichten in 5 21 vlg. en 5 30 vlg.
334. Niet ter zake doende varianten zijn bij de gelijkstelling met W I 69 A
buiten beschouwing gelaten.
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335.

Zie ook onze overzichten in § 21 vlg. en $ 3D vlg.

ЗЗБ . Van Sterkenburg, biz. 125.
337. Van Sterkenburg, biz. 141, 145, 171, 173, 164.
338. Tille, И

339. Zie И

59, 46, 4Θ, 35, 40, 46, 44.

15, 35.

340. Niet geheel uit te sluiten is de mogelijkheid dat het superscriptum in dit
laatste woord moet worden opgevat als afkortingsteken bij het in dit charter
boven loesheit staande woord p<ro>peren.

Een zodanige vorm van het desbetref

fende afkortingsteken hebben wij echter elders in onze Sitt. oorkonden niet
aangetroffen.
341. Vgl. Lasch, $ 21 .
342. Vgl. Lasch, 5 21 .
343. Vgl. Lasch, 5 21 .
344. $$ 2B. 31 .
345. Het optreden van deze doubletten staat los van het feit dat in 1379 J een
ouder charter, van 1361 (zie $ 3 ] , is opgenomen.
346. Steeds : ί 2Θ.
347. $ 19.
348. Steeds : $ 28.
349. Steeds : } 31 .
350. Vgl. Lasch, $ 21 en Moors, § 22.
351. Vgl. ook floors, 5 22.
352. Gysseling I, biz. 48.
353. Dornfeld, 5 44.
354. Vgl. Gysseling I, blz. 52 en Gysseling II, blz. 10-33, 39-42.
355. Van Loey II, И

60.a, 85.a.

356. Van Loey, Bijdrage, blz. 129.
357.

Zie

ook

ΠΟΟΓΞ,

J

22.

358. Holmberg, blz. 4-6, 77 vlg.
359. Het overzicht in Noors, f 22 is echter zeer onvolledig.
360. Zie ook J 15.
361. Tille, 5 36.

Zie ook Tille, $ 38.

362. Tille, $ 32.
363. Steeds : } 28.
364. Holmberg, blz. 6.
365. Vgl. Holmberg, blz. 77.
ЗББ. Holmberg, blz. 6.
367. 5 30.
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36Θ. Dornfeld, § 44 noot 1.
369. Lasch, $ 2 1 .
370. Zie 5 30.
371 . noors. $ 22.
372. Vgl. i

7.

Zie ook Schutzeichel. Mundart, biz. 64.
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1. Vgl. $ 1.
2. Paul-Moser-Schröbler, 5 180.2.
3. $ 3.
4. S 3 .
5. Zie voor deze spellingtendensen И
6. $ 29.

26, 2B-30.

Zie ook $ 31.

7. Van den Berg, Foniek.

Wij verwijzen hier naar de derde druk van dit werk.

In de laatste druk, de achtste, van 1976, wordt de desbetreffende passage
niet meer aangetroffen.
6. Vgl. $ 1.
9. Vgl. SS 15, 23-25, 29 vlg..
10. Dols, blz. XXXV.
11. Van Loey II, S 60.
12. Met name Caron, blz. 8, 16.
13. Tille, blz. 5.

Zie ook Tille, blz. 15-22 en passim.

14. Tille, blz. 5.
15. } 6.
16. Vgl. S 1.
17. Vgl. S 6.
18. Zie ook S 4.
19. B.v. enige malen in S 18.

- 676 -

ZUSAMMENFASSUNG
Das Objekt unserer Untersuchung ist die Vokalorthographie in den nichtlateinischen
Sittarder Urkunden aus der Zeit 1348-1450. Grundsatzlich handelt es sich dabei um
Orginalurkunden, die im Stadtarchiv Sittard und im Staatsarchiv Maastricht aufbewahrt werden.
Von zehn der in Sittard verwahrten Dokumente gibt es Abschriften in einem sich
gleichfalls im Staatsarchiv zu Maastricht befindenden Cartularium.

