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Inleiding
door J. Goossens
Het gebied tussen Rijn en Maas valt uiteen in een linker helft, die tot de Beneluxstaten
behoort, en een rechter, die deel uitmaakt van de Bondsrepubliek Duitsland. Met
deze verdeling gaat een splitsing in taalgebieden gepaard: de rechter helft is Duits,
de linker in het noorden Nederlands, in het zuiden Frans, met alleen in de oostelijke
periferie een smalle randstrook waar Duits gesproken en geschreven wordt, echter
nergens met dezelfde vaste positie als die van het Nederlands in het noordwesten,
Frans in het zuidwesten en Duits ten oosten van de rijksgrenzen. Deze toestand is
afgezien van de stabilisering van de resultaten der volksverhuizing in de eerste eeuwen
van onze tijdsrekening het gevolg van politieke grensvormingen, die zich sinds de
Bourgondische tijd beginnen af te tekenen, maar waarin pas in deze eeuw de laatste
verschuivingen hebben plaatsgehad. Door deze evolutie groeiden twee stukken van
de continentale Germania uit elkaar en evolueerde in het zuidwesten het Duits tot
een randtaal. Het ontstaan van taalgebieden heeft echter na de volksverhuizing niet
alleen met politieke grensvorming te maken, maar ook met consolidering binnen de
grenzen. Deze is het gevolg van contact en van een sociocultureel overwicht van
kernzones in de gebieden.
Er heeft na de splitsing van het Europese rijk van Karel de Grote te Verdun in 843,
waarbij de westgrens van Lotharingen aan de Schelde kwam te liggen en na de
samenvoeging van dit middenrijk met het oosten dus een duidelijke heroriëntatie
van het Maasland plaatsgehad. Zolang deze nog niet gewerkt had kon er nog geen
sprake zijn van een echte splitsing van het Germaans in Nederlands en Duits en even
lang verkeerde het Romaans, dat zich bij het Frans zou aansluiten, er min of meer
in een randpositie. Vóór de opkomst van de Vlaamse steden en hun uitstraling naar
het oosten was het Maasgebied en zelfs Brabant naar het oosten georiënteerd, waar
het heilige Keulen al sinds de Romeinse periode een dominerende positie innam.
De aanzet tot de heroriëntering wordt dikwijls in de slag bij Woeringen gezien, nu
zeven eeuwen geleden. Dit is natuurlijk een te simpele voorstelling. Er is al vaker
op gewezen dat na de bijna een eeuw oudere moord op de Luikse bisschop Albertus
van Leuven door aanhangers van de keizer (1192) de kandidaten voor de leiding van
het Maasbisdom systematisch in het westen gezocht werden. Ook is het begin van
de Brabantse expansiedrang naar het oosten ouder dan de zege van hertog Jan I.
Diens grootvader Hendrik II was al in 1244 in het vaste bezit van Dalhem gekomen
en bij het begin van de Limburgse successieoorlog had de hertog al meer steunpunten
ten oosten van de Maas. Verder is Woeringen slechts één, zij het dan de voornaamste
gebeurtenis in die oorlog. Toch lijkt het mij niet verkeerd, in deze slag een soort
kristallisatiepunt in de ontwikkeling te zien: nadien heeft zich de westelijke macht
in streken onmiddellijk ten oosten van de Maas geleidelijk geconsolideerd, daar-

Woeringen en de oriëntatie van het Maasland

8
door ontstond een integratie in de Bourgondische territoriabond, in de Habsburgse,
Spaanse en/of Oostenrijkse Nederlanden en tenslotte in Nederland en België.
De slag bij Woeringen heeft dit jaar ook en zelfs meer dan in de Maasstreek aandacht
gekregen in het Rijnland. Dit is te verklaren door het feit dat er in die slag twee
soorten belangen op het spel stonden: naast de territoriale waren er de lokale te
Keulen, waar de ontwikkeling van de handel van de opkomende, haar vrijheid
verdedigende en uitbouwende burgerij een machtsfactor betekende, waar de
aartsbisschop tegen trachtte te ageren. Het is te begrijpen dat het conflict tussen
aartsbisschop en stad, dat eveneens in Woeringen werd uitgevochten, in de twee dit
jaar te Keulen verschenen boeken(1) veel meer aandacht heeft gekregen dan het
territoriale en dat een van de twee het woord ‘vrijheid’ als een vlag in zijn titel draagt.
Daardoor is echter onze - bescheidener - publikatie, waarin het om de oriëntatie van
het Maasland gaat, des te meer te rechtvaardigen.
Het was bij de planning van deze bundel de bedoeling, die oriëntatie te laten
behandelen onder de verschillende aspecten van het maatschappelijk-culturele leven
waarin zij zichtbaar kon worden: de taal, haar neerslag in de middeleeuwse ambtelijke
geschreven stukken en in haar stratificatie in de moderne dialecten, de letterkunde
en de andere produkten van menselijke geest en vaardigheid, die in de
kunstgeschiedenis bestudeerd worden. Dit laatste beschouwden wij als belangrijk,
omdat het begrip van een Maaslandse kunst, die relatief eng met het Rijnland
samenhangt, in de periode die aan Woeringen voorafgaat een hoge zelfstandige bloei
heeft bereikt, maar dan door (zuid)westelijke stromingen overspoeld wordt, tot de
interessantste aspecten der cultuurgeschiedenis van onze streken behoort. Helaas is
het niet gelukt een kunsthistoricus bij de samenstelling van de bundel te betrekken.
Anderzijds was het duidelijk, dat aan de wel onderzochte aspecten een algemeen
historisch overzicht vooraf moest gaan.
De geschetste opzet verklaart de opbouw van het grootste deel van het boek. Het
historische overzicht is verzorgd door R. Janssen , die eerst een overzicht van de
Brabantse expansiepolitiek naar het oosten tot en met Woeringen geeft en dan via
een behandeling van de twee polen waartusssen de Brabantse politiek zich in de
daarop volgende decennia bewoog, de interne spanningen en de ambitie in het Rijk,
laat zien hoe de Brabantse macht ten oosten van de Maas met wisselend succes
uitgebreid en verdedigd werd, tot deze gebieden tenslotte in een groter westelijk
geheel geïntegreerd werden, dat zich ten opzichte van het Heilige Roomse Rijk hoe
langer hoe onafhankelijker opstelde. De lijn wordt ook in de nieuwe tijd
doorgetrokken. G. de Smet behandelt de evolutie van de ambtelijke schrijftaal in het
Maasland. Hij toont aan dat Woeringen geen breuk betekent, maar dat de
brabantisering van die schrijftaal slechts laat, aarzelend en geleidelijk inzet; pas na
1400 kan er van een duidelijker integratie in een westelijk geheel gesproken worden.
Th. Coun onderzoekt de hele waaier van middeleeuwse literaire teksten:
bijbelvertalingen, heiligenlevens, sermoenen, ridderromans, lyriek, artesliteratuur
en moraliserende
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didactiek. Hij vindt bij de geestelijke letterkunde meer ten westen dan ten oosten van
de Maas en komt in verband met de ridderromans en de andere niet-geestelijke werken
tot een interessante stelling: zij stammen alle uit het gebied tussen Krefeld en Arnhem
en zijn alle ouder dan 1288. Het verdwijnen van de hofliteratuur in dat hoofdzakelijk
Gelderse gebied verklaart hij juist door het feit dat de graaf van Gelre in Woeringen
de belangrijkste verliezer was. H. Crompvoets behandelt de beide Limburgen als
‘dialectologisch slagveld’ en laat zien hoe oudere vernieuwingen in onze dialecten
het resultaat zijn van een expansie vanuit het Rijnland, die zich in hoofdzaak vóór
Woeringen moet hebben doorgezet, terwijl een jongere Brabantse en Nederlandse
tegenbeweging westelijke woorden en klanken importeerde en autochtone Limburgse
evenals ingevoerde Ripuarische elementen onder druk zet en verdringt.
Aan deze vier bijdragen gaan twee andere stukken vooraf, die zich meer direct
met de Limburgse successieoorlog en Woeringen bezighouden. Dat van J. Goossens
thematiseert de behandeling van de oorlog en de slag in de middeleeuwse Nederlandse
en Duitse letterkunde, dit wil zeggen in een aantal rijmen prozakronieken en vooral
in een dichtwerk van Jan van Heelu. Hij beklemtoont dat dit laatste als een heldenepos
ter ere van Jan I te interpreteren is, maar dat ook zijn historische waarde niet
onderschat mag worden. J. Molemans tenslotte geeft een vertaling van een oorkonde
van 15 oktober 1289, waarin Philips IV van Frankrijk een uitspraak doet in de
geschillen tussen Jan I van Brabant en zijn opponenten Reinoud I van Gelre en
Gwijde, graaf van Vlaanderen, en licht deze tekst toe.
De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde hoopt met de uitgave van
deze bundel een bescheiden, maar niet onbelangrijke bijdrage tot de studie van het
Maaslandse patrimonium en zijn plaats in het Europese geheel geleverd te hebben.

Eindnoten:
(1) - Der Name der Freiheit 1288-1988. Aspekte Kölner Geschichte von Worringen bis heute.
Handbuch zur Ausstellung des Kölnischen Stadtmuseums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle
Köln 29.1.1988 - 1.5.1988. Herausgegeben von Werner Schäfke. Kölnisches Stadtmuseum
Köln 1988 (2 delen).
- Der Tag bei Worringen 5. Juni 1288. Herausgegeben von Wilhelm Janssen und Hugo
- Stehkämper. Böhlau-Verlag Köln-Wien 1988 (= Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln
72). Ook verkrijgbaar in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 124 (1988).
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Hertog Jan I van Brabant in de Slag bij Woeringen (Handschrift van Manessa 14e eeuw).
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De Limburgse successieoorlog in de
middeleeuwse Nederlandse en Duitse
letterkunde
door J. Goossens
De overwinnaar van Woeringen is in de middeleeuwse letterkunde een speciale
figuur. Hij blijkt ten eerste zelf dichter te zijn geweest. In het beroemde grote
Heidelbergse liederhandschrift zijn negen liederen op zijn naam overgeleverd. De
taalvorm van die liederen is zuidwestelijk Middelhoogduits, maar het merendeel
ervan laat zich gemakkelijk in het Middelnederlands herschrijven, wat enkele filologen
uit de negentiende eeuw ook gedaan hebben. Het is in zo een herschreven vorm dat
b.v. het bekende lied ‘Eens meien morgen vroe’ met zijn refrein ‘Harba lori fa’ in
onze bloemlezingen terecht is gekomen. Met die liederen zijn heel wat taal- en
literairhistorische problemen verbonden, waar hier niet op kan worden ingegaan.
Ten tweede is de figuur van Jan I aanleiding geweest tot het ontstaan van een nieuw
literair genre, de Ehrenrede. Het gaat hier om gedichten van in de regel enkele
honderden verzen, waarin de dood van een adellijke persoon wordt beklaagd en
waartoe enkele vaste ingrediënten behoren: het optreden van allegorische
vrouwenfiguren als Deugd en Minne, de beschrijving van het wapenschild van de
overledene, de lof van zijn grote daden, de treurnis om zijn dood. De oudste bekende
Ehrenrede, bewaard in een handschrift dat uit Augsburg stamt, is juist een anonieme
Middelhoogduitse treurzang op Jan I, 405 verzen lang en vermoedelijk nog uit de
13de eeuw (Jan I overleed in 1294). Tot zijn grote daden wordt het verwerven van
Limburg gerekend.
Ten derde worden het leven en de daden van onze hertog behandeld in een aantal
grote middeleeuwse geschiedwerken. Het oudste middeleeuwse geschiedverhaal in
de volkstaal is de rijmkroniek, d.w.z. een als historisch bedoeld verhalend werk in
verzen, waarin de gebeurtenissen in chronologische volgorde worden verteld. Aan
de rijmkronieken in de volkstaal zijn Latijnse prozawerken voorafgegaan. Er bestaan
reusachtige kronieken die de hele wereldgeschiedenis vanaf de schepping behandelen,
maar er ontstaat een tendens om de stof geografisch en historisch te beperken tot de
geschiedenis van een land, een kleiner territorium, een stad, een klooster enz. Een
beroemde Limburgse Latijnse prozakroniek is die van de abdij van Sint-Truiden. In
onze streken worden er rijmkronieken in de volkstaal geschreven van de tweede helft
van de 13de eeuw af; zij beleven een bloeiperiode in de 14de eeuw en ook in de 15de
hebben zij nog succes. Er gebeurt dan echter iets opvallends, wat ook in
heiligenlevens, didactische werken en over het algemeen in literatuur met een
aanspraak op ‘waarheid’ kan worden vastgesteld: de versvorm wordt vervangen door
het proza. Dit alles geldt ook voor kronieken waarin de figuur
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van Jan I van Brabant wordt behandeld: er zijn teksten in verzen van de late 13de
tot de 15de eeuw; op het einde van de 15de eeuw worden zij afgelost door
prozakronieken.
De grootste rijmkroniek waarin het leven en de daden van Jan I, waaronder zijn rol
in de Limburgse successieoorlog en de slag bij Woeringen verteld worden, is de
Spiegel Historiael . Dit is een reusachtig Middelnederlands compendium van de
wereldgeschiedenis, dat meer dan 170.000 verzen bevat, verdeeld over vijf ‘partieën’,
die op hun beurt weer in boeken zijn ingedeeld. Het werd begonnen door Jacob van
Maerlant, die in de jaren tachtig van de 13de eeuw het Latijnse Speculum Historiale
van Vincentius van Beauvais bewerkend vertaalde. Hij schrapte heel wat gegevens
uit deze hoofdbron, maar nam anderzijds ook gegevens uit andere bronnen in zijn
werk op. Hij schreef de eerste, de derde en een gedeelte van de vierde partie.
Omstreeks 1300 schreef Philip Utenbroeke uit Damme de tweede partie, waarvan
Maerlant de bewerking had laten liggen. Zij bestaat grotendeels uit heiligenlevens.
De Brabantse priester Lodewijk van Velthem nam de draad in het derde boek van
de vierde partie weer op waar Maerlant hem had laten vallen. Hij voltooide deze
partie, die uit acht boeken bestaat, in 1315 en voegde er een vijfde partie aan toe, de
geschiedenis van 1256 tot 1316, met bijzondere aandacht voor het hertogdom Brabant.
In een kleine 3.000 verzen, verdeeld over drie van de acht boeken en met enkele
onderbrekingen, wordt hier het leven van onze hertog en daarbij vooral zijn daden
in de Limburgse successieoorlog en de slag bij Woeringen verteld. Van Velthem
heeft daarmee geen origineel werk geleverd, maar het epos van zijn voorganger Jan
van Heelu, waarop nog uitvoeriger is in te gaan, verkortend afgeschreven. Hoewel
zijn prestatie als een nogal stuntelige reductie van een gedicht tot ongeveer een derde
van zijn oorspronkelijke omvang dient te worden beschouwd, is het resultaat niet
onbelangrijk, zoals verderop zal blijken.
Een tweede grote kroniek waarin op deze stof wordt ingegaan, zijn de Brabantsche
Yeesten . Dit is een Middelnederlands werk van meer dan 46.000 verzen, waarin de
heldendaden van de Brabantse hertogen tot 1441 worden beschreven. De eerste vijf
van de zeven boeken werden door Jan de Klerk geschreven, die door de
literatuurhistorici met de Antwerpse stadsschrijver Jan van Boendale wordt
geïdentificeerd, de rest door een anonieme dichter uit de 15de eeuw. De eerste drie
boeken heeft Boendale grotendeels uit Maerlants aandeel aan de Spiegel Historiael
samengesprokkeld. In het vierde en het vijfde boek behandelt hij het leven van Jan
I, de Limburgse successieoorlog in het vierde. Ook van dit stuk wordt aangenomen
dat het op het gedicht van Jan van Heelu teruggaat. Het korte gedeelte dat tot het
vijfde boek behoort (182 verzen) heeft daar echter niets mee te maken. Wat het
langere deel in het vierde boek betreft (een kleine 500 verzen), de gebeurtenissen
die hierin worden verteld zijn weliswaar allemaal in het werk van Heelu terug te
vinden, maar woordelijke overeenkomsten daarmee heb ik in de veel kortere en
minder gedetailleerde versie van Boendale niet gevonden. Het lijkt wel zeker dat hij
Heelu's werk gekend heeft (in de verzen 1472-1482 van het vierde boek verwijst hij
naar
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‘een scone boec’ dat over de slag bij Woeringen is geschreven; ook bestaan er
handschriften van de Brabantsche Yeesten waarin reminiscenties aan het gedicht van
Heelu zijn verwerkt), maar dat hij het gebruikt heeft, kan niet dwingend uit de tekst
geconcludeerd worden. Boendale kan zijn relaas ook op andere bronnen - in het
tweede decennium van de 14de eeuw kunnen dat ook nog mondelinge zijn geweest
- gebaseerd hebben. Voor de kennis van de Limburgse successieoorlog en ook voor
de bestudering van Heelu's gedicht leveren de Brabantsche Yeesten m.i. geen
specifieke gegevens. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat zij geen eigen literaire
analyse waard zouden zijn. De derde Middelnederlandse verskroniek met een relaas
van de Limburgse successieoorlog en de slag bij Woeringen is een werk van veel
bescheidener omvang (4.479 verzen), dat ongeveer een eeuw jonger is: de Cornicke
van Brabant door Hennen van Merchtenen uit 1414. Ook dit is een relaas van de deels legendarische - geschiedenis van het Brabantse hertogelijke huis, zij het dan
in looppas. Een hoofdstuk van 256 verzen is aan Jan I besteed, wiens roem aan de
hand van zijn heldendaden te Woeringen en van twee toegevoegde anekdoten wordt
gedemonstreerd, waarvan er een ook in Heelu's gedicht te vinden is. Het relaas van
de slag bij Woeringen vertoont woordelijke overeenstemmingen met Heelu's gedicht,
waar dus zeker gebruik van is gemaakt. Nieuwe gegevens zijn er eigenlijk niet in te
vinden.
Laten we nu eindelijk overgaan naar het al herhaaldelijk genoemde gedicht van
Jan van Heelu. Het gaat om een werk dat bewaard is in één enkel handschrift, dat
zich in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt (76 E 23). Dit handschrift
wordt gedateerd omstreeks 1440, dus 150 jaar na de slag bij Woeringen. Het is een
laat afschrift, want het origineel moet in de jaren onmiddellijk na die slag geschreven
zijn. Uit de tekst blijkt dat Jan I nog leefde. Het werk is geschreven voor ‘Vrouwe
Margriete van Inghelant’ (v. 1), de verloofde van diens zoon, de latere Jan II. Volgens
de eerste en tot dusver enige uitgever van het handschrift, Jan Frans Willems, vond
het huwelijk in 1293 plaats (andere bronnen spreken van 1290). We kunnen dus
stellen dat het gedicht in de jaren onmiddellijk na de slag is geschreven. Willems
heeft het werk in 1836 met een dubbele titelbladzijde uitgegeven, in het Frans
Chronique en vers de Jean van Heelu ou relation de la bataille de Woeringen, in het
Nederlands Rymkronyk van Jan van Heelu betreffende den slag van Woeringen . Hij
stelt dus dat het werk een rijmkroniek is. Dit is m.i. een aperte vergissing, te verklaren
door de stand van de Middelnederlandse filologie op dat ogenblik. Zij is merkwaardig
genoeg achteraf nooit rechtgezet, en dit is juist te verklaren doordat het in die
vergissing om het opgeplakte etiket ‘kroniek’ ging. Andere soorten verhalende
dichtwerken zoals Artus- en Karelromans, dierenepen en verslegenden werden voor
literair veel hoogstaander gehouden en daarom grondig bestudeerd; kronieken werden
als literair oninteressant aan de historici overgelaten, die overigens in dit
herdenkingsjaar van Heelu's werk een overvloedig en dankbaar gebruik hebben
gemaakt. De studie van de Middelnederlandse letterkunde daarentegen heeft zich
om de genoemde drogreden om dit gedicht nauwelijks bekommerd. Afgezien van
de constatering dat de middeleeuwse rijmkronieken wel degelijk meer filologische
belangstel-
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ling verdienen is dit inderdaad een drogreden: het gaat immers niet om een
rijmkroniek, maar wel om een heldenepos op historische grondslag.
In de grond heeft Willems dat bij de voorbereiding van zijn uitgave ook al ingezien,
zoals ook min of meer duidelijk uit zijn inleiding blijkt. Hij heeft de tekst zo ingericht
dat we er de klassieke opbouw van een middeleeuws epos in herkennen, opgebouwd
rondom de figuur van de hoofdheid, die zijn volkomenheid na kleinere bewijzen van
zijn dapperheid in een groot avontuur glansrijk bevestigt en daarmee het verhaal naar
een rustpunt leidt. Het verhaal begint namelijk in het Haagse handschrift met een
aanloop van bijna 600 verzen, die het een kroniekachtige inkleding bezorgt. Hierin
worden stukken uit de bijbelse geschiedenis naverteld, waarbij vergelijkingen met
de Limburgse successieoorlog worden getrokken (Dit es ghelikenesse van dien / Dat
tusschen Mase enten Rijn ghesciede, CXXXVIII-IX). Willems beschouwt deze
aanloop m.i. terecht als een ‘Voorrede van den Afschryver’ en drukt hem daarom
los van de eigenlijke editie in een bijlage af. Het gedicht heeft op die manier nog
8.948 verzen, die Willems over twee boeken verdeelt, een wat korter eerste van 3.920
verzen en een wat langer tweede, dat dus een goede 5.000 verzen telt. Deze indeling,
die met ongeveer dezelfde proporties de klassieke van de middeleeuwse ridderroman
is, was klaarblijkelijk door de dichter zelf gewild, aangezien het tweede deel met een
eigen proloog begint, waarin aan een aantal beroemde ridderepen wordt herinnerd:
Roelandslied, Trojeroman, Walewein, Percheval, Alexander. De daden van de helden
in die werken worden echter door wat te Woeringen gebeurde nog overtroffen:
Maer nochtan en vint men niet
In enghene yeeste, van alle desen,
Noch in ghene, die men mach lesen,
Soe groote daet, op enen dach,
Als men voor Woeronc vallen sach,
Van gerechten ridderscape (3936-3941)

