
Hebban olla vogala … en de rest1 

 

Door Tanneke Schoonheim 

 

Inleiding 

 

Sinds 1998 wordt er op het INL gewerkt aan de totstandkoming van een Oudnederlands 

Woordenboek. Dat het hier om een relatief klein project gaat, blijkt uit de omvang van de redactie: een 

hoofdredacteur (Wil Pijnenburg), een redacteur (ikzelf, Tanneke Schoonheim) en een redactie-

secretaris (Dick Wortel), aangevuld met een part-time redacteur extra muros (Arend Quak) en een 

part-time volontair (Jan Vonk). Ook duurt het project voor INL-begrippen kort: het woordenboek moet 

eind 2007 gereed zijn. Er zijn echter genoeg mensen, die van mening zijn, dat de ons toebemeten 

hoeveelheid mankracht en tijd ruim voldoende moet zijn om het gevraagde product af te leveren. Maar 

weinig beweringen in de historische taalkunde zijn namelijk zo hardnekkig gebleken, als die van Van 

den Toorn halverwege de jaren zeventig over de overlevering van het Oudnederlands. Oudnederlands, 

dat is immers niet veel meer dan Hebban olla vogala …!2 Het moet niet zo gek moeilijk zijn, om daar 

met zijn vijven binnen een jaar of tien een lexicale beschrijving van te maken! 

 Gelukkig zijn er ook genoeg mensen te vinden, die, net als Van den Toorn inmiddels, beter 

weten, en op de hoogte zijn van Oudnederlandse bronnen als de Wachtendonckse Psalmen en de 

Leidse Willeram, samen goed voor zo'n vijftienduizend Oudnederlandse tokens.3 En wie het hoofdstuk 

over de oudste bronnen voor het Nederlands in het proefschrift van Nicoline van der Sijs heeft 

doorgelezen, weet ook dat er Oudnederlands materiaal te vinden is in de Lex Salica, in Frankische 

leenwoorden in het Frans, in plaatsnamen uit de Oudnederlandse periode, in Latijnse oorkonden en 

inkomstenregisters en in een aantal teksten en tekstfragmenten, die in deel II-1 van het bekende 

Corpus-Gysseling zijn verzameld.4 Daarnaast bevatten ook persoons- en toenamen uit de betreffende 

periode waardevol Oudnederlands materiaal, zoals ik in mijn bijdrage aan het vorig jaar hier in Leiden 

gehouden symposium over het Oudnederlands heb aangetoond.5 Op onze website (www.inl.nl/onw) 

vindt u een overzicht van het zich steeds uitbreidende corpus van bronnen met Oudnederlands 

materiaal. Over het bijeenbrengen van het materiaal uit deze bronnen en het bewerken van dit 

                                                           
1 Dit is de enigszins aangepaste versie van een lezing die ik op 26 maart 2003 in Leiden voor het Matthias de 
Vries-genootschap heb gegeven, met dank aan degenen, die daar aanwezig waren voor hun commentaar.  
2 M.C. van den Toorn: Nederlandse Taalkunde. 2e verbeterde druk. [z.p.] 1974, p. 20-21. 
3 Vgl. ook W. Pijnenburg: 'Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW). Regionale en toevallige 
vormvarianten'. In: Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e 
verjaardag. Groningen 1977, p. 209-220; meer bepaald p. 211 en 213. 
4 Nicoline van der Sijs: Etymologie in het digitale tijdperk. Een chronologisch woordenboek als 
praktijkvoorbeeld. [z.p.] 2001, p. 97-141. 
5 Tanneke Schoonheim: 'Von alvit bis wurm. Die Rolle der Namenforschung bei der Rekonstruktion des 
altniederländischen Wortschatzes'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 57 (2003), p. 113-139. 
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materiaal voor lexicaal-semantische beschrijving in een volwaardig Oudnederlands Woordenboek gaat 

deze bijdrage. 

 

Het Oudnederlands Woordenboek 

 

Voordat ik verder inga op de materiaalverzameling en de verwerking daarvan tot Oudnederlands 

Woordenboek, zal ik eerst uiteenzetten wat de redactie bij een dergelijk woordenboek voor ogen staat. 

Het Oudnederlands Woordenboek zal een lexicaal-semantische beschrijving gaan bevatten van de 

overgeleverde woordenschat tussen ongeveer 500 en 1200. Het aanvangsjaartal markeert het einde van 

de Westgermaanse taaleenheid; het is de tijd waarin de gevolgen van de val van het Westromeinse rijk 

in 476 na Chr. hun invloed op de taalsituatie beginnen te krijgen. Het oudste woord, dat wij als 

Oudnederlands beschouwen, is de werkwoordsvorm ann bij het werkwoord onnen 'gunnen', 

overgeleverd in de runeninscriptie van Bergakker, die omstreeks 475 gedateerd wordt.6  

De overgang van Oudnederlands naar Middelnederlands krijgt zijn beslag in de loop van de 

12e eeuw. Het is een proces dat zich uiteraard niet van de ene dag op de andere in het hele taalgebied 

voltrekt. Het zgn. Munsterbilzense vers Tesi sámanunga vvas edele. unde scona 'Deze verzameling 

(mensen) was edel en mooi' uit 1130, wordt gewoonlijk als de laatste schriftelijke taaluiting in het 

Oudnederlands beschouwd. Uit de periode 1130-1200 zijn alleen namen en losse woorden bekend, die 

overigens grotendeels al een Middelnederlands karakter dragen. De einddatum van het Oudnederlands 

Woordenboek is vastgelegd op 1200, vooral vanuit de praktische overweging dat het aan moet sluiten 

op de begindatum van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek, dat een lexicaal-semantische 

beschrijving van de woordenschat tussen 1200 en 1300 geeft.  

