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Het
Vroegmiddelnederlands Woordenboek
wordt in dankbare herinnering opgedragen
aan

dr. MAURITS GYSSELING
(1919-1997)

zonder wiens
Corpus van Middelnederlandse teksten
(tot en met het jaar 1300)

dit woordenboek niet mogelijk zou zijn geweest.
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WOORD VOORAF
Met de voltooiing van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (verder: VMNW) op 28 februari
1999, werd de kroon gezet op 30 jaar samenwerking op het gebied van de lexicografie van het
Nederlands tussen België en Nederland, tussen de Universiteit van Gent en het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden. Al in het begin van de jaren zeventig, toen dr. M.
Gysseling, faculteitsgeaggregeerde verbonden aan de leerstoel Nederlandse taalkunde van de
Rijksuniversiteit van Gent, juist zijn materiaalverzameling voor zijn Corpus van Middelnederlandse
teksten (tot en met het jaar 1300) gereed had, ontstonden er contacten tussen hem en dr. F. de
Tollenaere, destijds hoofd van de afdeling Thesaurus van het INL. Deze contacten resulteerden in de
afspraak om elkaar bij de ontsluiting van dat materiaal voor wetenschappelijk onderzoek behulpzaam
te zijn. Het INL zou de 'verponsing' van het materiaal voor zijn rekening nemen, zodat zowel een
uitgave van het materiaal zelf mogelijk werd, alsook de realisatie van de daarop gebaseerde
woordindices. Dr. Gysseling op zijn beurt zou uitstel van de geplande publicatie toestaan, totdat de
technische mogelijkheden voor de beoogde uitgave ontwikkeld waren en tevens toestemming verlenen
aan het INL het materiaal te gebruiken voor verder, met name lexicologisch onderzoek. De publicatie
van het Corpus vond in de jaren tussen 1977 en 1988 plaats. De neerslag van het lexicologisch
onderzoek ligt thans in de vorm van een woordenboek voor u: een wetenschappelijk, alfabetisch
geordend periodewoordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw.
De redactie heeft bij haar werkzaamheden kunnen rekenen op de steun en hulp van velen. Bij de
voorbereiding (codering en lemmatisering van het materiaal), deels ook tijdens de redactionele periode
heeft de redactie kunnen rekenen op de steun van een grote groep studenten, die als stagiair een deel
van de werkzaamheden voor hun rekening namen (de hierna gebruikte titulatuur is die van de ons
bekende toestand in 1999): mw. drs. M.C. van Dalen (UL), mw. drs. H. Demeersseman (VU), mw.
drs. E. Merkus-de Geus (VU), mw. drs. T.H. Schoonheim (UL). Later assisteerden hierbij ook nog:
mw. drs. E. Claessens (UU), A. van Orsouw (UL), drs. A. Rietveld (UL), mw. drs. S. Tax (UL), drs.
G. van Uitert (UL).
In de eerste fase (codering en lemmatisering) waren vanwege het INL ook mw. dr. M.A.
Mooijaart, mw. A. Vlugter en drs. J.J.W. van der Voort van der Kleij bij het project betrokken.
In de redactionele periode heeft de redactie gebruik kunnen maken van de diensten van de
volgende stagiaires: mw. drs. I. Biesheuvel (UL), mw. drs. G.H. Dambrink (UU), mw. drs. A.
Goddijn (UvA), mw. drs. A. Ietswaart (UvA), mw. drs. M. Leeuwerik (UU), mw. A.M. van NifterickPost (UU), mw. drs. M. Rem (UvA), drs. D. Snijders (UU), mw. drs. J. Stuart (VU), mw. A. VellingaVan der Kreeft (UU) en J. Vonk (UvA). De contactpersonen bij de diverse universiteiten hebben zo
indirect ook hun bijdrage aan het VMNW geleverd: prof. dr. H. Pinkster (UvA), mw. prof. dr. A.A.
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Sneller (UL), mw. dr. D. van der Poel (UU), mw. dr. I. Spijker (UU), mw. dr. O. Lie (UU), mw. dr. M.
Mulder (VU) en prof. dr. A. van Leuvensteijn (VU).
Als datatypisten kon de redactie rekenen op de inzet van mw. drs. J. Grinwis † en mw. drs. G.H.
van Ankorven. Ook mw. drs. M. Leeuwerik heeft hierbij geassisteerd.
Een speciaal woord van dank geldt ook de afdeling automatisering van het INL en allen, die in
samenwerking met die afdeling aan de automatisering van het project hebben bijgedragen: W. Bloem
R.I. (systeemontwerp), R. Braam (retrieval- en printprogrammatuur), A.J.J. Boom
(systeemprogrammeur), mw. S.W.P. Deutekom (systeembeheerder vanaf 1997), I. Jon Ming
(progammeur), P.H.J. van der Kamp R.I. (hoofd systeembouwteam), mw. drs. E. Duermeijer
(programmeur), D. Schenk (programmeur), R. van Strien (systeembeheerder/programmeur vanaf
1997), mw. dr. L.P. Verstraten (programmeur), H.T. Wong (tot 1997 systeembeheerder).
De volgende personen hebben als lezer en commentator van onze proefafleveringen in hoge mate
bijgedragen aan de kwalitatieve verbetering van het werk: dr. M.K.A. van den Berg, prof. dr. A.
Berteloot, mw. drs. I. Biesheuvel, prof. dr. W.P. Blockmans (historische termen en begrippen), prof.
dr. R.C. van Caenegem (rechtstermen), dr. F. Debrabandere, dr. M. Gysseling †, mw. drs. H. Hendriks
(literaire namen), mw. prof. dr. R. Jansen-Sieben, dr. W. Kuiper (literaire namen), mw. lic. M. Leroy
(enige geschiedkundige termini technici), prof. dr. R. Lievens, prof. dr. J. van Loon, mw. dr. M.A.
Mooijaart, drs. J.Ph. van Oostrom †, prof. dr. P.C. Paardekooper, prof. dr. H. Pinkster, dr. A. Quak,
prof. dr. K. Roelandts, lic. J. Segers (toponymie van Belgisch-Limburg), mw. dr. I. Spijker, prof. dr.
V.F. Vanacker †, K. Vlierman (scheepsterminologie) en J. van Well o.s.c. (religieuze terminologie).
Vooral de heren Berteloot, Debrabandere en Van Loon, die zich de moeite hebben getroost de gehele
tekst te lezen en te becommentariëren, is de redactie veel dank verschuldigd.
Grote waardering is er ook voor het werk van onze correctoren. De heren M. Kingma en Th.P.F.
Wortel hebben de moeilijke taak gehad een zeer ingewikkeld gestructureerde tekst te corrigeren,
daarbij gehinderd door een tussentijdse officiële spellingswijziging: wat eerst fout was, werd goed en
wat eerst goed was, werd fout. Zij hebben zich door dit alles niet uit het veld laten slaan. In de laatste
fase van het project hebben ook mw. drs. I. Biesheuvel en de heer J. Vonk aan de correctie van de
teksten bijgedragen.
Bestuur en directie komt de eer toe in tijden van dreigende stagnatie steeds weer de nodige
mensen en middelen te hebben gevonden, waardoor het project zijn vaart kon behouden.
De redactie kijkt met tevredenheid en dankbaarheid terug op deze lange periode van samenwerking.
Dat de voldoening bij de voltooiing niet onverdeeld is, vindt zijn oorzaak in het droeve feit dat vier
nauw betrokkenen uit de eigen kring het einde van het project niet hebben mogen meemaken: mw. drs.
J. Grinwis, die de eerste en tweede proefaflevering in de definitieve database invoerde, drs. J.Ph. van
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Oostrom, onze lezer van het eerste uur, die in de beginfase van het project ons vaak een hart onder de
riem stak, prof. dr. V.F. Vanacker, pleitbezorger van onze zaak in vele gremia, en dr. M. Gysseling,
met wie dit alles begon, maar met wie het niet mocht eindigen. Aan hem is dit boek opgedragen.
Leiden, februari 2000
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INLEIDING

1. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek
Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek is een wetenschappelijk woordenboek, in eerste aanleg
opgezet voor en ten behoeve van taalkundigen, filologen en beoefenaars van de Middelnederlandse
letterkunde. Maar het is tevens bruikbaar voor andere doelgroepen, omdat het toegang geeft tot een
groot aantal bronnen. Met name de woorden en hun betekenis(sen) uit de ruim 2.200 ambtelijke
bescheiden uit de dertiende eeuw kunnen van belang zijn voor historici, zowel bij de studie van de
vaderlandse geschiedenis alsook voor meer gespecialiseerde gebieden als de rechtsgeschiedenis, de
nederzettingsgeschiedenis, de ontginningsgeschiedenis, de ontwikkeling van het sluis- en dijkwezen,
de geschiedenis van de ambachten, de openbare financiën e.d.
Het VMNW is eveneens een bron voor naamkundigen, juist door de opname van antroponiemen
en toponiemen als trefwoord. Daarnaast meent de redactie een bijdrage te hebben geleverd tot de
studie van de Middelnederlandse letterkunde door alle woorden van alle opgenomen literaire teksten,
inclusief de namen van de erin voorkomende personages en plaatsen, van betekenis en commentaar te
voorzien. Het VMNW blijft, ten slotte, zij het met enige beperkingen, een woordenboek bij het CorpusGysseling.

2. De materiaalverzameling
Het VMNW is gebaseerd op een gesloten corpus van Vroegmiddelnederlands tekstmateriaal. De
Vroegmiddelnederlandse periode loopt van ca. 1200 tot en met 1300 en beslaat als zodanig de gehele
dertiende eeuw. Het grootste gedeelte van het materiaal stamt uit het Corpus van Middelnederlandse
teksten (tot en met het jaar 1300) dat tussen 1977 en 1988 werd uitgegeven door dr. Maurits
Gysseling. Hieraan werd toegevoegd het 13e-eeuwse materiaal uit de navolgende edities: Het oudste
goederenregister van Oudenbiezen, ed. J. Buntinx en M. Gysseling; het Luikse diatessaron, ed. C.C.
de Bruin; het Glossarium Bernense, ed. L. De Man en P.G.J. van Sterkenburg; de schepenbrief van
Antwerpen uit 1285, ed. H. Vangassen; het zgn. Landrecht van Grimberghen, ed. E.M. Meijers; het
zgn. Antwerps Obituarium, naar het typoscript van dr. M. Gysseling; zeven Brugse oorkonden uit de
jaren 1270-1299 en een Aardenburgse oorkonde uit 1293, ed. H. Rombaut, M. Leroy en G. Declercq
en een oorkonde uit Brugge van 1282, ed. F. Wilhelm. Dit totale corpus bevat ca. 1.600.000
woordvormen (tokens).
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Een volledige titelbeschrijving, alsmede de gebruikte afkortingen, de gegevens over de
lokalisering en datering van de gebruikte teksten en de wijze van citeren is opgenomen in §12. De
Vroegmiddelnederlandse documenten.

3. Het beschreven materiaal
Object van de lexicaal-semantische beschrijving zijn de Vroegmiddelnederlandse woordvormen uit
boven beschreven corpus. Niet geselecteerd voor beschrijving werden:
1. Het Oudnederlands materiaal uit het eerste gedeelte van Corpus II, deel 1. Fragmenten, omdat dit
buiten het tijdsbestek valt;
2. de Latijnse woordvormen (vnl. in mengteksten, zie b.v. doc. 1 in het Corpus I) en de woordvormen
uit doorlopende Oudfranse en Oudpicardische teksten, omdat deze niet tot de objecttaal
behoren.
Bij deze laatste categorie zijn gelatiniseerde vormen van oorspronkelijk Germaans materiaal en
materiaal dat een naamkundig karakter heeft weer uitgezonderd. Tot de eerste groep behoren gevallen
als dammus 'dam', halstarium 'halster' en stiermannus 'stuurman'. Tot de tweede groep rekenen we:
1. Geromaniseerde persoonsnamen als diedericus, godescalcus, isebrandus;
2. Geromaniseerde toponiemen en afleidingen daarvan: hollandia, daventria, zelandia; aldenardensis,
averbodiensis;
3. Namen van boeken (liber rerum, kiramidarium) en incipits van gebeden (ave maria (meervoud: ave
marien); pater noster).
Verder worden nog beschreven de Latijnse, Oudfranse en Oudpicardische woordvormen in
Middelnederlandse context (leenwoorden).
Een speciale categorie vormen de in oorsprong Griekse of Latijnse namen van planten, dieren
e.d. in Der Naturen Bloeme. De redactie heeft besloten ook deze als ingang op te nemen. Vele ervan
immers zijn inmiddels als leenwoord in onze taal opgenomen. Voor niet-inheemse planten- of
diersoorten was er vaak geen volkstalige benaming en is met de vertaling van de klassieke literatuur
over planten en dieren ook de (Latijnse) naam voor de eerste maal in onze taal aangetroffen: camelus
(kameel), iena (hyena), pantera (panter), cameleon (kameleon), crocus (id.), coriander (koriander),
papaver (id.). Dit speelt ook bij de benamingen voor de diverse edelstenen, die grotendeels, al dan niet
met behoud van hun Latijnse uitgang, in het hedendaags Nederlands zijn overgebleven: berillus
(beril), carbonculus (karbonkel), corallus (koraal), onix (onyx), safirus (saffier), smaragdus
(smaragd), topasius (topaas).
De mate waarin in de dertiende eeuw deze woorden als vreemd werden ervaren, is niet na te
gaan. Waarschijnlijk is dat de meeste wel als zodanig werden gevoeld. Bij sommige vermeldt Maerlant
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echter expliciet dat ze Nederlands zijn: rinocheros heetet (t.w. de neushoorn) in dietscher wort,
(Nat.Bl.D 120,30). Het waren de enige benamingen voor een groot aantal nieuwe realia, die in
belangrijke mate ook deel van onze woordenschat zijn blijven uitmaken. Bovendien zijn de eerste
tekenen van aanpassing aan het Nederlands al in Der Naturen Bloeme zelf vast te stellen (philomene
naast filomena 'nachtegaal'). Dat een groot aantal van deze woorden het later toch niet gehaald heeft in
het Nederlands, kan men achteraf vaststellen, maar doet aan de eerste constatering niets af. Als
consequentie van deze opstelling is bovendien besloten, die namen voor planten, dieren enz. uit het
Latijnse gedeelte van het Latijns-Middellimburgse Glossarium Bernense, voor zover ze
overeenkwamen met de namen in Der Naturen Bloeme, ter vergelijking aan de bedoelde artikelen toe
te voegen.
Omdat het VMNW, zoals hiervoor is uiteengezet, in zijn opzet tevens als woordenboek bij het
Corpus-Gysseling dienst doet, zijn (tot 1997) de - overigens relatief weinige - jongere vormen uit de
dorsale notities en de tekstgedeelten van na 1301 mede als materiaal verwerkt. Dit heeft als
consequentie, dat incidenteel ook een jongere vorm als lemma kan optreden, nl. als de enige
aangetroffen vorm of alle aangetroffen van na 1300 zijn. Dit is in 510 lemmata (2% van het totaal) het
geval. Ook het Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache (WMU) etiketteert zich,
blijkens de Einführung, p. 3, als 'das Wörterbuch zum "Corpus" (...)'. Voor diegenen die Corpus én
woordenboek als hulpmiddel bij de studie of bij het vertalen gebruiken, is dit een kleine
tegemoetkoming, doordat nu alle woorden kunnen worden opgezocht.
3.1 Onderscheiding van het materiaal naar genre
Gysseling heeft zijn Corpus onderscheiden in een Ambtelijke reeks en een Literaire reeks. Dit behoeft
in het licht van de praktijk van het VMNW enige toelichting. De redactie heeft het materiaal in drie
genres onderscheiden:
1. Het lexicografisch materiaal. Dit bestaat enkel en alleen in het materiaal van het Glossarium
Bernense, dat zelf geen deel uitmaakt van het Corpus;
2. Het ambtelijke materiaal. Behalve het in Corpus I uitgegeven materiaal valt hieronder ook de
Brugse oorkonde van 1282 uit het Corpus Wilhelm, het Landrecht van Grimberghen, het
Antwerps Obituarium, Het oudste goederenregister van Oudenbiezen, de Antwerpse
schepenbrief uit 1285 en de acht oorkonden die zijn uitgegeven in Taal en Tongval;
3. Het overige materiaal. Dit omvat naast de teksten die men met enig recht 'literair', 'geschiedkundig'
of 'religieus' zou kunnen noemen (Aiol, Alexiuslegende, Boeve van Hamtone, Het Luikse
diatessaron, Enaamse Codex, Floyris ende Blantseflur, Sinte Kerstine, Sinte Lutgart
(handschrift A), Sente Lutgart (handschrift K), Minnedichten uit Ter Doest, Nederrijns
Moraalboek, Der Naturen Bloeme (handschrift D), Der Naturen Bloeme (handschrift M),
Nibelungenlied, Perchevael, Reinaert E, Reinaert G, Reinout van Montalbaen, Rijmbijbel, Sente
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Servas, Tristant, Wisselau en Wrake van Ragisel), ook artesteksten (Nederbergse geneeskundige
recepten, Noordlimburgse gezondheidsregels) en het Plantenglossarium, dat eventueel ook
onder het lexicografisch materiaal gevoegd had kunnen worden.
Dat het toeval hierbij een rol speelt, moge blijken uit het feit dat de enkele recepten die in Het
oudste goederenregister van Oudenbiezen zijn opgenomen, tot de ambtelijke teksten worden gerekend.