Diese Abschrif-

ten stammen aus der Zeit um oder kurz nach 1450 bzw. aus dem 16. Jh. Wir weisen
regelmäßig auf die Vokalorthographie in diesen Kopien hin, um einen Eindruck
zu bekommen von den Änderungen, die in diesem Bereich beim Kopieren eingetreten
sind.
Mit unserer Untersuchung der Vokalorthographie in den Sittarder Urkunden 134Θ1450 hoffen wir eine Antwort auf folgende zwei Fragen zu finden :
1. Welche Vokalschreibungen verwenden die Schreiber unserer Urkunden ?
2. Welche Möglichkeiten bietet dieser Zeichengebrauch zur Aufdeckung von Indikationen über den lokalen Laut ?
Weil im Prinzip nur Originalurkunden als Informationsträger dienen können, hat
der orthographische Vergleich von Original und Abschrift nur nebensächlichen Charakter.

Dann und wann aber können Abweichungen vom ursprünglichen Zeichengebrauch bei

Versuchen, den mittelalterlichen Lautwert (annäherend] zu bestiimen, Hilfe leisten.
In solchen Fällen bekommt der Zeichenvergleich zwischen Original und Kopie eine fundamentelle Funktion.

Schließlich ziehen wir auch dann Abschriften heran, wenn wir,

übrigens okkasionell, bei wichtigen Schreibänderungen die Zeit des Zeichenwechsels
näher zu bestimmen versuchen als es die vorhandenen Originale zulassen.
Das zur Verfügung stehende orthographische Material wird von uns hauptsächlich
in drei Kapiteln, und zwar in den Kapiteln 2, 3 und 4, untergebracht.

Ausgangspunkt

für diese Dreiteilung ist eine globale Anordnung auf westgermanischer, bisweilen
altgermanischer Grundlage, aber zugleich kommt eine bestimmte Einteilung nach Zeichenkomplexen zustande :
Kapitel 2 : Basisorthographie ist die Schreibung at-]ι komplementäre Schreibungen
sind e(-) und o(-);
Kapitel 3 : Basisorthographien sind die Schreibungen e[-) und i[-] bzw. y(-), ij(-);
komplementäre Schreibungen sind o(-], u (-), ν und a(-);
Kapitel 4 : Basisorthographien sind die Schreibungen o(-] und u (-]; komplementäre
Schreibungen sind (-) eu

und at-l.

Innerhalb dieser drei Kapitel unterscheiden wir eine Anzahl ebenfalls auf der
Grundlage des Westgermanischen (Altgermanischen) konzipierter Paragraphen, in
denen die verschiedenen Schreibungen nach graphischen Kategorien besprochen werden.

- 677 An diese Kategorisierung schlieÇit sich eine chronologische Einteilung des Materials
an, wonach eine geographische Konfrontation mit mittelniederländischen und mittelrheinischen Gegebenheiten stattfindet.

Letzteres will sagen, daß wir unser Sittar-

der Urkundermaterial einerseits global den mittelniederländischen Schreibungen in
den Grammatiken von Van Loey und Franck gegenüberstellen, es aber andererseits
kritisch vergleichen mit den Orthographien im direkteren Umkreis.

Im letzten Fall

handelt es sich um sowohl ostmittelniederländische wie mittelrheinische Quellen,
aus denen wir eine reiche Auswahl von Daten, auf der Grundlage eigener oder anderer
Forschungen, in unserer Schrift zusammenbringen.
Die betreffenden ostmittelniederländischen und mittelrheinischen Quellen werden
in einem einführenden Kapitel nach Zeit und Ort ihrer Entstehung erläutert.
Bei dieser Gelegenheit wird zugleich die von uns verwendete dialektgeographische
Terminologie [standardmittelniederländisch, ostmittelniederländisch, mittelrheinisch
usw.] erklärt.
Das in den Kapiteln 2, 3 und 4 angewandte Verfahren wird in den Kapiteln 5 und 6
beibehalten.