Met betrekking tot het ruimtelijk aspect van het Oudnederlands Woordenboek, zouden we 

ervan uit kunnen gaan, dat het gebied, waar men Oudnederlands sprak, grofweg gelijk is aan het 

gebied, waar men het Middelnederlands gebruikte, d.w.z. het huidige Nederland, m.u.v. Groningen en 

Friesland, België, het noordelijke deel van Frankrijk en het, tegenwoordig Duitse, gebied van de 

Nederrijn. In de 5e eeuw lag de grens tussen het Romaans en het Westgermaans waarschijnlijk 

ongeveer ter hoogte van Parijs. Een groot deel van het door de (Westfrankisch sprekende) Franken in 

bezit genomen territorium (Frankrijk) is echter tijdens de Oudnederlandse periode weer geromaniseerd 

en het Westfrankisch is uit dit gebied daardoor nagenoeg verdwenen. Ons resten slechts een aantal 

brokstukken met (deels gelatiniseerd) Frankisch taalmateriaal, zoals de Malbergse glossen in de Lex 

Salica en de Reichenauer glossen. Daarnaast bevat het Oudfrans een aardig aantal woorden dat 

ontleend is aan het Westfrankisch. Een principiële vraag hierbij is echter, of dit Westfrankisch één taal 

vormde met het Oudnederlands of dat het mogelijk tot het Oudhoogduits gerekend moet worden. Door 
                                                           
6 Vgl. Elmar Seebold: Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes. Berlin - New York 2001, p. 
303 s.v. unnan. De runeninscriptie van Bergakker luidt als volgt: haþ?þ?was ann k?sjam log?ns (vgl. A. Quak: 
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het vroegtijdig verdwijnen van het Westfrankisch is immers moeilijk vast te stellen of de Hoogduitse 

klankverschuiving zich bijvoorbeeld in deze taal voltrokken heeft. Hoewel hier nog steeds discussie 

over is, gaat men er over het algemeen van uit dat dit niet het geval is geweest, en dat het 

Westfrankisch zich daardoor aansluit bij het Oudnederlands en tot dezelfde taal gerekend mag worden. 

Een eventuele grens tussen het Westfrankisch en het Oudnederlands is vanuit onze tijd niet meer waar 

te nemen. 

Aan de noordkant van het Oudnederlandse taalgebied hebben we juist te maken met 

Oudnederlandse expansiedrift ten koste van het Oudfries. Met name in Noord-Holland verschuift de 

grens tussen het Oudnederlands en het Oudfries en moeten we gedurende de hele Oudnederlandse 

periode in dit gebied rekening houden met Oudfriese taalkenmerken en relicten.7 In het westen (de 

kuststreek) hebben de Franken zich vermengd met andere Germaanse volken, merendeels met een aan 

het Engels en het Fries verwant dialect. Hierdoor is het Westfrankisch met een aantal Ingwaeonismen 

verrijkt. 

 

Bronnen 

 

Het begrip Oudnederlands heeft ook een materieel aspect. Het lijdt geen twijfel dat de bevolking in de 

lage landen aan de zee in de periode van 500 tot 1200 een vorm van Germaans sprak, maar bewijzen 

daarvoor zijn alleen via te dateren schriftelijk materiaal te verkrijgen. Afgezien van toponiemen, 

toenamen en glossen is er uit die tijd nauwelijks een onbetwistbaar Oudnederlandse tekst van enige 

omvang overgeleverd. In deel II-1 van het Corpus van Middelnederlandse teksten heeft Maurits 

Gysseling al het hem bekende, als Oudnederlands beschouwde, materiaal opgenomen of gesignaleerd, 

gedateerd en gelocaliseerd. Met betrekking tot diverse in deze uitgave opgenomen teksten bestaat 

echter discussie over de taal waarin deze geschreven zouden zijn. Toponiemen en toenamen werden in 

zijn editie niet opgenomen, glossen maar gedeeltelijk. Welke teksten bevat de materiaalverzameling 

voor het Oudnederlands Woordenboek nu eigenlijk en wat is nu precies de status van deze teksten? 

Gysseling begint zijn verzameling met het opnemen van een aantal runeninscripties. De meeste 

daarvan echter zijn hetzij Oudfries, hetzij on- of polyinterpretabel, terwijl een belangrijke inscriptie als 

die van Bergakker er niet in is opgenomen. De redactie is er op dit moment nog niet helemaal uit 

welke woorden uit welke inscripties zullen worden opgenomen. Wel beschouwen we, zoals ik daarnet 

al gezegd heb, de werkwoordsvorm ann uit de omstreeks 475 gedateerde inscriptie van Bergakker als 

het oudst overgeleverde Oudnederlandse woord. 

Uit de overige teksten, die in het Corpus-Gysseling zijn opgenomen, is een keuze gemaakt. 

Sommige teksten zijn bij voorbaat al uitgesloten, zoals de Heliand. Weliswaar pleit Gysseling ervoor 
                                                                                                                                                                                     
'Zu den Runenformen der Inschrift von Bergakker'. In: Pforzen und Bergakker, Neue Untersuchungen zu 
Runeninschriften. Göttingen 1999, p. 174-178). 
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om aan te nemen dat de dichter van de Heliand afkomstig was uit het Nederlandse of Nederduitse 

taalgebied, en de kopiist van afschrift C misschien zelfs uit de streek van Antwerpen, de gangbare 

mening is toch dat deze tekst Oudsaksisch is en niet Oudnederlands. Bijkomend bezwaar tegen 

opname van de complete Heliand is, dat de relatief grote omvang van de tekst (geschat op ongeveer 

50.000 tokens) een te nadrukkelijk stempel op het Oudnederlands Woordenboek zou drukken; het zou 

dan eigenlijk een Heliand-woordenboek worden met daartussendoor Oudnederlandse woorden. Een 

compromis zou nog kunnen zijn, om bij die Oudnederlandse lemmata, die ook in de Heliand zijn 

aangetroffen, een vermelding van de Heliand-plaatsen op te nemen, maar daar is nog geen definitief 

besluit over gevallen. 

Van de kleinere teksten blijven de Eltense evangelieglossen en de Nederduitse Prudentiusglossen 

buiten beschouwing, die beide tot het Nederduits gerekend worden, evenals de Groningse 

psalmglossen, die Oudfries zijn. Uiteraard wordt straks in de Inleiding van het Oudnederlands 

Woordenboek van elke eventueel Oudnederlands materiaal bevattende tekst een beschrijving gegeven 

met daarin de argumenten voor en tegen opname in het woordenboek. 

De overige kleine teksten uit het Corpus-Gysseling worden allemaal opgenomen, ook de Utrechtse 

doopbelofte, waarvan weliswaar wordt gesteld, dat deze mogelijk Oudengels is, maar waarvan we 

mogen aannemen, dat hij in het Oudnederlandse gebied gebruikt is bij de kerstening van de bevolking 

en dus ook door deze bevolking begrepen moet zijn. 