3.2 Lokalisering en datering van het materiaal
3.2.1 Lokalisering
Teneinde het diachronisch en diatopisch onderzoek van het bewerkte materiaal te vergemakkelijken,
en ook om enige structuur in het materiaal aan te brengen, zijn alle woordvormen van ons databestand
gelokaliseerd en gedateerd. Dit is uiteraard gebeurd op basis van de handschriften, waaruit de
woordvormen stammen. Een overzicht van de gebruikte bronnen met daarbij telkens hun lokalisering
en datering is te vinden in §12. De Vroegmiddelnederlandse documenten.
Om dichter aan te sluiten bij de ideeën die er bestaan omtrent de Middelnederlandse dialecten, is
het taalgebied op aanwijzingen van dr. Gysseling bovendien verdeeld in een aantal regio's. Deze
regio's zijn gebruikt bij de lokalisering van de teksten in Corpus II. Ze omvatten telkens een aantal
schrijfcentra, zoals die voor het lokaliseren van documenten in Corpus I zijn gebruikt. De spelling van
de schrijfcentra is naar de lijst Pée/Meertens (zie ook §10. Namenmateriaal). De onderscheiden
regio's zijn (van west naar oost; van noord naar zuid):

Holland-West
Schrijfcentra: Alkemade (= Roelofarendsveen), Egmond, Haarlem, Heemskerk, Holland, Holland
(grafelijke kanselarij), Koningsveld (= Delft), Leeuwenhorst (= Noordwijk), Leiden, Monster,
Naaldwijk, Rijnsburg, Schiedam en Wateringen.
Literaire teksten: geen.
Holland-Oost
Schrijfcentra: Arkel, Dordrecht, Haastrecht, Lekkerkerk, Schelluinen en Schoonhoven.
Literaire teksten (1): Perchevael.
Utrecht
Schrijfcentra: Abkoude, Amersfoort, Houten, Utrecht.
Literaire teksten: geen.
Oost-Nederland
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Schrijfcentra: Deventer en Zutfen.
Literaire teksten: geen.
Zeeland
Schrijfcentra: Biezelinge, Krabbendijke, Middelburg, Noorddijk (= Wissekerke), Putten, Schouwen,
Voorne, Zeeland en Zieriksee.
Literaire teksten: geen.
Brabant-Noord
Schrijfcentra: Antwerpen, Bergen-op-Zoom, Breda, Geertruidenberg, Hemiksem, Heusden (NL), SintMichielsgestel, Waalwijk en Wuustwezel.
Literaire teksten: geen.
Nederrijn
Schrijfcentra: Heinsberg, Kleve, Kuik, Moers en Neer.
Literaire teksten (7): Aiol, Floyris ende Blantseflur, Nederbergse geneeskundige recepten,
Noordlimburgse gezondheidsregels, Nederrijns Moraalboek, Reinaert G, Tristant.
West-Vlaanderen
Schrijfcentra: Aardenburg, Beerst, Blankenberge, Brugge, Brugge en Sijsele, Calais, Damme,
Dudzele, Gistel, Hoeke, Houtave, Ieper, Kortrijk, Merkem, Moerkerke, Oedelem, Oostburg,
Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Roeselare, Sijsele, Sluis, Ter Doest (= Lissewege), Ter
Duinen (= Koksijde), Torhout, Veurne, Vladslo, Westelijk West-Vlaanderen en Zevekote.
Literaire teksten (5): Minnedichten uit Ter Doest, Der Naturen Bloeme (handschrift D), Der Naturen
Bloeme (handschrift M), Plantenglossarium, Rijmbijbel.
Oost-Vlaanderen
Schrijfcentra: Aalst, Aksel, Assenede, Bazel, Boechoute, Bornem, Boudelo (= Sinaai), Deinze,
Dendermonde, Drongen, Eeklo, Elmare (= Waterland-Oudeman), Evergem, Gent, Gent (Vier
Ambachten), Gentbrugge, Geraardsbergen, Grauw, Heusden (B), Hulst, Kaprijke,
Kloosterzande, Maldegem, Meerbeke, Nevele, Ninove, Oosteeklo, Oostwinkel, Oudenaarde,
Petegem, Saaftinge, Sint-Lievens-Houtem, Steenland (= Spui), Velzeke, Viane, Vier
Ambachten, Vlaanderen (grafelijke kanselarij), Watervliet, Zaamslag, Zevergem, Zomergem en
Zottegem.
Literaire teksten (2): Enaamse Codex, Wrake van Ragisel.
Brabant-West
Schrijfcentra: Asse, Brabant (hertogelijke kanselarij), Brussel, Dilbeek, Duffel, Dworp, Eppegem,
Erps, Grimbergen, Kortenberg, Leefdaal, Lier, Mechelen, Pamel, Perk, Rumst, Sint-GenesiusRode, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Pieters-Leeuw, Strijtem, Tervuren, Vorst, Willebroek,
Wolvertem en Zemst.
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Literaire teksten (6): Alexiuslegende, Luikse diatessaron, Sente Lutgard (handschrift K),
Nibelungenlied, Reinout van Montalbaen, Wisselau.
Brabant-Oost
Schrijfcentra: Averbode, Lubbeek/Heverlee, Meldert en Tienen.
Literaire teksten (3): Boeve van Hamtone, Sinte Kerstine, Sinte Lutgard (handschrift A).
Limburg
Schrijfcentra: Maastricht, Oudenbiezen (= Rijkhoven), Sint-Truiden, Stein en Tongeren.
Literaire teksten (2): Reinaert E, Sente Servas.
Lexicografisch materiaal (1): Glossarium Bernense.
Men lette speciaal op de formuleringen als 'Holland-Oost' e.d. tegenover 'Oost-Vlaanderen'. Bij OostVlaanderen is het zo, dat het Middeleeuwse dialectgebied Oost-Vlaanderen globaal overeenkomt met
de huidige provincie Oost-Vlaanderen (in de dertiende eeuw hoorde er nog het oostelijke deel van
Zeeuws-Vlaanderen bij). Een provincie Oost-Holland daarentegen bestaat als zodanig niet. De
middeleeuwse dialecttegenstellingen in Holland lopen niet parallel met de huidige noord-zuid
onderverdeling van de provincie, maar verlopen veeleer west-oost: vandaar Holland-West en HollandOost.
Het hertogdom Brabant kent drie dialectgebieden:
1. Het noorden, dat niet samenvalt met de huidige provincie Noord-Brabant, maar behalve deze ook
het Antwerpse en de Antwerpse Kempen omvat. Ter vermijding van misverstanden wordt hier
dus niet de term Noord-Brabant, maar Brabant-Noord gebruikt.
2. Het westen van het zuidelijk deel van het hertogdom. Hier zou de term West-Brabant - in elk geval
bij Nederlanders - misverstanden wekken: bij West-Brabant denkt men aan Breda-Bergen-opZoom, terwijl de streek Mechelen-Brussel is bedoeld, vandaar de term Brabant-West.
3. Het oosten van het zuidelijk deel van het hertogdom, de streek rond Leuven, heet dan Brabant-Oost.
Voor de gebruikte terminologie gelden m.m. dezelfde argumenten als bij Brabant-West.
Alleen in het uiterste noordoosten is het dialect van de stad Kuik aan het Nederrijns toegewezen.
De kaart hieronder geeft een overzicht van de onderscheiden dialectgebieden.
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3.2.2 Datering
Bij de datering van de teksten is strikt de hand gehouden aan de door Gysseling in het Corpus
opgegeven data. Bij de ambtelijke bescheiden zijn de data soms tot op de dag nauwkeurig te geven, bij
de overige teksten zijn het vaak globale van-tot-data. Van de externe (d.w.z. niet tot het Corpus
behorende) bronnen is de datering deels overgenomen van de editeurs, deels in overleg vastgesteld.
Het Glossarium Bernense werd door de editeurs op ca. 1300 gedateerd. In overleg met prof. dr J.P.
Gumbert en drs. J.J.W. van der Voort van der Kleij, die op grond van nader paleografisch onderzoek
tot een datering 'eerste helft (zoniet eerste kwart) van de dertiende eeuw' kwamen1, werd besloten
hiervoor de (enigszins arbitraire) datum 1240 te gebruiken. De Brugse oorkonde Corp.W. heeft zijn
datum naar de uitgaven in het zgn. Corpus-Wilhelm. De datering van het Luikse diatessaron (ook het
Limburgse Leven van Jezus genoemd), is door dr. M. Gysseling op 1291-1300 bepaald. De
oorspronkelijke datering 1275 van het zgn. Landrecht van Grimberghen is door dr. Gysseling
uitgebreid tot 1275-1276. De datering van de tekst van het Antwerps Obituarium is door mw. dr. K.H.
van Dalen-Oskam op basis van tekstinterne gegevens op 1248-1271 gesteld. Duidelijk is wel dat 1271
niet per se de (eind)datum van het handschrift hoeft te zijn. Volgens prof. dr. J. van Loon wijzen
1

Vgl. P. Gumbert en J.J.W. van der Voort van der Kleij: 'Een Nederlands woordenboek uit de 13e eeuw'. In: TNTL
94 (1978), p. 176-200.
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verscheidene jongere ontwikkelingen in de morfologie op een mogelijk latere datering. De Antwerpse
schepenbrief heeft zijn datering 1285 naar de tekstuitgave behouden. Ook bij de in Taal & Tongval
uitgegeven oorkonden zijn de dateringen op grond van de bevindingen van de editeurs gehandhaafd.
De verschillende tekstpassages in Het oudste goederenregister van Oudenbiezen zijn gedateerd
naar de door Buntinx en Gysseling onderscheiden schrijfhanden. Het zijn: A: 1280-1290 (bruder Gilis
van Tungren); B: 1282-1284; C: 1290-1302 (bruder Johan van Herle); D: 1293-1305 (bruder Jocop
van Oken); E: ± 1299; F: 1299-1303 (Wouter van Vuren); G: (1295) 1300-1301; H: ± 1305; I: ± 1305
(bruder Barde); J: 1305-1317 (bruder Johan Leu van Rudecoven); K: 1309; L: 1309-1334 (1338)
(bruder Dummoes van Oeken); M: 1311-1314; N: 1313-1314; O: 1313-1317 (Godert van Kerke): P:
1314; Q: 1314; R: 1315; S: 1316; T: 1319; U: 1319-1324; V: 1325; W: 1325-1338 (bruder Robin van
Borgwerme); X: 1341-1344. In het VMNW zijn overigens alleen de teksten van de handen A t/m G
verwerkt, de andere handen zijn als niet-dertiende-eeuws buiten beschouwing gelaten.

4. Uitgangspunten
Het is wellicht nuttig op deze plaats nog even de twee belangrijkste adagia van de redactie te
memoreren:
1. De redactie heeft alleen beschreven wat er is, niet wat er had moeten of had kunnen zijn.
2. De redactie heeft alleen beschreven wat er staat, niet wat er had moeten of had kunnen staan.
Wat het eerste adagium betreft, lijkt het evident dat de redactie alleen het woordmateriaal uit de
overgeleverde dertiende-eeuwse Middelnederlandse handschriften tot object van beschrijving heeft
gemaakt. Toch is hiertegen van verschillende zijden bezwaar gemaakt. Immers alle werken van
Maerlant - om een voorbeeld te noemen - zijn dertiende-eeuws, ook al zijn ze toevallig alleen in latere
handschriften bewaard. Het feit dat een tekst in een later schrift is vervaardigd, hoeft immers nog niet
te betekenen dat ook de taalvormen jonger zijn. De vraag of een handschrift een bijdrage kan leveren
aan de dertiende-eeuwse woordenschat, moet dan ook op basis van de taalvormen beantwoord worden
en niet op basis van een analyse van schrift, papier, band of ornamenten. Tot hier het bezwaar.
Omgekeerd is aan de taalvormen zelf niet te zien of van vóór of na 1300 geschreven zijn. Vandaar dat
de behoefte ontstond aan een onafhankelijk criterium: dertiende-eeuws Nederlands is het Nederlands
zoals dat in de dertiende-eeuwse handschriften voorkomt. Dertiende-eeuwse handschriften zijn
handschriften die een contemporaine dertiende-eeuwse datering hebben (oorkonden) of in die eeuw
dateerbaar zijn op basis van de ter beschikking staande hulpmiddelen en criteria. De redactie heeft
daarbij het oordeel van Gysseling gerespecteerd.
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Het is de redactie bekend dat ten aanzien van verschillende in het Corpus opgenomen
documenten afwijkende meningen bestaan over lokalisering en datering. M. Mooijaart formuleert in
haar proefschrift Atlas van Vroegmiddelnederlandse Taalvarianten (Utrecht 1992) op p. 15 en 16
enige bezwaren tegen bepaalde lokaliseringen in het Corpus I. J.W.J. Burgers geeft in zijn artikel
'Enkele nieuwe aanvullingen op het 'Corpus Gysseling'' (Taal en Tongval 45 (1993), p. 184-202) aan
dat vier documenten uit het Corpus I in de veertiende in plaats van in de dertiende eeuw gedateerd
zouden moeten worden, namelijk document 981, 1381, 1901 en 1903. Nog groter zijn de bestaande
verschillen van inzicht met betrekking tot de datering van de literaire handschriften en fragmenten. De
redactie heeft van deze nieuwe gegevens kennis genomen, maar heeft ook besloten het corpus zoveel
mogelijk intact te laten, zodat de lokaliseringen en dateringen in het VMNW blijven corresponderen
met die in het Corpus.
Wat het tweede adagium betreft: deze kwestie was terug te voeren tot de vraag of de diplomatische of
de kritische editie als grondslag voor ons redactioneel werk genomen moest worden. Gysseling heeft
weliswaar beoogd diplomatische edities te maken, maar vooral in Der Naturen Bloeme en de
Rijmbijbel zijn er heel wat kritische noten binnengeslopen. Dan zijn hier niet de evidente schrijf-,
kopieer- of leesfouten bedoeld, maar op de tekstuele ingrepen op basis van de lezingen in andere
handschriften. Voorbeelden zijn: Der Naturen Bloeme vs. 12.541, waarvan de diplomatische tekst
luidt: boemen die van erden comen, terwijl Gysseling daarbij als kritische lezing geeft: boemen die van
saden comen, blijkbaar op basis van het Liber de natura rerum van Thomas van Cantimpré, waar staat
(Nat. Rer. 10,1,2): Quedam arbores sunt que oriuntur ex semine 'Sommige bomen zijn er die ontstaan
uit zaad'. Wij beschouwen de vorm erden echter als een volwaardige bewijsplaats van het woord
'aarde'. Er staat immers in de diplomatische versie geen onzin en zowel de dertiende-eeuwse kopiist,
als diens contemporaine lezer zullen de tekst volledig hebben begrepen, ondanks het feit dat er erden
staat, waar saden had moeten staan. In dit bijzondere geval voelen wij ons bovendien enigszins
gesteund door Cantimpré zelf, die even verderop (Nat.Rer. 10,1,3) schrijft: (...) quedam autem
nutriuntur in terra 'andere (t.w. bomen) voeden zich in de aarde'.
Maar niet altijd is het zo evident. Nat.Bl. 12.929 heeft: van esschen blade .i. laghelkin.
Gysseling emendeert in: van esschen houte, vgl. Nat.Rer. 10,23,10: laguncula de fraxino 'een tonnetje
van essenhout'. Nu betekent Middelnederlands blat o.a. 'paneel, plank, duig', dus in de diplomatische
lezing staat 'een tonnetje van essen duigen (lett.: van essenduig)'. Er is voor ons geen reden deze lezing
af te wijzen. Om deze en soortgelijke redenen zal de gebruiker dus niet alle emendaties in de citaten
aantreffen. Vooral bij Der Naturen Bloeme en de Rijmbijbel heeft Gysseling bovendien kritische
lezingen in zijn diplomatische uitgave verwerkt op basis van resp. de editie van Verwijs [1878] en die
van David [1858-1859]. De redactie is - als gezegd - bij de bewerking steeds van de diplomatische
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uitgave uitgegaan, maar geeft de variante lezingen, ingeleid door var., zeker in twijfelgevallen
gewoonlijk volledigheidshalve mee.
Bovenstaande wil uiteraard niet zeggen dat de redactie geen open oog heeft gehad voor de
gegevens die andere uitgaven, vooral de Latijnse en Oudfranse bronteksten konden bieden. Waar
nodig is hieruit steeds ter vergelijking de betreffende passage ter verduidelijking aangehaald. De
gebruikte edities (zie hiervoor ook §13. Lijst van geraadpleegde literatuur) zijn:
1. Voor Der Naturen Bloeme (Corp. II-2): H. Boese (ed.), Thomas Cantimpratensis, Liber de natura
rerum. Editio princeps secundum codices manuscriptos. Teil I: Text. Berlin/New York, 1973.
2. Voor de Rijmbijbel (Corp. II-3/4): Eruditissimi viri magistri Petri Comestoris Historia Scholastica,
(Patrologiae cursus completus, tomus CXCVIII), ed. J.-P. Migne. Parijs 1855.
3. Voor Lutgart K en A (Corp. II-5 en Corp. II-6): Vita S. Lutgardis, Auct. Thoma Cantimpratano. In:
Acta Sanctorum op 16 juni (Antverpiae 1698, p. 234-263).2
4. Voor Kerstine (Corp. II-6): Vita S. Christinae Mirabilis Virg., auctore Thoma Cantimpratano. In:
Acta Sanctorum op 24 juli, (Antverpiae 1727, p. 650-660).
5. Voor het zgn. Nederrijns Moraalboek (Corp. II-6):
a. J. Holmberg (ed.): Das Moralium Dogma Philosophorum des Guillaume de Conches. Uppsala etc.
[1929].
b. M. Oswald: 'Les Enseignement Seneque'. In: Romania 98 (1969), p. 31-78 en 202-241.
c. J. Holmberg (ed.): Eine mittelniederfränkische Übertragung des Bestiaire d'Amour. Uppsala 1925.
6. Voor het zgn. Luikse diatessaron: Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. Deutsche
Bibelgesellschaft, Stuttgart 1983.
Ook voor de kleinere teksten (fragmenten) is, waar mogelijk, teruggegrepen op uitgaven van de
brontekst. Ze zijn eveneens in §13. Lijst van geraadpleegde literatuur verantwoord.

