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1. Inleiding

Nadat er eeuwenlang nauwelijks naar is omgekeken, komt het nu dan toch zo langzamerhand op de

kaart te staan: het Oudnederlands. En dan niet het Oudnederlands van een vorige spellingwijziging, of

uit de negentiende eeuw, maar het echte: de taal die in de Nederlanden werd gesproken en geschreven

tussen ongeveer 500 en 1200. Historisch-taalkundigen en -letterkundigen in binnen- en buitenland

erkennen inmiddels dat er meer is dan Hebban olla vogala alleen, en in diverse publicaties wordt de

laatste tijd aandacht geschonken aan deze taalfase, die zo lang verwaarloosd werd.  Op het Instituut2

voor Nederlandse Lexicologie te Leiden wordt sinds het begin van dit millennium gewerkt aan de

lexicaal-semantische beschrijving van de overgeleverde Oudnederlandse woordenschat. Het

uiteindelijke resultaat van deze beschrijving zal te vinden zijn in het Oudnederlands Woordenboek,

een in eerste instantie als database opgezet naslagwerk, waar een traditioneel woordenboek uit afgeleid

kan worden. 

Over de noodzaak van het verschijnen van een Oudnederlands Woordenboek, de afbakening

van de grenzen van het Oudnederlands in tijd en ruimte, de manier van omgaan met de verschillende

soorten bronnen met Oudnederlands materiaal en de opzet en inrichting van het digitale woordenboek,

is al op diverse plaatsen gepubliceerd.  Ook is al in verschillende publicaties aandacht besteed aan3

delen van de Oudnederlandse woordenschat.  In deze bijdrage gaat het over een categorie woorden die4

tot nog toe niet aan de orde is geweest, de voorzetsels. In de Inleiding Oudnederlands van Quak en

Van der Horst [p. 18] wordt de categorie van de voorzetsels slechts zeer summier aan de orde gesteld,5

en hoewel Joop van der Horst dat goed zal gaan maken in zijn nog te verschijnen studie over de

geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, is het misschien toch aardig om alvast een bescheiden beeld

te schetsen van de voorkomende voorzetsels in de bronnen voor het Oudnederlands Woordenboek.

Omdat een bijdrage over voorzetsels in het Oudnederlands met gemak tot een complete studie

kan uitdijen, heb ik me beperkt tot een paar aspecten van dit onderwerp. Eerst geef ik een beknopt

overzicht van wat er aan voorzetsels in het Corpus Oudnederlands te vinden is (paragraaf 2). Daarna

bespreek ik enkele tot nog toe niet in het Nederlands aangetroffen voorzetsels (paragraaf 3) en ten
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slotte laat ik zien wat het onderzoek van het Corpus Oudnederlands oplevert met betrekking tot de

oudste dateringen van verschillende voorzetsels (paragraaf 4). Andere, ook leuke zaken als de zich

ontwikkelende rol van de voorzetsels in het Oudnederlands, voorzetsels die in de loop van de tijd uit

onze taal zijn verdwenen of een andere rol hebben gekregen en de uitgebreide bespreking van de

verschillende functies en betekenissen die voorzetsels in het Corpus Oudnederlands hebben, moeten

bij een andere gelegenheid maar aan de orde komen.

2.  Voorzetsels in het Corpus Oudnederlands

De materiaalverzameling voor het Oudnederlands Woordenboek, ook wel het Corpus Oudnederlands

genaamd, bevat 32 verschillende voorzetsels (waarvan sommige in verschillende varianten,

bijvoorbeeld up/uppa en ût/ûtan), die samen goed zijn voor bijna 1900 attestaties. Het frequentste

voorzetsel is an(a) met 450 vindplaatsen, gevolgd door fan (307x), mit (289x), in (238x), te (168x) en

tuo (90x). Daarna volgen thuro (72x), over (60x), under (40x), nâ (33x), fora (27x) , bî en up/uppa6

(beide 19x), wither (15x), angegin (11x), âno (11x), umbi (10x), ahter (9x), çr (6x), ava (5x), bovan

(4x), ût/ûtan (4x) en at (3x). De voorzetsels binorthan, gegin, hinder, intwiskan, sunder en tuote [p.

19] komen steeds tweemaal voor, terwijl ant, biôstan, bisûthan en fram allemaal slechts eenmaal in de

bronnen zijn aangetroffen. 