 
Utrechtse doopbelofte, eind 8e eeuw 

 
tekst: Forsachistu diobolae.& respondeat. Ec forsacho diabolae 

end allum diobol gelde respondeat. End ec forsacho allum diobolgeldae. 
end allum dioboles uuercum respondeat. End ec forsacho allum dioboles 
uuercum and uuordum thunaer en deuuoden ende saxnote ende allvm 
them unholdum the hira genotas sint. 
gelobistu in got alamehtigan fadaer 
ec gelobo in got alamehtigan fadaer 
gelobistu in crist godes suno 
ec gelobo in crist gotes suno. 
Gelobistu in halogan gast. 
Ec gelobo in halogan gast. 

 
vert.: Zweer je de duivels af? (en hij antwoorde:) Ik zweer de duivels af. 

En [zweer je] alle duivelsdiensten af? (hij antwoorde:) En ik zweer alle 
duivelsdiensten af. 
En [zweer je] alle werken van de duivel af? (hij antwoorde:) En ik zweer alle 
werken en woorden van de duivel af. [Ik zweer] Donar en Wodan en Saxnoot en 
alle kwaadwilligen die hun metgezellen zijn af. 
Geloof je in God, (de) almachtige vader? 
Ik geloof in God, (de) almachtige vader. 
Geloof je in Christus, Gods zoon? 
Ik geloof in Christus, Gods zoon. 
Geloof je in de Heilige Geest? 
Ik geloof in de Heilige Geest. 

                                                                                                                                                                                     
7 Vgl. Arend Quak: 'Altfriesisches in altniederländischen Ortsnamen'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren 
Germanistik 57 (2003), p. 281-310. 
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Oudengels, Oudnederlands, Oudfries en Oudhoogduits waren in deze periode nog zeer nauw met 

elkaar verbonden en het is goed voor te stellen, dat men elkaars taal met minimale inspanning kon 

begrijpen. Dit kan eveneens voor de Leidse Willeram gelden, die slechts oppervlakkig is 

vernederlandst en waarin de oorspronkelijke Oudhoogduitse tekst met name in de spelling nog 

nadrukkelijk aanwezig is. Het standpunt is, dat de Egmondse bewerker zich tevreden heeft gesteld met 

het wegwerken van onverstaanbare of onbegrijpelijke tekstelementen en dat de rest, zeker waar het de 

woordenschat betreft, ook voor Oudnederlanders goed te begrijpen was. 

 
Leidse Willeram, ca. 1100 (paragraaf 22) 
 

tekst: Sino, scona bistu, friundina min - sino, scona bistu; thin ougan sint duvan ougan. 
Scona bistu an guoden werkan, scona bistu an reynan gethankon. Thin 
eynualdigheyd skinet an allan thinan werkon, wanda thu ueychenes ande 
gelichnisses niet neruochest. 
 

vert.: Zie, schoon ben je, mijn vriendin - zie, schoon ben je. Je ogen zijn duivenogen. 
Schoon ben je aan goede werken, schoon ben je aan reine gedachten. Je eenvoud 
blijkt uit al je werken, want je geeft niet om bedrog en huichelarij. 

 

Ook de Wachtendonckse Psalmen zijn bewerkt uit het Oudhoogduits en bevatten nog sporen van deze 

taal.8 Ze dateren uit de tiende eeuw, maar uit de originele tekst zijn slechts zeven glossen bij psalm 55 

overgeleverd. 

 
Wachtendonckse Psalmen, 10e eeuw; 
psalm 55, 7 originele glossen 
 
laudare (louan) 
timere (fortan) 
adversus (anegeginne) 
sustinuit (tholundun) 
lumen (liohte) 
cognovi (bikanda) 
impugnans (anafehtonde) 

 

Voor de rest moeten we het doen met de 16e-eeuwse transscriptie van een aantal psalmen en een 

tweetal, elkaar deels overlappende, glossenverzamelingen door Lipsius. 

 
Wachtendonckse Psalmen, 10e eeuw; 
psalm 18, vers 1-5 
 

tekst: Himiln (l. Himila) tellunt guodlickheidt (glosse: guilike) Godes 
Jnd werk hando sinro furkundit (l. farkundit ?) festi. 
Dag dages ut ropizot wort in naht nahti tund (l. tunit) wistnom (l. wistuom). 
Ne sint spraken noh woorth (l. wort), thero ne werthin gihorda stemmen iro. 
An allero erthon fuor luit (l. lut) iro. Ind an endron (l. endion) ringis erthon worth iro. 

                                                           
8 Vgl. M. Gysseling (ed.): Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks II, deel 1, 
Fragmenten. 's-Gravenhage 1980, p. 51-54. 
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An sunum (l. sunnun) satta selitha (glosse: selitha) sina, in he also brudegomo. Fortgangande fan 
betekameren sinro. 
 

vert.: De hemelen verkondigen de heerlijkheid Gods. 
En het firmament verkondigt het werk van zijn handen. 
De dag spuugt het woord uit tot de dag en de nacht toont kennis aan de nacht. 
Er zijn geen talen of woorden, waarin hun stemmen niet gehoord worden. 
Over de hele aarde ging hun geluid. En tot aan het einde van de omtrek van de aarde hun woorden. 
In de zon zette hij zijn tent en hij (is) als een bruidegom, voortgaande uit zijn slaapkamer. 
 

Voor het Oudnederlands Woordenboek is het van belang de oorspronkelijke vorm van de tekst voor 

ogen te houden. Dit was een Latijnse psalmtekst met interlineair de Oudnederlandse vertaling van de 

losse woorden. Hoewel je deze een-op-een vertaalde Oudnederlandse woorden natuurlijk wel achter 

elkaar kunt zetten, levert dat niet in alle gevallen een grammaticaal correct resultaat. In de 

glossenverzamelingen heeft Lipsius de hem interessant lijkende Oudnederlandse woorden uit de 

originele tekst verzameld en op alfabetische volgorde gezet. Een deel van de in deze glossen 

opgenomen woorden is in de overgeleverde kopieën van de psalmen zelf terug te vinden, een ander 

deel kennen we alleen via deze glossenverzamelingen van Lipsius. Alleen deze laatste glossen zijn als 

aparte woordvormen in de materiaalverzameling opgenomen, terwijl de overige glossen als varianten 

bij de betreffende passage worden vermeld. Met een concreet voorbeeld geïllustreerd betekent dat, dat 

de glosse uuige bij Latijn proelium 'strijd' in psalm 17 vers 35 wel apart als woordvorm wordt 

opgenomen, terwijl dat bij de glosse sélitha bij Latijn tabernaculum 'tent, verblijfplaats' (psalm 18, 

vers 5) niet gebeurt, omdat we van die psalm een volledige kopie bezitten, waarin het Oudnederlandse 

woord sélitha voorkomt. Wanneer we het woord sélitha uit de glossen hier nogmaals apart zouden 

opnemen, zou het lijken alsof er twee vindplaatsen waren, terwijl het eigenlijk kopieën van dezelfde 

attestatie betreft. 