Kapitel 5 enthält eine Detailuntersuchung: die Schreibungen für ger-

manisches ä, δ, LJ + 1 + Dental. Kapitel 6 beschäftigt sich dagegen mit drei allgemeinen Themen.
Daß wir versuchen, unser Sittarder Haterial nach sprachchronologischen und
sprachgeographischen Gesichtspunkten zu analysieren, findet seinen Grund nicht nur
darin, daç wir gerade diese Aspekte des Zeichengebrauchs für sehr wichtig halten,
sondern ist ebensowohl eine Folge der Methode der Untersuchung des lautindikativen
Wertes der verschiedenen Graphien.

Im Prinzip geht von jeder Graphie für das Auge

eine bestimmte Lautsuggestion aus.

Diese ohne weiteres in Sittard zurückfinden zu

wollen, ist unmöglich, was schon aus der Tatsache hervorgeht, dafl sich dann häufig
bei gleicher germanischer Grundlage eine Anzahl Lautsuggestionen drängen.

Eine sehr

wichtige Hilfe bei einer annäherenden Bestimmung der gesprochenen Sittarder Sprache
bietet jedoch die heutige Situation, und zwar nicht nur die in Sittard, sondern auch
die in der engeren oder weiteren Umgebung, in die das Neusittardische eingebettet
ist.

Was wir tatsächlich tun, ist mittelalterliche Schreibungen in Berührung

bringen mit dem heutigen, von uns konsequent

herangezogenen Laut, in kleinerem,

d.h. vorzugsweise sittardschem, Madstab, Je nach dem schreibgeographischen Bereich,
an dem die Sittarder Urkundensprache Anteil hat.
Paßt die Orthographie der Sittarder Urkunden in einen schreibgeographischen Kontext, der mit dem engeren oder weiteren geographischen Lautbereich korrespondiert,
zu dem das Neusittardische gehört, dann gibt es eine positive Lautsuggestion.

Der

ideale Zustand wird erreicht, wenn eine vorzüglich "Sittarder" Schreibung dem im
Neusittardischen herrschenden Laut entspricht.

Eine eventuell "Sittarder" Schrei-

bung finden wir übrigens auf indirektem Wege, nämlich mittels Elimination der schon
anderswo vorkommenden Orthographien.

Von einer negativen Lautsuggestion ist für
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Kann, der nicht mit einem heutigen Lautbereich übereinstimmt, der auch das Neusittardische umfaßt.

Sichtend Kann hier aber auch die Schreibchronologie wirken, mit-

tels deren eine bestimmte Schreibung als hinter einer bestimmten Lautentwicklung
zurückgeblieben erkannt werden kann.
Unsere Untersuchung der sprachgeographischen und sprachchronologischen Aspekte
der Vokalorthographie der Sittarder Urkunden führt uns zu der Einsicht, dal diese
Vokalschreibung faktisch in bestimmte Kreise mit geographisch verschiedenem und
hinsichtlich der Sittarder Urkundensprache periodisch veränderlichem Durchmesser
eingegliedert ist.
Als markantester Kreis ist der anzusehen, welcher die ostmittelniederländischen
Merkmale aufweist.

Dieser Kreis, der durch die Kontrastwirkung den ebensosehr vorhan-

denen standardmittelniederländischen Zügen gegenüber Relief bekommt, hat jedoch
einen wechselnden, weiten bis sogar sehr weiten Diameter.

Einerseits finden die

ostmittelniederländischen Vokalschreibungen nämlich ostwärts durchgehends Anschluß
bei der orthographischen Situation im Mittelrheinischen, andererseits reichen eine
Anzahl dieser Elemente westwärts bis nach Brabant und gelegentlich sogar weiter.
Dieser Cmittelbrabantische-)ostmittelniederländische(-mittelrheinische) Kreis wird
in der Sittarder Vokalorthographie mehrmals von Schreibungen unterwandert, die,
grosso modo, entweder als schlechthin westlich bzw., ab und zu, eher als ausgesprochen brabantisch, oder als spezifisch rheinisch zu betrachten sind.

Von geo-

graphisch noch weiterem Umfang sind die konkurrierenden Schreibungen, die qua
Herkunft als mittelfränkisch bzw. mitteldeutsch gelten können.
Innerhalb des ostmittelniederländischen Kreises sind noch zwei innere Kreise zu
unterscheiden: ein äuOerer mit ausgesprochen mittellimburgischen Kennzeichen, ein
innerer mit möglicherweise "Sittarder" Zügen.