5. MNW en VMNW
Het VMNW is een geheel zelfstandig woordenboek en geeft de beschrijving van de overgeleverde
dertiende-eeuwse Middelnederlandse woordenschat onafhankelijk van het MNW. Het VMNW is dus
niet, zoals J.J. van der Voort van der Kleij, Verdam. Middelnederlandsch Handwoordenboek.
2

In feite zijn er twee versies van de Vita Lutgardis overgeleverd, vgl. Guido Hendrix, Ontmoetingen met
Lutgart van Tongeren, benedictines en cisterziënzerin (1182 - 1246 - 1996). Deel IV. Het Kopenhaagse
Leven van Lutgart, de oudste vertaling van Thomas van Cantimprés Vita Lutgardis. Leuven, 1997, p.
viii.
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Supplement. Leiden/Antwerpen 1983 (geciteerd als MNhWS), opgezet als een soort aanvulling op het
MNW. Natuurlijk heeft de redactie van het VMNW dankbaar gebruik gemaakt van het MNW, maar
daarnaast ook van andere lexicografische werken die zich in hoofdzaak tot het Middelnederlands
beperken als K. Stallaert/F. Debrabandere, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en
andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden, Leiden
1890/Handzame 1977, het derde deel van G. De Poerck, La draperie médiévale en Flandre et en
Artois. Technique et terminologie. III Glossaire flamand, Brugge 1951 en het hierboven al genoemde
Supplement.
Het VMNW verschilt ten aanzien van de volgende punten met het MNW:
1. De meer beperkte periode van beschrijving (MNW ca. 1250-1550 tegenover VMNW 1200-1300).
2. Het - deels noodgedwongen - meer beperkte areaal van beschrijving. In het VMNW zijn
bijvoorbeeld Gelderland, Overijsel, Drente en Groningen nauwelijks vertegenwoordigd. Slechts
uit Deventer (Overijsel) en Zutfen (Gelderland) is materiaal van in totaal drie oorkonden
opgenomen.
3. Het ruimere opnamebeleid; het VMNW beschrijft ook persoons- en plaatsnamen.
4. Het VMNW onderscheidt consequenter in woordsoort: in principe wordt onder elk lemma slechts
één woordsoort behandeld, waar het MNW nog wel eens verschillende woordsoorten onder één
lemma samenvoegt. Overigens worden deze daarbinnen dan wel onderscheiden, b.v. I Als znw.;
II Als bnw.
5. Het VMNW heeft een meer extensieve betekenisomschrijving, stelt zich minder vaak op het
standpunt van een vertaalwoordenboek en geeft - vooral bij functiewoorden e.d. - vaker een
syntactische ordening.
6. Het VMNW heeft een andere, consequentere spelling van de ingangen (zie §9. De spelling van de
ingangen).
7. Het VMNW geeft meer encyclopedische informatie, identificaties van persoons- en plaatsnamen en
staat dichter bij de contemporaine historie. Bij het artikel grave 'graaf' wordt van de
aangetroffen graven vermeld, hoelang en waar ze regeerden.
8. Het VMNW heeft meer dan het MNW gepoogd de besproken plant- en diernamen naar soort en
species te onderscheiden. Zo wordt, waar mogelijk, steeds de moderne wetenschappelijke naam
toegevoegd: museconinc 'winterkoninkje' (Tryglodites tryglodites).
9. In het VMNW zijn alle citaten in de lopende tekst zowel gelokaliseerd als gedateerd; bovendien is
steeds de oudste bewijsplaats als zodanig in het kopje aangegeven.
10. Het VMNW is behalve als woordenboek ook als database raadpleegbaar. Het maakt deel uit van de
geïntegreerde taaldatabank van het Nederlands (........); bovendien ligt het in de bedoeling het te
gelegener tijd toe te voegen aan een nieuwe versie van de CD-ROM Middelnederlands.
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Met zijn 74.758 ingangen (waarvan overigens 13.080 zie-verwijzingen, zodat er 61.678 'echte'
ingangen resteren) blijft het MNW aanzienlijk omvangrijker dan het VMNW met zijn bijna 24.929
ingangen. Niettemin bevat het VMNW 11.293 ingangen (waaronder veel namen) die niet in het MNW
staan.

6. Digitalisering en andere voorbereidende werkzaamheden
Het VMNW is met maximale computerondersteuning tot stand gekomen. Er is een systeem ontworpen,
Malegys (Materiaal voor de Lexicografische verwerking van het Corpus-Gysseling), dat het
redactionele proces volledig geautomatiseerd heeft, vanaf de samenstelling van een lemmalijst, het
bekijken (ordenen, sorteren) en beschrijven van het citatenmateriaal tot het verwerken van de
bevindingen van de redacteur in woordenboekartikelen. Niet alleen het ontwikkelen van Malegys
vergde de nodige inspanningen, maar ook de voorbewerking van het materiaal om het geschikt te
maken voor retrieval door de computer. Met deze voorbewerking werd begonnen toen het elektronisch
tekstmateriaal van het Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) ter
beschikking kwam. Een artikel dat uitgebreid ingaat op de automatisering van het VMNW is T.H.
Schoonheim: 'Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek en de computer' in: Trefwoord 11 (1996), p.
14-24.
Verder moesten er ten behoeve van het VMNW spellingregels voor de Vroegmiddelnederlandse
trefwoorden worden ontworpen. Een alfabetische volgorde van die trefwoorden veronderstelt immers
een vaste spelling voor alle lemmata. Het ontworpen spellingsysteem wordt hieronder uiteengezet in
§9. De spelling van de ingangen. Daar wordt tevens vermeld waarom niet zonder meer van het
spellingsysteem van het MNW gebruik gemaakt is.
Deze spelling geldt uiteraard alleen de ingangen. In de aangehaalde citaten is de oorspronkelijke
spelling natuurlijk ongemoeid gelaten. Zo kan het voorkomen dat in een artikel met slechts één citaat
het trefwoord verschilt van de enige aangehaalde vorm. Toch zal men er begrip voor hebben dat de
redactie naast het werkwoord avedoen '(o.a.) ontslaan' ook de eenmaal voorkomende
gesubstantiveerde onbepaalde wijs identiek spelt: avedoen 'ontslag' en niet, zoals de enige vindplaats
wordt gespeld, ofdoen.

7. Redactieperiode
De redactie is op 1 januari 1989 begonnen met het redigeren van woordenboekartikelen. Besloten
werd jaarlijks een zgn. concept-aflevering te produceren die in een beperkte oplage onder een aantal
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lezers werd verspreid. Op basis van hun op- en aanmerkingen konden al vanaf het begin oneffenheden
worden gladgestreken.
Omdat de redactie niet alfabetisch hoefde te werken (de alfabetisering van alle trefwoorden zou
pas na de voltooiing van het woordenboek in 1999 in één slag plaatsvinden), kon per redacteur een
zeker specialisme worden ontwikkeld met betrekking tot de beschrijving van de deelwoordenschat, die
onder zijn of haar verantwoordelijkheid viel. Zo zijn bijvoorbeeld de meeste telwoorden, voorzetsels,
persoonsnamen telkens door één redacteur bewerkt.
Het project begon langzaam vorm te krijgen. In de eerste fase werd nog even korte tijd met een
vastgesteld formulier op de tekstverwerker gewerkt. De redactie moest toen nog zelf de citaten
intikken, hetgeen een uitgebreide correctieronde vereiste. Vanaf de derde concept-aflevering (1991)
kon met het hierboven genoemde Malegys-systeem gewerkt worden.
Ook moest in de beginfase veel aandacht worden besteed aan de uitbreiding van onze
encyclopedische kennis omtrent de meest uiteenlopende zaken (tijdrekening, strafrecht, leenrecht,
flora, fauna, hagiografie, mystiek, topografie, metriek stelsel). Daarbij moest een handbibliotheek
worden opgebouwd en een literatuurlijst worden opgesteld met een bijbehorend afkortingen-systeem.
Gedurende de redactionele periode werd de redactie geconfronteerd met een aantal ingrijpende
politieke besluiten die hun weerslag op de reeds geproduceerde tekst hadden:
1. In 1995 werd de spelling van het Nederlands gewijzigd. De redactie heeft op grond van de
wettelijke verplichting hiertoe de tekst van de reeds bewerkte concept-afleveringen (1 t/m 6)
alsnog omgespeld.
2. In de jaren tachtig en negentig vonden zowel in België als in Nederland verschillende herindelingen
plaats.
2.1 In 1989 vond er een herindeling plaats van de provincies Utrecht en Zuid-Holland, waardoor
bijvoorbeeld Woerden naar Utrecht, maar Ameide naar Zuid-Holland verhuisde.
2.2. Ook veranderde de administratieve indeling van België. Voor de provincie Brabant met name had
deze herindeling ingrijpende gevolgen. Daardoor moest het VMNW gaan onderscheiden
in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel, hoofdstedelijk gewest.
Dit had ook voor de redactie consequenties. Immers, de redactie heeft systematisch aan alle
plaatsnamen de provincienaam toegevoegd, om de lezer te helpen bij de oriëntatie. Vooral voor
kleinere plaatsen in België en Nederland bleek dat voor velen een nuttige toevoeging. De redactie
heeft de reeds verschenen afleveringen zoveel mogelijk aangepast.
Daarnaast hebben zich ook op gemeentelijk niveau veranderingen, met name herindelingen
voorgedaan. Zo was een aanduiding bij Afsnee als 'plaats ten zuidwesten van Gent' inmiddels
achterhaald, sinds Afsnee een deelgemeente is geworden van Gent. Ook hier heeft de redactie zich de
inspanning getroost om dit zoveel mogelijk met de in 1999 bestaande toestand in overeenstemming te
brengen.
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Om zo actueel mogelijk te blijven heeft de redactie er steeds naar gestreefd nieuw ontdekt
materiaal, dat voor een supplementdeel op het Corpus-Gysseling bijeengebracht werd, ook voor
bewerking gereed te maken. Tot in 1991 werd materiaal van vóór 1300 dat in de vakliteratuur was
gepubliceerd, opgenomen. In oktober 1997 was een tweede toevoeging van nieuw materiaal aan de
orde. Helaas moest de redactie zeer tot haar spijt besluiten, de reeds gereedliggende toevoegingen niet
meer op te nemen. Enerzijds begon de uitbreiding met steeds nieuwe lemmata de planning onder druk
te zetten, anderzijds leidde de toevoeging van steeds nieuwe teksten tot de voortdurende herbewerking
van reeds afgesloten artikelen.
De betrokken teksten zijn (in volgorde van de verschijningsdatum van de publicatie):
J. Goossens

'Die Servatiusbruchstücke. Mit einer Untersuchung und Edition der Fragmente
Cgm. 5249/18, 1b der Bayerischen Staatsbibliothek München'. In: Zeitschrift
für deutsches Altertum und deutsche Literatur 120 (1991), p. 1-65.

J.W.J. Burgers

'Enkele nieuwe aanvullingen op het 'Corpus-Gysseling''. In: Taal en Tongval
45 (1993), p. 184-202.

M. Leroy

'Een nieuwe onbekende Middelnederlandse oorkonde uit 1271'. In: Taal en
Tongval 45 (1993), p. 203-212 (De editie van het document zelf (Brugge,
1271 maart 24) staat op de pp. 211-212).

K. van Dalen-Oskam

'De Leidse fragmenten van Floris ende Blancefloer'. In: Spiegel der Letteren
36 (1994) p. 249-277.

J.P. Westgeest

'De Trierse fragmenten van Der naturen bloeme'. In: Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 113 (1997) p. 317-335.

Tijdens de redactieperiode werd bovendien het bij de uitgave van het Corpus nog verloren gewaande
zgn. episch fragment uit de IJselstreek (Corpus II-1, nr. 22) in Polen teruggevonden. Daarnaast zijn
nog een aantal in het Corpus wel van een nummer voorziene, maar om diverse redenen niet uitgegeven
oorkonden, inmiddels teruggevonden of anderszins ter beschikking gekomen. Ze zijn, met een aantal
nieuwe vondsten, door G. Croenen onder de titel: 'Dertig nieuwe Middelnederlandse teksten uit de
dertiende eeuw' uitgegeven in Taal en Tongval 51 (1999) p. 34-92. Al deze teksten zullen t.z.t. wel in
het elektronisch bestand van het VMNW worden verwerkt.
Eveneens in oktober 1997 besloot de redactie ter bespoediging van het redactionele proces tot
de volgende maatregelen:
1. Citaten van na 1300 werden niet meer opgenomen (waardoor de beoogde ondertitel 'tevens
woordenboek bij het Corpus-Gysseling' wegens de hierdoor ontstane 'devaluatie' moest komen
te vervallen);
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2. Het materiaal van de grotere lemmata onderging een reductie van ongeveer tien procent
(overigens heeft niet iedere redacteur dit laatste in de praktijk hoeven door te voeren).

8. Enige cijfers met betrekking tot het VMNW
Aan het VMNW is tien jaar en twee maanden gewerkt door een vierhoofdige redactie, daarin bijgestaan
door een wisselend aantal adjunct-redacteuren. In deze periode bewerkte de redactie 1.576.300 fiches,
waarvan er 195.106 (ca. 12½%) in de artikelen zijn gehonoreerd, verdeeld over 24.929 lemmata.
Daarnaast zijn er meer dan duizend verwijslemmata gemaakt.
De chronologische gelaagdheid van het materiaal wordt hieronder in cijfers weergegeven.
Duidelijk is hierbij de invloed van de grotere (literaire) handschriften zichtbaar. Van de 24.929
lemmata hebben er bijvoorbeeld 564 een oudste bewijsplaats uit het eerste decennium van de dertiende
eeuw (1200-1210). Het daaropvolgende decennium (1211-1220) is echter slechts met drie lemmata
vertegenwoordigd. In de periode 1231-1240 is het aantal lemmata (5.509) vergeleken met de beide
omringende decennia (resp. 411 en 172) groot, door de invloed van het Glossarium Bernense, dat als
woordenlijst natuurlijk veel verschillende woorden bevat. Ook de grote dertiende-eeuwse Maerlanthandschriften, de Rijmbijbel en Der Naturen Bloeme, beide uit de periode 1281-1290, drukken
duidelijk hun stempel op dit overzicht.
1200-1210:

564 lemmata

1211-1220:

3 lemmata

1221-1230:

411 lemmata

1231-1240:

5.509 lemmata

1241-1250:

172 lemmata

1251-1260:

331 lemmata

1261-1270:

2.705 lemmata

1271-1280:

2.095 lemmata

1281-1290:

8.641 lemmata

1291-1300:

3.943 lemmata

Daarnaast zijn er nog 510 lemmata in het VMNW te vinden die een oudste vindplaats hebben die van
op of na 1 januari 1301 stamt.