Na die proloog komt het tweede deel van het verhaal op de klassieke manier op gang:
Het viel op enen sinxen dach
Dat een parlement gelach (3961-3962)

Alleen dit tweede deel bevat het relaas van de slag bij Woeringen. In het eerste deel
gaat het hoofdzakelijk om de daaraan voorafgaande ‘bina vijf jaer’ (1440) van de
Limburgse successieoorlog, aansluitend bij een overzicht van de afstamming van de
held, van de gebeurtenissen rondom hem in zijn jeugd en van zijn daden voor het
begin van het conflict om Limburg, met als hoogtepunt de demonstratie van zijn
macht bij de Franse koning, van wie hij terechtstelling van Pirs vander Brochen kan
verkrijgen, die zijn zuster had belaagd. Voor dit voorspel, inclusief de proloog, waarin
het gedicht zoals gezegd wordt opgedragen aan de Engelse toekomstige schoondochter
van Jan, die door de lectuur ervan niet alleen Nederlands moet leren, maar bovendien
ook tot het inzicht moet komen wat voor een held ze als schoonvader krijgt, heeft
onze dichter 1.435 verzen nodig, voor het deel van de oorlog dat aan Woeringen
voorafgaat
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dus 2.485. Hij heeft in het eerste boek zeer veel samengeperst, en dit is in het geheel
van zijn concept, waarin het tweede boek als hoogtepunt wat langer moest zijn,
kennelijk een moeizaam werk geweest. Tot vervelens toe breekt hij hier telkens
opnieuw zijn relaas van de gebeurtenissen af met zinnen als ‘Maer dies willic voort
al swigen’ (1430), zodat hij met het volgende kan doorgaan. Een aantal keren gebeurt
dat op een manier die men als topos kan beschouwen: het volledige relaas zou te
lang ophouden. Een voorbeeld:
Dies was soe vele meer daer toe,
Dan ic nu ghewach doe,
Dat verlenghen soude die tale:
Daer bi latict altemale (493-496).

Interessanter zijn een paar plaatsen waar wordt gesteld dat de onderdrukte uitweiding
van de eigenlijke opzet zou afleiden, zo b.v. wanneer hij het over de afzetting van
de Luikse bisschop Heinric heeft:
Hoe hi sijn leven leidde voort,
Sint dat hi dat bisdom liet,
Dan hoort te deser yeesten niet;
Daer bi swigic nu dies (740-743).

Een verantwoording van deze kaart verschijnt in 1989 in een feestbundel.
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Aanschouwelijker dan een navertelling van de inhoud kan bijgevoegde kaart met de
topografie van de gebeurtenissen demonstreren hoeveel er in het relaas van wat er
aan de slag bij Woeringen voorafgaat, aan de hand is. Op enkele punten in de buurt
van de Rijn na gaat het uitsluitend om plaatsen uit het eerste boek. Zij zijn registreerd
vanaf vers 1.058, waar de aanloop naar de oorlog toe begint doordat de Brabanders
onder leiding van de hertog het Maasland intrekken; van dan af gaat het op een paar
onderbrekingen na continu om de spanningen tussen Maas en Rijn. Die paar
onderbrekingen spelen zich buiten het gebied van de kaart af. Op sommige plaatsen
zoals Maastricht, Aken, Gulpen en Lontzen vindt er een overvloed aan gebeurtenissen
plaats.
De kaart maakt duidelijk dat het terrein van het conflict vóór de eindfase wel
degelijk hoofdzakelijk het land van Limburg met zijn onmiddellijke omgeving is.
Daarnaast zijn er vijandelijkheden geweest in het grensgebied van Brabant en Gelre
aan de grote rivieren en opvallend ook in de Limburgse enclave aan de Ourthe bij
Sprimont. We kunnen besluiten dat een karakterisering van Heelu's gedicht als een
relaas van de slag bij Woeringen aan de inhoud te kort doet: de hele Limburgse
successieoorlog is behandeld en die is zo uitgewerkt dat de held van het verhaal in
het eerste deel talrijke bewijzen van dapperheid levert die als voorproeven van zijn
schitterende prestatie in de definitieve slag zijn te beschouwen.
De figuur van de held wordt in twee episoden op een opvallende manier
metaforisch-literair aangekleed. De eerste (3175-3419) is een tocht naar Overmaas
met het ontzet van Lontzen, de verwoesting van een viertal burchten, het platbranden
van Dolhain en het uitdagen van de Luxemburgers, die daarboven in de Limburgse
vesting zitten, een tocht waarin ‘makede doen mat / Die hertoge alle sine viande’
(3350-3351). We zien
In dese reyse den hertoge vueren
Drie poente van sleeus natueren
Die hi hadde, tallen stonden,
Te tornoye, ende te tafelronden,
Ende in orloge, ende in stride;
Maer nu, te desen tide,
Sach mense meer ende bat
Dant ye dede op ene stat,
Kinlike aen hem openbare (3191-3199).

De eerste eigenschap van de leeuw is zijn moed. Dat Jan zich in dit opzicht als een
leeuw gedraagt, blijkt uit het feit dat hij het waagt, tegen ‘die sware gasten’
(3210-3211) op te trekken, die Lontzen belegeren. De tweede eigenschap van de
leeuw blijkt eigenlijk uit het gedrag van de andere dieren: die stuiven uit elkaar
wanneer zij merken dat hij woedend is. Dit doen wanneer Jan aanrukt ook de
belegeraars van Lontzen, die zich op veilige afstand ‘elc in sine veste’ (3263-3264)
gaan verschansen. Wanneer de tocht is afgelopen deelt Jan rijke geschenken uit aan
de edelen die hem hebben geholpen. Dit is een bewijs
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Dat hi dat derde poent droech
Vanden leeuwe, dats, als hi genoech
Beiaget heeft, soe es hi blide,
Ende deilt soe meldelike sijn pride,
Dat hire den dieren laet aen winnen,
Die op ghenade tote hem rinnen (3379-3384).

In de tweede episode (4195-4342) wordt de beeldspraak ironiserend in de mond van
Jans antagonist, de Keulse aartsbisschop gelegd. Deze roept wanneer ‘die hertoge
ende sijn liede / Voor Woeronc gelogeert lagen’ (4196-4197) zijn vazallen en
aanhangers op om die te komen bekampen. Hij doet dat met het beeld van een door
de Rijn aangespoelde walvis. Dit beest
(...) ware groot ende vet,
Dat hine mochte verweldegen niet geheel,
Dat elc quame om sijn deel (4206-4208).

Dit thema wordt dan niet alleen door de verteller verder uitgewerkt; de aartsbisschop
zelf draagt voor zijn verzamelde strijdkrachten te Brauweiler een mis op en houdt
een preek waarin hij ‘onthult’ wie de walvis is:
Hoort, ghi heeren overal,
Ons es heden groot geval,
Hier op desen dach bedaget;
Want dat wi lange hebben geiaget
Dat heeft ons God nu toe gewijst;
Den walvisch, die ic hebbe geprijst,
Dat es die hertoge van Brabant,
Die ons es comen in die hant,
Met menegen hoogen man,
Die ons ontvlien niet en can (4275-4284).