Naast het door Gysseling uitgegeven materiaal, bevat de materiaalverzameling nog meer bronnen 

van verschillende herkomst. Zo zijn er verschillende verzamelingen met glossen en losse woorden 

bijeengebracht, met name door Slicher van Bath, Blok en Gysseling.9 Een van de problemen bij het 

verwerken van deze verzamelingen is, dat men in een aantal gevallen hetzelfde materiaal heeft 

geëxcerpeerd, maar dat dat niet altijd op voorhand duidelijk is. Zo identificeert Blok de 

Oudnederlandse passage bisuthan Fliete als oorkonde 49 van het Oorkondenboek van het Sticht 

Utrecht, te dateren rond het jaar 940, terwijl dezelfde passage bij Gysseling kan worden 

teruggevonden als een document uit de Diplomata Belgica daterend uit de negende eeuw, 

overgeleverd in een eind-elfde-eeuwse kopie van een kopie uit de tiende eeuw. Ook met betrekking tot 

                                                           
9 B.H. Slicher van Bath: 'Nederlandsche woorden in Latijnsche oorkonden en registers tot 1250'.  In: Tijdschrift 
voor Nederlandsche taal- en letterkunde 65 (1948), p. 38-53 en 118-147. 
- Collectie Blok. Verzameling van Oud- en Middelnederlandse woorden op fiche, aangelegd door prof. dr. D.P. 
Blok. In beheer bij dr. A. Quak, Universiteit van Amsterdam. 
- Collectie Gysseling. Verzameling van Oud- en Middelnederlandse woorden op fiche, aangelegd door dr. M. 
Gysseling. Sinds zijn dood bewaard en beheerd door de Gentse Akademie. In fotokopie aanwezig op het 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie. 
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het uit 1156 daterende woord knie lopen de bronvermeldingen van Blok en Gysseling nogal uiteen, 

hoewel ook hier relatief eenvoudig kan worden vastgesteld dat het om dezelfde vindplaats gaat. 

 
bisuthan Fliete 
Blok: OU 49, ca. 940 
Gysseling: DB, p. 340, 9e eeuw, kopie 10e eeuw, kopie eind 11e eeuw 
 
contra flumen usque ad loca ubi sunt curuaturę quas kni uocant 
Blok: OU 114, 1156 
Gysseling: U SM 701 (Utrecht 1156) 

 

Elke vindplaats moet dus zorgvuldig worden vergeleken met de rest van het materiaal en dateringen en 

localiseringen moeten worden aangepast naar de huidige stand van het onderzoek. 

Hetzelfde geldt voor de verzamelingen van toponiemen en antroponiemen uit de Oudnederlandse 

periode. De toponymische verzameling bestaat uit het Toponymisch Woordenboek van Gysseling en 

het Lexicon van Nederlandse toponiemen van Künzel, Blok en Verhoeff. Op basis van een steekproef 

op de letter A lijkt het ook van belang om het Woordenboek der Toponymie van De Flou in de 

materiaalverzameling op te nemen. Dit betekent echter een flinke portie werk extra. Een bijkomende 

complicatie bij het toponymisch materiaal is dat er niet bij al deze namen concensus bestaat met 

betrekking tot de etymologie ervan. We zouden er daarom toe over kunnen gaan alleen die 

toponymische bestanddelen op te nemen, waarover Blok en Gysseling het eens zijn, maar dat zou toch 

een wat al te grote beperking betekenen. Bovendien zou dit alleen voor het Nederlandse gedeelte van 

het materiaal opgaan. Het is dus zaak om bij elk toponiem, dat voor 1200 is aangetroffen, de 

waarschijnlijkheid van de etymologie te beoordelen. Het zal duidelijk zijn, dat dit een tijdrovend 

karwei is. Toch is het voor de beschrijving van het Oudnederlands een waardevolle aanvulling van het 

materiaal. Bij een deelonderzoek met betrekking tot Oudnederlandse dierbenamingen bleek namelijk 

dat de toponiemen uit materiaal van Gysseling en Künzel, Blok en Verhoeff samen dertig procent van 

het materiaal vertegenwoordigden, en daar betrof het dan alleen nog maar de zekere gevallen.10 Het 

antroponymisch materiaal bevat verschillende artikelen en studies van Debrabandere, Gysseling, Leys 

en Tavernier. Ook hier speelt de moeilijkheid van overlappende bronnen een rol, terwijl ook de 

optekening niet altijd even zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Afkortingen zijn stilzwijgend opgelost, 

de letters u en v en i en j worden genormaliseerd weergegeven, hoofdletters zijn toegevoegd en wat 

dies meer zij. 

Een aparte plaats wordt in de materiaalverzameling ingenomen door een collectie van 

Oudnederlandse leenwoorden in het Oudfrans. Deze zijn geëxcerpeerd uit de delen 15, 16 en 17 van 

het Französisches Etymologisches Wörterbuch. Hierbij zijn uitsluitend die woorden overgenomen 

waarvan het ontleende Oudfranse woord een datering heeft van voor 1201. Een deel van dit 

Oudnederlandse materiaal is slechts in gereconstrueerde vorm overgeleverd. Dit materiaal levert ons 

                                                           
10 Tanneke Schoonheim: 'Von alvit bis wurm. Die Rolle der Namenforschung bei der Rekonstruktion des 
altniederländischen Wortschatzes'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 57 (2003), blz. 113-139. 
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reconstructies op voor Oudnederlandse woorden als *ađalare 'adelaar' bij Oudfrans alerion (1131), 

*brambasi 'framboos' bij Oudfrans framboise (1175) en *daroþ 'werpspies' bij Oudfrans dart (ca. 

1080). 

Een andere bron die nogal wat reconstructiewerk vereist, is de Pactus Legis Salicae, ook wel 

bekend als de Lex Salica. Deze Frankische wetten zijn omstreeks het begin van de zesde eeuw (om 

precies te zijn tussen 507 en 511) in het Latijn opgeschreven, maar de overgeleverde afschriften 

stammen uit de achtste en negende eeuw. Voor het Oudnederlands zijn met name de zogenaamde 

Malbergse glossen van belang. Deze zijn het best bewaard gebleven in het te Wolfenbüttel bewaarde, 

maar te Weissenburg vervaardigde handschrift A2, dat gedateerd wordt tussen 751 en 768. Het betreft 

Frankische woorden en zinnen die in de loop van de tijd dat deze wetten in gebruik waren ter 

verduidelijking in en aan de Latijnse tekst zijn toegevoegd en die dus gedateerd kunnen worden tussen 

507 en 768. De dierbenamingen in de Lex Salica zijn in het begin van de jaren tachtig van de vorige 

eeuw onder handen genomen door een werkgroep van de Universiteit van Amsterdam onder leiding 

van Arend Quak. Uit het artikel hierover blijkt hoeveel moeite het vaak kost om een degelijke 

reconstructie van de glossen te maken.11 

 
Een aantal gereconstrueerde Malbergse glossen uit de Lex Salica. 
 