I

Diagram 1: Aantal lemmata met de oudste vindplaats
gerangschikt per decennium.

Van alle in het Vroegmiddelnederlandse materiaal voorkomende woordvormen (1.576.300) zijn er
bijna een miljoen, om precies te zijn 967.949 Vlaams (62%), 131.393 Hollands (8%), 314.157
Brabants (20%), 8.030 Utrechts (< 1%), 13.027 Zeeuws (bijna 1%), 43.887 Nederrijns (3%) en 97.178
Limburgs (6%); daarnaast zijn er nog 679 uit Oost-Nederland overgeleverd (< 1%). Het is duidelijk
dat de invoering van het Nederlands in de ambtelijke bescheiden, en in samenhang daarmee ook in de
literaire teksten in Vlaanderen massaler heeft plaatsgevonden dan in de overige gewesten. Dit geldt
zelfs als men in aanmerking neemt dat Vlaanderen in de dertiende eeuw veruit het volkrijkste gewest
was en ook als men bedenkt dat wat hier verzameld is uiteraard alleen dat materiaal is, wat bewaard
gebleven is (hetgeen zeker niet hetzelfde is als wat aan Nederlandstalig materiaal geproduceerd is).

Diagram 2: Aantal woordvormen per regio.

De groepering van de lemmata naar grootte, uitgedrukt in aantallen bewijsplaatsen, is als volgt:
Met slechts één enkele bewijsplaats:

9.825 lemmata

Met twee tot en met tien bewijsplaatsen:

9.924 lemmata
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Met elf tot en met honderd bewijsplaatsen:

3.999 lemmata

Met honderdeneen tot en met duizend bewijsplaatsen:

970 lemmata

Met meer dan duizend bewijsplaatsen:

211 lemmata

Tachtig procent van het aantal behandelde woorden komt dus maar zelden tot enkele malen in de
teksten voor.
De behandelde woordsoorten in het VMNW zijn als volgt vertegenwoordigd. Onder de 24.929
lemmata zijn 16.913 zelfstandige naamwoorden (67%), inclusief de persoons- en plaatsnamen, 2.490
bijvoeglijke naamwoorden (10%), 3.459 werkwoorden (14%), 196 telwoorden (< 1%), 1.427
bijwoorden (6%), inclusief de voornaamwoordelijke bijwoorden, 121 voornaamwoorden (< 1%), 132
voorzetsels (<1%), inclusief een enkel achterzetsel en 190 voegwoorden (< 1%). Een paar
tussenwerpsels zijn niet in de tellingen opgenomen. Van een gering aantal woorden bleek door gebrek
aan voldoende contekst de woordsoort niet met zekerheid vast te stellen.

Diagram 4: Aandeel (in percentages) van de
verschillende woordsoorten in de totale woordenschat.
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9. De spelling van de ingangen
De verschillende regionale varianten van het geschreven Vroegmiddelnederlands kennen geen vaste
spellingregels. Evenmin bestond er op dit punt een conventie voor een bovenplaatselijke variant,
hoewel die – in aanzet – al wel te onderkennen is. Niettemin is er een spellingconventie nodig voor dit
woordenboek, omdat het een alfabetisch woordenboek is en de woorden dus op hun alfabetische plaats
te vinden moeten zijn. Deze conventie beantwoordt als systeem dus aan geen enkele
Middelnederlandse realiteit. Een systeem is niettemin nodig om aan het verwachtingspatroon van de
gebruiker van dit woordenboek tegemoet te komen. A priori zijn andere oplossingen voor de spelling
van het lemma denkbaar. Men kan van het principe uitgaan, dat de meest gebruikte spelling van een
aantal verschillende vormvarianten van hetzelfde woord tot lemmavorm wordt verheven. Dit principe
heeft echter voor een woordenboek een te groot toevalligheidskarakter. Het zou immers met zich mee
kunnen brengen dat een groot gedeelte van de met het prefix ver- beginnende woorden onder de V te
vinden zou zijn, maar een ander deel onder de U, omdat in die gevallen de meest frequent
geattesteerde spelling van het prefix uer- luidde. Om die reden is bij het vaststellen van de lemmavorm
een aantal spellingverschillen in ons materiaal verwaarloosd. Het door elkaar gebruiken van de tekens
<i> en <j> zowel in vocalische als in consonantische functie, is in de door ons gehanteerde spelling
van de lemmata (maar niet in de citaten) naar modern gebruik genormaliseerd. Hetzelfde geldt voor
<u> en <v> en de vergelijkbare gevallen. Men denke hierbij aan jaer / iaer 'jaar' naast is / js 'is' en uaet
/ vaet 'vangt' naast ut / vt 'uit'.
Het principe dat hierboven voor spellingverschillen werd gehanteerd, wordt door de redactie
ook doorgetrokken naar de morfologische variatie. Het lijkt, bijvoorbeeld, niet verstandig om een deel
van de met aan- geprefigeerde woorden onder de aa- te rangschikken, een ander gedeelte onder de ae(vanwege aen-) en een laatste deel onder de an- (vanwege an- of ane-). Ze zijn alle ondergebracht bij
ane-.
Daarnaast heeft de redactie geprobeerd de verschillende veronderstelde klanken ook in het
schriftbeeld te onderscheiden. Zo wordt een lange vocaal in gesloten syllabe bij <a> en <e>
aangegeven door toevoeging van een <e>, dus resp. <ae> en <ee>. Bij <o> wordt de lengte echter niet
door toevoeging van een <e> aangegeven om verwarring met <oe> = [u] te vermijden, evenmin als bij
<u>, omdat hier de grafeemcombinatie <ue> al de [ø] aanduidt en bij <i>, omdat hier de
grafeemcombinatie <ie> al de [i_] aanduidt. Bij [o], [u] en [i] wordt in gesloten syllabe het grafeem
van de korte variant dubbel gespeld, <oo>, <uu> en <ij> ter aanduiding van de lengte.
Dus: [a] = <a> naast:

[a.] = <ae>

[e] = <e>

[e.] = <ee>

[i] = <i>

[i.] = <ij>

[o] = <o>

[o.] = <oo>
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[u] = <oe>

[u.] = <oe>

[_] = <u>

[y.] = <uu>

Dan blijven er twee klanken, waarbij het verschil in lengte niet in het schrift wordt weergegeven: <oe>
= [u] en [u.], <ue> = [ø] en [ø.]. De [_] wordt, net als in het moderne Nederlands, met <e>
weergegeven.
Bij de medeklinkers worden de oorspronkelijke geminaten met het dubbele consonantteken
gespeld. Uitzonderingen zijn: <ck> i.p.v. <kk> en <cgh> i.p.v. <gg>.
Tenslotte is de neutralisatie van stemoppositie in syllabe- of woordeinde genoteerd door steeds
het teken voor de stemloze variant te kiezen, ook al hebben de Middelnederlandse scribenten hier wel
eens een etymologische spelling. Dus: maghet, maghetdom; stat, statbomen. Overigens is om
praktische redenen deze regel bij auslautende -b doorbroken. De redactie spelt lamb 'lam', camb 'kam'
enz. om homografie met lamp 'lamp', camp 'kamp' enz. te vermijden.
De velaire nasaal, al dan niet gevolgd door een occlusieve _ wordt <ng(h)> geschreven, aan het
woordeinde echter <nc>, d.w.z. [_k]. Deze spelling lijkt verantwoord in het licht van vormen als
banlink 'balling' en pennink 'penning'.
Ten aanzien van inheemse woorden gelden een paar aanpassingen en wel in het geval van
posttonische suffixen. Bij de suffixen -_n- (ter vorming van o.a. stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
of ter aanduiding van een eigendomsrelatie) en het diminutiefsuffix -k_n- komen in het materiaal de
spellingen -(k)iin, -(k)in en -(k)en voor; de eerste zijn voornamelijk in de westelijke helft van het
taalgebied aangetroffen, de laatste in de oostelijke helft. Het systeem dat lange vocalen in gesloten
syllabe met een dubbel teken worden gespeld is hier doorbroken, omdat de ontwikkeling van
posttonische lange syllaben blijkbaar niet parallel loopt met die van de vocalen onder de hoofdtoon.
Om deze ook reeds in het Vroegmiddelnederlands evident aanwezige tendens tot verdoffing van
posttonische syllaben in de spelling te honoreren, is in de ingang voor de tussenoplossing -in, -kin
gekozen, waarbij aan de ene kant aan de kwantiteit, aan de andere kant aan de kwaliteit is toegegeven.
Een aantal van de spellinggewoonten van de Middelnederlandse scribenten interfereert met die van
vreemde woorden. Zo is <g> in het Nederlandse systeem in principe een velaire fricatief. In het
Oudfranse systeem is zij echter soms een velaire occlusief [g], soms een affricaat of palatale fricatief
[d_] of [_], maar geeft zij ook wel de mouillering van voorgaande of volgende [n] of [l] aan. Het
uiteindelijk resultaat was dat vooral in het westelijke Vroegmiddelnederlands de [γ] als <gh> werd
gespeld. Wij hebben deze gewoonte overgenomen, enerzijds omdat het de meest frequente spelling is,
vervolgens omdat zo de affricaat [d_], waarvoor geen teken voorhanden was, apart kon worden
genoteerd en tenslotte omdat op deze wijze bij het alfabetiseren de [(d)_]-woorden en de [g]-woorden,
ondanks het voorhanden zijn van slechts één teken, nl. <g> bij elkaar konden worden gehouden. Dus
eerst geeste (vgl. hiernaast de spellingvariant ieeste), gemme, generacie met <g> = [(d)_], dan pas
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(b.v.) ghebare t/m ghewronghen. Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat ook het verschil gehandhaafd
wordt in de consonantverbindingen waar er op het eerste gezicht nauwelijks van verwarring sprake
kan zijn als in <ng>. Toch is ook hier het onderscheid relevant vgl. bertangen 'Bretagne' met [_] of
[__] naast vanghen met [_] of [_g].
Namen uit het Hebreeuws, Grieks of Latijn behouden over het algemeen hun initiële <g> zonder
<h> ook voor <e> en <i>, omdat ze in die vorm gestandaardiseerd zijn.
Ook het leensuffix -age vergt een toelichting. Zoals gezegd zou het enkele teken <g> vóór <e>
in principe een [(d)_] noteren. Maar juist in dit suffix, anders dan aan het woordbegin, heeft het
Vroegmiddelnederlands een eigen notatie gecreëerd die de werkelijk gesproken klank benadert nl.
−aedze = [_d__] of reeds, zoals in het moderne Oost-Vlaams [_dz_]. Varianten zijn: -aetge, -aedse, aetze, -aetse. Ze lijken in deze vorm ook al gelexicaliseerd te zijn. Daarnaast wordt echter ook -age
(vaak in het Glossarium Bernense) aangetroffen. Om een keuze tussen [_d__] = <age> en [_dz_] =
<aedze> te vermijden, is besloten ze toch maar met het meer algemene -age op te nemen. Op de
alfabetische volgorde heeft dit nauwelijks invloed.
Speciaal bij de leenwoorden uit het Oudfrans (Oudpicardisch) doen zich nog een paar
problemen voor. Bij betoonde suffixen als b.v. -(i)on hebben de Vroegmiddelnederlandse en evt. nog
oudere ontleningen hier al een lange, gesloten vocaal <oe> = [u], type Nnl. kampioen, fatsoen, legioen.
De waarde [u] blijkt o.a uit de constante Limburgse spelling <u> en de Brabantse spelling met <uy>,
die wel vanuit een oorspronkelijke [u], [y], maar niet vanuit [o] te verklaren is (type Vlaams capoen,
Brabants capuyn, Limburgs capun). De redactie heeft de spelling <oe> genormaliseerd, ook als
incidenteel het materiaal geen dubbele grafie vertoonde: dus abbentoen. Hetzelfde geldt m.m. voor
Ofra. -el (aubel, castel, coutel), Mnl. -eel (abeel, casteel, couteel).
Bij woorden uit de klassieke talen is over het algemeen de traditionele spelling aangehouden.
De suffixen -tio-, –tia en de Middelnederlandse variant -tie worden echter steeds -ci- geschreven. Dit
beïnvloedt overigens de alfabetische plaats van de betreffende woorden nauwelijks.
Bij van oorsprong Griekse woorden is de intermediaire spelling van het Mlat. gehandhaafd,
behalve als de plaatselijk gebruikte grafemen de klassieke hebben vervangen: calcofanus < Mlat.
calcophanus < Gr. χαλκoφαvoς; calcedoon (calce-, χαλκη-), cameleon (c(h)am(a)e-, χαµαι-). In
deze gevallen wordt dus ca- i.p.v. cha- gespeld.
9.1 Alfabetisering
De lemmata zijn, zoals in het MNW en Stallaert, geordend op basis van een gemengd principe,
namelijk zowel op de beginklank en het daarmee corresponderende teken, als op het teken zelf. Over
het algemeen levert dat weinig problemen op. Bij een paar klanken/tekens is echter een nadere
toelichting nodig. De eerste is de <c>, die zowel voor een palatale klank [(t)š], als voor een velaire
klank [k] kan staan. De met [(t)š] en [s] beginnende, van oorsprong vreemde woorden worden onder
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de C, de met [k] beginnende woorden onder de K gealfabetiseerd, terwijl de met <q> beginnende
woorden onder de Kw zijn te vinden. De volgorde hierbij is als volgt:
1. Op de plaats van de letter C in het alfabet staan de lemmata beginnend met:
ce-gealfabetiseerd op cech-gealfabetiseerd op chci/y-gealfabetiseerd op ci2. Op de plaats van de letter K in het alfabet staan de lemmata beginnend met:
ca-gealfabetiseerd op kake-gealfabetiseerd op keki/ky-gealfabetiseerd op kicl-gealfabetiseerd op klcn-gealfabetiseerd op knco-gealfabetiseerd op kocr-gealfabetiseerd op krcu-gealfabetiseerd op kuqu-gealfabetiseerd op kwVoor de duidelijkheid: dit alfabetiseringsprincipe geldt ook voor het eventuele tweede lid van een
samenstelling: binnencomen wordt gealfabetiseerd op binnenkomen.
Zoals al uit bovenstaande opstelling blijkt, wordt het teken <y> als <i> gealfabetiseerd.
Dat betekent dat op de plaats van de <i> in het alfabet zowel woorden beginnend met <i> als met <y>
kunnen voorkomen.
De <x> voor [ks] is inlautend steeds <cs> gespeld. Aan het begin van een woord echter is de
spelling <x> gehandhaafd bij:
1. Woorden van Griekse oorsprong: xerces 'Xerxes';
2. Woorden die met een x- beginnen die een Griekse chi <χ> weergeeft: xpistine voor christine
(waarbij de Griekse letters chi en rho door de daarmee in ons alfabet qua vorm meest
corresponderende tekens zijn weergegeven);
3. Woorden die beginnen met een Romeins cijfer: xiiii nacht voor viertiennacht.
De lettercombinatie <ph> wordt, wanneer zij voor [f] staat, ook op de plaats van de F in het alfabet
ondergebracht.
Omdat de affricaat [d_] niet met een eigen grafeem correspondeert, is het ondergebracht bij de
G. Dat komt overeen met het gebruik in de talen waaruit de meeste woorden met [d_] zijn ontleend:
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het Oudwaals en het Oudpicardisch. Alleen in de gevallen waarin <g> direct wordt gevolgd door een e-, -i- of -y- is er sprake van een [d_]. Zie ook de passage over het leensuffix −age in de vorige
paragraaf.
Waarschijnlijk is in de dertiende eeuw naast [d_] ook een uitspraak [_] aan te nemen. Dat zou
kunnen blijken uit het gegeven dat spelling <g> ook voorkomt bij leenwoorden met [_] uit [_], als in
jenuever dat ook genuever wordt gespeld en, omgekeerd, dat woorden met - blijkbaar - [_] < [d_] ook
een spelling met <j> kunnen hebben: geeste naast jeeste. Strikt genomen zou men dan in de in
aanmerking komende posities naar analogie van <gh>/<g>, d.w.z. [γ]/[d_] ook <jh>/<j>, d.w.z.
[_]/[_], moeten spellen. De overgeleverde spellinggewoonten rechtvaardigen een dergelijke ingreep
echter niet; naast de zeer frequente spelling <gh> wordt <jh> hoogst zelden aangetroffen: een enkele
maal in de varianten jhegen, jheghen en sporadisch voor <a>: jhaer, jhan.
De moderne combinatie [sχ] wordt <sc> gespeld, voor <e>, <i> en <y> echter <sch>, dus:
scascheschiscoscuVerder wordt ook steeds <sc> vóór <r> geschreven: scr-.
De redactie heeft er verder voor gekozen om de traditionele spelling met s- te handhaven voor
die woorden, die in het moderne Nederlands met een z- worden gespeld. Strikt genomen, zoals F.
Debrabandere in de inleiding van zijn bewerking van het derde deel van Stallaerts Glossarium terecht
opmerkt (p. xxi), zijn de s-woorden goed van de z-woorden te onderscheiden, omdat het grafeem <s>
voor vocaal en -w- in principe als [z] geïnterpreteerd kan worden.
Enkele woorden zijn niettemin op de z-plaats in het alfabet gehandhaafd: 1. woorden van
Hebreeuwse en Griekse oorsprong, die vanouds een z- hadden: zacheus, zebedeus, zelote; 2. woorden
waarvan de waarde van het grafeem <z> niet eenduidig vaststaat: zeflic 'Zyflich' en 3. de uitsluitend en
alleen met z-spelling aangetroffen latinisering zelandia.
Woorden met z- waarvan de spelling op enigerlei wijze voor interpretatieproblemen zou kunnen
zorgen, zijn als verwijslemma onder de z- opgenomen.
Inlautend zijn de regels iets gecompliceerder, maar voor de alfabetische orde in een
woordenboek van minder belang. Wij wijzen op de volgende bijzonderheden.
Spelling van gemouilleerde klanken (aangetroffen zijn [_] en [_]) vindt over het algemeen plaats
door middel van een toegevoegde <g> of <i>. Ze behouden echter de alfabetische plaats die door de
grafeemcombinatie <ng>, <ni> e.d. wordt vereist.
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Inlautend <cgh> wordt als <gg> gealfabetiseerd.
Inlautend <i> tussen vocalen, d.w.z. [_], wordt als <y> gespeld en als -i- gealfabetiseerd: wayen
'waaien'.
De <x> wordt ook inlautend <cs> gespeld, zodat op [k] eindigende morfemen gevonden worden
bij identieke morfemen die niet toevallig door <s> worden gevolgd. Zo volgt bocsin b.v. onmiddellijk
op boc en niet pas op bort, zoals het geval zou zijn, indien boxin gespeld was.
Aan het einde van het alfabet, dus na de Z, zijn nog drie verwijslemmata opgenomen met een
bijzondere spelling, t.w. ½c Zie halfhondert, &tc Zie etcetera; &tcetera Zie etcetera.
9.1.1 De alfabetisering van enkele bijzondere gevallen.
Trefwoorden die haakjes bevatten, zoals b.v. hant(i)eren, cavel(e), kerker(e), waren(en), winc(ke)
worden gealfabetiseerd op de plaats die zij zouden innemen als er geen haakjes in het woord stonden,
m.a.w. de haakjes worden bij het alfabetiseren genegeerd.
Trefwoorden die uit meerdere delen bestaan: bet dien, bi wat redenen dat, in manieren dat
worden gealfabetiseerd alsof er geen spaties tussen de delen van het lemma stonden, dus als resp. als
betdien, biwatredenendat, inmanierendat.
Trefwoorden met verschillende varianten: ieman, iemant; waer, ware; wel, wale worden
steeds op de eerste variant gealfabetiseerd. Is de eerste variant identiek aan een ander lemma, dan komt
het lemma met de variant na dat zonder een variant, dus waer (I); waer (II); waer, ware.
Trefwoorden met verschillende morfemen ghelach, −laghe; ghetuuch, −tughe; coenheit,
−hede; wetentheit, −hede worden op de eerste variant gealfabetiseerd. Is deze identiek met een ander
lemma, dan komen de vormen met de variant daarna.
De redactie heeft het gebruik van diacritische tekens in de lemmata zoveel mogelijk vermeden.
In een enkel geval is ter verduidelijking van een lemma zelf, dan wel ter onderscheiding van een
homograaf een trema toegevoegd. Het eerste is bijvoorbeeld gebeurd bij wier en beebbet, die twee-,
resp. drielettergrepig zijn en als wiër, resp. beëbbet worden gespeld. Het tweede is gebeurd bij tien
'gaan' naast tiën 'beschuldigen'. Bij de alfabetisering is het trema verwaarloosd.
Bij trefwoorden met een asterisk, d.w.z. geheel of deels gereconstrueerde lemmata, zoals:
*geraldi mons wordt de asterisk bij het alfabetiseren genegeerd.
Trefwoorden die deels uit superscripten bestaan, als wt 'Wout(er)', komen op de alfabetische
plaats van de letters die er werkelijk staan, dus in dit geval tussen wr- en wu-.
9.2 Verwijzingslemmata
Om de lezer tegemoet te komen, zijn de van het hierboven gegeven systeem sterk afwijkende vormen
als verwijslemma opgenomen, b.v. huutekin Zie hondekin. Ook bij variante lezingen wordt