Uit al het voorgaande blijkt dat Heelu's gedicht als een epos te beschouwen is, waarvan
de karakterisering in de literatuurgeschiedenis herzien moet worden en dat bovendien
een behoorlijke literaire analyse verdient. Mijns inziens moet aan dit laatste echter
nog een filologisch-tekstkritisch onderzoek voorafgaan. Zoals gezegd is het enige
bewaarde handschrift van dit gedicht ongeveer anderhalve eeuw jonger dan het
origineel. Op 150 jaar kan er echter met een middeleeuwse tekst heel veel gebeuren:
hij kan door toevoegingen, weglatingen, herschrijvingen en verplaatsingen van
stukken een nieuw uitzicht krijgen. Dat dit ook met ons epos gebeurd is, is tot op
zekere hoogte controleerbaar.
Lodewijk van Velthem heeft toen hij zijn compilatie schreef uiteraard van een ander
handschrift gebruik gemaakt dan het bewaarde, zodat zijn tekst elementen kan bevatten
die oorspronkelijker zijn dan die van het Haagse handschrift. Het is niet uitgesloten
dat bij gedetailleerd onderzoek ook zulke elementen in de kroniek van Hennen van
Merchtenen en wie weet zelfs bij Jan van Boendale zijn aan te treffen. Bovendien
verscheen er in 1641 bij Govaerdt Schoevaerdts te Brussel een bewerking van Heelu's
epos in 1600 Latijnse hexameters, Proelium Woeringanum Joannis I Lotharingiae
Brabantiae ducis en S. Imp. Marchionis, toegeschreven aan Henri Charles de
Donghelberge, afstammeling
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van een bastaard van onze hertog. Dit gedicht gaat eveneens op een ander handschrift
dan het bewaarde terug. Tenslotte bestaat er een Nederlandse prozabewerking van
de tekst van hetzelfde verloren handschrift, die in 1646 eveneens bij Schoevaerdts
verscheen, Den stryt ende slach van Woeringen, ghelyck dien warachtichlyck is
gheschiet . Dat dit verloren handschrift in details van de Haagse tekst afweek, blijkt
uit het citaat van het begin ervan door Schoevaerdts in zijn inleiding tot de
Nederlandse druk van 1646: het eerste vers luidt ‘Vrouwe Margriete van Inghelant’;
de aanloop van 592 verzen in het Haagse handschrift ontbreekt dus, waardoor
bevestigd wordt dat deze een jongere toevoeging is.
Dat door een systematische vergelijking met de opgesomde teksten de versie van
het Haagse handschrift een eind dichter bij het origineel kan worden gebracht, lijkt
wel zeker. Ik verduidelijk dit verder aan de hand van een andere passage, de al
genoemde geschiedenis van Pirs vander Brochen, een verhaal dat in de late
middeleeuwen kennelijk aan legendevorming onderhevig is geweest, wat hier evenmin
als de verhouding van de varianten ervan verder kan worden onderzocht. Bij Heelu
bevat de episode de verzen 1375 tot 1429, in het door H. Vander Linden en W. de
Vreese uitgegeven eerste deel van een handschrift van Lodewijk van Velthems vijfde
partie van de Spiegel Historiael (boek 2, vv. 2963-3135) is zij meer dan driemaal zo
lang, wat dus in tegenspraak is met alles wat we van Velthems werkwijze kennen.
Kijken we nauwkeuriger toe, dan zien we dat de episode bij Velthem een vloeiend
en samenhangend verhaal vormt, waarin de aanleiding tot Jans eis, Pirs te doen
hangen, omstandig wordt uiteengezet, zijn reis naar Parijs wordt beschreven en de
manier waarop hij kan verkrijgen dat de koning zich niet tegen de uitlevering van
Pirs verzet, wordt verduidelijkt. Wie hier stuntelt lijkt Heelu te zijn, die in zijn verkorte
weergave van dat alles zo onduidelijk is dat we hem niet goed zouden begrijpen als
we er geen andere versies van het verhaal naast konden leggen. Toch zijn we verplicht,
ook hier een directe samenhang tussen Heelu en Velthem aan te nemen: in beide
versies volgt dan de beschrijving van de tocht naar de galg, en hier heeft Velthem in
2, 3097-3119, dus 23 verzen lang, woordelijk dezelfde tekst als Heelu 1405-1427.
Bij Velthem volgt dan nog het noodzakelijke slot dat de hertog zijn gevangen zuster
bevrijdt en de koning haar in eer laat herstellen, bij Heelu ontbreekt dit. In de tekst
van het Haagse handschrift is dus kennelijk de episode op een onhandige manier
sterk ingekort, vermoedelijk door een scribent die het stoorde dat de hoofdhandeling
door dit intermezzo werd onderbroken en die niet heeft ingezien dat het door de
dichter op een functionele plaats was ingebouwd: Vlak vóór het begin van de oorlog
demonstreert de hertog op een ander terrein een macht, die die van de grootste heerser
van zijn tijd, de Franse koning, te boven gaat. Lodewijk van Velthem blijkt deze
levendige en kleurrijke episode vrijwel in zijn geheel van de oorspronkelijke Heelu
te hebben overgenomen.
Het epos van deze laatste wacht dus als literair werk nog op een serieus tekstkritisch
onderzoek. Impliceert het literaire karakter ervan, dat ik verplicht was te beklemtonen,
dat het nu als geschiedwerk minder hoog is aan te slaan? Ik kan daar niet het oordeel
van een vakman over uitspreken. Het is te begrijpen
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dat de historici de vele details van het werk op het gebied van het deelnemersveld,
de topografie en de beschrijving van de grote slag als een ‘gefundenes Fressen’
beschouwen, waar zij ook nog in dit herdenkingsjaar gretig gebruik van hebben
gemaakt. Ik denk ook niet dat er aanleiding bestaat om al die details in principe te
betwijfelen of om niet te geloven dat Heelu zoals hij zelf in vers 7553 zegt, ooggetuige
van de slag is geweest, hoewel het er bijna naar uitziet dat hij gewapend met een
veldkijker in een helicopter boven de Fühlinger Heide in Woeringen heeft gehangen.
Mijn globale indruk is dat de literaire inkleding ons weliswaar ten aanzien van de
historische scherpte van het relaas een zekere voorzichtigheid moet opleggen, maar
dat dit relaas meestal tot vrij ver in de details betrouwbaar is.
Het bovenstaande was al geschreven toen nummer 4 van jaargang 5 (1988) van het
tijdschrift Literatuur verscheen met een artikel van Piet Avonds, ‘Van Keulen naar
Straatsburg. Jan van Heelu's rijmkroniek over de slag bij Woeringen (1288)’. Avonds,
die een boek aankondigt over deze slag, dat hij samen met J. Janssens eind 1988 zal
publiceren, gaat eveneens op de vragen naar het literaire en het historische karakter
van Heelu's gedicht in. Hij beklemtoont dat het primair om een letterkundig werk
gaat; hij draagt daar argumenten voor aan die hierboven niet zijn genoemd en waarmee
ik het volmondig eens kan zijn. Ik heb wel moeite met zijn historische argumentatie.
Avonds heeft kennelijk - een beetje journalistiek-luidruchtig - de behoefte om zowel
de studie van de Limburgse successieoorlog als Heelu's gedicht als historische bron
te ontmythologiseren. Wat het eerste betreft formuleert hij drie beweringen die hij
als stellingen van de gecanoniseerde geschiedschrijving voorstelt en dan bestrijdt.
Dit lijkt mij bij de eerste en de derde stelling overbodig. De eerste (‘Door zijn
overwinning te Woeringen kon Jan I het hertogdom Limburg bij Brabant annexeren’)
hoeft niet bestreden te worden omdat ieder historicus weet dat zij in deze extreme
formulering onjuist is. Na Woeringen was het conflict nog niet helemaal beslecht,
maar de situatie was toch dermate veranderd dat de uitkomst, het ontstaan van een
personele unie, zich aftekende. De derde (‘Door de slag bij Woeringen werd Brabant
volledig onafhankelijk van het Heilig Roomse Rijk (Duitsland)’) is in de laatste
decennia door geen enkel serieus historicus verdedigd. Avonds' bestrijding van de
tweede stelling (‘Dat de annexatie van Limburg de beheersing door Brabant van de
handelsweg Brugge-Keulen betekend zou hebben is klinkklare onzin, omdat deze
weg helemaal niet door het hertogdom Limburg liep’) is op zijn minst onvoorzichtig,
zoals een blik op kaart 24 in Fr. Bruns - H. Weczerka, ‘Hansische Handelsstrassen,
Atlas’ (1962) onmiddellijk duidelijk maakt. In de costumen van Limburg (vgl.
‘L'ancienne coutume du duché de Limbourg en versions romane et thioises du début
du XVIIe siècle’, uitgegeven door J. Thisquen en J. Moors, Luik 1961), die slechts
in late afschriften bewaard zijn, wordt uitdrukkelijk het bezit van de ‘heerstraet
tusschen Maes ende Rhin’ voor de hertog opgeëist (t.a.p. blz. 66-69 en 214-215).
Het gedicht van Jan van Heelu wordt door Avonds als historische bron zeer laag
aangeslagen, maar de argumenten tegen zijn historiciteit beperken zich tot de
behandeling van de slag bij Woeringen zelf, waarover ik mij wat de details betreft
hierboven ook al min of
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meer sceptisch heb uitgelaten. In het eerste boek echter worden in snel tempo en
zonder veel opsmuk zoveel gelocaliseerde gebeurtenissen met juiste topografische
details verteld - onze kaart is er een welsprekende getuige van - dat aan de hoge
historische waarde daarvan niet te twijfelen is.
Er bestaat ook een Hoogduitse rijmkroniek waarin de slag bij Woeringen verteld
wordt. Het gaat om een grote rijmkroniek van 98.595 verzen die bekend staat als
Ottokars Österreichische Reimchronik, geschreven in het eerste en het tweede
decennium van de 14de eeuw, het gedeelte dat ons interesseert na 1308. In een kleine
700 verzen (58245-58938) worden hier de Limburgse successieoorlog, de
gevangenschap van de Keulse aartsbisschop en de afloop van het conflict verteld.
Wat het eerste betreft beperkt de auteur zich tot de beschrijving van de aanleiding,
de coalitievorming en de gebeurtenissen vanaf het wegtrekken van de aartsbisschop
en zijn bondgenoten uit Valkenburg naar de Rijn toe, waarop dan spoedig de slag
bij Woeringen plaatsheeft. Dit wil zeggen dat de hele overvloed van gebeurtenissen
die bij Heelu in het eerste boek is te vinden, hier ontbreekt. Voor de vertelling van
de eigenlijke slag heeft Ottokar een goede 300 verzen nodig. Hier en elders is zijn
verhaal in details anders dan dat van Heelu. Hij schrijft herhaaldelijk dat hij zijn
gegevens van horen zeggen heeft. Dit procedé komt echter ook elders in zijn kroniek
veelvuldig voor. De uitgever Seemüller betoogt dat dit op een stijloverlevering sedert
de 12de eeuw teruggaat en geen bewijs voor het gebruik van een mondelinge
overlevering is; ieder geval moet volgens hem op zichzelf bekeken worden. Hij wijst
in zijn annotaties bij het verhaal van de slag op overeenkomsten met de Latijnse
Gesta Baldewini archiepiscopi Trevirensis, die hij in zijn inleiding voor
oorspronkelijker aanziet. Er zijn echter ook verschillen met deze wat Woeringen
betreft uiterst beknopte kroniek, zodat Ottokar ook van andere bronnen (Seemüller
suggereert in zijn inleiding ook Heelu) gebruik moet hebben gemaakt. De Duitse
dichter heeft in tegenstelling tot de Brabantse auteurs geen centrale held; omgekeerd
zijn bij hem de rol van de burgers der stad Keulen en hun conflict met de
aartsbisschop, die bij Heelu een marginale indruk maken, wezenlijke elementen van
het verhaal. In het geheel van Ottokars kroniek ziet het relaas van de Limburgse
successieoorlog er bijna uit als een intermezzo, wat verduidelijkt dat de gebeurtenissen
te Woeringen op de tijdgenoten een grote indruk moet hebben gemaakt.
Tenslotte is op twee laatmiddeleeuwse gedrukte prozakronieken in te gaan. De eerste
is Die alder excellenste Cronyke van Brabant , in 1497 bij de Antwerpse drukker
Roland van den Dorpe verschenen. Zij staat in de traditie van de Brabantse kronieken,
maar zet eigen accenten door de opname van een twintigtal levens van regionale
heiligen en enkele biografieën van Brabantse viri illustres. Het 36ste kapittel van het
tweede deel gaat over hertog Jan I. Het centrale stuk daarin handelt ‘Vanden groten
strijde die hertoghe Jan van Brabant hadde te Woeronc daer hi victorie hadde’. Wat
voorafgaat is de vermelding van zijn twee huwelijken, waarvan het tweede - met
Margaretha van Vlaanderen - de auteur de gelegenheid geeft om over de
gevangenschap van Jans schoonvader bij koning Philips de Schone te moraliseren.
Wat volgt zijn enkele
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korte anekdoten, o.a. over twee gebeurtenissen die bij Heelu ingebouwde episoden
vormen: het verhaal van ‘Peter vander Brootsen’ en dat van de tocht met de Franse
koning naar Aragon en verder die van een ‘groote conversacie’ die Jans moeder had
‘metten heylighen man sint Thomas van Aquinen’, het verhaal van zijn dood en nog
een paar andere. De successieoorlog wordt in vier kolommen afgehandeld, een voor
de inleiding, een voor de oorlog vóór Woeringen met de coalitievorming tegen Jan,
de verkoop van Limburg door de graaf van Gelre aan die van Luxemburg te
Valkenburg en Jans tocht naar het Rijnland, tenslotte twee over de gebeurtenissen
te Woeringen zelf. Niettegenstaande de samenpersing van de stof slaagt de
kroniekschrijver erin, Jan als een grote held voor te stellen, die niet alleen ‘eens leeus
moet’ vertoont, maar ook vecht ‘als dander Ector oft als een van de Machabeen’ en
daardoor met zijn aanhang ‘die vianden die wel tien mannen tegen hadden’ overwint.
In de beste traditie van de middeleeuwse Brabantse geschiedschrijving dus.
Twee jaar later verscheen bij Johannes Koelhoff te Keulen Die Cronica van der
hilliger Stat van Coellen , een Keulse stadskroniek dus. Het verhaal ‘van dem woringer
Stryde’ is hier ongeveer even lang als in de Brabantse prozakroniek, maar de accenten
liggen heel anders. De stad Keulen was immers partij in het conflict: Zij streed met
de hertog tegen de aartsbisschop om zich van hem onafhankelijk te maken en zo haar
handel van zijn belemmeringen te ontdoen. Jan is weliswaar een groot overwinnaar
in een slag die zeer beknopt wordt beschreven, maar in het centrum staan toch de
Keulse burgers, die de aartsbisschop hun stad ‘mit kamp ind ritterlichen affgewonnen
off besser zo sagen van syme overvall behielden ind beschirmden’. Dit wordt vooral
gedemonstreerd met het verhaal van de sleutels van de stad, die op een kar naar
Woeringen gevoerd werden en na de overwinning in triomf terug naar Keulen worden
gebracht als symbool van het feit ‘dat sy als ander gevriede Burgere und andere
dienstmanne des hilligen Roemschen Rijchs under dem Rijch weren ind niet under
geistlicher gewalt der Bysschoffe’. Interessant zijn ook de details over de Keulse
reminiscenties aan de slag meer dan 200 jaar na het gebeuren, zoals het bestaan van
een Brabants huis, dat de stad destijds aan de hertog ‘zo eynre vergeldunge’ cadeau
had gedaan, en dat van een Bonifatiuskapel (de slag vond op het feest van de H.
Bonifatius, 5 juni plaats), waar ieder jaar een processie naar toe trok en een mis werd
gelezen. Hier is kennelijk met andere bronnen gewerkt dan in de Brabantse teksten,
waaronder duidelijk met de overlevering. Er is een opvallend detailtje waarin de
Keulse kroniek met Ottokar tegen Heelu samengaat: Bij de eerste twee rukt de hertog
vanuit Rodenkirchen ten zuiden van Keulen naar Woeringen op (de Keulse chronist
weet dat ‘Eyn deyll historien (dat) schrijven’), bij de derde vanuit Brühl.
Vatten we samen. De rijke middeleeuwse Brabantse geschiedschrijving, die echter
na Heelu geen belangrijke nieuwe elementen meer bevat, verheerlijkt de overwinnaar
van Woeringen als een held en beklemtoont het territoriale aspect (‘Tusschen der
Mase ende den Rijn’) van de oorlog. In de minder rijke Zuidduitse en Ripuarische
is de hertog weliswaar nog de hoofdfiguur, maar hij domineert niet meer het hele
gebeuren. Hier wordt meer belang gehecht
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aan het conflict tussen de stad Keulen en de heer van wie zij zich vrijmaakt. Er is
hier kennelijk ook gebruik gemaakt van andere bronnen. Literair gezien is Jan van
Heelu's gedicht verreweg de interessantste tekst. Voor de historicus blijft het, zeker
in zijn eerste deel, maar ook in het tweede door b.v. de talrijke gegevens over
personen, een unieke bron. In verband met de afhankelijkheidsverhouding van de
teksten is nog veel werk te verrichten. Daarbij zullen tot op zekere hoogte ook Latijnse
teksten betrokken moeten worden.

Zegel van Hertog Jan I van Brabant.
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De teksten
De liederen van Jan van Brabant zijn herhaaldelijk uitgegeven in afdrukken van het
grote Heidelberger Liederhandschrift en in anthologieën. Een diplomatische uitgave
is o.a. te vinden in: Die grosse Heidelberger Liederhandschrift in getreuem
Textabdruck herausgegeben von Friedrich Pfaff. Heidelberg 1909.
De Ehrenrede op de hertog is besproken en uitgegeven door Th. Nolte, Lauda post
mortem. Die deutschen und niederländischen Ehrenreden des Mittelalters.
Frankfurt/Main - Bern 1983.
Uitgave van het gedicht van Jan van Heelu: Rymkronyk van Jan van Heelu
betreffende den slag van Woeringen van het jaer 1288. Uitgegeven met ophelderingen
en aenteekeningen van J.F. Willems. Brussel 1836. Aan de Nederlandse titelbladzijde
gaat een Franse vooraf: Chronique en vers de Jean van Heelu, ou Relation de la
bataille de Woeringen, publiée par J.F. Willems.
Uitgave van Velthems Vijfde Partie: Lodewijk van Velthem's Voortzetting van den
Spiegel Historiael opnieuw uitgegeven door Herman Vander Linden en Willem de
Vreese. Eerste deel. Brussel 1906. - (...) door Herman Vander Linden, Willem de
Vreese en Paul De Keyser. Tweede deel. Brussel 1931. - (...) door Herman Vander
Linden, Paul De Keyser en Adolf Van Loey. Derde deel. Brussel 1938. Velthems
bewerking van Heelu's gedicht is te vinden in het eerste deel (boeken 1 en 2) en het
tweede (boek 3).
Uitgave van de Brabantsche Yeesten: De Brabantsche Yeesten of Rymkronyk van
Braband, door Jan de Klerk, van Antwerpen, uitgegeven door J.F. Willems. Brussel
1839 (Aan de Nederlandse titelbladzijde gaat een Franse vooraf: Les Gestes des Ducs
de Brabant, par Jean de Klerk, d'Anvers, publiés par J.F. Willems. Tome premier).
- (...) Tweede deel. Brussel 1843. - Derde deel uitgegeven door J. Bormans. Brussel
1869. Het gedeelte over Jan van Brabant door Jan van Boendale staat in het eerste
deel, boeken 4 en 5.
Uitgave van Merchtenens kroniek: Hennen van Merchtenen's Cornicke van Brabant
(1414) uitgegeven op last der Academie door Guido Gezelle. Gent 1896.
Uitgave van Ottokar van Hornecks kroniek: Ottokars Österreichische Reimchronik.
Nach den Abschriften Franz Lichtensteins herausgegeben von Joseph Seemüller.
Twee delen, Hannover 1890 en 1893 (Monumenta Germaniae Historica 4, Deutsche
Chroniken, Band 5 [1, 2]). De behandeling van de Limburgse successieoorlog staat
in het tweede deel, verzen 58245-58938. Dit gedeelte is ook afgedrukt in Willems'
uitgave van Heelu's gedicht op blz. 354-373 naar de achttiende-eeuwse uitgave van
Pezius.
Van Die alder excellenste Cronyke van Brabant, in 1497 bij Roland van den Dorpe
te Antwerpen verschenen, bestaat er geen moderne uitgave. Ik maakte gebruik van
een film van het exemplaar der Universiteitsbibliotheek Utrecht S. fo. 1594.
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Van Die Cronica van der hilliger stat van Coellen, in 1499 bij Johannes Koelhoff
te Keulen verschenen, bestaat er een facsimile-uitgave, verschenen bij Steimel te
Keulen in 1972.
Latijnse middeleeuwse kronieken bevatten slechts zeer beknopte beschrijvingen van
de Limburgse successieoorlog en de slag bij Woeringen. Een aantal uittreksels is
afgedrukt in Willems' uitgave van Heelu's gedicht op blz. 373-388. De ‘Bylagen’
van die uitgave bevatten ook nog andere teksten met betrekking tot de behandelde
stof, waaronder een Franse en een Italiaanse.
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‘De Slag bij Woeringen’
Houtsnede uit de kroniek van J. Koelhoff de Jonge. Keulen 1499.

Woeringen en de oriëntatie van het Maasland

25

Een belangrijke oorkonde van 12 oktober 1289
door J. Molemans
Filips IV de Schone, koning van Frankrijk, velt een uitspraak over de gerezen
geschillen tussen Jan I, hertog van Brabant, en Reinoud I, graaf van Gelre, evenals
over de gerezen moeilijkheden tussen dezelfde hertog van Brabant en Gwijde, graaf
van Vlaanderen.
15 oktober 1289.
Origineel op perkament. Groen wassen zegel van Filips de Schone aan zijden staart.
H. 560 mm, B. 560 mm.
A.R.A. Brussel, Oorkonden van Brabant, nr. 137.