In het onderstaande overzicht staan alle voorzetsels uit het Corpus Oudnederlands in hun

alfabetische volgorde vermeld. De spelling van het trefwoord is daarbij naar een standaardvorm

aangepast. Op de manier waarop deze standaardvorm tot stand is gekomen, ga ik hier verder niet in,

maar in de inleiding bij het Oudnederlands Woordenboek zal hier uiteraard uitgebreid aandacht aan

worden besteed. Na het trefwoord volgen de frequentie van het voorzetsel in het Oudnederlands, de

naamval(len) waarmee het in principe wordt aangetroffen, en een beknopt overzicht van de

betekenissen. Daarna wordt vermeld of, en zo ja in welke vorm, het voorzetsel in het

Middelnederlands en/of het Nieuwnederlands is overgeleverd. Ten slotte wordt in chronologische

volgorde een overzicht gegeven van de spellingvarianten per bron en hun frequentie. De hierbij

gebruikte afkortingen worden hieronder eerst verklaard.

CG = M. Gysseling (ed.), Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Dl. II-1

Fragmenten (’s-Gravenhage 1980).

Gl = Glossencollectie van het Oudnederlands Woordenboek, verzameld uit diverse uitgegeven en

onuitgegeven bronnen.

LS/PLS = Karl August Eckhardt (ed.), Lex Salica (Hannover 1969-1972).

 Hierbij zijn voorlopig ook de attestaties van het voorzetsel furi ondergebracht. Naar de precieze verhouding6
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LW = Willy Sanders (ed.), (Expositio) Willerammi Eberspergensis Abbatis in Canticis Canticorvm.

Die Leidener Handschrift (München 1971). 

MR = D. Wells, The Central Franconian Rhyming Bible (‘Mittelfränkische Reimbibel’): An Early-

Twelfth-Century German Verse Homiliary (Amsterdam-New York 2004).

RB = A. Quak, 'Zur Inschrift von Bernsterburen', in: ABäG 34 (1991), 19-21.

WP = Luc De Grauwe, De Wachtendonckse psalmen en glossen: een lexicologische-

woordgeografische studie met proeve van kritische leestekst en glossaria (Gent 1979-1982). 2 dln.

ahter (9x; + datief/accusatief) ‘achter, naar, door(heen), volgens’.

Mnl. achter; Nnl. achter.

CG II-1: 6 (891-900) aftar (1x); WP (901-1000) after (2x), abirthiu [p. 20] (1x, l. aftir thiu),

aftir (3x); LW  (ca. 1100) after (1x); MR (1151-1200) [a]fter (1x).

an(a) (450x; + datief/accusatief) ‘naar, in, op, aan’.

Mnl. aen, ane, an; Nnl. aan.

LS (507-768) an- (2x); RB (ca. 800) an (1x); CG II-1: 6 (891-900) an (4x); Gl (ca. 900) an

(4x); WP (901-1000) a (l. an, 1x), an- (4x), an (254x); Gl (ca. 1000) an (1x); LW  (ca. 1100)

an (83x), ana (2x), ane (1x), anne (6x); MR (1151-1200) an- (29x), an (53x), ân (1x), [a]n

(2x), [a]n- (1x), ane (1x), ane- (1x).

angegin, ingegin (11x; + datief/accusatief) ‘tegen(over), jegens’.

Mnl. enjeghen; Nnl. -.

WP (901-1000) angegin (4x); LW  (ca. 1100) angegen (1x), ingegan (1x), ingegen (5x).

âno (11x; + accusatief) ‘zonder’.

Mnl. aen, ane, an; Nnl. -.

WP (901-1000) ana (2x); LW  (ca. 1100) aana (5x); MR (1151-1200) ane (1x), áne (1x),

[a]ne (1x), an (1x).

ant (1x; + ?) ‘voor, in tegenwoordigheid van, ten overstaan van’.

Mnl. -; Nnl. -.

LS (507-768) ant (1x, var. ook ante).

at (3x; + ?) ‘in’.

Mnl. -; Nnl. -.

CG II-1: 1 (501-510) et (1x); LS (507-768) ac- (1x, l. at), hac (1x, l. at).



ava (5x; + datief) ‘van(af)’.

Mnl. ave, af, of; Nnl. af.

LS (507-768) ab- (2x); WP (901-1000) aua (1x); LW  (ca. 1100) af (1x); MR (1151-1200)

abe (1x).

bî (19x; + datief) ‘bij’.