I

verwezen: fanze Zie fauze. Bij op grond van de overgeleverde spellingsystemen voor de hand
liggende schrijfvarianten is dit echter niet gebeurd, dus niet: avec Zie havec; hachter Zie achter.
9.3 Het gebruik van Romeinse cijfers bij homografen
Woorden met een verschillende betekenis, maar eenzelfde etymologische oorsprong (polysemen),
worden als ze tot dezelfde woordsoort behoren onder verschillende betekenisnummers bij één lemma
behandeld, b.v. eenhoren 1. Eenhoorn; 2. Neushoorn.
Woorden die eenzelfde spelling hebben, maar een verschillende etymologische oorsprong
(homografen), worden in aparte lemmata behandeld. Ter onderscheiding wordt aan de identiek
gespelde lemmavorm een Romeins cijfer toegevoegd. Dit geldt ook voor oorspronkelijk verschillende
persoonsnamen die in het Middelnederlands qua spelling zijn samengevallen, b.v. ammon (I) 'Amon';
ammon (II) 'Amnon'; ammon (III) 'Ammon'.
Woorden die dezelfde spelling en dezelfde etymologie hebben, maar tot verschillende
woordsoorten behoren, worden eveneens met behulp van Romeinse cijfers onderscheiden, b.v. dusent
(I) = znw. 'duizendtal'; dusent (II) = telw. 'duizend'. Zie ook 11.1.

10. Namenmateriaal
In het VMNW worden ook alle in de teksten voorkomende namen opgenomen en verklaard. Het betreft
hier zowel antroponiemen (persoonsnamen) als toponiemen (plaatsnamen). Taalkundig gezien worden
ze wel tot de hoofdcategorie van de substantieven gerekend. De redactie heeft ze als
woordsoortaanduiding znw. gegeven. De antroponiemen zijn onder te verdelen in wat men in de
huidige naamgeving voor- en achternamen noemen. Het was in de dertiende-eeuwse realiteit nog niet
algemeen gangbaar om zowel een voornaam als een achternaam te hebben. Het kwam wél al voor.
Daarnaast had men vaak een bijnaam. Om misverstanden te vermijden gebruikt de redactie voor het
huidige begrip voornaam de term 'persoonsnaam' en voor de huidige begrippen achternaam en
bijnaam de term 'toenaam'.

10.1 Antroponiemen
Bij de verklaring van persoonsnamen in het VMNW ligt de nadruk niet zozeer op de eigenlijke
betekenis van het woord, maar meer op het gebied van de klankontwikkeling en op de functie van
namen binnen het complex van de taal. Heiligennamen bijvoorbeeld hebben in ons dertiende-eeuwse
materiaal nauwelijks de functie om een heilige aan te duiden. Gewoonlijk maken zij deel uit van een
datering, als in sente lucien dach (vgl. het lemma lucie). Ook kan het encyclopedische aspect meer op
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de voorgrond treden: belangrijke naamdragers worden bijvoorbeeld geïdentificeerd (vgl. het lemma
florens). De manier waarop korte namen worden gevormd is specifiek voor een bepaalde geografische
streek (vgl. de lemmata biatere en pokeros) en ook in het gebruik van suffixen bij het vormen van
vleinamen zijn regionale verschillen te constateren (vgl. de lemmata godenoel en winnoc).
Een persoonsnaam in het VMNW ziet er in zijn meest complete vorm als volgt uit. In het kopje
(het niet lexicaal-semantische deel van het artikel) staat dezelfde informatie als in het kopje van andere
substantieven. Dat wil zeggen dat er gegevens worden verstrekt over de frequentie, de spellingvariatie,
de dialectgeografie en etymologie of morfologie. Zo nodig wordt verwezen naar verwante lemmata.
Het gedeelte waar bij andere substantieven de betekenis aan de orde komt, wordt bij de behandeling
van persoonsnamen gebruikt om de functie van de naam te beschrijven. Hier wordt onderscheiden in
het gebruik als voornaam (in de brede betekenis van het woord, dus zonder dat er een toe- of
achternaam vereist is), als patroniem of metroniem (naam van de vader of de moeder die aan de eigen
voornaam wordt toegevoegd ter nadere identificatie van een persoon en naar gebruik als een toenaam
beschouwd kan worden) en als deel van veldnamen (ter identificatie van delen van het landschap).
In het VMNW wordt bij persoonsnamen in de functie van patroniem onderscheid gemaakt tussen
de juxtapositieve naamvorm en de naamvorm in de genitief. De juxtapositieve naamvorm blijft in de
nominatief onverbogen, en heeft in alle andere naamvallen (van de naam waarnaast hij juxtapositief is
gesteld) de bij die naamval horende uitgang. Een enkele keer wordt een dergelijk patroniem
'onverbogen' genoemd i.p.v. juxtapositief. Een patroniem in de genitief staat bij alle naamvallen van de
persoonsnaam, waarbij hij als patroniem hoort, in de genitief. In het VMNW vallen onder de termen
'patroniem' en 'metroniem' alleen die namen die als basis zelf een persoonsnaam hebben. Het gaat
hierbij om de volgende typen: jan bertoud; jan f. pieters; jan pieterssone; arnout vernavensoetensone.
Hieronder vallen dus niet de zogenaamde afstammingsnamen, waarin de familierelatie door middel
van een suffix wordt weergegeven, die in de naamkunde ook wel onder de patroniemen worden
gerekend, bijvoorbeeld jan scoesutters (afgeleid van de toe- en beroepsnaam scoesuttere van de vader
van jan), margriete smeets (afgeleid van de toe- en beroepsnaam smit van de echtgenoot of vader van
margriete) of aleit drakinne (afgeleid van de toenaam drake van de echtgenoot of vader van aleit).
Deze toenamen vallen in het VMNW onder de categorie gemoveerde toenamen, die verderop
behandeld wordt. De hier gebezigde werkwijze is van praktische aard. Voor een principiële
behandeling van het probleem, zie de recente publicatie van J. Goossens in Niederdeutsches Wort
(1999).
Bij de persoonsnamen die deel uitmaken van een veldnaam of een ander toponiem, kan
onderscheid worden gemaakt tussen volledige woordgroepen en woordgroepen waarin het kernwoord,
bijvoorbeeld lant, impliciet is gelaten. Dit laatste wordt over het algemeen in een apart schrapje of in
een opmerking na de definitie vermeld (vgl. de lemmata lambe en lamsoete).
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Veel toenamen maken tevens deel uit van de appellatieve woordenschat; dit geldt bijvoorbeeld
voor de beroepsnamen en de bijnamen. Het onderscheid tussen bijvoorbeeld een toenaam en een
beroepsaanduiding is niet altijd duidelijk. De regel waar het VMNW zich aan houdt, is dat een
beroepsnaam als toenaam wordt opgevat als deze direct achter een persoonsnaam volgt. Staat er nog
een ander lexeem tussen de persoonsnaam en de beroepsnaam, bijvoorbeeld een voorzetsel gevolgd
door toponiem, dan wordt de beroepsnaam als een substantief opgevat. Een moeilijkheid vormen de
toenamen die bestaan uit een beroepsnaam gevolgd door een toponiem voorafgegaan door het
voorzetsel van (jan die smet van doornike). Niet duidelijk is hier of de woordgroep die smet van
doornike als een geheel moet worden opgevat, en als zodanig een bijstelling is bij de persoonsnaam
Jan, of dat het gaat om een persoon die Jan die smet heet en waarvan apart vermeld wordt dat hij
afkomstig is uit Doornik.
Een aparte vermelding verdienen de zogenaamde gemoveerde toenamen. Dit zijn toenamen die
met een suffix zijn gevormd uit de toenaam van een verwant, meestal de echtgenoot of vader. Het gaat
hier om gegenitiveerde toenamen als de reeds eerder genoemde namen scoesutters en smeets of om
namen gevormd met een suffix, bijvoorbeeld drakinne, priesterinne. De gegenitiveerde toenamen
worden in een apart betekenisnummer bij het onverbogen hoofdwoord behandeld, ze krijgen dus geen
eigen lemma (vgl. het lemma cleincraghe). Gemoveerde toenamen die gevormd zijn met een suffix
hebben een eigen lemma gekregen.
Wat de persoonsnamen uit de bijbel en de klassieke oudheid betreft, beperken de problemen
zich vaak tot de identificatie van de Middelnederlandse, soms corrupte naam met de in (voornamelijk)
Latijnse bronnen overgeleverde: aggeus 'Haggai', Vulg. Aggeus; aioth (I) 'Ehud', Vulg. Ahoth,
Hist.Schol. Aod.
10.2 Toponiemen
Toponiemen worden grotendeels op een gelijke wijze behandeld als antroponiemen. De indeling van
het kopje is gelijk aan die van de andere lemmata. Hier worden frequentie, spellingvariatie,
dialectgeografie en etymologie of morfologie gegeven. Bij de definitie wordt aangegeven om welk
toponiem het gaat en, als het om een plaatsnaam gaat, in welke provincie deze plaats te vinden is.
Niet altijd is het mogelijk een dertiende-eeuws toponiem met zekerheid te identificeren. Dit
komt vooral voor wanneer het uitsluitend is aangetroffen als deel van een toenaam. Dit feit wordt dan
ook altijd in een opmerking na de definitie vermeld.
Nog moeilijker wordt een plaatsbepaling in het geval van een veldnaam of een beeknaam, die
over het algemeen niet op topografische kaarten zijn terug te vinden. Hier wordt meestal volstaan met
het noemen van een plaats in de omgeving waarvan het toponiem vermoedelijk gelokaliseerd moet
worden.
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Voor plaatsnamen uit de bijbel en de klassieke oudheid ligt de kwestie een stuk eenvoudiger in
die zin dat de ligging van de meeste plaatsnamen zoniet bekend is, dan toch vermoed wordt. Het
probleem schuilt hier gewoonlijk in de identificatie van de Middelnederlandse (vaak corrupte) vorm
met de betreffende naam. Het Hebreeuwse, Griekse, Latijnse equivalent wordt steeds in het artikel
vermeld.
Evenals dr. M. Gysseling in zijn Corpus van Middelnederlandse teksten en A.F.C Koch en J.G.
Kruisheer in hun Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, geeft de redactie van het VMNW
de Belgische en Nederlandse plaatsnamen in de spelling volgens de lijst van Pée/Meertens, zoals die in
het Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de Nederlands-sprekende
delen van België en Noord-Frankrijk en het noordwesten der Duitse Bondsrepubliek (Amsterdam Antwerpen 1962) wordt gegeven. Dit heeft het voordeel dat dit systeem aansluit bij het materiaal in
ons bestand, dat immers voor het overgrote deel op het Corpus-Gysseling is gebaseerd. Het heeft als
nadeel dat een aantal Nederlandse plaatsnamen niet in de opgegeven spelling op de kaarten te vinden
is (Kuilenburg : Culemborg) en dat het voor België weer afwijkt van het systeem dat door J.J.M.F.
Kokkelmans is gegeven in zijn Registre de noms de lieux du sud de la Belgique, du Luxembourg et du
nord de la France (Mons 1982): vgl. de plaatsnaam Eben-Emael : Eben-Emaal (resp. de Franse en de
Nederlandse variant).
Voor toponiemen in het Waalse deel van België en in Frans-Vlaanderen is, waar mogelijk, de
Nederlandse variant gebruikt.
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11. De structuur van een VMNW-artikel
leenman. Bij de dood van een leenman of van een
door een instelling van dode hand (kerkelijke
instellingen, armenbesturen enz.) aangestelde
sterfelijk laat, door diens erfgenaam of door die
instelling (die dan een nieuwe sterfelijke laat
diende aan te stellen) aan de leenheer te betalen
bedrag. De betaling geschiedde bij de verheffing
van het leen door de leenman in handen van de
leenheer.24 ║ ende soe weltijd soe sins ghebreket
soe bem ic of min oir sculdech tehebbene den
doetcoep van desen vorseiden goede na der
costume vanden lande, Corp.I 726,18-20 (Nevele?
1283).