A. Document
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam presentibus quam
futuris, quod cum inter nobiles viros, Johannem Brabantiae, Loharingiae et Limburgi
ducem ex una parte, et Reginaldum comitem Gelriae ex altera, gravis fuisset, ratione
ducatus Limburgensis, orta contentio, et existente guerra inter eos occasione
hujusmodi, Deus, cujus sunt occulta judicia, praefatum comitem ad ipso duce capi
permisisset, ac ejus vinculis carceralibus mancipari; post diversos tractatus per nos
interpositos, quibus liberationem dicti comitis procurare, ac pacem et concordiam
inter eos solidam reformare tentavimus, ipso comite, datâ hinc inde treugâ, de
permissione dicti ducis in manu nostra existente, tandem ipsi bonorum omnium actori
placuit, eorum cordibus inspirare, quod in nos, super omnibus et singulis dictam
cententionem et liberationem praedicti comitis quomodolibet tangentibus,
compromiserunt, de alto et de basso, et ad pleniorem viam pacis habendam, dilectus
et fidelis noster Guido, comes Flandriae, marchio Namurcensis, super prestatione
quatuor millium marcharum argenti, quas a Walerano, domino Falquemontis, dux
Brabantiae ratione cujusdam poenae sibi commissae, ut dicebat, petebat, de qua
poena, dictus comes Flandriae, ipsum Waleranum liberare promiserat et indemnem,
ut dicebatur, servare, cum huius poenae prestatio dictam contentionem tangere
videretur, in nos similiter compromisit, promittentes tam ipse comes Flandriae, quam
memorati dux et comes Gelriae, tenere, servare et complere, quidquid super hijs, et
eorum singulis ordinandum aut dicendum videremus, sub omnium suorum bonorum
obligatione, juramentis solempniter appositis, et alijs cautionibus competentibus
adiectis, deinde utrorumque rationibus auditis, et nobis informatis de omnibus de
quibus erat in hac parte informatio habenda, tandem praefatis duce et comitibus,
sabbatho ante festum beati Lucae evangelistae, anno Domini M CC LXXXIX, Parisiis,
in praesentia nostrâ
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constitutis, et ab ipsis collatâ in nos ab ijsdem potestate prorogatâ, ad ea omnia quae
dictum nostrum continet, etiam si de aliquibus eorum non sit in compromissis facta
mentio expresse, dictum nostrum seu ordinationem nostram protulimus in hunc
modum.
Dicimus et ordinamus, Reginaldum, comitem Guelriae esse de carcere seu prisione
ducis Brabantiae liberandum, et eum penitus liberamus, subsequenter interrogavimus
ipsum comitem, si ipse ratum habebat compromissum, ab eo, ut praemittitur, in nos
factum, et quidquid exinde actum erat, qui statim respondit a carcere liberatus, quod
id ratificabat et in omnibus approbabat. Item dicimus et ordinamus, quod dictus
comes Guelriae quittet in perpetuum dicto duci, quicquid juris habet vel habere potest
in ducatu seu terra Limburgensi et ejus pertinentiis.
Item dicimus et ordinamus, quod dictus comes Guelriae expressè quittet in
perpetuum eidem duci, castra de Usemborch, de Wassenbergue, de Herves et de
Sprimont, et eorum pertinentias, et quod hoc statim significet archiepiscopo Coloniensi
per litteras suas patentes.
Item dicimus et ordinamus: quod idem comes Guelriae de illis octo millibus marchis
et sexcentis marchis Coloniensibus, pro quibus obligavit idem comes castrum de
Wassenbergue archiepiscopo Coloniensi, solvat dicto duci quatuor millia marcarum
et trecentas marchas Colonienses, in instantibus octavis Omnium Sanctorum apud
Brussellam; et de aliis quatuor millibus et trecentis marchis, liber et immunis idem
comes existat.
Item dicimus et ordinamus, quod comes Guelriae castra de Usemborch et de
Wassenbergue cum eorum pertinentiis, liberet ab obligatione et onere mille et
ducentarum marcharum debitarum praeposito Aquensi et sexcentarum marcharum
debitarum Gerardo de Juliaco et centum marcharum debitarum Sybresk de Dondrede,
militi, solvendo infra proximo futurum festum Nativitatis sancti Johannis Baptistae,
ipsas summas marcharum dictis creditoribus, vel ipsi duci Brabantiae, et sic comes
Guelriae immunis ab hujusmodi liberatione remanebit. Item dicimus et ordinamus,
quod si inventum fuerit, quod dictus comes Guelriae oneraverit aliquibus redditibus
vel concessionibus perpetuis, castra de Usemborch, de Wassenbergue, de Herves et
de Sprimont, vel eorum pertinentias, aut eorum aliquid, vel inde quidquam alienaverit
post decessum comitissae Hermengardis, quondam uxoris suae, tenetur inde facere
restitutionem dicto domino duci, saltem pro singulis denariis perpetuae concessionis,
vel perpetui oneris, decem denarios in pecunia numerata; et quod ea teneatur liberare
de aliis debitis seu pensionibus, ad vitam vel ad certum tempus, si quae sint, impositis,
post obitum predictae comitissae.
Item dicimus et ordinamus, quod praefatus dux Brabantiae ab omnibus damnis et
offensis, per ipsum aut suos dicto comiti vel suis per guerram datis et illatis, immunis
sit perpetuo et quietus.
Item: quod comes Gelriae reddat dicto duci villam suam de Tiele, in statu in quo
nunc est, quae fuit per guerram destructa.
Item dicimus en ordinamus, quod comes Guelrensis ab omnimoda prestatione et
redemptione pro sua liberatione solvenda, in perpetuum absolutus et immunis existat,
et similiter de damnis et offensis datis dicto duci Brabantiae, et suis
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per ipsum comitem Guelrensem et per suos guerra durante.
Item dicimus et ordinamus, quod dux Brabantiae eidem comiti restituat duas insulas
scilicet: Bumlerwert et Tilerwert, quas ipse post motam contentionem, super ipsum
comitem coepit, salvo duci homagio suo pro ipsis, et hoc salvo, quod idem dux infra
instans festum Nativitatis Domini, diruere valeat, se sibi placuerit, castrum vocatum
Driele, quod in praedicta insula de Bomlerwert, postquam venit ad manum suam,
construxit.
Preterea dicimus en ordinamus, quod dictus comes Flandriae solvat dicto duci
apud Brussellam, infra instantes octavas Omnium Sanctorum, quatuor millia
marcharum, quas dux Brabantiae a Walerano, domino Falquemontis pro poena, ut
dictum est, petebat, et eis sic solutis, idem dominus Falquemontis ab earum prestatione
sit imunnis.
Item, quod dictus comes Flandriae reddat et deliberet dicto duci, infra ipsas octavas,
dicta castra seu domos de Herves et de Sprimont, sicut ea tenet, ita tamen, quod ipse
dux Brabantiae, tenetur, infra Nativitatis Domini, solvere dicto comiti Flandriae,
totum pretium quo Cono de Lonchin, miles, heredidatem suam, scilicet Lonchin,
cum pertinentiis suis, vendidit ipsi comiti Flandriae, vel permittere quod idem comes
Flandriae, vel illi quibus ipse dictam heredidatem tradet, eam pacifice teneant, salvo
jure suo.
Item dicimus et ordinamus, quod si inter dictum ducem Brabantiae et comitem
Gelriae, concordia et pax firma, et quod boni de cetero sint amici, et quod sibi invicem
remittant omne odium et rancorem, et quod in pace hujusmodi includantur omnes
confoederati, hinc inde, et nominatim ex parte dicti ducis praedicti Hollandiae, de
Montibus, Juliacensis, de Clevis, ac de La Marcka, comites, et homines de Colonia
et de Aquis: et ex parte comitis Guelrensis, dictus dominus Falquemontis, et quod
si illi de Colonia et de Aquis vel eorum aliqui, habent petitiones vel querelas adversus
comitem Guelrensem, vel idem comes quas habet adversus eos, vel eorum aliquem,
de hiis sit in ordinatione comitis Flandriae et ducis praedictorum.
Retinemus insuper nobis potestatem declarandi, interpretandi, et perficiendi, omnia
et singula de praemissis, nostro dicto et ordinatione hujusmodi contentis, si in eis
dubietas vel obscuritas emergat.
Praecipientes ut si essent coram nobis aliqui, qui ad homagium, ratione ducatus
Lymburgensis tenerentur, illud duci Brabantiae exhiberent; ad quod praeceptum
dictus dominus de Falquemontis, de licentia dicti comitis Guelriae, statim fecit coram
nobis homagium dicto duci pro hiis quae tenet de ducatu Limburgensi, quam
ordinationem seu dictum nostrum, sicut superius continetur; tam ipse dux Brabantiae
quam dictus comes Guelrensis, atque comes Flandriae, quatenus cum tangit,
acceptaverunt, laudaverunt, et approbaverunt penitus et expresse, coram nobis,
quitationes et promissiones per nos superius ordinatas, hinc inde facientes ibidem,
et dantes sibi invicem osculum, in signum reformationis, amoris et pacis, omnem
rancorem et odium sibi hinc inde dimiserunt: ipso comite Guelriae dicto duce pro
terra, quam de feudo ejus tenet, homagium solitum faciente.
Actum fuit praeterea de utriusque partis assensu, quod illa debita, quae debentur
a dicto duce Brabantiae, hominibus terrae dicti comitis Guelriae, vel ab ipso
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comite, hominibus terrae praedicti ducis, recuperentur et peti possint; indeque procedat
executio justitiae ac si nulla guerra fuisset.
Item quod omnes illi, qui sua feuda vel terras dimiserunt, aut quitaverunt, ut ipsum
comitem Guelriae, vel ducem Brabantiae juvarent, ea omnino recuperent, et ad eorum
quemlibet, sua hereditas revertatur.
Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, praesentibus litteris sigillum
nostrum fecimus apponi.
Actum Parisiis, sabbatho ante festum B. Lucae Evangelistae, anno Domini
Millesimo Ducentesimo Octuagesimo Nono, supradictis, mense octobri.

B. Vertaling uit het Latijn op basis van de uitgave door M.S.P. Ernst,
Histoire du Limbourg, deel VI, Luik 1847, blz. 391-396.
Wij, Filips, bij de genade Gods koning der Fransen, maken aan allen - zowel
tegenwoordigen als toekomstigen - bekend, dat er tussen de edellieden Jan, hertog
van Brabant, en Reinoud, graaf van Gelre, een ernstige twist gerezen en een oorlog
uitgebroken was omwille van het hertogdom Limburg. God, wiens raadsbesluiten
ondoorgrondelijk zijn, heeft toen toegestaan dat de genoemde graaf door de hertog
zelf werd gevangen genomen en in kerkerketens geslagen. Na verscheidene
bemiddelingspogingen van onzentwege met het doel de bevrijding van de graaf van
Gelre te bewerkstelligen en een soliede vrede tussen de hertog van Brabant en de
graaf van Gelre te smeden, en nadat als gevolg van een wederzijds bestand de graaf
van Gelre met toestemming van de hertog van Brabant onder onze bewaking werd
geplaatst, heeft het God behaagd beiden te inspireren om alles wat de genoemde
twist en de bevrijding van de graaf betreft aan onze scheidsrechterlijke uitspraak toe
te vertrouwen.
Om een volledige vredesweg te bewandelen heeft ook onze geliefde en trouwe
Gwijde, graaf van Vlaanderen en markies van Namen, ons op dezelfde wijze de
oplossing toevertrouwd van een geschil aangaande de betaling van 4.000 zilveren
mark, die de hertog van Brabant eiste van Waleran, heer van Valkenburg; de graaf
van Vlaanderen had beloofd Waleran vrij te kopen van die boete en hem aldus
schadeloos te stellen.
Zowel de graaf van Vlaanderen als de hertog van Brabant en de graaf van Gelre
hebben beloofd alles te behouden, te onderhouden en uit te voeren wat naar onze
mening over deze aangelegenheid dient verordend of gezegd te worden, waarvoor
zij al hun goederen borg stellen. Na de eedaflegging en de toevoeging hieraan van
andere veilige waarborgen, het aanhoren van de argumenten van beide partijen en
het inwinnen van alle informatie waarover in deze zaak informatie moest worden
ingewonnen, en nadat de hertog van Brabant en de graven van Vlaanderen en Gelre
op zaterdag vóór het feest van St.-Lucas de Evangelist(1) 1289 in Parijs voor ons
verschenen zijn en zij de aan ons verleende machtiging tot alles wat deze uitspraak
bevat uitgebreid hebben, zelfs als over sommige onderdelen geen melding zou
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Wij verklaren en verordenen dat de graaf van Gelre uit de kerker of gevangenis van
de hertog van Brabant moet vrijgelaten worden, en wij laten hem geheel en al vrij.
Vervolgens hebben wij de graaf van Gelre zelf ondervraagd of hij het door hem
tegenover ons gesloten compromis - zoals hierboven vermeld - voor geldig hield
samen met alles wat erop volgde, waarop hij onmiddellijk antwoordde het voor geldig
te houden en in alle opzichten goed te keuren, nadat hij uit de kerker vrijgelaten was.
Ten voordele van de hertog van Brabant doet de graaf van Gelre voor altijd afstand
van alle rechten die hij heeft of kan hebben op het hertogdom Limburg en zijn
afhankelijkheden; eveneens van de kastelen Duisburg, Wassenberg, Herve en
Sprimont en hun afhankelijkheden, wat hij door middel van patentbrieven onmiddellijk
aan de aartsbisschop van Keulen moet meedelen.
Binnen het eerstkomende octaaf(2) van Allerheiligen moet de graaf van Gelre in
Brussel 4.300 van de 8.600 Keulse mark, waarvoor hij het kasteel van Wassenberg
aan de aartsbisschop van Keulen verpand heeft, aan de hertog van Brabant betalen;
wat de overige 4.300 mark betreft blijft de hertog van Gelre vrij en onbelast.
Vóór het feest van St.-Jan de Doper(3) moet de graaf van Gelre tevens 1200, 600 en
100 Keulse mark, waarmee hij de kastelen van Duisburg en Wasenberg belast heeft
aan respectievelijk de proost van Aken, Gerard van Gulik en Sibert van Daanraadt,
betalen aan ofwel de schuldeisers ofwel de hertog van Brabant.
Mocht blijken dat de graaf van Gelre na de dood van zijn vrouw Irmgard de kastelen
van Duisburg, Wassenberg, Herve en Sprimont en hun afhankelijkheden - of een
deel ervan - met een rente of een eeuwigdurende last gehypothekeerd heeft, dan dient
hij de hertog van Brabant hiervoor te vergoeden a rato van 10 denieren(4) voor iedere
denier rente of eeuwigdurende last. De graaf is er eveneens toe gehouden deze kastelen
van andere schulden en lijfrenten, gecreëerd na de dood van zijn vrouw Irmgard, vrij
te maken.
De hertog van Brabant wordt voor altijd vrijgesteld van iedere compensatie voor
door hem of de zijnen veroorzaakte beschadigingen of geuite beledigingen ten
opzichte van de graaf van Gelre en de zijnen tijdens het verloop van deze oorlog; de
graaf van Gelre geeft aan de hertog van Brabant de stad Tiel terug in de staat waarin
zij zich bevindt, nl. verwoest door de oorlog.
De graaf van Gelre is voor eeuwig vrijgesteld van elke vergoeding of vrijkoop voor
zijn vrijlating, evenals van elke vergoeding wegens de door hem en de zijnen
veroorzaakte schade en geuite beledigingen ten opzichte van de hertog van Brabant
en de zijnen gedurende de oorlog.
De eilanden Bommelerwaard en Tielerwaard, die de hertog van Brabant de graaf
van Gelre na het ontstaan van de betwisting heeft afgenomen, zal hij teruggeven
maar met behoud van leenmanshulde. De hertog mag vóór Kerstmis eerstkomend
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Gwijde, graaf van Vlaanderen, zal binnen het eerstkomende octaaf van Allerheiligen
in Brussel aan de hertog van Brabant de boete van 4.000 mark betalen, die de hertog
van Waleran, heer van Valkenburg, eiste; als deze betaald zijn, zal de heer van
Valkenburg hiervan ontlast zijn.
De graaf van Vlaanderen zal binnen hetzelfde octaaf van Allerheiligen aan de hertog
van Brabant de kastelen van Herve en Sprimont, zoals hij deze thans bezit, teruggeven
en vrijmaken voor de hertog, terwijl de hertog anderzijds de graaf van Vlaanderen
vóór Kerstmis eerstkomend de hele prijs betaalt waarvoor deze laatste van ridder
Cono van Lontzen diens erfenis van Lontzen met afhankelijke domeinen gekocht
heeft; zo niet, dan moet de hertog van Brabant toelaten dat de graaf van Vlaanderen
of zij aan wie hij dit goed zal verkopen het in vrede bezitten, met behoud van de
souvereine rechten van de hertog van Brabant op dit goed.
Eveneens verklaren en verordenen wij dat er tussen de hertog van Brabant en de
graaf van Gelre een stabiele eendracht en vrede zullen zijn, dat zij goede vrienden
zullen zijn en elkaar alle haat rancune vergeven. In dit verdrag zijn alle bondgenoten
van beide partijen begrepen, met name vanwege de hertog van Brabant: de graven
van Holland, Berg, Gulik, Kleef en van der Mark, en de burgers van Keulen en Aken,
en vanwege de graaf van Gelre de heer van Valkenburg.
Als de burgers van Keulen en Aken of sommigen onder hen vragen of klachten
hebben ten opzichte van de graaf van Gelre, of omgekeerd, dan wordt het geschil
onderworpen aan het oordeel van de graaf van Vlaanderen en de hertog van Brabant.
Wij, koning van Frankrijk, behouden aan ons de macht voor om alles wat in deze
verklaring en verordening vervat is, te verklaren, interpreteren en verduidelijken,
mocht er twijfel of onduidelijkheid ontstaan.
Op ons bevel dat, als er in ons midden sommigen aanwezig waren die tot de leenhulde
verplicht zijn omwille van een of ander leengoed afhankelijk van het hertogdom
Limburg, zij deze leenhulde tegenover de hertog van Brabant dienden te betonen,
bracht de heer van Valkenburg, met toelating van de graaf van Gelre, dadelijk de
leenhulde aan de hertog van Brabant voor de landen die hij van het hertogdom
Limburg in leen heeft.
Zowel de hertog van Brabant, de graaf van Gelre en de graaf van Vlaanderen - deze
laatste voor zover het hem aangaat - hebben deze overeenkomst aangenomen en
goedgekeurd, volledig en uitdrukkelijk, in onze aanwezigheid. Ten teken van
beterschap, liefde en vrede gaven zij elkaar de vredeskus en lieten verder alle rancune
en haat varen, terwijl de graaf van Gelre aan de hertog van Brabant de leenhulde
bracht voor het land dat hij van hem in leen heeft.
Met instemming van beide partijen werd ook nog overeengekomen dat geldsommen
die elk van hen aan ingezetenen van de andere verschuldigd is, mogen gerecupereerd
en opgevraagd worden, en dat er een gerechtelijke uitvoering
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aan mag gegeven worden, alsof er geen oorlog geweest was.
Allen die om één van beide partijen te steunen afstand deden van hun lenen, keren
in het bezit ervan terug.
Opdat dit alles in de toekomst geldig en zeker zou blijven, hebben wij aan deze
brief ons zegel doen aanbrengen.
Gegeven in Parijs op zaterdag vóór het feest van St.-Lucas de Evangelist, in het
jaar des Heren 1289, zoals boven vermeld, in de maand oktober.