Mnl. bi; Nnl. bij.

WP (901-1000) be (1x), bi (2x); LW  (ca. 1100) bi (8x); MR (1151-1200) bi (8x). [p. 21]

binorthan (2x; + datief) ‘ten noorden van’.

Mnl. benorden; Nnl. benoorden.

Gl (ca. 940) binorden (1x), binorthan (1x).

biôstan (1x; + datief) ‘ten oosten van’.

Mnl. beoosten; Nnl. beoosten.

Gl (1190) bosten (1x).

bisûthan (1x; + datief) ‘ten zuiden van’.

Mnl. besuden; Nnl. bezuiden.

Gl (ca. 940) bisuthan (1x).

bit zie mit

bovan (4x; + datief) ‘boven’.

Mnl. boven; Nnl. boven.

MR (1151-1200) boben (1x), bouen (1x), bouon (1x), bóuon (1x).

çr (6x; + datief/accusatief) ‘voor, eer’.

Mnl. eer, ere; Nnl. -.

WP (901-1000) er (3x); LW  (ca. 1100) eer (1x); MR (1151-1200) er (1x), êr (1x).

fan (307x; + datief) ‘van(af), uit’.

Mnl. van; Nnl. van.

CG II-1: 6 (891-900) fan (3x), fana (1x); Gl (ca. 900) fan (1x); WP (901-1000) fan (85x),

-nan (1x, l. -uan), uan (1x), van (1x); Gl (901-1000) uon (1x); LW  (ca. 1100) uan (35x), uana

(1x), uane (6x), uano (3x), uon (14x), uone (34x), van (1x), von (1x), vone (4x); CG II-1: 17



(1151-1175) fon (1x), fon- (1x); MR (1151-1200) fan (1x), uan (49x), uan- (2x), uon (48x),

van (2x), von (10x).

fora (27x; + datief/accusatief) ‘voor, in plaats van, ten overstaan van’.

Mnl. vore; Nnl. voor.

WP (901-1000) fore (1x), fur (1x), furi (6x); LW  (ca. 1100) fore (1x), uore (6x), vore (1x);

MR (1151-1200) uor (8x), uore (2x), u4re (1x). [p. 22]

fram (1x; + ?) ‘van(af)’.

Mnl. -; Nnl. -.

LS (507-768) fran- (1x, l. fram-).

gegin (2x; + accusatief) ‘tegen(over), jegens’.

Mnl. jeghen, gheghen (zelden); Nnl. -.

LW  (ca. 1100) iegen (1x), gegen (1x).

hinder (2x; + datief) ‘na, achter’.

Mnl. hinder; Nnl. -.

LW  (ca. 1100) hinder (1x), under (1x, l. hinder?).

in (238x; + datief/accusatief) ‘in, naar, op’.

Mnl. in; Nnl. in.

CG II-1: 3 (791-800) in (6x); WP (901-1000) in (17x); CG II-1: 10 (951-1000) in- (1x); LW

(ca. 1100) in (101x), inne (1x); CG II-1: 17 (1151-1175) inda (2x); MR (1151-1200) i- (1x), î

(1x), in (32x), in- (37x), in (33x), in- (5x), [i]n- (1x).

ingegin zie angegin

intwiskan (2x; + datief) ‘tussen’.

Mnl. entusschen; Nnl. -.

LW  (ca. 1100) enzuischan (2x).



mit (288x; + datief) ‘met, bij, door’.

Mnl. met, mit; Nnl. met.

CG II-1: 1 (551-750) miþ (1x); LS (507-768) mithio (1x), mitho- (1x), mitio (1x), mitio- (1x);

CG II-1: 6 (891-900) mid (1x); WP (901-1000) bit (2x), mit (36x); LW  (ca. 1100) mid (11x),

mit (134x), mith (29x); MR (1151-1200) mid (1x), mit (69x).

nâ (33x; + accusatief) ‘na, naar, volgens’.

Mnl. na, nae; Nnl. na.

LW  (ca. 1100) nah (13x); MR (1151-1200) na (14x), na- (1x), ná- (1x), nach (3x), nah (1x).

[p. 23]

over (60x; + accusatief) ‘over, boven, op, tegenover, na’.

Mnl. over; Nnl. over.