*changisto 'hengst' Lex Salica 38,1; 38,3 en 38,11; vgl. modern nederlands hengst 
*wrainjo- 'dekhengst' Lex Salica 38,2; vgl. middelnederlands wrene 
*uuadredo 'dekhengst' Lex Salica 38,2 
*selcho 'dekhengst' Lex Salica 38,4 
*uuicche 'paard' Lex Salica 38,5 
*marchi 'merrie' Lex Salica 38,7; vgl. modern nederlands merrie 
*stalachia 'merrie die op stal staat' Lex Salica 38,9 
*folen 'veulen' in de samenstelling *marchifolen 'eenjarig hengstveulen' Lex Salica 38,8 ; vgl. 
modern nederlands veulen 
*nari- 'veulen dat nog gezoogd wordt' Lex Salica 38,9 
*ros 'paard' in de samenstellingen *rosridio 'joyriding te paard' Lex Salica 23,1 en *turnechrosso 
'een paard afbeulen'? Lex Salica 65,2; vgl. modern nederlands ros 
*borge 'klein (vosrood) paard' in de samenstelling *borgesitio 'joyriding te paard' Lex Salica 23,1 

 

Een voor het Oudnederlands geheel nieuwe tekst is de zgn. Mittelfränkische Reimbibel. Deze uit de 

tweede helft van de twaalfde eeuw stammende bijbelvertaling is overgeleverd in enkele redelijk 

substantiële fragmenten die een totale omvang hebben van zo'n 7875 woordvormen. De taal van deze 

in het Oudnederlandse-Oudhoogduitse grensgebied geschreven fragmenten is een mengeling van 

Nederfrankische en Rijnfrankische elementen. 

 
Mittelfränkische Reimbibel, 2e helft 12e eeuw (A 381-385) 

 
tekst: [I]k ne wille an thesen unwerthe. langer sin an there erthen. 

Nathen untrosto that se thir ságen. so wille ik thinere genathe hauen. 

                                                           
11 Arend Quak e.a.: 'Zu den salfränkischen Tierbezeichnungen'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren 
Germanistik 19 (1983), p. 7-66. 
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Ik wille mit there warheit uaren. ik sal thig wôle bewâren. 
Ik bín uan ther warheit cumen ik wille oug thar ána wnen. 
Ik wille mine thing énden. an guden ende brengen. 
Tho mir that houuet aue slen ik sal anthemo thridden dage ersten. 
 

vert.: Ik wil in deze smaad niet langer op deze aarde zijn. 
Na de ontmoedigende woorden, die ze je zeggen, wil ik uw welwillendheid hebben. 
Ik wil met de waarheid gaan; ik zal je goed beschermen. 
Ik ben van de waarheid gekomen; ik wil ook daarin wonen. 
Ik wil mijn zaken eindigen, tot een goed einde brengen. 
Laat mij het hoofd afslaan, ik zal op de derde dag weer opstaan. 

 

De keuzes, die met betrekking tot de materiaalverzameling voor het Oudnederlands Woordenboek zijn 

gemaakt, maken duidelijk dat de redactie uitgaat van een pragmatisch maximalistisch standpunt. In 

overleg met de begeleidingscommissie van het Oudnederlands Woordenboek is ervoor gekozen een zo 

ruim mogelijke verzameling van materiaal op te zetten, zonder het Oudnederlandse karakter van het 

woordenboek aan te tasten. Teksten uit grensgebieden worden opgenomen zonder expliciete claims te 

leggen voor het Oudnederlands, maar vanuit de optiek dat de taal een continuüm vormt, waarbij een 

woord binnen een bepaalde afstand door verschillende partijen gebruikt en begrepen kan worden 

zonder er direct een taaletiket op te plakken. Pas na bestudering van het grotere geheel kunnen 

eventueel conclusies getrokken worden over het al dan niet tot het Oudnederlands behoren van 

bepaalde teksten of tekstgedeeltes. Het gaat hier dus niet om expansie van het Oudnederlandse gebied, 

maar om de bestudering van het Oudnederlands in de context van de omringende Westgermaanse 

dialecten. 

Dit alles in aanmerking nemend, mag duidelijk zijn, dat de gezamenlijke inspanningen van 

redactie en begeleidingscommissie van het Oudnederlands Woordenboek om een substantieel 

Oudnederlands corpus samen te stellen zo succesvol zijn gebleken, dat dit zich nu tegen de redactie 

lijkt te keren. Werd er op de tekentafel van het project nog van uit gegaan dat er nauwelijks 

Oudnederlands materiaal is overgeleverd en er dus met een kleine staf en een beperkte tijdsduur 

gewerkt kon worden, inmiddels is wel duidelijk dat het materiaal niet alleen omvangrijker is dan 

aanvankelijk gedacht, maar ook nogal bewerkelijk bij het verzamelen. Het materiaal is dus aanzienlijk 

gegroeid, maar de groei van de redactie is daar helaas jammerlijk bij achtergebleven. Wij laten ons 

daar echter niet door weerhouden en gaan er een mooi woordenboek van maken. 

 

Materiaalbewerking 

 

Uit de diversiteit van de bronnenlijst wordt duidelijk, dat het materiaal voor het Oudnederlands 

Woordenboek op zeer verschillende manieren beschikbaar was. De teksten uit het Corpus-Gysseling 

waren reeds in gedigitaliseerde vorm aanwezig op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en van 

de Mittelfränkische Reimbibel kregen we, met dank aan prof. dr. Klein uit onze 

begeleidingscommissie, een gedigitaliseerd en gelemmatiseerd bestand van de universiteit van Bonn. 
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De overige teksten moesten echter, hetzij ingelezen worden, zoals de Leidse Willeram, hetzij 

handmatig ingevoerd, zoals de collecties van Blok en Gysseling. 