C. Toelichting
Het graafschap Limburg, sedert 1101 hertogdom, omvatte het grootste gedeelte van
de oude Luiker gouw op de rechter Maasoever(5). De hertogstitel die Hendrik van
Limburg in 1101 verwierf, werd hem al in 1106 ontnomen door keizer Henrik V ten
voordele van Godfried I van Leuven. Hendrik van Limburg en zijn opvolgers zouden
die hertogstitel wederrechtelijk blijven voeren. Dit voortbestaan van twee hertogtitels
in het oude Neder-Lotharingen veroorzaakte een voortdurende rivaliteit met de
hertogen van Brabant, die eerst in 1288 een einde zou nemen. In 1257 werd Hendrik
III van Brabant en in 1292 Jan I door de koning van Duitsland aangesteld tot diens
plaatsvervanger in het gebied tussen Brabant en de Rijn, van de Moezel tot aan de
zee. Dit is niets anders dan het grondgebied van het hertogdom Neder-Lotharingen.
Het was een officiële erkenning van de Brabantse aanspraken op een effectieve
gezagsuitoefening in dat gebied.
Walram IV, hertog van Limburg aan de Vesder, overleed in 1279 of 1280. Zijn enige
dochter en opvolgster, Irmgard, was gehuwd met Reinoud I, graaf van Gelre
(1271-1326). Toen Irmgard in 1283 overleed en het huwelijk kinderloos was gebleven,
ontstond er oppositie tegen Reinoud als hertog van Limburg, hoewel de Duitse koning
Rudolf van Habsburg hem het levenslang gebruik van de erfenis van zijn vrouw had
toegestaan. De belangrijkste aanspraakmaker op de Limburgse erfenis was graaf
Adolf II van Berg, de naaste bloedverwant van Irmgard, maar hij kon zijn aanspraken
niet doordrukken en verkocht zijn rechten op 13 september 1283 aan Jan I van
Brabant, die bij deze Limburgse kwestie alle belang had: het wel niet omvangrijke
hertogdom Limburg was verkeersgeografisch gunstig gelegen, namelijk in de
onmiddellijke nabijheid van de grote handelsweg van Keulen naar Brabant en
Vlaanderen. Bovendien beheerste het de zuidwestelijke toegang tot de Nederrijnse
laagvlakte. Hoewel Limburg en Gelre nergens een gemeenschappelijke grens hadden,
zou een unie tussen beide hertogdommen noodlottig worden voor de verbinding
tussen Brabant en het Rijnland. Door de verwerving van het hertogdom Limburg
zou Jan I drie doeleinden kunnen verwezenlijken: de beide aanspraken op de titel
van hertog van Lotharingen in zich verenigen, een steviger greep op de handelsweg
Brugge - Keulen krijgen en een betere verbinding met zijn Nederrijnse bezittingen
tot stand brengen.
Hertog Jan verzekerde zich van bondgenoten, in de eerste plaats de graaf van Holland,
die hij voor zich won door af te zien van de leenheerschappij die
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Hendrik I destijds aan het graafschap had opgelegd. De graaf van Holland was maar
al te graag bereid zijn Gelderse concurrent zoveel mogelijk schade toe te brengen.
Verder kreeg Jan I de steun van graaf Arnold V van Loon, en later - tegen het einde
van de oorlog - van de graven van Kleef en Gulik en van de heer van Horn. Zijn
belangrijkste bondgenoten waren wellicht de burgers van Keulen, die in conflict
leefden met hun aartsbisschop, Siegfried van Westerburg. Zoals zijn voorgangers
gold Jan I als een beschermer van de stedelijke burgerij.
Reinoud I kreeg de steun van de aartsbisschop van Keulen, de graven van Luxemburg,
Walram van Valkenburg die met een zuster van Reinoud I gehuwd was, en Gwijde
van Dampierre, wiens dochter Margaretha in 1286 met Reinoud I van Gelre zou
huwen.
De vijandelijkheden duurden vijf jaar en hadden onder meer plaats in de
Bommelerwaard, in de omgeving van Tiel, in het land van Maas en Waal en ten
oosten van de Maas, en eindigden aan de oevers van de Rijn. Enkele weken voordien,
op 23 mei 1288, droeg Reinoud I van Gelre zijn rechten op het hertogdom Limburg
over aan Hendrik VI van Luxemburg. De onmiddellijke aanleiding voor de slag van
Woeringen (5 juni 1288) was het feit dat aartsbisschop Siegfried van Westerburg
weigerde het kasteel van Woeringen te slopen, waar hij opstandige Keulenaars
gevangen hield en waar hij een voor de Keulenaars hinderlijke tol hief. Jan I kwam
de Keulenaars met zijn bondgenoten te hulp en behaalde een verpletterende
overwinning op zijn tegenstrevers, door Jan van Heelu uitvoerig beschreven. De
aartsbisschop van Keulen en de graaf van Gelre werden gevangen genomen, terwijl
de graaf van Luxemburg sneuvelde.
Welke was de rol van Arnold V van Loon in de beslissende slag bij Woeringen in
1288? Op een totaal van 2000 ridders leverde de graaf van Loon ongeveer 100 zwaaren 100 lichtbewapende krijgers, net zoveel als hij er in 1297 aan Gwijde van
Dampierre beloofde. Het Loonse contingent maakte samen met dat van Gulik deel
uit van de tweede ‘bataelge’. Verbruggen heeft aan de hand van de getuigenis van
Jan van Heelu kunnen aantonen, dat deze manschappen een grote steun waren voor
de Brabantse troepen bij het eerste treffen tussen de beide legers, vooral toen de
mannen van Gelre de Brabanders gedeeltelijk hadden ingesloten. Alleen de Loonse
krijgers konden het Brabantse front verbreden, aangezien de graaf van Berg aan het
andere uiteinde van het slagveld optrad. Arnold V van Loon staat niet alleen bekend
om zijn krachtig optreden in de slag bij Woeringen. Van Heelu meldt ons over hem
twee details, die aantonen dat hij zijn tegenstanders niet veel kwaad wenste te
berokkenen. Dank zij Arnolds bereidwilligheid kon de gekwetste heer van Valkenburg
ontsnappen. Bovendien deed hij al het mogelijke om de graaf van Gelre te laten
vluchten, maar deze viel toevallig in handen van Brabantse ridders. De houding van
Arnold V is wellicht te begrijpen: door een overwinning van Brabant zou de druk
op Loon nog groter worden.
De Brabantse overwinning had ontzaglijke gevolgen. Jan I vestigde zijn gezag tussen
Maas en Rijn door de definitieve inlijving van het hertogdom Limburg
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bij de bezittingen van zijn geslacht, terwijl de aanspraken van de Keulse
aartsbisschoppen op de hegemonie over Neder-Lotharingen voor altijd te niet waren
gedaan. De macht van Gelre was voor lange tijd uitgeschakeld. Omdat Reinoud I
van Gelre kort vóór de slag bij Woeringen het hertogdom Limburg aan graaf Hendrik
van Luxemburg verkocht had, was het feitelijk niet door de slag bij Woeringen dat
het hertogdom Limburg voor Gelre verloren ging. Graaf Hendrik van Luxemburg
was echter bij Woeringen gesneuveld en hierdoor heeft Reinoud de kooppenningen
nooit ontvangen, zodat de gevangen genomen Reinoud met een enorme schadepost
bleef zitten, doordat de hoge oorlogslasten niet werden gecompenseerd door de
opbrengst uit de verkoop van Limburg. Terwijl Reinoud in Brabantse gevangenschap
verkeerde, zetten zijn overlevende medestanders de strijd nog voort, maar vergeefs.
Reinoud I van Gelre was inmiddels overgeleverd aan Filips de Schone van Frankrijk,
die op 15 oktober 1289 een vredesregeling tot stand bracht (document). De
belangrijkste punten hieruit zijn de vrijlating van Reinoud (tegen een losgeld), die
ten voordele van Jan I van Brabant voor altijd afstand doet van het hertogdom Limburg
en de kastelen van Duisburg, Wassenberg, Herve en Sprimont met hun dependentiën.
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Bijlage
Uit: Jan van Heelu, Rijmkroniek betreffende Woeringen, de verzen 6587-6670.
Alsoe lange als die baniere duerde
Van Gelre, die daer vuerde
Een vrome ridder ende een stout,
Van Greverode her Arnout:
Hem gingen alsoe toe
Die Brabantre met crachte doe.
Aldus keerde hi vanden velde.
Die baniere wert, met ghewelde,
Weder opgehouden thant
Eerlike, van enen seriant
Die vromich was ende coene:
Dien staken die Brabantsoene
Onder die baniere doot.
Doen bleef die grave in selker noot,
Doen hi anderwerf sach sinken
Die baniere, dat hi dincken
En wiste wat, noch ane gaen:
Gherne ware hi in hant gegaen;
Maer hine dachte om geen vlien,
Wat daer sijns soude gescien.
Soe vromich was hi ende soe stout!
Van Loen die grave her Arnout,
Al was hi daer ten stride
Comen, in des hertoghen side,
Alsoe sciere als hem wert cont
Hoet metten grave van Gelre stont,
Toghene natuere van maechscape,
Ende dede doen sciere enen knape
Den grave van Gelre, sonder vieren,
Wapenroc af, ende richieren.
Dus brachte hine uter porsen
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Ende dedene haestelike ontorsen,
Ende enen maten hinxt bescriden.
Alsoe wert hij, te dien tide,
Den Brabantren verstolen,
Ende enen riddere vort bevolen,
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Den borchgrave van Montenaken,
Die men beval op die sake
Dat hine vanden velde soude vueren.
Doent gevielt, met aventueren,
Dat daer viere seriante quamen
Van Brabant, die vernamen
Dat men daer enen heere barch,
Om te houdene, sonder arch;
Maer sine wisten niet wi hi was.
Met dien quam een tas,
Beide van lieden ende van orssen,
Die ter vaert metter porssen
Den grave van Gelre reden af,
Vanden riddere, die menne gaf
Om dat hine van den velde soude leiden.
Dat sceden van hen beiden
Hadden die seriante vernomen:
Mettien sagen sine comen
Ende grepenne ane ter vaert.
Ende leiddene ten logen waert
Met hen, doen die strijt sciet.
Noch doen en kenden sijs niet;
Maer doen si sine wapene ontbonden,
Ende sijn teken daer ane vonden,
Doen kinden si wel openbare
Dat die grave van Gelre ware,
Dien si hadden in haer gewout.
Doen wert daer bliscap menichfout
Onder die Brabantre over al.
Ware den grave dat geval
Ghesciet, dat hi ware bleven,
Soe groote daet hadde hi gedreven,
In sine wapene ghevaen,
In weringe ende in weder staen,
Soe ware hi des strijts in eeren
Verre boven alle heeren.
Die van diere siden quamen,
Si daden quaet, die dat benamen.
Nochtan, hoe dat verginc daer mede,
Het was der heren een, diet best dede,
Ende lanxt inden strijt geduerde.
Hoe dat hi hem daer aventuerde
Es hier ter waerheit nu gesegt;
Want daer en es af noch toe gelegt;
Ende hoe dat verginc met sinen lieden
Die door noot van hem scieden
Ende nochtan bleven in weringen,
Dat salic na toe bringen;
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Eindnoten:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