Im letzteren Fall handelt es sich um

zehn Spezimina.
Daft der Diameter oder, wie wir es auch formulieren dürfen, die Densität der
schreibgeographischen Kreise Änderungen unterliegt, läßt auf den ersten Blick diejenige Gruppe erkennen, die am häufigsten vertreten ist: die ostmittelniederländische.
Diese ist von Anfang an vertreten und wird im Laufe der Zeit immer stärker, wobei
das Jahr 1369 einigermaßen, das Jahr 1390 ebenso, aber das Jahr 1379 als deutlicher
Zeitpunkt der Ausdehnung hervortritt.

Eine Zunahme kennen auch die mittelrheinischen

Merkmale, und zwar ebenso in einer wichtigen Anzahl Fällen im Jahre 1379.

Viel

weniger treten in dieser Hinsicht die Jahre 1401 und 1402 in den Vordergrund.
Schließlich macht sich das Jahr 1379 als signifikanter Innovationszeitpunkt auch
geltend bei den mittellimburgischen Merkmalen.

Einen eher gemischten Charakter wei-

sen die möglicherweise Sittarder Schreibzüge auf.
jung bzw. jung, andere sind ziemlich alt bzw. alt.

Manche von ihnen sind ziemlich
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Westlichere, d.h. ge-

wöhnlich standardmittelniederländischen, viel weniger spezifisch brabantischen bzw.
brabantisch-westlichen bzw. ausgeprägt westlichen Charakter aufweisende Kontraste
lassen sich, besonders am Anfang, gleichfalls nachweisen, verblassen aber im Laufe
der Zeit.

Bei diesem Prozeß tritt das Jahr 1379 am deutlichsten als Erneuerungs-

zeitpunKt in Erscheinung, weil in den Urkunden aus diesem Jahr ein Übergang zu einem
Sprachbild mit noch stärkerem ostmittelniederländischem Charakter als früher stattgefunden hat.

In diesem Sprachbild sind auch die spezifisch

mittellimburgischen

und mittelrheinischen Elemente besser vertreten als vorher.
Es hat sich als sehr schwierig herausgestellt, der Ursache oder den Ursachen auf
die Spur zu kommen, daß das Jahr 1379 in der Vokalorthographie der Sittarder Urkunden so oft als Innovationszeitpunkt begegnet.
rungen aber als Zeiterscheinungen ansehen.

Grundsätzlich müssen wir die Ände-

Es fällt übrigens auf, daft es eine

Koinzidenz gibt zwischen dem für die Sittarder Urkunden geltenden Erneuerungsjahr
1379 und dem Zeitpunkt, da in den geldrischen Akten eine große Anzahl orthographische
Änderungen erscheint: ebenfalls 1379.
Als Erklärung für ein solches Zusammentreffen könnte eine dynastische Verbindung
in Betracht kommen.

In Sittard regiert ab 137B Reinald von Born, Sittard und Sus-

teren, der Beziehungen hatte zum Grafenhaus Jülich, das von 1379 an endgültig über
die Grafschaft Geldern regiert.

Jedoch scheinen die geldrischen Änderungen

einschneidender zu sein als die sittardschen.

Überdies handelt es sich in Geldern

um "deutsche" Einflüsse, wie Tille schreibt, dagegen sehen wir in Sittard ein verstärktes Auftreten nicht nur von rheinischen, sondern auch von ostmittelniederländischen-mittelrheinischen, von ausschließlich ostmittelniederländischen und von
limburgischen Erscheinungen.

Was beide Urkundengruppen jedoch gemein haben, ist

eine ab 1379 zu Tage tretende a-westliche Orientierung, und diese könnte in Sittard
entstanden sein unter (geldrisch-]jülichschen Impulsen.
Spätere Schreibänderungen im Vokalismus der Sittarder Urkunden sind, wie bereits
erwähnt, viel weniger zahlreich.

Die Akten der Jahre 1401 und 14D2 enthalten nur

einige neue rheinische Elemente.