WP (901-1000) ouer (3x), ouir (36x), ouir- (1x), over (1x, l. ouer), ovir (1x, l. ouir), uuer

(1x); LW  (ca. 1100) ouer (8x); Gl (1174) over (1x); MR (1151-1200) ouer (2x), ouor (1x),

uber (4x), vber (1x).

sunder (2x; + accusatief) ‘zonder’.

Mnl. sonder, sunder; Nnl. zonder.

WP (901-1000) sunder (1x), sundir (1x).

te (168x; + datief) ‘in, naar, tot, op’.

Mnl. te; Nnl. te.

Gl (ca. 900) te (4x); WP (901-1000) ce (4x, Psalm 2,3,5), te (42x), ti (2x, l. te), -t (1x, l. te);

LW  (ca. 1100) z- (4x), ze (81x); MR (1151-1200) z- (1x), ze (14x), ze- (15x).

thuro (72x; + accusatief) ‘door, wegens, omwille van’.

Mnl. dore, doer, duere; Nnl. door.

WP (901-1000) thuro (6x), thurue (1x, l. thuruc(h)); LW  (ca. 1100) thurg (10x), thurgh

(23x); MR (1151-1175) durch (1x), thur (3x), thure (17x), thurg (1x), thurch (10x).

tuo (90x; + datief) ‘in, naar, tot, op’.

Mnl. to, toe; Nnl. -.

LW  (ca. 1100) zo (2x); MR (1151-1200) z4 (2x), zo (50x), zo- (2x), zô (1x), zu (2x), zù (31x).

tuote (2x; + datief) ‘tot, bij’.

Mnl. tote, tot; Nnl. tot.



WP (901-1000) to te (1x), tothiti (1x).

umbi (10x; + accusatief) ‘(rond)om, omstreeks, met betrekking tot, in ruil voor’.

Mnl. ombe, omme, umbe, umme; Nnl. om.

WP (901-1000) umbe- (1x); LW  (ca. 1100) umbe (3x), vmbe (1x);  MR (1151-1200) umbe

(5x). [p. 24]

under (40x; + datief/accusatief) ‘onder, tussen’.

Mnl. onder, under; Nnl. onder.

WP (901-1000) under (3x), undir (1x); LW  (ca. 1100) under (21x), vnder (1x); CG II-1: 17

(1151-1175) under (1x); MR (1151-1200) under (12x), vnder (1x).

up/uppa (19x; + datief/accusatief) ‘op’.

Mnl. op, up, oppe, uppe; Nnl. op.

LW  (ca. 1100) uffa (1x), uffen (3x), upha (1x), uphen (2x), upho (2x), uphon (1x); CG II-1:

17 (1151-1175) uppa (1x); MR (1151-1200) uf (1x), uffo (1x), up (4x), upfo (1x), uppe (1x).

ût/ûtan (6x; + datief) ‘uit’.

Mnl. ute, uten (zelden); Nnl. uit.

LW  (ca. 1100) uz (2x), uze (1x), vzen (1x), vzzen (1x); MR (1151-1200) uz (1x).

wither (15x; + datief/accusatief) ‘tegen, jegens’.

Mnl. weder, weer; Nnl. -.

WP (901-1000) muther (1x, l. uuither), uiuthar (2x, l. uuithar), uuither (1x); LW  (ca. 1100)

with (1x, l. wsch. wither), wither (7x); MR (1151-1200) wider (1x), wither (2x).

3. Voorzetsels die (waarschijnlijk) als Oudnederlands gekarakteriseerd kunnen worden

Het Corpus Oudnederlands blijkt een aantal voorzetsels te bevatten dat tot nog toe niet of niet echt als

Nederlands werd gekarakteriseerd. Enkele van deze voorzetsels worden hieronder besproken.

3.1 Ant

Het voorzetsel ant ‘voor, in tegenwoordigheid van, ten overstaan van’ komt voor in de Malbergse

glossen bij de Lex Salica in de passage … ille, qui accepit in lesum furtunam ipsam aut ante regem aut

in mallo publico legitimo, hoc est in mallobergo anttheoda aut thungino, … ‘… degene die dit

vermogen in zijn schoot ontving, hetzij in tegenwoordigheid van de koning, hetzij in een openbaar



wettig rechtsding – dat is gerechtelijk ‘in tegenwoordigheid van de koning of de ding-[p. 25]voogd – ,