december1

znw.m.3
december
[17]5
7
1/13/3 Limburg 12408. december, desenbr-9; ns
-ber; ds -ber, -bre; as -ber; Lat. flexie -bris, -bri.10 <
Lat. (mensis) decembris 'tiende (maand)'.13
I14 117. December, twaalfde maand van het
huidige kalenderjaar.19 Zie ook hormaent.28
1.1. In het algemeen. ║ december : december,21
Bern. 174,4422 (Limburg 1240).23 Jn decembri so
iset winter. Gez.reg. 347,23 (Nederrijn 1253).
1.2. Als deel van een datering. ║ Dit was ghedaen
int iaer ons heren als men screef siin jncarnatioen.
Tualef hondert. Neghentich ende Een. tsaterdaeghs
vor sinte niclaeus dach in decembre. Corp.I
1695,37-39 (Brugge 1291).
- Ook in de literaire teksten.30 ║ Ghene wiehinghe
ghelach. Vp den .xxv.sten dach. Van decembre
ende bi desen. So moest in den winter wesen.
Rijmb. 587,4-7 (West-Vlaanderen 1285).
1.3. Als deel van een verbinding.
In de verb. die maent van december, die maent die
men heet decembris.25 De maand van december,
de maand die men december noemt, de maand
december.27 ║ Dit was ydaen int iaer ons heren als
men scrijft sijn incarnation .mo.cco.lxo. nono in die
maent van decembre. Corp.I 142,40-42 (Brugge
1269).
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diogenes

znw.m.
Diogenes
[1]
0/0/1 West-Vlaanderen 1287. d_ogenus (l.
diogenes); ns.
I 1. Diogenes (Nat.Rer. Diogenes), wsch. de
Griekse wijsgeer Diogenes van Sinope (ca. 400 ca. 324). (Nat.Rer. Prol. 54).20 ║ dorothenus (l.
dorotheus) van athenen ende dyogenus (l.
diogenes) ghemeene (...) dit sijn die meesters dar
wi dus dit werc af ebben ghemaket, Nat.Bl.D
17,16-38 (West-Vlaanderen 1287).

dochten Zie29 dopen (II)2.
dootcoop

znw.m.
doodkoop
[4]
(dootcoop)6 0/4/0 Nevele? 1283. doetcoep (ook los
geschreven); ds -e; as -. Uit het znw. doot
'overlijden' en het znw. coop 'verkrijging van een
leen'.11 Zie ook28 sterfcoop. Alleen in Vlaanderen
aangetroffen.12
I 1. (Jur.)18 Doodkoop, bep. som gelds door de
pachter te betalen bij het overlijden van de