Diese sind gewiß der Tatsache zuzuschreiben, dal3

Sittard 1400 an Jülich-Geldern verkauft wurde.

Im Jahre 1421 wird Sittard an Mors

verpfändet, und in diesem Umstand liegt bestimmt der Grund für die relativ große
Zahl der rheinischen Schreibzüge in einer langen Urkunde vom 29.

November 1443, die

eine Schenkung Friedrichs von Hors und Sarwerden an Dechant und Stiftsversammlung
der Sittarder Sanktpeterskirche enthält.

Wichtiger als der direkte Einfluß wird

aber die indirekte Folge dieser Ereignisse gewesen sein, weil sie ohne Zweifel zum
Weiterleben der a-westlichen Orientierung beigetragen haben.

Dadurch bekamen die

eigenen Sittarder Elemente, die Graphien aus der limburgischen bzw. weiteren,
ostmittelniederländischen Umgebung, sowie selbstverständlich auch die rheinischen

- Б О Schreibungen nämlich weitere Chancen.
Trotz der angeführten Beschränkungen haben die Sittarder Schriftstücke auf dem
Gebiet der Vokalorthographie im Vergleich zu anderen ostmittelniederländischen
Urkundengruppen die stärkste Affinität zu den geldrischen Urkunden von Tille.
Berührungspunkte mit den belgisch-limburgischen Akten von Hoors gibt es deutlich
weniger und auch hinsichtlich der Venloer Urkunden von Van der Иеег sind die
schiede auffallend zahlreich.

Unter

Übrigens ist auch der Abstand von den Sittarder Ur-

kunden zu den jülichschen selbst und den mörsschen ziemlich weit, ungeachtet der
politischen Bindungen zwischen Sittard und Jülich bzw. Mors.
Die Tatsache, daß die Vokalschreibung in den Sittarder Urkunden aus den Jahren
134B-1450 faktisch das Ergebnis einer Konfrontation schreibgeographischer bzw.
schreibchronologischer Bewegungen ist, läßt vermuten, dan den Schreibern beim
Schöpfen aus den ihnen zur Verfügung stehenden Höglichkeiten eher ein reiner
Zeichengebrauch als die Notwendigkeit von Lautangabe vorgeschwebt hat. Trotzdem braucht dieses letzte Element nicht gefehlt zu haben.

Bezüglich eventuel-

ler Sittarder Schreibzüge können wir feststellen, daß sie sich, direkt oder indirekt, gut kombinieren lassen mit dem neusittardischen Laut, was uns erlaubt, diese
Schreibungen als repräsentativ für mittelsittardische Lautwerte zu betrachten.
Auch mittellimburgische Elemente erlauben uns mit Hilfe des Neusittardischen
Schlüsse in bezug auf das Mittelsittardische, wenn wir auch nicht verkennen wollen,
dad bestimmte mittellimburgische Orthographien schon mal Lauterwartungen wecken,
die mit dem vermutlichen mittelsittardischen Wert nicht in Einklang zu bringen sind.
Das gleiche gilt grundsätzlich für die ostmittelniederländischen Schreibungen:
diese lassen sich in der großen Mehrzahl der Fälle mit dem auf Grund des neussittardischen Zustands zu erwartenden mittelsittardischen Lautwert gut vergleichen,
sind aber bisweilen gerade für Sittard nicht repräsentativ.

Was die spezifisch

mittelrheinischen Elemente betrifft, können wir schließen, daß diese gelegentlich
mit dem neusittardischen Laut in Berührung gebracht werden können und daB bei einigen anderen mittelrheinischen Schreibungen von Schreibvarianten die Rede ist, die
sich qua lautindikativer Wert auf der gleichen Stufe befinden wie ihre sprachgeographisch anders orientierte Konkurrenzformen.

Bei der Mehrheit der entlehnten

mittelrheinischen Spezimina handelt es sich jedoch um mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit nicht mit dem mittelsittardischen Vokalwert kombinierbare Schreibungen.
Die standardmittelniederländischen Elanente sind nicht von vornherein mit dem
mutmaßlichen mittelsittardischen Laut unkombinierbar, sondern haben einen positieven
Wert den mittelrheinischen Zügen gegenüber.