…’ (PLS XLVI,6). We zouden kunnen stellen dat in hoc est in mallobergo anttheoda aut thungino

zowel ant- ‘in tegenwoordigheid van’ als aut ‘of’ Latijn zijn en dat alleen theoda en thungino als

gelatiniseerde Germaanse vormen zijn op te vatten. Het feit dat enkele versies in plaats van aut het

gelijkbetekenende uel hebben, zou dit kunnen ondersteunen. Aan de andere kant zouden we ook

kunnen veronderstellen dat er na de aanduiding hoc est in mallobergo oorspronkelijk een Germaanse

passage heeft gestaan, die in de loop van de tijd steeds verder gelatiniseerd is. Van Helten (1900: 458-

459) gaat daar in elk geval van uit en wijst, in navolging van Kern 1869, ook op het Oudengels, dat

met and ‘in tegenwoordigheid van’ een vergelijkbare vorm heeft. Van Helten reconstrueert de passage

als *anthi theudan otho thungin. Naast de reeds genoemde Oudengelse vorm and komen er nog andere

West-Germaanse cognaten voor, namelijk Osa. and, ant ‘tot’, Oe. ond ‘voor, in tegenwoordigheid van,

samen met’ en Ofri. and(a), end(a) ‘in, aan’. Daarnaast heeft het Gotisch and ‘langs’ en het Latijn ante

‘voor, in tegenwoordigheid van’, waaruit blijkt dat het in elk geval een woord is van Indo-Europese

oorsprong. Misschien moeten we ant daarom het voordeel van de twijfel geven en het voorlopig als

mogelijk Oudnederlands blijven beschouwen.

3.2 At

Een ander nog niet eerder voor het Nederlands opgetekend voorzetsel is at ‘in’. Van dit in het Engels

en de Scandinavische talen nog steeds voorkomende voorzetsel kenden we tot nu toe West-Germaanse

cognaten uit het Oudsaksisch (at, æt), het Oudhoogduits (az), het Oudfries (et) en het Oudengels (æt),

maar een Oudnederlandse attestatie was nog niet bekend (vgl. Barnhart 1988: 60). Nu blijken er twee

Oudnederlandse bronnen te zijn waarin dit voorzetsel voorkomt, namelijk de Britsumse

runeninscriptie uit het begin van de zesde eeuw: Þïn i æ ber et dud ‘Draag deze ijf altijd in de strijd’

(CG II-1, nr. 1B 7,22), en opnieuw de Malbergse glossen: Si quis aucellum de trappa furauerit,

mallobergo acfalla (lees: at falla [TS]), solidos III culpabilis iudicetur ‘Als iemand een vogel uit de

val steelt – gerechtelijk ‘in de val’ –, wordt hij veroordeeld tot een boete van 3 schellingen’ (PLS

VII,10). Het Corpus Oudnederlands levert voor dit voorzetsel dus het tot nog toe ontbrekende stukje

van de West-Germaanse cognaten. In de loop van de Oudnederlandse taalfase is at waarschijnlijk

vervangen door de voorzetsels te en tuo, zoals in het Oudhoogduits zuo ook de plaats van [p. 26] az

heeft ingenomen.

3.3 Fram

Eveneens uit de Malbergse glossen komt het voorzetsel fram ‘vanaf, weg van’. Net als het voorzetsel

at is ook fram in het Engels (in de vorm from) en de Scandinavische talen (Noors en Deens fra,

Zweeds från) bewaard gebleven. Voor het West-Germaans zijn er cognaten bekend uit het

Oudsaksisch (from, fron), het Oudhoogduits (fram) en het Oudengels (fram, from). Verder kennen we

uit het Gotisch fram (bw.) en uit het Oudnoords het voorzetsel frâ en het bijwoord fram (Barnhart



1988: 410). Ook hier ontbreekt dus het Oudnederlands in het rijtje, maar in de Malbergse glossen

vinden we de volgende passage: Si quis hominem ingenuum uenderit et postea in patria propria

reuersus fuerit, mallobergo franchamo, sunt denarii VIIIM qui faciunt solidos CC culpabilis iudicetur

‘Als iemand een vrije man verkoopt en hij keert weer terug in zijn eigen land – gerechtelijk ‘van huis’

–, dan is hij een boete verschuldigd van 8.000 penningen, die maken 200 schellingen’ (PLS XXXIX,4

[C6]). Deze attestatie bewijst dat het voorzetsel fram ook in het Nederlands bestaan heeft, al lijkt het er

sterk op dat het in de loop van de vroege middeleeuwen al uit het Oudnederlands is verdwenen.