Zie voor een nadere toelichting m.b.t. de genoemde
elementen de volgende bladzijden.
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11.1. Vroegmiddelnederlands lemma
Het lemma (trefwoord) staat vet en in extra groot lettertype afgedrukt. Als lemma dient een abstractie
van alle in het materiaal aangetroffen vorm- en spellingvarianten. De vorm is op de gebruikelijke
wijze genormaliseerd naar de nominatief mannelijk enkelvoud bij nomina en pronomina, en naar de
infinitief bij verba. Op deze genormaliseerde vormen zijn de spellingsconventies toegepast die staan
beschreven in §9. De spelling van de ingangen. Fundamenteel afwijkende vormen, zowel qua vorm
als qua spelling, zijn als verwijzingslemma opgenomen.
Als het lemma gereconstrueerd is, wordt dit aangeduid door een asterisk ervoor.
Reconstructie komt voor als de enige bewijsplaats bestaat in een half leesbaar of deels verdwenen
woord en bij corrupte plaatsen. Als de redacteur de juiste Middelnederlandse vorm niet met zekerheid
heeft kunnen vaststellen, dan wordt dit uitgedrukt door een vraagteken direct achter het lemma.
Een enkele maal wordt een deel van het VMNW-lemma tussen ronde haken geplaatst. Het
lemma is dan gebaseerd op verschillende spellingvarianten, die zowel op fonische ontwikkeling als op
een oorspronkelijk morfeemverschil kunnen teruggaan of het betreft gevallen waarbij moeilijk kan
worden beslist of het lemma in de nominatief al dan niet op een -e uitgaat.
11.2. Homoniemonderscheiding
Bij homoniemen die tot een verschillende woordsoort behoren, wordt onderscheid aangebracht tussen
de artikelen door toevoeging van een tussen ronde haken geplaatst Romeins cijfer: (I), (II) etc. Hierbij
is een vaste volgorde aangehouden, nl.: znw., bnw., ww., telw., vnw., bw., vz., vw. en tw. Zijn er dus
homoniemen van verschillende woordsoorten, dan worden de verschillende onderscheidende cijfers in
deze volgorde aan de voorhanden lemmata toegekend: weder (I) znw. 'weer(sgesteldheid)'; weder (II)
znw. 'ram'; weder (III) onbep.vnw. 'geen van beiden'; weder (IV) vz. 'tegen'; weder (V) vw. 'hetzij'.
11.3. Woordsoort
Op dezelfde regel als het Vroegmiddelnederlands lemma, tegen de rechter marge aangeschoven, staat
de woordsoort van het lemma aangegeven. Wanneer deze niet met zekerheid of niet volledig aan de
hand van het dertiende-eeuws materiaal is vast te stellen, wordt alleen die informatie vermeld die uit
de Vroegmiddelnederlandse vormen afgeleid kan worden, terwijl de aanvullende gegevens die het
MNW geeft, achter het MNW-lemma (zie §11.6) worden vermeld.
11.4. Korte betekenis
Recht onder het Vroegmiddelnederlandse lemma staat beknopt de betekenis van het lemma
aangegeven. Afzonderlijke betekenissen worden door een puntkomma gescheiden. Bij kleine artikelen
gebeurt dit uitputtend, bij grotere voornamelijk globaal.
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11.5. Aantal vindplaatsen
Tegen de rechter marge van de regel met de korte betekenis is tussen vierkante haken het totale aantal
vindplaatsen van het betreffende lemma aangegeven. Dit getal representeert in principe de dertiendeeeuwse vindplaatsen uit het corpus; het voorkomen van het lemma in jongere dorsale notities bij een
oorkonde is echter vaak meegerekend. Bijzondere gevallen worden expliciet in het artikel vermeld.
11.6. Lemma in het MNW
Wanneer het lemma ook in het MNW voorkomt, staat het tussen ronde haken vermeld aan het begin
van het kopje. Wanneer de voor het VMNW gekozen vorm niet als lemma voorkomt, maar wel
genoemd wordt in een bepaald MNW-artikel, dan volgt achter de afkorting s.v. (sub voce) het MNWartikel waarin deze vorm is vermeld. Wanneer het MNW meer of andere informatie geeft m.b.t. de
woordsoort, wordt deze (meer volledige) informatie achter het MNW-lemma toegevoegd.
11.7. Frequentie per genre
Na de eventuele vermelding van voorkomen in het MNW volgt de frequentieaanduiding per genre.
Deze wordt aangegeven door drie getallen, steeds van elkaar gescheiden door een schuine streep (/).
Het eerste getal staat voor het aantal vindplaatsen in het lexicografische materiaal (te weten het
Glossarium Bernense), het tweede voor het aantal vindplaatsen in de ambtelijke bescheiden (CorpusGysseling reeks I en toevoegingen), en het derde voor het aantal vindplaatsen in de literaire teksten
(Corpus-Gysseling reeks II en het Luikse diatessaron).
De gebruiker kan zo op het eerste gezicht vaststellen of het een algemeen woord, dan wel
een voornamelijk ambtelijk of literair woord betreft.
11.8. Oudste vindplaats en vinddatum
Na de frequentieaanduiding wordt de lokalisering gegeven van de oudste tekst waarin het lemma is
aangetroffen. Voor het ambtelijk materiaal zal dit meestal een plaatsnaam zijn, terwijl voor de literaire
teksten volstaan moet worden met een regioaanduiding.
Wanneer het lemma niet uit het eigenlijke dertiende-eeuwse materiaal stamt, maar uit een
toevoeging van de hand van de editeur (b.v. op basis van voorkomen in een ander, jonger, handschrift
van de betreffende tekst), dan staat op deze plaats 'Aanvulling Gysseling'. Dit laatste wordt
voornamelijk aangetroffen in Der Naturen Bloeme, nl. vanaf p. 221, r. 37 t/m p. 224, r. 19 en vanaf p.
320, r. 30 t/m p. 323, r. 26 en verder incidenteel bij varianten uit voetnoten. Dit is het geval wanneer
alle aanhalingen uit de betreffende aangevulde tekst stammen.
Wanneer tussen een reeks aanhalingen er slechts één uit een aanvulling stamt, wordt dit
aangeduid met: 'Bovenstaande aanh. is een aanvulling van Gysseling uit een jonger handschrift.'
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De oudste vindplaats wordt onmiddellijk gevolgd door de datering van de tekst waarin het
lemma voor het eerst is gevonden. Ook hierbij geldt dat dit voor de ambtelijke bescheiden meestal
nauwkeuriger is aan te geven dan voor de literaire teksten. Bij oorkonden wordt volstaan met het jaar
van datering; de exacte datum wordt alleen vermeld indien relevant voor het artikel. De datering van
vooral de literaire teksten bestaat veelal uit twee jaartallen, waartussen de betreffende tekst
waarschijnlijk geschreven zal zijn. Bij het bepalen van de oudste vinddatum van een lemma is als regel
aangehouden, dat een tekst die nauwkeurig gedateerd kan worden in een bepaald jaar ouder is dan een
tekst die door middel van twee jaartallen, waarbinnen die van de net genoemde tekst valt, wordt
aangeduid: een tekst uit 1279 is als ouder beschouwd dan een tekst met als datering 1270-1280. Bij
gelijke einddatum gaat de aanhaling met de vroegste ondergrens voor. In het artikel is de aanhaling
met de oudste vindplaats altijd opgenomen; wanneer er sprake is van meer (sub)betekenissen kan het
echter zo zijn, dat dit niet de eerste aanhaling in het artikel is.
De opgegeven oudste vinddatum heeft alleen betrekking op de oudste vinddatum in het
VMNW-materiaal. Er kunnen dus in het Oudnederlands of in diverse glossen in dertiende-eeuwse
Latijnse oorkonden wel oudere plaatsen voorkomen. Zo is het woord eeusel 'voederweide', dat in het
VMNW een oudste bewijsplaats van 1289 heeft, blijkens een Latijnse oorkonde uit Leuven 1251 reeds
vroeger geattesteerd: ... partim terre in qua animalia depascuntur que wlgo eusela dicitur 'deels ook
land waarop beesten geweid worden, dat door het volk 'eeuwsel' wordt genoemd'.
11.9. Spellingvariatie
Na de - cursief gestelde - algemene informatie uit §11.6, §11.7 en §11.8 volgen in romein de
aangetroffen vorm- en spellingvarianten van het lemma. Hierbij is afgezien van het verschil tussen
hoofd- en kleine letters in de bronteksten. Indien het materiaal van het lemma slechts in één vorm is
aangetroffen, wordt bij spellingvariatie uiteraard die vorm gegeven. Als er meer vormvarianten zijn,
wordt bij de naamwoorden en de voornaamwoorden de voorkeur gegeven aan de spellingvarianten die
in de nominatief staan en bij werkwoorden die in de infinitief. Voor alle andere varianten wordt hetzij
een stamvorm gegeven: staet-, stat-, hetzij verwezen naar flexie waar de betreffende varianten dan alle
worden vermeld.
Bij naamwoorden, bijwoorden, voegwoorden en voorzetsels worden van de verschillende
aangetroffen vormvarianten gewoonlijk tellingen opgegeven. Hierbij zijn verminkte of
gereconstrueerde vormen vaak verwaarloosd, zodat de totaaltelling niet altijd overeenkomt met de som
der subtotalen. Om vormverschillen die alleen veroorzaakt worden door flexiemorfemen uit te sluiten,
worden bij werkwoorden infinitief- en gerundiumvormen geteld. Zijn deze niet overgeleverd dan
wordt dit apart vermeld: 'Geen inf. aangetroffen' of 'Inf. niet aangetroffen'. De flexievormen worden in
de betreffende rubriek verantwoord. Zie hieronder §11.10.
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11.10. Flexie
De vorm- en spellingvarianten worden gevolgd door een overzicht van de aangetroffen flexievormen.
De afgekorte aanduidingen hiervan (b.v. ns = nominatief singularis, inf. = infinitief etc.) zijn altijd
cursief afgedrukt. Is een bepaalde naamval of persoonsvorm niet aangetroffen, dan komt hij ook niet in
het flexieoverzicht voor. Een liggend streepje achter een dergelijke aanduiding geeft een niet
geflecteerde vorm aan. Wel geflecteerde vormen worden gewoonlijk aangegeven door een liggend
streepje, gevolgd door het flexiemorfeem.
Omdat bij werkwoorden in het overzicht van de spellingvarianten alleen infinitief- en
gerundiumvormen worden gegeven, worden de overige vormen van het werkwoordelijk paradigma
zoveel als nodig is voluit gegeven, dus niet alleen het flexiemorfeem. Hierdoor worden ook bij de
vervoeging optredende uiteenlopende verschijnselen als assimilatie, syncope of e/i-wisseling zichtbaar
gemaakt.
Wanneer bij een zelfstandig naamwoord voor een aantal vormen niet vastgesteld kan worden
om welke naamval het gaat (meestal betreft het de datief of accusatief enkelvoud), wordt dit
aangegeven door een gecombineerde naamvalsaanduiding, b.v. d/as = datief of accusatief enkelvoud,
gs/p = genitief enkelvoud of meervoud.
Wanneer de aangetroffen vormen alle tot dezelfde naamval behoren, wordt de opsomming
van vorm- en spellingvarianten uitsluitend gevolgd door de naamvalsaanduiding, b.v. 'ecorn ns' of
'anuede, anewedde as', hetgeen aanduidt dat de opgegeven vormen resp. in de nominatief en in de
accusatief zijn aangetroffen. Wanneer een bnw. in het predikaat of in postpositie staat en dus
gewoonlijk niet is geflecteerd, staat onder flexie de vermelding: 'pred.' of 'in postpos.'.
Bij de (leen)woorden in Latijnse context zijn er verschillende mogelijkheden; indien ze
volgens een der Latijnse paradigmata worden geflecteerd, wordt vermeld: Lat. flexie, evt. gevolgd
door de aangetroffen naamvalsvorm(en); worden ze voorafgegaan door een Latijns voorzetsel, vaak de
of in, maar hebben ze een Vroegmiddelnederlands flexiemorfeem, dan wordt vermeld: na de Lat. vz.
de en in, eveneens eventueel gevolgd door de aangetroffen naamvalsvorm(en).
11.11. Morfologische informatie
Op deze plaats kan informatie volgen over compositie en derivatie van het lemma of de plaats en
functie van het lemma in een woordgroep. De informatie is cursief afgedrukt, terwijl de
Vroegmiddelnederlandse en andere vormen die genoemd worden in romein gesteld zijn.
Een samenstelling wordt aangegeven als 'Uit [woordsoort] (eerste lid van de samenstelling)
en [woordsoort] (tweede lid van de samenstelling)', dus bij dootcoop: Uit het znw. doot en het znw.
coop; een afleiding als 'Van [woordsoort] (woordvorm) met het suffix -y': aeldingher 'erfgenaam': Van
het znw. aeldinc 'erfgenaam' met het suffix -er; of 'Van x met het prefix y-'. Een samenkoppeling
wordt aangegeven als: 'Samenkoppeling van [woordsoort] (woordvorm) en [woordsoort] (woordvorm)'
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en een verbinding als: '(Voegwoordelijke) verbinding (V(oeg)w.verb.) bestaande uit [woordsoort]
(woordvorm), [woordsoort] (woordvorm) en [woordsoort] (woordvorm)': binnen dien dat 'terwijl':
Voegwoordelijke verbinding bestaande uit het vz. binnen, het (verbogen) aanw.vnw. die en het
ondersch.vw. dat.
11.12. Dialectgeografische informatie
Na de morfologische informatie kan een overzicht volgen van de dialectgeografische spreiding van de
vormvarianten van het lemma. Ook hierbij is de door de redacteur gegeven informatie cursief
afgedrukt, terwijl de aangehaalde Vroegmiddelnederlandse en andere vormen in romein gesteld zijn.
Wanneer bijvoorbeeld gemeld wordt: 'Alleen in Brabant en Limburg aangetroffen', betekent
dit dat het voorkomen van het betreffende woord in het VMNW-materiaal alleen tot het dertiendeeeuwse Brabant en Limburg beperkt is. In teksten die niet tot de materiaalverzameling van het VMNW
behoren, kan het woord in kwestie dus ook buiten de genoemde gebieden opgetekend zijn. Regelmatig
wordt hierbij verwezen naar kaarten in de bekende (klank)atlassen (Berteloot 1984 en Mooijaart
1992).
11.13. Etymologie
Etymologische informatie wordt gewoonlijk alleen gegeven als er iets nieuws te melden is of als
nauwkeuriger informatie kan worden gegeven t.o.v. de bestaande etymologische woordenboeken. De
etymologie van uit de Romaanse talen afkomstige leenwoorden wordt meer systematisch gegeven,
voornamelijk op basis van het FEW. Vormen staan ook hier romein, terwijl de omringende informatie
cursief staat.
11.14. Onderscheidingsnummer
Het betekenisblok van het lemma begint met een vetgedrukt Romeins cijfer. Dit duidt een eerste (sub)
categorie aan. In de meeste artikelen zal er slechts één zijn, maar voor werkwoorden wordt door
middel van deze cijfers onderscheid gemaakt tussen transitief, intransitief en reflexief gebruik.
Ook als er maar een onderscheiding is, wordt het romeinse onderscheidingsnummer afgedrukt.
11.15. Label (en specificaties) bij de onderscheiding
Op de onderscheidingsaanduiding kan tussen ronde haken een specificatie van de onderscheiding
volgen, b.v. (Trans.), (Intr.), (Pred.), (Attr.) enz. Men vergelijke bijvoorbeeld de lemmata leken of
levende (II).
Voor de gebruikte labels en hun verklaring zie §15. Lijst van redactionele afkortingen.
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11.16. Overkoepelende definitie
Wanneer er sprake is van meer betekenissen binnen één onderscheiding of van verschillende
onderscheidingen die groepen betekenissen uit elkaar houden, kan er tussen het onderscheidingslabel
en het eerste betekenisnummer een definitie of omschrijving geplaatst zijn, die de te behandelen
betekenissen binnen de onderscheiding karakteriseert, zie b.v. de lemmata lede (II) en sijn (I).
Bij lemmata met een groot aantal onderscheidingen zijn aan de onderscheidingsnummers
soms letters toegevoegd (IA, IB enz.) om meer nuances te kunnen aanbrengen, vgl. het lemma sijn (I).
11.17. Betekenisnummer
Verschillende betekenissen binnen een onderscheiding worden aangeduid met Arabische cijfers. Dit
betekenisnummer wordt altijd afgedrukt, ook als er maar één betekenis wordt onderscheiden. Bij
opsplitsing van een betekenis in verschillende subbetekenissen wordt dit aangeduid met '1.1', '1.2',
'1.2.1' etc.
11.18. Label bij de betekenis
Ook per (sub)betekenis kan er tussen ronde haken een label geplaatst zijn, dat de daarop volgende
definitie karakteriseert of aangeeft in welke gebruikssfeer een aanhaling wordt aangetroffen, als (Fig.),
(Coll.), (Lakenind.), etc. Vergelijk hiervoor de lemmata legiste (Jur.) of levere (Med.). Voor de
gebruikte afkortingen zie men de Lijst van redactionele afkortingen.
11.19. Definitie
De definitie bestaat uit een 'hertaling' in het modern Nederlands of, indien nodig uit een
omschrijvende, meer uitgebreide analytische definitie. Eventuele encyclopedische informatie is
opgenomen in een opmerking bij de definitie.
Bijbelse namen worden in de definitie direct na de kern tussen ronde haken voorzien van de
Vulgaat-vorm van de naam en, indien van toepassing, tevens van de vorm uit de Historia Scholastica
van Petrus Comestor (de bron voor het grootste gedeelte van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant).
Plant- en diernamen e.d. worden gevolgd door hun wetenschappelijke naam (resp. op basis
van Zander, en op basis van WPdier.), indien van toepassing, gevolgd door de vorm die voorkomt in
Thomas van Cantimprés Liber de natura rerum (Jacob van Maerlants bron voor Der Naturen Bloeme).
11.20. Verwijzing naar de primaire literatuur
Indien van belang, staat op deze plaats aangegeven waar het lemma voorkomt in belangrijke
(bron)teksten. Voor bijbelse namen uit de Rijmbijbel en het Luikse diatessaron wordt verwezen naar
de eerste parallelle vindplaats in de bijbel. Voor de afkortingen van de verschillende bijbelboeken is
uitgegaan van afkortingenlijst b uit Bijbelse namen, een door het Nederlands Bijbelgenootschap en de
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Katholieke Bijbelstichting samengesteld overzicht van de nieuwe spelling van bijbelse namen (deze
lijst is aan de inleiding toegevoegd).
Verwijzingen naar Thomas van Cantimprés Liber de natura rerum zijn naar de ed. Boese, en
duiden in Arabische cijfers Cantimprés hoofdstuk en paragraaf aan, eventueel nog gevolgd door een
regelaanduiding binnen een paragraaf; b.v. Nat.Rer. 12,29 of Nat.Rer. 12,29,1-2.
Verwijzingen naar de Historia Scholastica van Petrus Comestor zijn naar de ed. Migne; na
de afkorting Hist.Schol. staat een verwijzing naar het betreffende bijbelboek en (in Romeinse cijfers)
het hoofdstuk hiervan, b.v. Hist.Schol. Lib.Gen. Cap.XL.
Verwijzingen naar de Bellum Judaeicum van Flavius Josephus vinden plaats via de gebruikte
Nederlandse vertaling: Joodse Oorl.
11.21. Aanhaling
De eerste aanhaling binnen een betekenis wordt aangekondigd door een hekje: ║. Er wordt geciteerd
naar de gebruikte editie van de teksten. Bij het opnemen van meer aanhalingen wordt per
(sub)betekenis een chronologische volgorde aangehouden. Hierop is één uitzondering: aanhalingen uit
het lexicografisch materiaal (Glossarium Bernense) worden vóór de overige citaten gegeven, conform
het WNT. Na een schrapje (liggend streepje), gevolgd door een in cursief gestelde opmerking, wordt
één aanhaling of een groepje aanhalingen afzonderlijk besproken. Zie ook §11.30.
Tekst tussen vierkante haken duidt aan dat deze door de editeur toegevoegd of geëmendeerd
is. '(...)' geeft aan dat de redacteur een deel van de oorspronkelijke tekst weggelaten heeft. '[...]'
betekent dat de tekst op deze plaats gehavend is; aanhalingen waarin dit op grote schaal voorkomt,
worden afgesloten met de mededeling '(hs. gehavend)'.
Aanhalingen uit het Glossarium Bernense, de Latijns-Vroegmiddellimburgse woordenlijst en
het Plantenglossarium, zijn voor de duidelijkheid tussen de Latijnse vorm en het
Vroegmiddelnederlandse interpretament voorzien van een dubbele punt, b.v. scalpere : crauwen.
Worden er per aanhaling meerdere lemmata en interpretamenten uit deze teksten gegeven, dan worden
zij per paar gescheiden door een schuine streep (/).
Binnen een aanhaling kan cursief, tussen ronde haken, een door de redacteur toegevoegde
toelichting voorkomen, die gewoonlijk betrekking heeft op het woord dat hier direct aan voorafgaat.
Indien het een woordgroep betreft, wordt dit duidelijk aangegeven. Een enkele maal, gewoonlijk bij
mogelijke interpretatieproblemen, wordt aan het einde van de aanhaling een vertaling van (een groot
deel van) de Vroegmiddelnederlandse tekst gegeven; ook deze vertaling is cursief en tussen ronde
haken afgedrukt.
(Grotendeels) Latijnse aanhalingen worden altijd in hun geheel vertaald.
Wanneer dit relevant is, wordt een leesaanwijzing van de oorspronkelijke editeur(s)
overgenomen in een dergelijke toevoeging: tussen ronde haken, beginnend met een cursieve 'l.' ('lees'),
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gevolgd door het voorstel van de editeur. Indien een redacteur zelf een leesaanwijzing wil toevoegen,
of de voorgestelde aanwijzing niet geheel in dezelfde vorm wenst over te nemen, dan is er aan deze
opmerking 'red.' ('redactie') toegevoegd. B.v. 'Borbaca (l. Borboca, red.)'. Gewoonlijk blijft een
opmerking achterwege, wanneer een leesaanwijzing van de editeur niet is overgenomen door de
redacteur.
Een schuine streep ter aanduiding van een vers- of regeleinde is alleen dan toegevoegd,
wanneer dit het begrip van een aanhaling aanzienlijk vergemakkelijkt.
11.22. Vindplaats van de aanhaling in de editie
Voor het ambtelijk materiaal uit reeks I van het Corpus-Gysseling wordt in de tekst de bronvermelding
van de aanhaling aangegeven met de aanduiding 'Corp.I', gevolgd door bladzijde- en regelnummers.
Als het een aanhaling uit een van de toegevoegde ambtelijke bronnen betreft, wordt de voor die tekst
gekozen afkorting gebruikt. Deze wordt dan gevolgd door bladzijde- en regelnummers uit de
oorspronkelijke editie. De literaire teksten (meestal uit reeks II van het Corpus-Gysseling) hebben alle
een eigen afkorting (zie hiervoor §6. De Vroegmiddelnederlandse documenten). Ook deze afkorting
wordt gevolgd door bladzijde- en regelnummers uit de editie. De aanduiding van de vindplaats van een
aanhaling staat altijd cursief afgedrukt.
Bij aanhalingen uit het kalendarium dat aan het handschrift van Der Naturen Bloeme
voorafgaat, wordt steeds de afkorting Kal. toegevoegd: Nat.Bl.D. (Kal.). Dit betreft de pp. 1-15 van de
uitgave.
De woorden die in de diverse uitgaven in voetnoot staan, krijgen een regelnummer dat begint
met het cijfer 5 (d.w.z. buiten de normale bladspiegel aangetroffen), gevolgd door het cijfer 1 als het
de eerste voetnoot op een pagina betreft enz. Dus de 1e voetnoot = 51, de 2e voetnoot = 52, de 3e
voetnoot = 53. Geteld worden alleen de voetnoten met echte emendaties; die met alleen opmerking
over expunctie, doorhalingen, uitkrabbingen e.d. worden niet geteld.
In de uitgave van het Luikse diatessaron komen ook glossen en explicaties in de marge van
de tekst voor. Deze corresponderen met een door een asterisk gekenmerkt tekstgedeelte in de tekst
zelf. De regelnummering van deze woorden en tekstpassages vindt plaats van boven naar beneden en
is eveneens gekenmerkt door het getal 5 plus een cijfer dat aangeeft de hoeveelste glosse of explicatie
het betreft.
11.23. Lokalisering en datering van de aanhaling
Een aanhaling uit het ambtelijk materiaal wordt gelokaliseerd door middel van de naam van de plaats
waar het betreffende document geschreven is (b.v. 'Brugge'). De literaire teksten kunnen echter evenals enkele ambtelijke bescheiden - niet nauwkeuriger gelokaliseerd worden dan d.m.v. een regioaanduiding, b.v. 'West-Vlaanderen'.
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Na de lokalisering van de tekst waaruit de aanhaling afkomstig is, volgt de datering. Voor de
ambtelijke bescheiden is dit het jaar waarin het document geschreven is (de exacte datum - maand en
dag - wordt alleen indien relevant vermeld), en voor de literaire teksten is dit meestal een wat
globalere datering. Zowel de lokalisering als de datering staan cursief afgedrukt.
De aanhalingen worden per betekenisonderscheiding chronologisch geordend (vgl. §11.21).
Bij van-totdateringen is gesorteerd op de laatste datum. Indien het 'jaar-tot' gelijk is, staat de aanhaling
met de vroegste jaar-vanafdatering eerst. Bij gelijke datering gaat een ambtelijke tekst voor een
literaire tekst.
Aanhalingen uit dezelfde brontekst staan gerangschikt op volgorde van pagina- en
regelnummer.
11.24. Opmerking
Op vrijwel iedere plaats binnen een lemma kan een nadere toelichting aangetroffen worden op de
informatievelden uit het VMNW-artikel. Deze toelichting, te beschouwen als een aanvullende
opmerking, is altijd cursief weergegeven. Hierbinnen zijn Vroegmiddelnederlandse en andere
(voorbeeld)vormen uiteraard romein gehouden. Toelichtingen bij een aanhaling staan gewoonlijk
onmiddellijk na de datering van die aanhaling.
11.25. Verbinding
Na het cursief gestelde 'In de verb.' volgt een min of meer vaste verbinding waarin het lemma
functioneert. Deze is altijd romein afgedrukt. Het begrip 'verbinding' is in het VMNW zeer ruim
opgevat en omvat ook collocaties, werkwoorden met een vast voorzetsel, persoonsnaam met toenaam
of, in het algemeen, groepen van woorden die op enigerlei wijze samenhoren of samen verklaard
dienen te worden.
11.26. Label bij de verbinding
In een enkel geval zal de aard van de verbinding gekarakteriseerd zijn door middel van een label, dat
tussen ronde haken is geplaatst.
11.27. Definitie van de verbinding
Na de verbinding en eventueel het verbindingslabel volgt de definitie van de verbinding. Net als de
betekenisdefinitie op hoger niveau wordt ook deze vet afgedrukt. Gewoonlijk wordt de definitie van
de verbinding geïllustreerd met citatenmateriaal. Er kan soms ook volstaan worden met een
opsomming van de aangetroffen verbindingen, gevolgd door een verwijzing naar de plaats waar ze
behandeld worden.
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11.28. Zie ook-verwijzing
Een verwijzing naar een ander lemma in het VMNW waar de gebruiker vergelijkbaar materiaal kan
vinden wordt ingeleid door 'Zie ook'.
11.29. Zie-verwijzing
Een verwijzing naar een VMNW-artikel waar meer informatie te vinden is over het betreffende woord,
wordt ingeleid door 'Zie'. Dit woord functioneert tevens in de artikelen die uitsluitend uit een
verwijzing bestaan, zoals b.v. loscie Zie lucie. Dit geeft aan, dat de woordvorm loscie behandeld wordt
onder het lemma lucie.
Verwijzingslemmata worden ook gemaakt bij een woordvorm indien de spelling ervan zeer
sterk afwijkt van wat gangbaar is.
11.30. Schrapje
Met behulp van een schrapje kan informatie over één of meer citaten worden gegeven die niet in een
aparte betekenis(nuance) thuishoren, maar wel iets bijzonders hebben t.o.v. de rest van de onder de
betekenis opgenomen vindplaatsen. In enkele gevallen is ook een sub-subbetekenis onder een schrapje
verantwoord.

I

12. De Vroegmiddelnederlandse documenten
Aiol

Aiol. Corpus II-1, p. 311-332. (Nederrijn, 1220-1240).

Alexius

Alexiuslegende. Corpus II-1, p. 526-528. (Brabant-West, 1291-1300).

Bern.

Het glossarium Bernense; een Vroegmiddelnederlandse tweetalige LatijnsLimburgs[e] woordenlijst. Opnieuw uitgegeven met een inleiding, translitteratie en
commentaar en van een alfabetische en retrograde index voorzien door L. de Man
en P.G.J. van Sterkenburg. 's-Gravenhage, 1977. Oude Nederlandse
woordenboeken opnieuw uitgegeven door Stichting Instituut voor Nederlandse
Lexicologie Reeks I, Deel 2. (Limburg, 1240).

Boeve

Boeve van Hamtone. Corpus II-1, p. 348-351. (Brabant-Oost, 1260-1270).

Corp.W

Document 538 (Bd I, Lieferung 8, p. 475-476) in Corpus der altdeutschen
Originalurkunden bis zum Jahr 1300 herausgegeben von Friedrich Wilhelm. 5
Bde. Lahr, 1929-1983. (Brugge, 1282).

Corp.I

Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300); reeks I:
ambtelijke bescheiden. Uitgegeven door M. Gysseling m.m.v. en van woordindices
voorzien door Willy Pijnenburg. 's-Gravenhage, 1977. 9 delen. Bouwstoffen voor
een woordarchief van de Nederlandse taal.