Zodra een tekst in gedigitaliseerde vorm beschikbaar was, is de redactie gaan werken aan de 

ontsluiting ervan voor lexicaal-semantisch onderzoek. Hiervoor is een sjabloon ontwikkeld, waarin 

verschillende informatiecategorieën zijn onderscheiden, die deels handmatig, deels automatisch 

ingevuld werden. Een voorbeeld van een stukje Word-bestand met tekst in sjabloonvorm is:  
 
<woordvorm> visc 
<meerledig> nee 
<taal>  Onl. 
<lemma> VIS 
<lemmatype> simplex 
<woordsoort> znw.m. 
<flexie>  nom.sg. 
<bron>  CG-06  
<pagina/regel> 039,33 
<lokalisering> Oostnederrijn-Westfalen 
<datering> eind 9e eeuw 
<varianten> - 
<commentaar> zie CG, p. 39 
<citaat>  Visc flot aftar themo uuatare. 
<vertaling> Een vis dreef op het water. 
 
<woordvorm> flot 
<meerledig> nee 
<taal>  Onl. 
<lemma> VLIETEN 
<lemmatype> simplex 
<woordsoort> st.ww.intr. 
<flexie>  3e sg.ind.praet. 
<bron>  CG-06  
<pagina/regel> 039,33 
<lokalisering> Oostnederrijn-Westfalen 
<datering> eind 9e eeuw 
<varianten> - 
<commentaar> zie CG, p. 39 
<citaat>  Visc flot aftar themo uuatare. 
<vertaling> Een vis dreef op het water. 
 
<woordvorm> aftar 
<meerledig> nee 
<taal>  Onl. 
<lemma> ACHTER 
<lemmatype> simplex 
<woordsoort> vz. 
<flexie>  - 
<bron>  CG-06  
<pagina/regel> 039,33 
<lokalisering> Oostnederrijn-Westfalen 
<datering> eind 9e eeuw 
<varianten> - 
<commentaar> zie CG, p. 39 
<citaat>  Visc flot aftar themo uuatare. 
<vertaling> Een vis dreef op het water. 
 
<woordvorm> themo 

 10



<meerledig> nee 
<taal>  Onl. 
<lemma> DAT 
<lemmatype> simplex 
<woordsoort> bep.lidw.onz. 
<flexie>  dat.sg. 
<bron>  CG-06  
<pagina/regel> 039,33 
<lokalisering> Oostnederrijn-Westfalen 
<datering> eind 9e eeuw 
<varianten> - 
<commentaar> zie CG, p. 39 
<citaat>  Visc flot aftar themo uuatare. 
<vertaling> Een vis dreef op het water. 
 
<woordvorm> uuatare 
<meerledig> nee 
<taal>  Onl. 
<lemma> WATER 
<lemmatype> simplex 
<woordsoort> znw.o. 
<flexie>  dat.sg. 
<bron>  CG-06  
<pagina/regel> 039,33 
<lokalisering> Oostnederrijn-Westfalen 
<datering> eind 9e eeuw 
<varianten> - 
<commentaar> zie CG, p. 39 
<citaat>  Visc flot aftar themo uuatare. 
<vertaling> Een vis dreef op het water. 

 

Net als eerder voor het Vroegmiddelnederlands Woordenboek wordt aan de woordvorm een modern-

Nederlands lemma toegevoegd, waarmee niet alleen al het Oudnederlandse materiaal intern kan 

worden gegroepeerd, maar waardoor de Oudnederlandse materiaalverzameling op termijn ook 

gemakkelijk aan het Vroegmiddelnederlands en ander materiaal gekoppeld kan worden. In dit stadium 

zijn aaneengeschreven woorden en clitica ontrafeld, disjuncte woordvormen gekoppeld en informatie 

over woordsoort en flexie toegevoegd. Door op deze manier het hele materiaal door te lopen, wordt 

een groot deel van het lexicale gedeelte van het werk in deze fase gedaan, zodat de redacteur zich in 

een later stadium meer kan concentreren op het semantische gedeelte van het betreffende lemma. Het 

gelijktijdig met het lemmatiseren toevoegen van een bruikbaar citaat, eventueel met een passende 

vertaling, is niet alleen efficient gezien vanuit het licht van de werkzaamheden, maar heeft ook een 

hogere graad van uniformiteit in het latere woordenboek als voordeel.  

De ingevulde sjablonen zijn vervolgens omgezet naar een Access-database. Omdat een dergelijke 

database verschillende sorteermogelijkheden heeft, konden zaken als lemmatisering en woordsoort- en 

flexieaanduiding hierin gemakkelijk verder worden geuniformeerd. Ook konden hier gemakkelijk 

tellingen worden verricht, zodat de redactie een wat exacter inzicht kreeg in de omvang van het 

materiaal. Op praktische gronden heeft de redactie in eerste instantie gekozen voor verschillende 

databases per bron of bronsoort. Zo hebben de drie grotere teksten, Wachtendonckse Psalmen, 

Willeram en Mittelfränkische Reimbibel elk een eigen database en ook het bestand met glossen en 
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losse woorden en het bestand met naamkundig materiaal zijn in aparte databases ondergebracht. 

Wanneer de complete materiaalverzameling is ingevoerd en voorbewerkt, kunnen deze databases 

eenvoudig worden samengevoegd tot één grote database met Oudnederlands materiaal. 

Wat is nu de omvang van het Oudnederlands materiaal? De drie grote teksten leveren 

vanzelfsprekend het grootste aandeel aan het Oudnederlands Woordenboek. De Leidse Willeram telt 

9663 gelemmatiseerde woordvormen, de Mittelfränkische Reimbibel 7875 en de Wachtendonckse 

Psalmen 5821. De bestanden met glossen, losse woorden en toenamen bevatten momenteel 2081 

woordvormen, het materiaal uit het FEW telt er 388 en het nog niet geheel uitgekristalliseerde aandeel 

van de Oudnederlandse woordvormen in toponymisch materiaal komt waarschijnlijk op ruim 5000 

stuks. Opgeteld komen we zo op een totaal van 30.828, waarbij de nog te excerperen Malbergse 

glossen uit de Lex Salica dan nog niet meegerekend zijn. We schatten in, dat dat er ongeveer 800 zijn. 

Vergeleken bij de omvang van de materiaalverzameling voor het Vroegmiddelnederlands, die ruim 

anderhalf miljoen woordvormen bevatte, is het Oudnederlands materiaal natuurlijk maar zeer 

bescheiden. Gezet naast het idee dat Oudnederlands maar nauwelijks bestaat, valt het echter alleszins 

mee. Hoewel nog niet al het materiaal volledig is gelemmatiseerd en in databasevorm beschikbaar is, 

kan op grond van het al wel bewerkte materiaal een redelijk betrouwbare schatting worden gemaakt 

van het aantal te bewerken lemmata.  