3.4 Hinder

Van het Duitse voorzetsel hinter ‘achter’ is niet in alle Germaanse talen een direct cognaat

overgeleverd, maar we kennen in elk geval Ohd. hintar, Oe. hinder en Got. hindar (vgl. Kluge 2002:

413). Het is dus niet onaannemelijk dat ook het Nederlands het ooit heeft gekend. 

Nu heeft het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) inderdaad een voorzetsel hinder

(II, 2020) met zes attestaties uit een Belgisch-Limburgse bron, maar het suggereert hierbij impliciet

Duitse invloed. In de Leidse Willeram komt hinder echter ook al voor, in de passage Sino, wa her

seluo sted hinder unser wande ande sihet uz then uenstron ‘Kijk, waar hij zelf achter onze muren staat

en uit de ramen kijkt’ (LW 37,1). Hoewel Sanders (1974: 299) stelt dat dit woord waarschijnlijk niet

tot de woordenschat van de bewerker van deze tekst heeft behoord, heeft deze het toch niet door een

ander voorzetsel vervangen, maar het Oudhoogduitse hinter aan het Nederlands aangepast. 

Op de andere plaats waar hinter in de Oudhoogduitse handschriften [p. 27] voorkomt, staat in

de Oudnederlandse bewerking het voorzetsel under.  Het is de vraag of dit een bewuste keuze van de7

bewerker is geweest, of dat de wankele status van de h- hierbij een rol heeft gespeeld (vgl. hiervoor

Sanders 1974: 298-299), waarbij Ohd. hinter imo niet is omgezet naar het te verwachten Onl. hinder

imo, maar in plaats daarvan als under himo op het perkament terechtkwam. Opvallend is in elk geval

dat het de enige plaats in de Leidse Willeram zou zijn waar under ‘na, achter’ betekent; op alle andere

plaatsen heeft under steeds hetzij de betekenis ‘tussen, te midden van’, hetzij ‘onder, beneden’, en

misschien moeten we dit under daarom toch lezen als een verschrijving voor hinder. Op basis van

deze vernederlandste vindplaats(en) uit de Leidse Willeram en de attestaties in het VMNW  lijkt het

gerechtvaardigd om hinder een eigen plaats te geven in de Nederlandse woordenschat.

 Ohd. samo der uuole gesente most niet unreines nedolet hinter imo beliban; Onl. samo ther wolegesende most7

nieht unreines nitholet under himo beliuan ‘zoals de goedgegiste most het niet verdraagt dat er ook maar enige

onzuiverheid na hem overblijft’ (LW 132,17).



4. Voorzetsels die geantedateerd kunnen worden

Aan de hand van het Corpus Oudnederlands kan een aantal voorzetsels van een oudere datering

worden voorzien dan tot nu toe het geval was. Wanneer we de dateringen van het Etymologisch

Woordenboek van Van Dale (EWVD, tweede druk 1997), het Chronologisch Woordenboek van

Nicoline van der Sijs (CW, 2001) en het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN, 2003;

2005) vergelijken met de dateringen van het Corpus Oudnederlands, is goed te zien hoe de situatie in

korte tijd enorm is veranderd.

4.1 Aan

Het EWN geeft als oudste bron van het voorzetsel aan de in de tiende eeuw gedateerde

Wachtendonckse Psalmen, terwijl het EWVD als oudste datering de negende-eeuwse Heliand

vermeldt. Omdat deze tekst echter als Oudsaksisch wordt beschouwd, wordt hij – ondanks zijn

voorkomen in CG II-1 – tegenwoordig niet meer voor het dateren van Nederlandse woorden gebruikt.

In het CW wordt aan daarom, net als in het EWN, in de tiende eeuw gedateerd met de Wachtendonckse

[p. 28] Psalmen als bron.