St.-Lucas de Evangelist: 18 oktober; zaterdag vóór het feest in 1289 = 15 oktober 1289.
octaaf: periode van acht dagen na een voornaam kerkelijk feest.
St.-Jan de Doper: 24 juni.
denier: 1/240 van een pond.
Van de tegenwoordige Nederlandse provincie Limburg hebben enkel kleine gedeelten
(Wahlwiller, Mechelen en Epen) rechtstreeks bij het hertogdom Limburg behoord, terwijl de
huidige Belgische provincie Limburg in de middeleeuwen voor het merendeel tot het graafschap
Loon behoorde, dat in 1366 door het prinsbidom Luik werd geannexeerd. Terwijl de namen
van de meeste andere provincies teruggaan op benamingen van vroegere vorstendommen
(Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Namen), werd de naam van het oude graafschap Loon bij
de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 over het hoofd gezien. De
naam Limburg is een historische misvatting, daar de huidige provincie Limburg territoriaal
noch institutioneel iets te maken heeft gehad met het oude hertogdom Limburg, dat zijn naam
ontleende aan de burcht Limburg, opgericht circa 1000 en gelegen aan de Vesder in de provincie
Luik (arrondissement Verviers).
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Zegel van Graaf Reinald I van Gelre.
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De slag van Woeringen en zijn gevolgen
Een terugblik
door R. Janssen o.s.c.
Op de linkeroever van de Rijn, ten noorden van Keulen en niet ver van Leverkusen,
ligt Woeringen. Op 5 juni 1988 was het precies zeven eeuwen geleden dat de 35-jarige
hertog Jan I van Brabant de aartshertog van Keulen, Siegfried van Westerburg,
gevangen nam en in het bezit kwam van het hertogdom Limburg. Voor de militaire
geschiedenis is de slag van Woeringen een curiosum: vermoedelijk was deze slag
het laatste typisch-middeleeuws gevecht waarin alleen ridders elkaar bestreden als
in een tornooi, nl. te paard. Op dit aspect van de geschiedenis kunnen wij in deze
korte inleiding niet verder ingaan. Een andere betekenis van de slag van Woeringen
valt eveneens buiten de vertelstof van onderhavige bijdrage, al willen wij er toch
naar verwijzen: door de hertog van Brabant te helpen leverde de slag van Woeringen
de patriciërs, gilden en ambachten van Keulen grote vrijheden op! Nooit meer hebben
de aartsbisschoppen hun politieke positie kunnen heroveren: de Keulse metropool
werd een vrije rijksstad en zou dit statuut behouden tot aan de Franse Revolutie. In
het begin van 1988 vond in Keulen een prestigieuze tentoonstelling plaats met als
thema: Der Name der Freiheit 1288-1988. Aspekte Kölner Geschichte von Worringen
bis heute. In de rijke catalogus, die naar aanleiding van die tentoonstelling verscheen,
treft men onder meer de vertaling in het Duits aan van de bekende kroniek van Jan
van Heelu en ook een zeer interessante bijdrage van dr. Paul De Ridder: Brabant
onder de regering van Hertog Jan I (1267-1292), overwinnaar van Woeringen . De
botsing tussen Brabant en Keulen in 1288 is niet de enige wrijving geweest in het
Maas- en Rijnland: eeuwenlange betwistingen en expansionistische politiek hebben
grote repercussies gehad op de taal en de cultuur van o.m. de vroegere Landen van
Overmaas en het Hertogdom Limburg. Drs. Rik Aelvoet toonde voor deze regio's
aan dat de germaanse volkstaal er onder de dubbele kulturele invloed van Brabant
en Keulen stond. In het huidige Nederlands-Limburg, in de Voerstreek en in Aubel
zette zich, aansluitend bij de Limburgse volkstaal, het Nederlands door en in de streek
van Eupen het Duits. Tussen de Voerstreek en het kanton Eupen ligt het Montzener
gebied. Terwijl in de 18de eeuw, vertrekkend van de eigen volkstaal, er naar meer
aansluiting gestreefd werd met het Nederlands en in de 19de en 20ste eeuw meer
met het Duits, werd vanaf 1830 onder Belgisch en Luiks bestuur het Frans er sterk
verspreid. Elders in dit boek worden taal en cultuur expliciet behandeld. Wij besteden
er dan ook verder geen aandacht aan.
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I. De Brabantse ‘Drang nach Osten’
Omstreeks 1100 was de graaf van Leuven de enige bindende factor tussen een aantal
uiteenliggende, zeer verscheiden gebieden, waaruit later het hertogdom Brabant
groeide. Wanneer de titel ‘hertog van Brabant’ werd verleend, weet men niet precies.
De eerste betrouwbare vermelding van deze titel dateert van 1188! Het beleid van
de graven van Leuven was gericht op centralisatie en consolidatie van het territorium.
Vanaf 1100 startten zij een geweldig expansief beleid. Vroeger, vooral in de tijd van
de Belgicistische geschiedschrijving, werd die politiek gemakkelijk uitgelegd als
een poging om de zelfstandigheid van Brabant t.o.v. het Duitse Rijk te bekomen.
Moderne vorsers relativeren deze stelling in hoge mate! Voor hen waren de hertogen
van Brabant tussen 1100 en 1403 in de eerste plaats vorsten van het Heilig Roomse
Rijk. Zij waren ook hertog van Neder-Lotharingen, hertog van heel het gebied tussen
Schelde en Rijn en van Koblenz tot aan de zee. De waardigheid werd in 1106 door
keizer Hendrik V geschonken aan Godfried I met de Baard, graaf van Leuven, Brussel
enz. In 1101 had de keizer diezelfde waardigheid echter ook toegekend aan de graaf
van Limburg, voortaan hertog Hendrik I. Het hertogdom Limburg omvatte het grootste
deel van de oude Luiker gouw op de rechter Maasoever. In 1106 verloor de hertog
van Limburg de hem vijf jaar tevoren toegekende waardigheid ten koste van Godfried
I met de Baard. Hij en zijn opvolgers zouden de titel evenwel wederrechtelijk blijven
voeren en zo een enkele eeuwen durende rivaliteit met de hertogen van Brabant in
het leven roepen.
De effectieve macht van de hertogen van Brabant was in het begin van de 12de eeuw
beperkt tot de graafschappen Leuven en Brussel. In de loop van de 12de eeuw legden
de hertogen zich toe op de aankoop of aanhechting van enclaves binnen hun
expanderend territorium. Vooral vanaf de regering van Hendrik I (1190-1235) kreeg
het Brabants territorium geleidelijk vorm. De territoriale expansie verliep
hoofdzakelijk in noordelijke en oostelijke richting. Op een systematische wijze
streefden de hertogen van Brabant ernaar de noordgrens van het hertogdom te
verstevigen, onder meer door eliminatie van alle enclaves en vreemde
gezagselementen, en ook door de stichting en uitbreiding van vrijheden (b.v.
Arendonk, Turnhout, Eindhoven). In het oosten verwierf Hendrik I het graafschap
Duras, de hoge voogdij over de abdij van Sint-Truiden, een deel van Maastricht en
enkele kleine gebieden in de buurt van Maastricht. De aartsbisschop van Keulen
verpandde hem Sinzig en Duisburg aan de Rijn en de hertog van Limburg erkende
het graafschap Dalhem en een reeks goederen tussen Maas, Rijn en Moezel in leen
te houden van de hertog van Brabant. Hendrik I wordt algemeen beschouwd als de
initiator van de Brabantse ‘Drang nach Osten’. Vroeger werd algemeen aangenomen
dat het hoofdmotief hiervoor de handelsweg Brugge - Keulen was. Thans wordt
echter ook deze stelling ernstig betwijfeld!
Tussen 1190 en de slag van Woeringen verliep de Brabantse expansie naar het oosten
eerder moeizaam. Zonder in detail te treden door elk conflict afzonderlijk te
behandelen, voor zover alle conflicten al gelocaliseerd en ontrafeld werden, kunnen
wij de voornaamste tegenstellingen als volgt presenteren.
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1. Menigvuldig waren de conflicten tussen Brabant en Luik. Terecht stelt men dat
de prins-bisschop de eerste en wellicht de belangrijkste hindernis vormde voor de
Brabantse ‘Drang nach Osten’. Het Brabants gezag in Maastricht vormde een blijvende
doorn in het oog van de prins-bisschop. Er was echter meer! Als gevolg van het
vroegtijdig overlijden van keizer Hendrik VI (†1197) ontbrandde tussen de Duitse
vorsten een troonstrijd. Zij waren verdeeld in aanhangers van de Staufen en van de
Welfen. Beide partijen kozen hun keizer, waarna de troonstrijd uitbrak. Daarop rukte
de hertog van Brabant op tegen Luik om de prins-bisschop tot het kamp van de
Welfen te ‘bekeren’. Hij veroverde de stad Luik en de prins-bisschop vluchtte naar
Hoei.... In 1213 sloeg de prins-bisschop, Hugo van Pierrepont (1200-1229) terug:
gesteund door de graaf van Loon versloeg hij de hertog van Brabant bij Steppes en
verwierf het graafschap Moha in de omgeving van Sint-Truiden. Ook verwierf hij
een aantal burchten in het graafschap Loon.
2. In het geheel van deze conflicten speelden de graven van Loon een eerder
ondergeschikte rol. De eerste graven erkenden de Luikse bisschop als suzerein, maar
stelden zich bovendien met alle beschikbare middelen teweer tegen de Luikse
pogingen tot opslorping. De zwakte van zijn vorstendom dwong de graaf ertoe aan
de militaire macht de allereerste en grootste zorg te besteden. Stedelijke
ontwikkelingen en economische ontplooiing werden opgeofferd aan ‘feodale
transpiraties’, met de achteruitgang van het graafschap als gevolg. De graaf bouwde
zijn voornaamste burchten in het zuiden als een gordel om zijn versterking te
Borgloon. In de Demervallei lagen versterkingen van kleine omvang, terwijl de
Maasvallei een soliede verdediging vereiste omwille van de bevaarbare stroom en
de talrijke vreemde bezittingen die er de Loonse heerschappij ernstig in de weg
stonden. In het noorden vormden de onvruchtbare Kempen een doelmatige
bescherming. Toen Lodewijk II van Loon omstreeks 1200 het bestuur aanvaarde,
strekten de Loonse bezittingen zich uit over nagenoeg de gehele tegenwoordige
Belgische provincie Limburg, met uitzondering van een brede strook langs de
westelijke oever van de Maas. De bisschop van Luik en weldra ook de hertog van
Brabant stelden alles in het werk om de graven van Loon terug te dringen en hen tot
afhankelijkheid te brengen. Op de rijksdag van Schwäbisch Hall bijvoorbeeld, in
1190, noemde de hertog van Brabant zich de leenheer van de graaf van Loon, waarop
deze prompt reageerde met de Luikse bisschop als zijn suzerein aan te duiden!
Daarmee werd duidelijk dat de Loonse consolidatie, eenmaking en zelfs expansie,
weinig kans van slagen hadden, meer nog dat de Loonse zelfstandigheid het op den
duur zou moeten afleggen tegen de Brabantse of Luikse agressie.
We stelden reeds dat de Loonse bezittingen zich uitstrekten over nagenoeg de gehele
tegenwoordige Belgische provincie Limburg. De leenbanden met Horn, Born en
andere plaatsen ten oosten van de Maas leidden niet tot een duurzame aanwezigheid
van de Loonse graven binnen de grenzen van de huidige Nederlandse provincie
Limburg. En ook de pogingen om Maastricht en grotere delen van Haspengouw in
handen te krijgen, mislukten! In 1203 zag Lodewijk II kans om zijn machtspositie
aanzienlijk te verbeteren, door te huwen met de
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enige dochter van de pas overleden graaf van Holland. De hertog van Limburg steunde
hem in zijn aanspraken op Holland. Maar al spoedig bleek hij niet opgewassen tegen
zijn concurrent Willem I van Friesland en diens bondgenoten. De Hollandse
successieoorlog bezorgde Loon niets dan ellende: de Brabantse diplomatie stelde
alles in het werk om de Loonse poging te doen stranden; intussen verwierf de hertog
van Brabant in Maastricht een machtspositie, ten koste van Loon en tot ongenoegen
van Luik; de prins-bisschop van Luik kreeg meer greep op het zuiden van het
graafschap, o.a. door de verwerving van een aantal burchten; tenslotte werd de graaf
van Loon geconfronteerd met een lege schatkist, waardoor de opvolgers van Lodewijk
II (†l218, waarschijnlijk vergiftigd) voorlopig weinig activiteiten konden ontwikkelen
naar buiten uit. Arnold IV, die in 1223 als graaf van Loon aantrad, wist zijn graafschap
weer aanzien te verschaffen door een terughoudende politiek, gekenmerkt door trouw
aan de bisschop van Luik, zijn leenheer. Arnold IV bleef aan het bewind tot 1273.
Dikwijls trad hij op als scheidsrechter, als borg of als vredesonderhandelaar in de
talrijke conflicten van die tijd. Alhoewel in het graafschap zelf rust en vrede heersten,
vond het land bij deze toestand weinig baat. Nog steeds scheen de graaf geen belang
te hechten aan de economie, zodat de stedelijke opbloei geremd werd. Alles bij elkaar
liep de regering van Arnold IV uit op een financieel fiasco. De lijst van zijn militaire
ondernemingen is vrij lang. Wij stippen er slechts enkele aan: in 1226 hielp hij mee
aan de versterking van de Luikse macht in Sint-Truiden; in 1248 nam hij deel aan
de belegering van Aken; in 1250 belegerde hij Mouzon, aan de zijde van de
prins-bisschop van Luik; in 1255 onderwierp hij de opstandige Luikse steden. In
1239 begon de aartsbisschop van Keulen, Koenraad van Hochstaden, op te treden
tegen de Brabantse aanwezigheid in de landen aan de oostelijke Maasoever. In het
conflict dat daarop ontbrandde streden de hertog van Limburg en de graven van
Loon, van Gelre en van Gulik aan de zijde van Hendrik II van Brabant. Na vijf jaar
oorlog voeren kreeg Brabant Heerlen en Dalhem in handen, waarmee het als het
ware de toegang tot de Nederrijn had geforceerd.
3. In de 13de eeuw verzekerden de graven van Gelre zich een positie aan de beide
oevers van de Maas. Naast de eenmaking van hun verspreide territoria beoogden zij
verdere expansie naar het zuiden. Met de Brabantse verwerving van een rechtspositie
in Maastricht en omgeving kwamen de machtsgebieden van Brabant en Gelre in deze
streken dicht bij elkaar te liggen. Omdat zowel Brabant als Gelre uit waren op
uitbreiding van macht en bezit, kon deze situatie gemakkelijk leiden tot conflicten.
Vooral in de tweede helft van de 13de eeuw werd dit duidelijk. Men dient hierbij
wel voor ogen te houden dat de graven van Gelre niet enkel met Brabant
concurreerden maar ook met de prins-bisschop van Luik, de heren van Valkenburg
en in mindere mate met de graven van Loon.
4. In 1278 werden de graaf van Gulik en zijn zoon bij een poging om de stad Aken
te bemachtigen door de burgers van de keizerstad doodgeslagen. Van die gebeurtenis
maakte de hertog van Brabant gebruik om zijn invloed in Aken te vestigen. De graaf
van Loon, Arnold V (1279-1323) en zijn Gulikse fami-
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lieleden verzetten zich hiertegen. Arnold V werd echter gevangengenomen en
uitgeschakeld van verdere bemoeiingen. In tegenstelling tot zijn grootvader, Arnold
IV, toonde Arnold V geen interesse voor zijn verplichtingen als leenman van de
prins-bisschop van Luik. Wel profiteerde hij van de sociale onlusten in de
bisschopsstad om zijn financiële positie aanzienlijk te verbeteren. Die verbetering
kwam echter zijn vorstendom niet ten goede: zoals zijn voorgangers bekommerde
de graaf van Loon zich louter om militaire aangelegenheden, met een financieel
débâcle als noodlottig gevolg. In de Limburgse successieoorlog koos hij de partij
van de hertog van Brabant.
Het hertogdom Limburg ontleende zijn naam aan de burcht Limburg, gebouwd
omstreeks 1000 aan de Vesder in de huidige provincie Luik (arrondissement Verviers).
De graven, later hertogen, trachtten geleidelijk aan de oude Luikergouw te verwerven.
De territoriale uitbreiding van het hertogdom voltrok zich hoofdzakelijk in de 12de
eeuw. Omvangrijk was het hertogdom niet, maar het bezit ervan leek vooral voor
Brabant zeer belangrijk: de titel van hertog van Neder-Lotharingen, de
verkeersgeografisch gunstige ligging in de onmiddellijke nabijheid van de handelsweg
van Keulen naar Brabant en Vlaanderen en niet in het minst de beheersing van de
zuidwestelijke toegang tot de Nederrijnse laagvlakte ten noorden van de lijn
Aken-Keulen fascineerden de hertog van Brabant. Er waren echter andere kapers op
de kust!
Omstreeks 1280 overleed Walram IV, hertog van Limburg. Zijn enige dochter en
opvolgster, Irmgardis, was gehuwd met graaf Reinald I van Gelre. Haar recht werd
erkend. In 1283 overleed zij kinderloos. Daarop liet haar echtgenoot zich door de
Duitse koning Rudolf van Habsburg het levenslange vruchtgebruik van de erfenis
toekennen. Maar ook graaf Adolf II van Berg, de naaste bloedverwant van Irmgardis,
maakte aanspraak op Limburg. Toen hij zijn doel niet kon bereiken, droeg hij zijn
rechten over op Jan I, hertog van Brabant (1283). De Brabantse hertog verzekerde
zich van bondgenoten, de graaf van Holland (die bereid was zijn Gelderse concurrent
zoveel mogelijk schade toe te brengen) en graaf Arnold V van Loon. Later, op het
einde van de oorlog, sloten ook de graven van Kleef en Gulik en de heer van Horn
zich bij Brabant aan. De belangrijkste bondgenoten van Brabant waren echter de
burgers van Keulen, die in conflict leefden met hun aartsbisschop, Siegfried van
Westerburg. De aartsbisschop van zijn kant verbond zich met de graaf van Gelre,
evenals Walram van Valkenburg (die gehuwd was met een zuster van Reinald I).
Hendrik en Walram van Luxemburg en de heer van Boxmeer kozen later de kant
van Gelre en ook Gwijde van Vlaanderen stond aan de zijde van Reinald (die in 1286
hertrouwd was met een dochter van Gwijde van Vlaanderen).
De directe aanleiding voor de slag van Woeringen was het feit dat Siegfried van
Westerburg weigerde de burcht van Woeringen, waar hij opstandige Keulenaars
gevangen hield en waar hij een voor de Keulenaars hinderlijke tol hief, af te breken.
Jan I kwam hen samen met zijn bondgenoten te hulp en behaalde een verpletterende
overwinning. De aartsbisschop van Keulen en de graaf van
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Gelre werden gevangen genomen, de graaf van Luxemburg sneuvelde. Met die
overwinning verkreeg Jan I (1268-1294) een schitterende machtspositie in
Neder-Lotharingen en zijn prestige was zeer groot. Dat bleek o.m. uit het feit dat de
aartsbisschop van Trier na de dood van Rudolf van Habsburg aan hem dacht als
mogelijke keizer van Duitsland.
Met de slag van Woeringen werd een voorlopig eindpunt bereikt van de Brabantse
‘Drang nach Osten’. Langdurige onderhandelingen waren nodig om weer orde op
zaken te stellen. Na Franse bemiddeling kwam er eindelijk een regeling tot stand:
de hertog van Brabant kreeg de gehele Limburgse nalatenschap, met inbegrip van
de heerlijkheid Rode ('s-Hertogenrade); de aartsbisschop van Keulen moest zijn
aspiraties op de hegemonie aan de Nederrijn definitief laten schieten; de graaf van
Gelre was in zijn zuidelijk gerichte expansiedrang gestuit, maar kende bovendien zo
grote financiële problemen dat hij zich voorlopig van een actieve politieke rol moest
onthouden.
Een direct uitvloeisel van de Limburgse successieoorlog (1283-1288) was de opkomst
van Gulik. De graaf van Gulik, die in 1288 aan de zijde van Brabant had gestreden,
zocht nu, ten koste van de aartsbisschop van Keulen, uitbreiding van zijn macht in
zuidelijke richting. Daardoor bedreigde hij de Brabantse invloed op de handelsweg
Keulen - Maastricht. Door de verwerving van het Kesselse gebied en van Sittard,
Susteren en Born drongen de graven van Gulik in de 14de eeuw ook door tot de
Maas.