Een tussentijdse telling van het op het moment volledig voorbewerkte materiaal leverde op een 

totaal van 20.522 woordvormen (tokens) 2877 verschillende lemmata (types) op. Hiervan kwam meer 

dan de helft, om precies te zijn 1549 lemmata, slechts eenmaal voor, 467 lemmata hebben twee en 208 

drie vindplaatsen. Het aantal lemmata met vijf of minder vindplaatsen is 2419, 210 lemmata hebben 

zes tot en met  tien vindplaatsen, 154 lemmata komen tussen de 11 en de 25 keer voor en 60 lemmata 

tussen de 26 en de honderd keer. Slechts 34 lemmata hebben bij de huidige tellingen meer dan 

honderd vindplaatsen, met als grootste lemma het lidwoord en voornaamwoord DIE, dat in totaal in de 

vier bovengenoemde bronnen 1012 vindplaatsen heeft. Op basis van deze cijfers schatten we in, dat 

het resterende deel van de materiaalverzameling (ongeveer 10.000 tokens) nog eens ongeveer de helft 

aan nieuwe lemmata zal kunnen bijdragen, zodat het totale aantal in het Oudnederlands Woordenboek 

te beschrijven lemmata ongeveer 4000 zal bedragen. 

 

Woordenboekartikelen 

 

Stonden de voorgaande jaren van het project voornamelijk in het teken van selectie, invoer en 

ontsluiting van het materiaal, dit jaar zal de redactie ook daadwerkelijk aan het redigeren van lemmata 

voor het Oudnederlands Woordenboek beginnen. Op het moment wordt er gewerkt aan een systeem, 

waarmee dat op een zo flexibel mogelijke, maar toch uniforme wijze gedaan kan worden. De gedachte 

gaat daarbij voorlopig uit naar een XML-editor met een Document Type Definition-sjabloon (DTD) of 

een XML-schema, waarin dit in principe mogelijk moet zijn. Omdat we hier zelf pas sinds kort mee 
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aan het experimenteren zijn, kan ik er op dit moment nog niet zoveel zinnigs over zeggen, maar ik kan 

wel beloven, dat bij een volgende gelegenheid goed te maken.  

Ook met betrekking tot de vorm van een woordenboekartikel voor het Oudnederlands 

Woordenboek, is inmiddels enig denkwerk verricht, wat heeft geresulteerd in verscheidene 

proefartikelen. Hoewel de uiteindelijke versie van de artikelen in het Oudnederlands Woordenboek op 

detailniveau nog wel enkele verschillen zullen vertonen ten opzichte van wat ik hier nu presenteer, 

staan de grote lijnen nu wel zo'n beetje vast. Een woordenboekartikel van het Oudnederlands 

Woordenboek bevat uiteraard een trefwoord. Omdat het Oudnederlands Woordenboek een periode van 

zo'n zeven eeuwen beslaat, en materiaal bevat dat uit zeer verschillende delen van het gebied 

afkomstig is, moet de spelling van de trefwoorden worden gestandaardiseerd. De redactie heeft ervoor 

gekozen om daarbij de taal van de tiende eeuw als uitgangspunt te nemen. Klankontwikkelingen als r-

metathesis (Onl. forsk < *frosk 'kikker', birnan < *brinnan 'branden') en auslautsverscherping (Onl. 

nom.sg. golt 'goud' naast gen.sg. goldis) hebben zich dan al voltrokken, andere, zoals ontkleuring van 

de vocaal in onbetoonde syllabe (Onl. fogala naast Mnl. voghele) en medialisering en rekking voor r 

plus consonant (Onl. kirke naast Mnl. kerke, erde naast eerde, aerde) nog niet. Daarnaast wordt 

informatie gegeven over de woordsoort, het aantal vindplaatsen, de datering van de oudste vindplaats, 

spellingvariatie en verbuiging. Zo mogelijk wordt informatie toegevoegd over morfologie of 

etymologie. Ook wordt een verbinding gemaakt met het Vroegmiddelnederlands Woordenboek en het 

Middelnederlands Woordenboek door middel van het vermelden van de daar aangetroffen vorm van 

het betreffende trefwoord. Het kopje van het woordenboekartikel wordt dan besloten met de 

mogelijkheid om allerleisoortig commentaar te geven. 

Het tweede deel van het woordenboekartikel bevat de definitie van het woord, eventueel voorzien 

van een label waarmee het specifieke karakter ervan gekenmerkt wordt. Hierop volgen dan uiteraard 

bewijsplaatsen van het woord in de betreffende betekenis, tenzij er iets bijzonders met het materiaal 

aan de hand is. Wanneer het woord is aangetroffen als onderdeel van een samenstelling of afleiding, 

als (deel van een) persoons- of toenaam, in een toponiem of wanneer het is gereconstrueerd uit het 

Oudfrans, wordt dat in een aparte subbetekenis vermeld. Het woord salm 'zalm'  is bijvoorbeeld alleen 

in de samenstelling hofsalm 'voor het hof bestemde zalm' overgeleverd. De enige bewijsplaats voor 

salm wordt dus vermeld onder betekenis 1.1. Als deel van een samenstelling en niet onder betekenis 1 

waar wel de definitie gegeven wordt. Het lemma aro 'adelaar' is alleen aangetroffen als deel van een 

persoonsnaam en als deel van een toponiem, en het lemma *aþalaro alleen als reconstructie op basis 

van Oudfrans alerion. Op deze manier wordt de status van de verschillende soorten Oudnederlands 

materiaal door de structuur van het lemma in één oogopslag duidelijk. De bewijsplaatsen voor de 

diverse betekenissen en subbetekenissen worden zoveel mogelijk voorzien van een vertaling en, voor 

zover bekend, de vindplaats en -datum. Tot slot volgen dan eventueel nog verwijzingen naar verwante 

of anderszins met het betreffende woordenboekartikel in verbinding staande artikelen, gemarkeerd met 

een simpel pijltje. 
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Voorbeeldlemmata ONW 
 

alvit znw.m. [2 vindpl.] 918-948, kopie 11e eeuw; VMNW -; MNW -. nom.sg.: aluit-; gen.pl.: eluit-. Vgl. 
Oeng. elfitu en Ohd. albiz, elbiz 'zwaan'.  
1. (dierk.) Zwaan. 
1.1 Als deel van een toponiem || aluitlo 'Elft (NH)' 918-948, kopie 11e eeuw (TW, p. 310; LNT, p. 127); 
eluiteri 'Elfterheurne (NH)' eind 10e eeuw (TW, p. 310; LNT, p. 127-128). 