Het Corpus Oudnederlands levert voor aan in elk geval een datering van omstreeks 900 uit de

bijna volledig in het Oudnederlands opgestelde lijst van bezittingen van de abdij Werden in de streek

tussen Muiden en IJsselstein. Dit document begint als volgt: An Naruthi thiu kirica endi kiricland …

‘Te Naarden, de kerk en het kerkland …’ (OU 97,22). Iets ouder is het voorzetsel in de eind negende

eeuw gedateerde paardenbezwering, die in CG II-1, nr. 6 is opgenomen: Gang (…) út fana themo.

marge. an that ben ‘Ga weg, van het merg naar het bot’ (CG 39,41), die echter ook wel als

Oudsaksisch wordt beschouwd, en als we de runeninscriptie an wudu kiri þu uit Bernsterburen met

Quak (1991) interpreteren als ‘Keer je naar het woud’, komen we al op een datering omstreeks 800.

Als we ten slotte de woordgroep anthamo (PLS XXV,7) inderdaad kunnen lezen als an chaimo ‘naar

huis’, dan kan de datering van aan nog een eindje naar voren worden geschoven, namelijk naar de

periode tussen 507 en 768.8

4.2 Boven

Ook het voorzetsel boven blijkt eerder in het Nederlands voor te komen dan tot nog toe aangetoond

kon worden. Terwijl zowel het EWN als het EWVD voor dit voorzetsel nog een oudste datering van

1220-1240 (in de overgeleverde fragmenten van de Aiol) hanteert, kan deze in het ONW vervroegd

worden tot de tweede helft van de twaalfde eeuw. Boven komt namelijk ook al voor in de

overgeleverde fragmenten van de Mittelfränkische Reimbibel, o.a. in de passage Want er was bouen

then engelen allen ‘Want hij stond boven alle engelen’ (Mfr.Reimb. C, r. 22). 

 Vgl. echter Van Helten 1900: 389-390, die hier denkt aan een werkwoord ant-haimon ‘bij zich in huis nemen’.8



4.3 Intussen

Intussen komt in het huidige Nederlands uitsluitend nog voor als bijwoord. In deze hoedanigheid

wordt het in het EWVD voor het eerst gedateerd op 1757. Het EWN geeft voor dit bijwoord eerdere

dateringen uit 1711 en 1671, met als oudste vindplaats een niet-gedateerd citaat uit het

Middelnederlands. Belangrijker echter is dat het EWN een gedateerde vermelding van het voorzetsel

intussen geeft, namelijk het uit 1240 daterende Glossarium Bernense, waar het wordt vermeld als [p.

29] equivalent van het Latijnse voorzetsel inter (GB 4194). Hoewel het na 1240 niet meer in de

schriftelijke bronnen van het Nederlands is aangetroffen, heeft het in elk geval tot die tijd kennelijk

wel een plaats in (een deel van) het Nederlandstalige gebied gehad. Het woord komt namelijk ook in

het Oudnederlands als voorzetsel voor en wordt – in de vorm enzuischen – tweemaal vermeld in de

van omstreeks 1100 daterende Leidse Willeram, in de woordgroepen enzuischan minan brusten (LW

20,2) en enzuischan minan brustan ‘tussen mijn borsten’ (LW 20,5). Hoewel we er rekening mee

moeten houden dat de bewerker van de tekst het woord hier eventueel uit zijn voorbeeldtekst kan

hebben overgenomen, wijst Sanders (1974: 269) er al op dat intussen ook in het Oudnederlands

gewoon als voorzetsel in gebruik kan zijn geweest. De dertiende-eeuwse attestatie uit het Glossarium

Bernense lijkt dat inderdaad te bevestigen.

4.4 Met

Omdat de laatste twee delen van het EWN nog in de maak zijn, zijn we voor de recentste datering van

de voorzetsels die na kazuifel komen, uitsluitend aangewezen op het EWVD en het Chronologisch

Woordenboek. Deze werken geven beide voor het voorzetsel met de tiende-eeuwse Wachtendonckse

Psalmen als oudste Nederlandse bron. Deze datering kan met een aantal eeuwen worden vervroegd,

doordat ook dit voorzetsel al voorkomt in de Lex Salica en dus tussen 507 en 768 gedateerd kan

worden. Een van de vier passages waarin met voorkomt  luidt: Si quis ligatum per superbiam aut per

uirtutem ad graphionem  tulerit, mallobergo mithoforasta, de uita sua redimat ‘Als iemand een9

gebonden man uit overmoed of met geweld naar de graaf brengt – gerechtelijk ‘met geweld’ –, moet

hij het met zijn leven vergelden’ (PLS XXXII,5 [C6]). In de andere drie passages uit deze bron staat

met in een soortgelijke context. In ongeveer dezelfde periode wordt ook de runeninscriptie op het

weefzwaardje van Westeremden gedateerd (om precies te zijn tussen 551 en 750), die luidt: adugislu:

miþ gisuhildu ‘[Gemaakt door] Adugisal met [zijn vrouw] Gisuhildi’ (CG II-1, nr. 1L 14,35). Deze

inscriptie wordt door Gysseling [p. 30] tot het Oudnederlands gerekend, maar is toch eerder als

Oudfries te karakteriseren.