II. Brabantse integratie in het Duitse Rijk versus Brabants
nationalisme
De politiek van de hertogen van Brabant kwam geleidelijk aan in botsing met de
aspiraties van de onderdanen:
1. De hertogen van Brabant voelden zich Rijksvorsten in de volle zin van het woord.
Krachtens hun hertogstitel behoorden zij tot de Rijksvorstenstand en de keizer vroeg
hen om advies in rijksaangelegenheden. Er zijn geen aanwijzingen dat de hertogen
hun onafhankelijkheid wilden beklemtonen. Zelfs Jan III, wiens regering toch een
keerpunt vormde, droeg vanaf 1339 de titel van markgraaf van het Heilig Rijk. Voorts
brachten alle hertogen hulde aan de Keizer.
2. De hang naar prestige van de hertogen blijkt o.m. uit de volgende voorbeelden:
Jan II verwierf het ambt van zwaarddrager, dat een ceremoniële functie had. Dit ambt
was verbonden met dat van maarschalk van het Heilig Rijk. De hertogen van Brabant
beklemtoonden dat hun dynastie Karel de Grote als stamvader bezat! Geen wonder
dat zij (sinds Jan I) de voogdij over Aken, de Karel de Grote-stad bij uitstek, zo
belangrijk vonden.
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3. Na de dood van hertog Jan II (1294-1312) beleefde het hertogdom een dynastieke
crisis. Zijn enige zoon en opvolger, Jan III (1312-1355) was op dat ogenblik pas
twaalf jaar oud. Van deze situatie maakten de Brabantse onderdanen gebruik om
enkele accentverschuivingen door te voeren. Bij het overlijden van Jan II was diens
schatkist niet alleen leeg, maar moesten bovendien nog
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een massa schulden vereffend worden in binnen- en buitenland. Men vermoedt hier
de nasleep van de verovering van Limburg in 1288. Overal in het buitenland werden
Brabantse kooplieden gearresteerd en werd beslag gelegd op koopwaar om zo de
hertogelijke schulden te delgen. Een dergelijke situatie bracht de steden tot wanhoop.
Om hun belangen te verdedigen pleegden zij een staatsgreep, met Leuven voorop.
In feite regeerden zij van 1314 tot 1320 het hertogdom. Voor de steden was de hertog
helemaal geen absolute heerser die soeverein regeerde; hij moest fungeren als de
uitvoerder van een beleid dat hem door de steden werd voorgeschreven. Vooral in
de 14de eeuw werd het hertogelijk bestuur onder het toezicht van het land, vooral
van de steden geplaatst, door middel van het Charter van Kortenberg (1312), het
Vlaams Charter (1314), de confirmatie en aanpassing van het Charter van Kortenberg
(1332) en de beroemde Blijde Inkomst (1356).
4. Lange tijd werd beweerd dat Brabant door de overwinning van Woeringen de
handelsweg naar Keulen beheerste. Als dit waar was, dan profiteerden de Brabantse
steden in hoge mate van de hertogelijke ‘Drang nach Osten’. Relativering dringt zich
echter op. De verwerving van Limburg betekende een steunpunt meer voor de
bescherming van de handelsweg Brugge - Keulen. Van de Brabantse trots over de
slag van Woeringen getuigde Jan van Heelu. Maar als men enig besef heeft van het
aantal roofburchten tussen Maas en Rijn, dan weet men hoe irrelevant het is te stellen
dat met de verovering van Limburg de handelsweg naar Keulen beheerst werd.
Daartoe waren een grote krijgsmacht en voortdurende krijgstochten onontbeerlijk
geweest. Voor een dergelijke onderneming ontbrak het de hertog aan geld en steun.
5. De hertogen brachten hulde aan de Duitse keizer. Godfried I, hertog van Leuven,
liet zich graag hertog van Neder-Lotharingen noemen. Jan I noemde zich hertog van
Lotharingen en van Brabant. En na de slag van Woeringen liet hij zich ook hertog
van Limburg noemen. Jan III heette vanaf 1339 hertog van Lotharingen, van Brabant
en Limburg, markgraaf van het Heilig Rijk. De Brabantse steden waren niet zo
opgetogen over deze leenhulde aan de keizer. Zij beklemtoonden Brussel-Leuven
als allodiaal bezit van de hertogen en onderscheidden dit als het echte Brabant in
tegenstelling tot het andere Brabant dat van Duitsland in leen werd gehouden.
Het toenemend Brabants nationalisme werd mede in de hand gewerkt door het feit
dat het hertogdom reeds in het begin van de 14de eeuw omgeven werd door een
territoriale grenslijn! Die grenslijn betekende een duidelijke afbakening van het
eigene, tegenover het vreemde of buitenlandse. De verheerlijking van dit eigene
versterkte het Brabants nationalisme.
6. Een bijzonder interessant probleem, zowel juridisch als economisch en politiek,
was de Scheldekwestie. Ze valt buiten de vertelstof van de onderhavige bijdrage, al
willen wij er toch enkele facetten van belichten. De Schelde vormde de grens tussen
het Duitse Rijk en Vlaanderen, een Frans leen. Voor de economische ontwikkeling
van Brabant was de stroom zeer belangrijk. Veelvuldig waren de conflicten tussen
Vlaanderen en Brabant over de beheersing van de stroom in de tweede helft van de
13de en 14de eeuw. Merkwaardig
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is wel dat de graaf van Vlaanderen noch de hertog van Brabant, ondanks het besef
dat zij de Scheldekwestie niet konden oplossen, toch nooit een internationale arbitrage
hebben ingeroepen!
7. Er waren nog andere wrijvingspunten, waarop we niet dieper kunnen ingaan, zoals
de pogingen van de hertog van Brabant om de jurisdictie van dat deel van Brabant
dat gelegen was in het bisdom Luik, te onttrekken aan de Luikse ‘Tribunal de la Paix’
en aan de pogingen om de stad Mechelen, die tot Luik behoorde, in handen te krijgen
om redenen van economische en strategischmilitaire aard.