 > lo 
 
aro znw.m. [6 vindpl.] 820; VMNW aren; MNW aer. nom.sg.: ar-; gen.sg.: arn-. < Germ. *ar-n-, vgl. Ohd., 

Osa. aro, arn; Got. ara, Kluge 1989, p. 1. 
 1. (dierk.) Adelaar. 
 1.1 Als deel van een persoonsnaam. || arno 821 (Marynissen, p. 66). 
 1.2 Als deel van een toponiem. || arlo 'Arlo' 820 (LNT, p. 70); arnuurd 'Arwerd' 1e helft 11e eeuw (TW, p. 

72); arnarion 'Eenrum' 10e-11e eeuw (LNT, p. 123); arescod 'Aarschot' 1107 (TW, p. 34); arnheim 
'Arnhem (Gl)' ca. 1150 (TW, p. 69). 

 > hem 
 > lo 
 > skot 
 
*aþalaro znw.m. [1 vindpl.] 1131; VMNW -; MNW -. *aþalaro. Uit het bnw. aþal 'edel' en het znw. aro 

'arend', Kluge 1989, p. 11. 
1. (dierk.) Adelaar. 
1.1 Gereconstrueerd uit Ofra. alerion. || *aþalaro 1131 (FEW XV,2). 

 
bî znw.v. [1] 970; VMNW bie; MNW bie. nom.pl.: bin-. Vgl. Ohd. bia, Osa. bi, Oeng. beo, Van Dale EW, p. 

97. 
 1. (dierk.) Bij. 
 1.1 Als deel van een toponiem. || bingart 'Bingerden 970 (LNT, p. 90). 
 > gart 
 
brasima znw.m. [6 vindpl.] 12e eeuw; VMNW -; MNW brasem. *brahsima; nom.sg.: brasma; acc.sg.: -

braesne; gen.pl.: baras-, brasmorum; acc.pl.: brasmas. Vgl. Osa. bressemo, Ohd. brahsema; mogelijk 
van een stam met de betekenis 'schitteren', vgl. Got. bairths 'schitterend', Van Dale EW, p. 122. 

 1. (dierk.) Brasem. || dyaconus fercula brasmorum 'de diaken porties brasem' ca. 1200 (LCD 24); duas 
prebendes brasmorum 'twee porties brasem' ca. 1200 (LCD 30); 4 fercula barasmorum 'vier porties 
brasem' ca. 1200 (LCD 34); Ferculum autem tale erit ut una brasma, que appellatur stolbraesne … 'Een 
portie echter zal zodanig zijn, dat één brasem, die stolbrasem genoemd wordt …' ca. 1200 (LCD 34); 
… non habuerit tales brasmas '(een portie) zal niet dergelijke brasems bevatten' ca. 1200 (LCD 34). 

 1.1 Als deel van een samenstelling. || stolbraesne 'bep. soort brasem' ca. 1200 (LCD 34). 
 1.2 Gereconstrueerd uit Ofra. braisme. || *brahsima 12e eeuw (FEW XV, 235; DHLF). 

> stolbrasima 
 
felthuon znw.o. [1 vindpl.] 10e eeuw; VMNW -; MNW velthoen. nom.sg.: felthuon. Uit het znw. felt 'veld' en 

het znw. huon 'hoen'. 
 1. (dierk.) Kwartel. || Felthuon. Coturnix 10e eeuw (WP 104,40; glosse 627). 
 > felt 
 > huon 
 
hofsalm znw.m. [1 vindpl.] ca. 1200; VMNW -; MNW -. nom.sg.: hofsalm. Uit het znw. hof 'hof' en het znw. 

salm 'zalm'. 
 1. (dierk.) Hofzalm, voor het hof bestemde zalm. || 30 autem fercula pro salmone curiale computantur, 

qui est hofsalm 'Dertig porties echter worden als 'salmone curiale' beschouwd, dat is hofzalm' ca. 1200 
(LCD 34). 

 > salm 
 
salm znw.m. [1 vindpl.] ca. 1200; VMNW salm; MNW salme. nom.sg.: -salm. Vgl. Ohd. salm(o), Osa. salmo; 

< Lat. salmo, dat wsch. 'springende vis' betekent, Kluge 1989, p. 615; Van Dale EW, p. 986. 
 1. (dierk.) Zalm. 
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 1.1 Als deel van een samenstelling. || hofsalm ca. 1200 (LCD 34). 
> hofsalm 

 
stolbrasima znw.m. [1 vindpl.] ca. 1200; VMNW -; MNW -. acc.sg.: -braesne. Uit een onbekend eerste lid 

en het znw. brasima 'brasem'. 
 1. (dierk.) Bep. soort brasem. || Ferculum autem tale erit ut una brasma, que appellatur stolbraesne … 

'Een portie echter zal zodanig zijn, dat één brasem, die stolbrasem genoemd wordt …' ca. 1200 (LCD 
34). 

 > brasima 
 
 

Afsluiting 

 

Het Oudnederlands Woordenboek is weliswaar een van de kleinere projecten binnen het Instituut 

voor Nederlandse Lexicologie, maar daarom zeker niet onbelangrijk. We hebben nu de kans een zo 

compleet mogelijke lexicaal-semantische beschrijving te maken van de oudste fase van het 

Nederlands. De praktijk leert dat dergelijke projecten slechts één kans beschoren is en het is dus zaak 

deze zo goed mogelijk te benutten. Door het beschikbare materiaal te verzamelen en het te ontsluiten 

via een goede, uitgebreide database, op basis waarvan het mogelijk is onderzoek te doen naar diverse 

aspecten van het Oudnederlands, kunnen we de kennelijk nog steeds nagalmende woorden van Van 

den Toorn ontzenuwen en aantonen dat er wel degelijk een redelijk substantiële hoeveelheid 

Oudnederlands materiaal is overgeleverd. Met de presentatie van de lexicaal-semantische beschrijving 

van dit materiaal in het Oudnederlands Woordenboek zal binnen een beperkt aantal jaren ook de 

laatste historische periode van onze taal een volwaardige plaats binnen de lexicografie gekregen 

hebben. In de tussentijd kunt u de vorderingen van het Oudnederlands Woordenboek volgen via onze 

website: www.inl.nl/onw. 
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