4.5 Na

 De woordgroep ad graphionem  ‘naar de graaf’ is waarschijnlijk een corrupte vorm van het in een andere versie9

van deze tekst aangetroffen a grauione (tulerit) ‘van de graaf (wegneemt)’. De eveneens aangetroffen variant a

garafionem  zou hiertussen een verbindende schakel kunnen zijn geweest.



Als oudste datering van het voorzetsel na wordt zowel in het EWVD als in het Chronologisch

Woordenboek het jaar 1200 vermeld (in de overgeleverde fragmenten van Heinric van Veldeke’s Sente

Servas). Deze datering kan aan de hand van het Corpus Oudnederlands worden vervroegd tot

omstreeks 1100. In de Leidse Willeram komt het voorzetsel namelijk dertien keer voor, steeds in de

vorm nah, in passages en woordgroepen als: zich mich nah thir ‘trek me naar je toe’ (LW 5,1), nah

sinemo willan ‘volgens zijn wil’ (LW 53,15), nah themo bluothe ‘na de bloesem(periode)’ (LW 126,4).

Daarnaast komt het voorzetsel in de uit de tweede helft van de twaalfde eeuw daterende

Mittelfränkische Reimbibel voor.

4.6 Te

Voor de oudste datering van het voorzetsel te, waarvoor het EWVD en het CW de tiende-eeuwse

Wachtendonckse Psalmen vermelden, dient zich opnieuw de al genoemde passage uit de lijst van

bezittingen van de abdij Werden aan: An Naruthi thiu kirica endi kiricland fan Almeri te Tafalbergon

‘Te Naarden, de kerk en het kerkland van (het) Almere tot (de) Tafelberg’ (OU 97,22).

4.7 Van

Ook de datering van het voorzetsel van wordt in het EWVD en het CW op de tiende eeuw gesteld, met

opnieuw de Wachtendonckse Psalmen als bron. Hoewel uit de bij te opgenomen aanhaling uit het OU

blijkt dat ook dit voorzetsel al omstreeks 900 is geattesteerd, kan deze datering mogelijk nog iets

verder naar voren geschoven worden. Van komt namelijk ook voor in de ook reeds eerder genoemde

paardenbezwering uit het eind van de negende eeuw, o.a. in de passages: Gang (…) út fana themo.

marge. an that ben ‘Ga weg, van het merg naar het bot’ (CG II-1, nr. 6 39,41) en Gang (…) ut fan

themo. flesgke. an thia hud ‘Ga weg, van het vlees naar de huid’ (CG II-1, nr. 6 39,43).

5. Tot besluit

Uit het voorgaande blijkt dat het Corpus Oudnederlands een schat aan interessant materiaal bevat, die

van alles te bieden heeft aan histo-[p. 31]risch-taalkundigen, etymologen en andere belangstellenden.

Het bevat nieuwe woorden, die vaak weliswaar al wel bekend zijn uit verwante talen, maar nu dan

toch ook voor het Oudnederlands geattesteerd blijken te zijn, en bij flink wat reeds bekende woorden

kan nu een (soms veel) vroegere datering worden gegeven dan tot nog toe het geval was. Ook op het

gebied van de etymologie, de morfologie, de syntaxis en de betekenisontwikkeling is er nog genoeg te

onderzoeken, maar daarvoor ontbreekt hier – zoals gezegd – de ruimte. Wie graag meer wil weten

over het Oudnederlands Woordenboek en/of het Corpus Oudnederlands, dat uiteraard geraadpleegd

kan worden voor allerlei vormen van (taalkundig) onderzoek, kan altijd contact opnemen met de

redactie van het ONW (Postbus 9515, 2300 RA Leiden of wortel@inl.nl).



Dit artikel is eerder gepubliceerd in: Carole Post van der Linde en Lars Wezel (red.), Twai Tigjus Jere.
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	mit (288x; + datief) ‘met, bij, door’.