Corp.II

Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300); reeks II: literaire
handschriften. Uitgegeven door M. Gysseling m.m.v. en van woordindices
voorzien door Willy Pijnenburg. 's-Gravenhage, 1980 - Leiden, 1987. 6 delen.
Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse taal. (De teksten hieruit
hebben alle een eigen afkorting.)

Diat.

Het Luikse diatessaron. Uitgegeven door C.C. de Bruin. Met de Engelse vertaling
van A.J. Barnouw. Leiden, 1970. Verzameling van Middelnederlandse
bijbelteksten. Kleine reeks, afdeling 1: evangeliënharmonieën deel 1. (BrabantWest, 1291-1300).

En.Cod.

Enaamse Codex. Corpus II-1, p. 393-500. (Oost-Vlaanderen, 1290).
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Floyr.

Floyris ende Blantseflur. Corpus II-1, p. 299-310. (Nederrijn, 1201-1225).

Gen.rec.

Nederbergse geneeskundige recepten. Corpus II-1, p. 343-344. (Nederrijn, 1250).

Gez.reg.

Noordlimburgse gezondheidsregels. Corpus II-1, p. 345-347. (Nederrijn, 1253).

Kerst.

Sinte Kerstine. Corpus II-6, p. 104-153. (Brabant-Oost, 1276-1300).

Landr.

E.M. Meijers, "Het landrecht van Grimberghen van 1275". In: Tijdschrift voor
rechtsgeschiedenis 11 (1932), p. 229-235. (Grimbergen, 1275-1276).

Lutg.A

Sinte Lutgart, handschrift A (Amsterdam). Corpus II-6, p. 3-103. (Brabant-Oost,
1276-1300).

Lutg.K

Sente Lutgart, handschrift K (Kopenhagen). Corpus II-5. (Brabant-West, 12651270).

Minned.

Minnedichten uit Ter Doest. Corpus II-1, p. 524-525. (West-Vlaanderen, 12911300).

Moraalb.

Nederrijns Moraalboek. Corpus II-6, p. 353-422. (Nederrijn, 1276-1300).

Nat.Bl.D

Der Naturen Bloeme, handschrift D (Detmold). Corpus II-2, p. 1-416. (WestVlaanderen, 1287).

Nat.Bl.D (Kal.)

Het in het Detmoldse hs. aan Der naturen bloeme voorafgaande Kalendarium (p. 115).

Nat.Bl.M

Der Naturen Bloeme, handschrift M (München). Corpus II-2, p. 417-435. (WestVlaanderen, 1276-1300).

Nibel.

Brabantse vertaling van het Nibelungenlied. Corpus II-1, p. 375-379. (BrabantWest, 1260-1280).
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Obit.

Antwerps Obituarium. In typoscript op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
aanwezig. (Antwerpen, 1248-1271).

Oudenb.

Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344) (uitgeg.) door J.
Buntinx en M. Gysseling. Deel 1, tekst. Tongeren, 1965. Werken uitgegeven door
de koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie (Vlaamse afdeling) 11.
(Rijkhoven, 1280-1344; alleen het gedeelte tot 1301 is gebruikt).

Perch.

Perchevael. Corpus II-1, p. 501-519. (Holland-Oost, 1276-1300).

Pl.gloss.

Plantenglossarium uit Vlaams Artesië of Frans-Vlaanderen. Corpus II-1, p. 333335. (West-Vlaanderen, 1226-1250).

Rein.E

Reinaert E. Corpus II-1, p. 384-392. (Limburg, 1276-1300).

Rein.G

Reinaert G. Corpus II-1, p. 380-383. (Nederrijn, 1260-1280).

Reinout

Reinout van Montalbaen. Corpus II-1, p. 520-523. (Brabant-West, 1276-1300).

Rijmb.

Jacob van Maerlant, Rijmbijbel. Corpus II-3. (West-Vlaanderen, 1285).

Schepenbr.

H. Vangassen, Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands.
Hertogdom Brabant. Z.p., 1952. P. 30. Bouwstoffen en studiën voor de
geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands III. (Antwerpen, 1285).

Servas

Heinric van Veldeke, Sente Servas. Corpus II-1, p. 287-298. (Limburg, 1200).

Trist.

Tristant. Corpus II-1, p. 337-342. (Nederrijn, 1250).

T&T 1988

H. Rombaut, M. Leroy en G. Declercq, "Acht nieuwe teksten in het
Middelnederlands uit de 13de eeuw." In: Taal en Tongval 40 (1988), p. 1-13.
(Brugge 1270, 1284, 1285, 1285, 1294, 1295-1299; Aardenburg 1293).

Wiss.

Wisselau. Corpus II-1, p. 529-546. (Brabant-West, 1291-1300).

Wr.Rag.

Wrake van Ragisel. Corpus II-1, p. 352-374. (Oost-Vlaanderen, 1260-1280).
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13. Lijst van geraadpleegde literatuur
Van der Aa

Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. 13 delen.
Gorinchem, 1839-1851.

Adm.krt. België

Administratieve kaart België. Nationaal Geografisch Instituut, Brussel,
1983.

AGN

Algemene geschiedenis der Nederlanden deel 2, Middeleeuwen. Haarlem,
[1982].

Aiken 1947

Aiken, P., 'The Animal History of Albertus Magnus and Thomas of
Cantimpré.' In: Speculum 22 (1947), p. 205-225.

Aiol,
ed. Normand/Raynaud

Normand, J. en G. Raynaud (ed.), Aiol. Chanson de geste publié d'après
le manuscrit unique de Paris. Paris, 1877.

Aiol/Zwaanr.

Gerritsen, W.P. en A.G. van Melle (red.), Van Aiol tot de Zwaanridder.
Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in
literatuur, theater en beeldende kunst. [Nijmegen], [1993].

Alanne 1961

Alanne, E., Der Ursprung und die Entwicklung der niederländischen
Weinbauterminologie. Mit besonderer Berücksichtigung der
mittelniederländischen Zeit. Helsinki, 1961.

Alberdingk Thijm 1883

Alberdingk Thijm, P.P.M., De gestichten van liefdadigheid in België van
Karel den Groote tot aan de XVIe eeuw. Brussel/Leuven, 1883.

ANS

Algemene Nederlandse Spraakkunst. Onder redactie van G. Geerts e.a.
Groningen/Leuven, [1984].

Arth.Enc.

The Arthurian Encyclopedia. Ed. N.J. Lacy with Associate Editors G.
Ashe, S. Ness Ihle, M.E. Kalinke and R. Thompson. New York, [1986].
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Van den Baar/Pijnenburg

Baar, A. van den en W.J.J. Pijnenburg 'Nicolaas van Wijk (1880-1941).'
In: Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een
verzameling artikelen over etymologen en etymologie onder redactie van
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14. Lijst van afkortingen van bijbelboeken
14.1 Het Oude Testament
Gn

Genesis

2 Kr

2 Kronieken

Da

Daniël

Ex

Exodus

Ezr

Ezra

Hos

Hosea

Lv

Leviticus

Neh

Nehemia

Jl

Joël

Nu

Numeri

Est

Ester

Am

Amos

Dt

Deuteronomium

Job

Job

Ob

Obadja

Joz

Jozua

Ps

Psalmen

Jon

Jona

Ri

Richteren

Spr

Spreuken

Mi

Micha

Rt

Ruth

Pr

Prediker

Nah

Nahum

1S

1 Samuël

Hl

Hooglied

Hab

Habakuk

2S

2 Samuël

Js

Jesaja

Sef

Sefanja

1K

1 Koningen

Jr

Jeremia

Hag

Haggai

2K

2 Koningen

Kl

Klaagliederen

Zach

Zacharia

1 Kr

1 Kronieken

Ez

Ezechiël

Mal

Maleachi

Sir

De wijsheid van

Bel

Daniël; Bel en de

14.2 Apocriefen
Tob

Tobit

Jdt

Judit

Est

Ester

Bar

Baruch

1 Mak

1 Makkabeeën

Az

Daniël; het gebed

2 Mak

2 Makkabeeën

W

De wijsheid van

slang

Jezus Sirach

van Azarja
Sus

Daniël; Susanna

Salomo

I

Man

Het gebed van
Manasse

14.3 Nieuwe Testament
Mt

Matteüs

Kol

Kolossenzen

1 Joh

1 Johannes

Mc

Marcus

1 Tes

1 Tessalonicenzen

2 Joh

2 Johannes

Lc

Lucas

2 Tes

2 Tessalonicenzen

3 Joh

3 Johannes

Joh

Johannes

1 Tim

1 Timoteüs

Jud

Judas

Hnd

Handelingen

2 Tim

2 Timoteüs

Op

Openbaring

Rom

Romeinen

Tit

Titus

1 Kor

1 Korintiërs

Film

Filemon

2 Kor

2 Korintiërs

Heb

Hebreeërs

Gal

Galaten

Jak

Jakobus

Ef

Efeziërs

1 Pe

1 Petrus

Fil

Filippenzen

2 Pe

2 Petrus

I

15. Lijst van redactionele afkortingen3
aanh.

aanhaling

coll.

collectief

aansl.

aansluiting

comp.

comparatief

aanw.

anwijzend

concr.

concreet

abs.

absoluut

conj.

conjunctief

abstr.

abstract

D

Duitsland

acc.

accusatief

d/ap

datief/accusatief pluralis

act.

actief

d/as

datief/accusatief singularis

afh.

afhankelijke

dat.

datief

afl.

afleiding

dep.

departement

ald.

aldaar

derg.

dergelijke

alg.

algemeen

d.i.

dat, dit is

ambt.

ambtelijk(e)

dierk.

dierkunde

ap

accusatief pluralis

dijkw.

dijkwezen

art.

artikel

dim.

diminutief

as

accusatief singularis

div.

divers(e)

as/p

accusatief

dl.

deel

singularis/pluralis

d.m.v.

door middel van

astrol.

astrologie, astrologisch

dp

datief pluralis

attr.

attributief

ds

datief singularis

az.

achterzetsel

ds/p

datief singularis/pluralis

B

België

dur.

duratief

bep.

bepaald, bepaling

e.

eeuw

bet.

betekenis

e.d.

en dergelijke

betr.

betrekkelijk

ed.

editie, editeur(s)

bez.

bezittelijk

eig.

eigenlijk

bijb.

bijbel, bijbels

encl.

enclitisch

bijv.

bijvoeglijk

Eng.

Engels

bijz.

bijzonder

enkelv.

enkelvoud

bnw.

bijvoeglijk naamwoord

enz.

enzovoorts

bouwk.

bouwkunde, bouwkundig

etc.

etcetera

b.v.

bijvoorbeeld

eufem.

eufemisme, eufemistisch

bovenst.

bovenstaand(e)

e.v.

en volgende(n)

bw.

bijwoord, bijwoordelijk(e)

ev.

enkelvoud

ca.

circa

evt.

eventueel

cap.

caput

F

Frankrijk

cit.

citaat

f.

femininum

3

M.u.v. de afkortingen gebruikt voor de bronnen (zie §12. De Vroegmiddelnederlandse documenten) en de
bijbelboeken (zie §13. Lijst van afkortingen van bijbelboeken).
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fig.

figuurlijk

jur.

juridisch

F

Frankrijk

kans.

kanselarij

Fra.

Frans

Kelt.

Keltisch(e)

Gall.

Gallisch

koppelww.

koppelwerkwoord

Gallorom.

Galloromaans

l.

lees

GB

Groot-Brittannië

lakenind.

lakenindustrie

g/ds

genitief/datief singularis

Lat.

Latijn, Latijnse

gebr.

gebruik, gebruikt

lett.

letterlijk

gen.

genitief

lib.

liber

geneesk.

geneeskunde,

lidw.

lidwoord

geneeskundig

Limb

Limburg

Germ.

Germaans, Germaanse

lit.

literair(e)

gerund.

gerundium

m.

mannelijk, masculinum

gest.

gesticht, gestorven

mann.

mannelijk

gesubst.

gesubstantiveerd

m.b.t.

met betrekking tot

gew.

gewest

med.

medisch

gildew.

gildewezen

meerv.

meervoud

gp

genitief pluralis

Meng.

Middelengels

Gr.

Grieks

meton.

metonymisch

graf.kans.

grafelijke kanselarij

Mgr.

Middelgrieks

gs

genitief singularis

Mhd.

Middelhoogduits

gs/p

genitief singularis/pluralis

Mlat.

Middellatijn

H.

Heilige

Mnd.

Middelnederduits

hetz.

hetzelfde

Mnl.

Middelnederlands

hoofdst.

hoofdstedelijk

m.n.

met name

hoofdtelw.

hoofdtelwoord

mog.

mogelijk

hs.

handschrift

molenb.

molenbouw

hulpww.

hulpwerkwoord

muntw.

muntwezen

id.

idem

mv.

meervoud

imp.

imperatief

myst.

mystiek

ind.

indicatief

myth.

mythologie,

inf.

infinitief

Ingw.

Ingweoons(e)

n.

neutrum

intr.

intransitief

n/as

nominatief/accusatief

inz.

inzonderheid

i.p.v.

in plaats van

Nbra

Brabant-Noord

i.t.t.

in tegenstelling tot

n.C.

na Christus

i.v.

in voce

nevensch.

nevenschikkend

i.v.m.

in verband met

Nfra.

Nieuwfrans

mythologisch(e)

singularis

I

nl.

namelijk

pejor.

pejoratief

NL

Nederland

perf.

perfectum

nom.

nominatief

pers.

persoonlijk

np

nominatief pluralis

Pic.

Picardisch

Nrijn

Nederrijn

pl.

pluralis

ns

nominatief singularis

plantk.

plantkunde, plantkundig

ns/p

nominatief

pleon.

pleonasme, pleonastisch

singularis/pluralis

plur.

pluralis

N.T.

Nieuwe Testament

postpos.

postpositie

o.

onzijdig

pred.

predicatief

obj.

object

pregn.

pregnant

Obra

Brabant-Oost

pres.

presens

Oeng.

Oudengels

pret.

preteritum

Ofra.

Oudfrans(e)

procl.

proclitisch

Ogerm.

Oudgermaans

prov.

provincie

Ohd.

Oudhoogduits

rangtelw.

rangtelwoord

Ohol

Holland-Oost

red.

redactie

o.i.v.

onder invloed van

refl.

reflexief

o.l.v.

onder leiding van

rel.

religieus

On.

Oudnoors

relat.

relatief

onbep.

onbepaald

resp.

respectievelijk

ondersch.

onderschikkend

R.K.

Rooms Katholiek

onderst.

onderstaande

Rom.

Romaans(e)

Oned

Oost-Nederland

scheepsb.

scheepsbouw

oneig.

oneigenlijk

scheepv.

scheepvaart

Onl.

Oudnederlands

sg.

singularis

onpers.

onpersoonlijk

sing.

singularis

onreg.

onregelmatig

sluisb.

sluisbouw

onz.

onzijdig

st.

sterk

oorspr.

oorsprong, oorspronkelijk

subj.

subject

oostel.

oostelijk

sup(erl).

superlatief

Opic.

Oudpicardisch

s.v.

sub voce

Oprov.

Oudprovencaals

taalk.

taalkunde, taalkundig

Osa.

Oudsaksisch

tautol.

tautologie, tautologisch

O.T.

Oude Testament

telw.

telwoord

overdr.

overdrachtelijk

temp.

temporeel

p.

pagina

tgov.

tegenover

part.

participium

toep.

toepassingen

pass.

passief

trans.

transitief

I

t.w.

te weten

znw.

zelfstandig naamwoord

tw.

tussenwerpsel

zw.

zwak

uitbr.

uitbreiding

uitdr.

uitdrukking

Utre

Utrecht

v.

vrouwelijk

var.

variant

v.C.

voor Christus

verb.

verbinding

verg.

vergelijking

versch.

verschillend(e)

vgl.

vergelijk

viss.

visserij

Vmnl.

Vroegmiddelnederlands

vnl.

voornamelijk

vnw.

voornaamwoord,
voornaamwoordelijk(e)

voc.

vocatief

voegw.

voegwoord,
voegwoordelijk(e)

voorm.

voormalig

vr.

vragend

vrag.

vragend

vw.

voegwoord,
voegwoordelijk(e)

vz.

voorzetsel

wdk.

wederkerend

wederk.

wederkerend, wederkerig

west.

westelijk(e)

Wbra

Brabant-West

Wgerm.

Westgermaans

Whol

Holland-West

wkg.

wederkerig

wsch.

waarschijnlijk

Wvla

West-Vlaanderen

ww.

werkwoord

Zeel

Zeeland

zelfst.

zelfstandig

zgn.

zogenaamde
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