Keinen Parallellismus gibt es, wo es

sich um spezifisch brabantische Kenzeichen handelt, aber die Aussichten sind besser, wo von Schreibzügen die Rede ist, die aus westlichen Gegenden stammen.

Die

kombinierbarkeit von Urkundengraphie und Vokalsituation des Neusittardischen geht
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vorkommen.
Das Vorhandensein lautrelevanter Elemente, gleichviel in welchem schreibgeographischen Kontext, beeinträchtigt nicht unsere schon geäußerte Meinung, daß in bezug
auf diese Elemente von einer bewußten Wahl um des Lautes Willen gewöhnlich nicht
die Rede ist.

Wenn die Schreiber, wie dies in der Periode vor 1379 der Fall ist,

z.B. mit einer standardmittelniederländischen Schreibung anfangen, so folgen sie
einer bestimmten Schreibtradition, die sie verlassen, wenn sie einer anderen, z.B.
mittellimburgischen, ostmittelniederländischen oder sogar mittelrheinischen Spur
folgen möchten.
Hinsichtlich des eventuell lautindikativen Gebrauchs der Vokalschreibungen in den
Sittarder Urkunden spielen die Schreiber also eine ziemlich passive Rolle.

Wo bei

ihrer Wahl aus regional nuancierten, in bestimmten Fällen jedoch eher überkuppelnden
orthographischen Gruppen Kombinierbarkeit mit einer über das Neusittardische angenäherten mittelsittardischen Lautsituation besteht, ist die Indikation für Sittard
indirekt.

Wir müssen dann nämlich von den Tatsachen ausgehen, daß das Neusittardische

Teil ist eines größeren Sprachgebiets, daß diese Situation sehr warhrscheinlich auch
damals so gewesen ist und daß die für das größere Sprachgebiet gültige Schreibung
auch repräsentativ ist für das Mittelsittardische.

Wohl können wir behaupten, daß

sich so fast immer eine indirekte Indikation finden läßt, bei Konkurrenz abweichender Schreibungen, die vorzugsweise als Standardmittelniederländisch einerseits oder
als Mittelrheinisch andererseits klassifiziert werden können.

Auch dürfen wir

unseren Schreibern ein aktiveres Bewußtsein vom Verhältnis Zeichen-Laut zutrauen in
bezug auf den Gebrauch der eventuell Sittarder Merkmale.
Auf Grund der Tatsache, daß das Sittarder Urkundenmaterial nicht ausreicht, um
die erforderlichen Kommunikationsproben vorzunehmen, ist es nicht möglich ein phonologisches System der Vokale des Mittelsittardischen zu konstruieren.

Wohl können

wir auf der Grundlage von Zitaten aus unserer Schrift zu einem Vorschlag eines phonischen, in zwei Phasen verlaufenden Systems gelangen: einmal auf Grund der Lautwerte, über die wir ein hohes Maß an Gewißheit haben, zum anderen auf Grund ergänzender Daten, die weniger gesichert sind.

Wir können, anhand dieses Systemvorschlags,

zu der Schlußfolgerung kommen, daß das gesprochene Mittelsittardische nicht allzusehr abgewichen haben dürfte vom Neusittardischen, wenn es auch gewisse Unterschiede geben mul}.
Über die beiläufig herangezogenen Abschriften kann mitgeteilt werden, daß sie
Information verschaffen können über die spätere Sachlage auf orthographischem Gebiet;
daß sie in einigen Fällen Orginalurkunden bei einer Vermutung hinsichtlich des mittelsittardischen Lautes unterstützen können und daß es sogar vorkommen kann, dafl

- 662 Gins Schreibung in einer Kopie besser kombinierbar ist mit dem neusittardischen
Lautpendant als die Originalschreibung.

Abschriften Können also, vorzugsweise bei

einer Konfrontation mit den ursprünglichen Urkunden, zur Erhellung der Struktur und
des lautindikativen Wertes von Urkundenschreibungen beitragen.
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