III. Van Oost naar West.
Onder hertog Jan III van Brabant (1312-1355) kende de ‘Drang nach Osten’ andermaal
een hoogconjunctuur. Nu voor de laatste maal echter, want zoals hierboven werd
aangestipt, zou het Brabants nationalisme een krachtig verweer vormen tegen de
integratie in het Duits Rijk. Vanaf ca. 1320 wenste Jan III zijn positie in de
zogenaamde Landen van Overmaas aanmerkelijk te verstevigen. Daardoor botste hij
met de belangen van de graven van Gelre en de heren van Valkenburg. Deze laatsten
beijverden zich overigens in het bemoeilijken van de handel van Maastricht naar
Keulen. Ondanks de steun van Luik, Loon en Gelre bleek Reinoud I van Valkenburg
niet opgewassen tegen de machtige Brabander. Die nam Valkenburg enkele malen
in en verwierf Heerlen, Sittard en weldra ook Heusden en Drongelen (van Holland)
en Grave (van Cuyk). De prestigieuze en agressieve politiek van Jan III leidde in
1332 tot een grote anti-Brabantse coalitie rond Diederik III van Valkenburg. De heer
van Valkenburg kreeg de steun van Jan de Blinde, graaf van Luxemburg, Adolf van
der Marck, prins-bisschop van Luik, Rudolf IV, graaf van Eu en vertegenwoordiger
van de koning van Frankrijk die Luik steunde, Reinoud III van Gelre, Willem V van
Gulik, Jan van Namen, Jan van Henegouwen, de aartsbisschop van Keulen en
Lodewijk IV van Loon. De coalitie toonde zich evenwel op diplomatiek noch op
militair vlak opgewassen tegen Jan III. De hertog van Brabant slaagde erin de Franse
koning van vijand tot bemiddelaar te laten evolueren, terwijl de onenigheid en rivaliteit
onder de coalitie het verzet verlamde tegen het sterke Brabant, dat in 1334 triomfeerde.
Jan III leek de vorst met een ongeëvenaarde machtspositie tussen Schelde en Rijn.
In 1336 stierf de graaf van Loon, Lodewijk IV, kinderloos. Onmiddellijk ontstonden
moeilijkheden over de opvolging. Het kapittel van Sint-Lambertus wilde het
graafschap aan het prinsbisdom doen terugkeren. Dat mislukte! Dirk van Heinsberg,
de nieuwe graaf van Loon, zocht steun bij Brabant en slaagde erin zich tot aan zijn
dood in 1361 te handhaven. Toen ook hij zonder nakomelingen overleed, maakte de
prins-bisschop van Luik, Engelbert van der Marck, gebruik van de moeilijkheden,
waarin de hertog en hertogin van Brabant verkeerden (zie verder), om het graafschap
Loon bij Luik in te lijven. In 1366 werd Loon een onderdeel van het wereldlijk gebied
van het bisdom Luik: een ferme streep door de Brabantse rekening m.b.t. de ‘Drang
nach Osten’.
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De opslorping van het graafschap Loon door de Luikse prins-bisschop was niet de
enige verandering van betekenis. Van meer gewicht was het uitsterven van de
Brabantse dynastie na de dood van hertog Jan III op 5 december 1355. Zijn drie
zonen waren reeds vóór hem overleden. De hertog had daarenboven drie dochters,
waarvan de oudste, Johanna, was gehuwd met Wenceslas van Luxemburg, een
halfbroer van de Duitse koning Karel IV; de tweede dochter, Margaretha, huwde
met de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male, en de derde dochter, Maria, met
Reinoud III van Gelre. Jan III, die moeilijkheden rond zijn opvolging voorzag, werkte
een regeling uit, die de goedkeuring kreeg van de Duitse koning, maar botste op de
weerstand van Lodewijk van Male. Die eiste voor zijn echtgenote een deel van de
erfenis op, speciaal met het oog op het meesterschap over de Schelde. Uiteraard
mikte hij op Mechelen en Antwerpen. Zijn eis werd evenwel door Jan III afgewezen,
met als resultaat dat in 1355 niets geregeld was!
De Brabantse steden die een successieoorlog en een verdeling van het land vreesden,
sloten in de loop van 1355 een verbond, waar de ridderstand zich bij aansloot. Zij
kwamen overeen om na de dood van Jan III die landsheer of landsvrouwe te erkennen,
die het land ongeschonden zou laten. Hun voorkeur ging uit naar Johanna, die op 3
januari 1356 de voorwaarden van het land onderschreef in de Blijde Inkomst. Samen
met haar echtgenoot, Wenceslas van Luxemburg, deed ze in februari 1356 de Blijde
Inkomst in Leuven.
Het huwelijk van Johanna en Wenceslas bleef kinderloos. De Brabantse dynastie
maakte nu plaats voor de Bourgondiërs, zij het in verschillende etappes. Aanvankelijk
kende Wenceslas enige successen in de Landen van Overmaas. In 1364 bijvoorbeeld
verwierf hij Valkenburg en aanhorigheden. In 1378 slaagde hij erin het land van
Valkenburg nog uit te breiden door de aankoop van de heerlijkheid Heerlen. Tussen
1370 en 1380 verstevigde Brabant zijn strategische positie bovendien door de
verwerving van o.m. Millen, Gangelt en Waldfeucht. Maar financiële moeilijkheden
dwongen Johanna en Wenceslas om steeds grotere delen van hun bezit in de Landen
van Overmaas te verpanden. Wenceslas stierf in 1383. Op 15 februari 1387 schonk
Johanna het hertogdom Limburg in vruchtgebruik aan de Bourgondische hertog
Filips de Stoute, die gehuwd was met haar nicht Margaretha van Male (dochter van
haar zuster Margaretha en Lodewijk van Male). In de schenkingsakte werd bepaald
dat zij alleen door koop weer in het bezit van het hertogdom Limburg kon komen!
Op 19 juni 1396 droeg Johanna ook de souvereiniteitsrechten over Limburg en de
Landen van Overmaas over aan Filips de Stoute en Margaretha van Male. Deze
laatsten bepaalden in 1401 dat na het overlijden van Johanna hun zoon, Anton van
Bourgondië, zou opvolgen in Brabant en Limburg. Deze beschikking konden zij
treffen omdat Johanna op 28 september 1390 in een geheime overeenkomst Brabant
schonk aan haar nicht Margaretha, op voorwaarde dat de oude hertogin tot aan haar
dood het vruchtgebruik en de souvereine rechten mocht behouden. Op 2 september
1404 werd Anton van Bourgondië hertog van Limburg en twee jaar later, op 1
december 1406 hertog van Brabant. Intussen ontstond in het oosten een nieuwe
bedreiging voor de Bra-
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bantse macht. In 1393 werden Gelre en Gulik door een personele unie verbonden
onder hertog Willem I.
Het conflict tussen Brabant en Gelre brak uit in 1386 om het bezit van Grave,
Millen, Gangelt en Waldfeucht. De tegenstelling werd nog geactiveerd door de
partijkeuze in het conflict tussen Frankrijk en Engeland: Brabant steunde Bourgondië
en Frankrijk, Gelre koos de zijde van Engeland. De Brabantse en Bourgondische
troepen slaagden er niet in Gelre te overwinnen, maar richtten grote schade aan in
het Gelderse Overkwartier. Een tweede conflict brak uit in 1397 en eindigde in het
voordeel van Gelre: in 1399 werd de vrede van Ravestein gesloten, waardoor Gelre
Grave en een deel van het land van Cuyk verwierf. Een jaar later kocht Gelre Born,
Sittard en Susteren aan. Maar Millen, Gangelt en Waldfeucht bleven voorlopig nog
in Brabantse handen; in 1420 kwamen ze in handen van de hertog van Gulik.
De jaren 1404 tot 1430 vormen een overgangstijd in de geschiedenis van Brabant en
Limburg. In 1404 kwam met Anton van Bourgondië de jongste tak van het huis
Bourgondië-Valois aan de macht, in 1430 kwam met Filips de Goede de oudste tak
aan het bewind en traden Brabant en hetgeen van Limburg en de Landen van
Overmaas restte toe tot een groter geheel, de Bourgondische Nederlanden! In het
kader van deze inleiding over oorzaken en gevolgen van Woeringen kunnen wij de
dynastieke verwikkelingen niet behandelen. Ook verdiepen wij ons niet in de al of
niet bewuste eenmakings-politiek van de Nederlanden, waarin Brabant een centrale
plaats had. Verder handelen wij niet over de internationale en economische politiek
van de Bourgondiërs. Toch menen wij dat het nuttig kan zijn om een viertal aspecten
aan een nader onderzoek te onderwerpen:
1. Scheidden zich de wegen van Brabant en Limburg, als gevolg van de
overeenkomsten van 1387, 1390 en 1396?
2. Hoe stond de Duitse keizer tegenover de overdracht van Limburg en Brabant
aan een Franse dynastie?
3. Kwam er een einde aan de eeuwenoude rivaliteit tussen Brabant en Luik?
4. Hoe stonden de onderdanen tegenover hun nieuwe souverein?
1. De troonsbestijging van Anton van Bourgondië had als onmiddellijk resultaat dat
een aantal gebieden die in de veertiende eeuw in vreemde handen waren overgegaan,
nu weer onder Brabant ressorteerden. Zo bijvoorbeeld Limburg en de Landen van
Overmaas, die volledig aan de hertog van Bourgondië, Filips de Stoute, waren
afgestaan, maar als erfenis aan Anton van Bourgondië ten deel vielen. Die erfenis
kon echter de vergelijking niet meer doorstaan met de ‘gouden eeuw’ van Jan III:
vanwege de financiële noodtoestand waren heel wat bezittingen tussen Maas en Rijn
verpand. In 1406 werden Limburg en de Landen van Overmaas, geheel in de geest
van de Blijde Inkomst, onlosmakelijk met Brabant verbonden. Maar om financiële
redenen werden verschillende territoria weldra weer afgescheiden. In 1408 was dit
het geval voor Kerpen en Lommersum, in 1409 waarschijnlijk voor Valkenburg,
vanaf 1412 voor Rolduc, Sprimont en Wassenberg en vanaf 1420 voor Millen, Gangelt
en Waldfeucht. Het hertogdom Limburg werd van 1417 tot 1429
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verpand en het graafschap Dalhem van 1418 tot 1421. Enkel Limburg en Dalhem
kwamen dus vrij vlug weer in Brabantse handen.
In 1415 sneuvelde Anton van Bourgondië bij Azincourt. Hij werd opgevolgd door
zijn zoon Jan IV, die in 1417 te Maastricht als heer van de Landen van Overmaas en
in 1418 als hertog van Limburg werd gehuldigd. De Bourgondische hertog had van
1408 (slag bij Othée) tot 1417 (afstand van Jan van Beieren, pretendent in Holland
en Zeeland) grote invloed in het prinsbisdom Luik, maar onder Jan van Heinsberg
(1417-1455) werd aan deze invloed voorlopig een einde gemaakt.
Filips de Goede maakte al spoedig duidelijk dat hij de verloren terreinen wilde
herwinnen. In 1430 voerde hij oorlog tegen Luik, dat gesteund werd door Maastricht.
De Bourgondiër versloeg zijn tegenstanders echter gemakkelijk. In datzelfde jaar
volgde hij op in Brabant, nadat hij reeds eerder de graafschappen Namen en
Henegouwen verworven had. Daarnaast bezat hij natuurlijk Limburg en de Landen
van Overmaas en de halve souvereiniteit van Maastricht. Daardoor raakte het
prinsbisdom Luik ernstig in de knel.
2. De hertog van Brabant was een vazal van de Duitse keizer. In de loop van de 15de
eeuw werd deze band theoretisch, want geen van de achtereenvolgende vorsten
verkreeg de investituur met de lenen die hij bezat in zijn hoedanigheid van hertog
van Brabant-Limburg. De keizer weigerde de maatregelen die Johanna had getroffen
inzake de opvolging te onderschrijven en erkende haar opvolgers niet. Omdat hijzelf
niet opgewassen was tegen de Bourgondische hertog, zette hij anderen op tegen
Anton en diens opvolgers, overigens zonder veel succes. Vanaf Filips de Goede
werden de verhoudingen tussen Brabant en het Duitse Rijk onduidelijker.
3. Naarmate de Bourgondische hertogen dieper penetreerden in de Lage Landen
doofde de eeuwenoude rivaliteit tussen Brabant en Luik.
Het voormalige hertogdom Brabant werd samen met de Landen van Overmaas en
het hertogdom Limburg opgenomen in een groter geheel, waarin de ‘Drang nach
Osten’ niet langer van primordiaal belang was. De Bourgondiërs waren Franse vorsten
en wilden zich van alle vazalliteitsbanden ontdoen. In Frankrijk, waar de
Honderdjarige Oorlog tegen Engeland nog niet beëindigd was, kon het machtige
Bourgondië de balans doen overhellen in het voordeel van de Franse resp. Engelse
koning. In 1435 liep Filips de Goede over van het Engelse naar het Franse kamp.
Voor de duur van zijn bestuur verkreeg hij nu de opheffing van de Franse leenband!
Anders was het gesteld met de Duitse leenband. Sedert 1438 bezetten de Oostenrijkse
Habsburgers daar de troon. Wilde de keizer zijn zoon als opvolger laten kiezen door
de zeven keurvorsten, dan moest hij zeer voorzichtig optreden en vooral verhinderen
dat de rijksgroten al te machtig werden. De Bourgondische hertog, die in de Lage
Landen steeds meer bezittingen verwierf, scheen oppermachtig! Omstreeks 1450
werd de mogelijkheid overwogen om van Brabant een koninkrijk te maken. Die
mogelijkheid werd weldra terzijde geschoven, maar de droom van een onafhankelijk
koninkrijk kwam zelfs uitdrukkelijk bovendrijven onder Karel de Stoute. Deze
Bourgondische hertog, die in 1467 zijn vader Filips de Goede opvolgde, wenste
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als machtigste vorst van zijn tijd de koninklijke waardigheid. Daartoe wilde hij de
vazalliteitsbanden met het Duitse Rijk en met Frankrijk verbreken en een
aaneengesloten rijk vormen door de opslorping van o.m. Bar en Lorreinen. Hij
sneuvelde in 1477. Zijn dochter en erfgename, Maria van Bourgondië, huwde met
Maximiliaan van Oostenrijk, die later keizer van het Duitse Rijk werd, waardoor de
Nederlanden een onderdeel gingen vormen van het Habsburgse Rijk.
In Luik was de positie van de prins-bisschop zeer wankel, wegens de voortdurende
sociale beroering en de vrees voor Bourgondië. De Bourgondische hertogen eigenden
zich het recht toe om met troepen door het prinsbisdom te trekken. Filips de Goede
wilde van Luik een ‘vazalstaat’ maken: in 1455 werd zijn neef, Lodewijk van
Bourbon, bisschop van Luik. Deze raakte vrij vlug in conflict met de Luikenaren.
De opstandige Luikenaren werden gesteund door de Loonse steden, maar niet door
Maastricht. In 1467 versloeg Karel de Stoute bij Brustem de verenigde legers van
Loon en Luik. Nadat hij een afdeling strijders uit Franchimont, die de Luikenaren te
hulp kwamen, had vernietigd, verwoestte hij de stad Luik en legde verschillende
Loonse steden een zware schatting op. De dood van Karel de Stoute werd het sein
voor nieuwe ongeregeldheden, waarbij weldra ook de Duitse keizer en de Franse
koning betrokken raakten.
4. Men kan moeilijk stellen dat Brabant en Limburg het bourgondiseringsproces
volledig beaamden. Zij verlangden een hertog die machtig genoeg was om hen te
verdedigen tegen de mogelijke gevaren van buitenaf. In dat opzicht leek het huis van
Bourgondië zeer geschikt. Maar die hertog mocht toch ook weer niet zo machtig
zijn, dat hij een gevaar betekende voor hun autonomie en hun privileges. Toen de
Brabanders in 1430 kozen voor Filips de Goede, eisten zij van hem een aantal
garanties, zoals het handhaven van een aparte kanselarij, van een apart zegel, de
verplichting om Brabant, Limburg en de Landen van Overmaas verenigd te laten,
met de belofte de verpande heerlijkheden terug te kopen, en de verplichting voor de
hertog zelf om de titel en het wapen van Brabant te dragen. Daarnaast waren er een
aantal economische verplichtingen, die vooral op Brabant betrekking hadden. Dit is
begrijpelijk, wanneer men beseft dat Brabant groter was dan Limburg en de Landen
van Overmaas, dichter bevolkt, meer verstedelijkt, centraler gelegen en economisch
welvarender. Limburg en de Landen van Overmaas hadden een meer landelijk
karakter.
De Brabanders en Limburgers waren niet tegen de vernieuwingen van Filips de
Goede. Economisch voeren zij er trouwens wel bij. Niettemin aarzelden zij om bij
de dood van Filips de Goede in 1467 diens zoon Karel de Stoute als opvolger te
erkennen. Zij waren bevreesd voor zijn heerserstemperament. Die vrees bleek achteraf
ongegrond te zijn. Maar omdat Karel de Stoute reeds toezicht hield op alle naburige
vorstendommen, vreesden de steden geïsoleerd te raken als zij deze Bourgondiër
niet zouden erkennen.
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IV. Het einde van de zelfstandigheid.
Met het optreden van het huis van Bourgondië in Brabant, Limburg en de Landen
van Overmaas kwam een einde aan een eeuwenoude politieke constellatie. De
Bourgonderiërs wijzigden overigens de gehele teritoriale, politieke en economische
structuur in de ‘Nederlanden’. De vroegere zelfstandige vorstendommen werden via
personele unies opgenomen in een groter geheel, dat meer op het westen gericht was.
De vroegtijdige, gewelddadige dood van Karel de Stoute, het huwelijk van Maria
van Bourgondië met Maximiliaan van Oostenrijk en de gunstige huwelijkspolitiek
van de Habsburgers bezorgden Karel van Habsburg vanaf 1515 een wereldrijk!
Keizer Karel V verenigde de Nederlanden en zette de centralisatiepolitiek van zijn
Habsburgse voorgangers voort. De godsdienstoorlogen onder zijn opvolger Filips II
leidden tussen 1568 en 1573 tot een scheuring in de Landen van Overmaas: de
noordelijke delen kwamen in Staatse handen, de zuidelijke bleven in Spaanse handen.
De Vrede van Munster, die de Tachtigjarige Oorlog in 1648 beëindigde, bevestigde
de scheiding van de vroegere Zeventien Provinciën. De Noordelijke Nederlanden
beleefden een Gouden Eeuw, terwijl de Zuidelijke Nederlanden tot 1713 in Spaanse
handen bleven. Ook de Landen van Overmaas werden gesplitst! Niettemin behielden
zij op sociaal, economisch, cultureel en taalkundig gebied een zekere eenheid. Die
eenheid betrof ook grote delen van de voormalige vorstendommen Loon, Gelre en
Gulik. Het transregionalisme was er groot, de Maas vormde er geen grenslijn en de
vele troepenbewegingen en oorlogsperikelen veroorzaakten eerder een mentaal naar
elkaar toegroeien dan een verdere verwijdering. Het Limburgs, de volkstaal, is tot
op de dag van vandaag van deze gemeenschappelijke mentaliteit een stralend
voorbeeld. Intussen werden de verschillende territoria wél geconfronteerd met het
Nederlands, het Duits en het Frans in de administratie en het leger. Op het einde van
de zeventiende eeuw zorgden de oorlogen van Lodewijk XIV voor zeer veel ongemak
en voor lichte territoriale wijzigingen. Vooral de Negenjarige Oorlog (1688-1697)
en de Spaanse Erfopvolgingsoorlog (1701-1713) zorgden voor zeer veel ongemak
en vernietigden ten dele het centrale staatsapparaat. De Zuidelijke Nederlanden
werden in 1713 Oostenrijkse Nederlanden.
De eerste verfransingsgolf voltrok zich vanaf 1794. Het blijven instandhouden
van een kunstmatige grens dwars door het oude Limburgse Overmaasgebied en de
geboorte van een fransgezinde strekking onder een deel van de bevolking werd
oorzaak van heel wat verwarring en deed de ogenschijnlijk verworven eenheid onder
de Overmazers verzwakken. Op het Congres van Wenen werden de Oost-Overmazers
(Eupen, Kelmis) aan Pruisen toegewezen. Koning Willem I wilde Vlaanderen
vernederlandsen, maar behield de Franse departementsgrens dwars door het Limburgse
Overmaas. In 1839 bij de definitieve scheiding van België, Nederland en Luxemburg
werd het oude hertogdom Limburg voor altijd in stukken gekapt. Het Verdrag van
de XXIV Artikelen brak in Zuid-Overmaas de Limburgse eenheidsgedachte. De
verwarring in taal en cultuur die er het onmiddellijke gevolg van was, en de zeer late
opbloei van het Limburgs identiteitsgevoel temidden van gehakketak over en weer
tussen Vlamingen en Walen, openden de poort wijd naar moeilijke tijden en
onoplosbare (?) problemen.
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Besluit
De historische benadering van de slag van Woeringen stelt de vorser voor zeer zware
problemen! Uit het voorgaande blijkt bijvoorbeeld hoe ingewikkeld de politieke,
economische en territoriale geschiedenis van het behandelde gebied wel is. De
besluitvorming werd er door het mozaïek van vorstendommen, heerlijkheden en
enclaven en de belangen van zovele dynasten echt bemoeilijkt! De eigen volksaard
kan vanaf de 17de en 18de eeuw uitdrukkelijk worden waargenomen en is ook nu
nog grensoverschrijdend! De Brabantse ‘Drang nach Osten’ is uiteindelijk mislukt.
Maar de slag van Woeringen was op lange termijn niet zonder betekenis. Het komt
ons voor, dat er nog veel onderzoek nodig is om de repercussies van de scharnierdatum
1288 op politiek, economisch, cultureel, en vooral sociaal en psychologisch vlak te
ontsluiten. In het kader van deze inleiding hebben wij ons echter moeten beperken
tot een overzicht van de bekende gegevens. Wij zijn ons ervan bewust, dat er hiaten
en veralgemeningen geslopen zijn in ons relaas, maar hopen toch een globale kijk
te hebben geboden op een probleem dat tot op de huidige dag een ernstig politiek en
cultureel probleem blijft!
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Grafmonument voor Jan I van Brabant. Kopergravure uit ‘Le Grand Théatre Sacré du Duché de
Brabant’ (1734).
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De evolutie van de Limburgse ambtelijke
schrijftaal na Woeringen
door G. de Smet
Vooral sinds de dialektgeografische studiën van Theodor Frings uit het eerste kwart
van deze eeuw en met name door zijn bemoeiïngen met de tekst van de
Servatiuslegende van de Vroegmaaslandse dichter Heinric van Veldeke zijn we er
ons van bewust, dat het Limburgse taallandschap - grof gezien tussen Gete en Wurm
- gedurende de periode van 900 tot 1500 belangrijke wijzigingen en herstruktureringen
heeft ondergaan. Zoals bekend was één van de problemen die Frings bezighielden,
de vraag of voor de rekonstruktie van Veldekes taal en tekst moest worden uitgegaan
van de schaarse fragmenten uit München en Leipzig, die enkele jaren na de dood
van de dichter ontstaan moeten zijn in een omgeving die niet zoveel verschilde van
die van de dichter, ofwel van het Laatlimburgse Leidse handschrift van na 1450 uit
het Maastrichtse Begaardenklooster, dat dus meer dan 250 jaar na het oorspronkelijke
heiligenleven werd neergeschreven in een late, sterk verwestelijkte gebrabantiseerde
taalvorm.
Op duidelijke wijze heeft Frings de dynamische en centrale positie van het Limburgse
of Maaslandse gebied bepaald binnen de Frankische ruimte, die zich van de Noordzee
over Vlaanderen en Brabant, het Maasland en Keulen en Trier uitstrekt tot aan de
Main. In dit uitgebreide gebied ziet hij twee grote taal- en kultuurstromingen aan het
werk. Een oudere, bredere stroom die zich vanuit het heilige Keulen, de grote
Rijnmetropool en beheersende bisschopsstad, naar het noorden Rijnafwaarts, maar
nog sterker zich in westelijke richting beweegt om voor de poorten van Leuven aldus Frings - te verebben en te verzanden; daar ligt volgens Frings de ‘tiefe Scheide’,
die het Vroegnederlandse gebied in een westelijke en een oostelijke helft heeft
verdeeld, maar die we hebben leren relativeren, daar Keulse invloeden zonder twijfel
tot aan de grens van Neder-Lotharingen, tot aan de loop van de Dender aktief zijn
geweest, zoals een beschouwing over umlautverschijnselen ons leert, wanneer men
die met Heeroma als gevolgen van een Keulse expansie wil beschouwen. Loon en
de Maasvallei liggen ten oosten van deze taal-grens en leunen oorspronkelijk bij het
oosten, het Rijnland aan. Later, in de loop van de late middeleeuwen, moet de richting
van de stroom zich gewijzigd hebben, als aan beide zijden van de Maas - naast nog
steeds Aken en Keulen - de invloed van het sterker geworden hertogdom Brabant
zich deed gelden, en de taal aan een verwestelijkende modernisering werd
onderworpen, die haar neerslag vond in de literatuurtaal en in het schrijftaalgebruik
van de kanselarijen. Daarbij denkt men onwillekeurig aan de slag van Woeringen,
waarin de Brabantse
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hertog de aartsbisschop van Keulen en de graaf van Gelre, d.w.z. de
Gelders-Keuls-Luxemburgse koalitie versloeg; hij riep de Gelderse expansie naar
het zuiden een halt toe en deed de Keulse bisschop zijn aspiraties naar overheersing
van de Nederrijn opgeven. De hertog van Brabant had al een vaste voet in de stad
Maastricht, die in 1284 haar Alde Caerte had gekregen. De slag van Woeringen, die
de weg opende voor de Brabantse handel naar Keulen en naar de bezittingen van
Overmaas, was slechts een episode in de politieke expansie van Brabant. In 1393
gingen Gelre en Gulik samen in een personele unie; in 1366 werd Loon onderdeel
van het wereldlijke territorium van de Luikse bisschop, die de titel aannam van graaf
van Loon.
Of de slag van Woeringen in de geschiedenis van het Limburgs, met name van het
ambtelijke schrijftaalgebruik, een zichtbare rol heeft gespeeld, is het onderwerp van
dit referaat, dat met nogal wat moeilijkheden op het gebied van het materiaal te
kampen heeft gehad.
Ik ben het eens met Frings dat er op het eind van de 12de en 13de eeuw een vroege
Limburgse, beter gezegd Maaslandse literatuurtaal heeft bestaan, in het kielzog van
de Trierse Floyris en van Veldeke; ze was wel in hoofdzaak Oostmaaslands en is
nog nooit onderwerp geweest van serieus onderzoek. We richten onze aandacht echter
op de niet-literaire bronnen en hun taal en moeten dan vaststellen dat in tegenstelling
tot Vlaanderen, Holland en zelfs Brabant, die in Gysselings monumentale Corpus
door vele oorkonden vertegenwoordigd zijn, Limburg en het Maasland in de vroege
overlevering - vóór 1300 - een vrij armzalig figuur slaan.
Naast de Noordlimburgse gezondheidsregels van Utrecht - ca 1260 - beschikken we
over een betrekkelijk korte oorkonde van 1277 uit Guigoven, die Gysseling in
Tongeren plaatst, over het Goederenregister van Oude Biezen, waarin hand A, Gillis
van Tongeren, tussen 1280 en 1290 het belangrijkste deel schreef, dat in april 1280
begonnen was, maar door verschillende handen bijgewerkt werd tot 1320; verder
zes Maastrichtse oorkonden, waarvan er in 1294 vier waren geschreven door ene
Johan Gronecase, en dan als eerste van een nieuwe reeks een charter van 1338 uit
Brustem. Het Duitse Corpus Wilhelm levert een paar stukken uit Heinsberg, Jülich
en Limburg, die het over connecties met Aken en Keulen hebben.
Door de studie van deze stukken is het enigszins mogelijk, een inzicht te krijgen in
het ambtelijke taalgebruik uit de tijd omstreeks 1300, dus vóór de periode dat er echt
sprake zou kunnen zijn van invloed van de zegepraal van Woeringen. Men kan in
elk geval ook een beroep doen op de Servatiusfragmenten (a.h.w. als folie) en op de
Oudnederfrankische Psalmen, waarvan de taal weliswaar naar de streek van Krefeld
zou wijzen, maar toch op een of andere manier in verband gebracht kan worden met
het zuidoosten van de huidige Belgische provincie Limburg, waar het handschrift
eens aanwezig was in Munsterbilzen.
Voor de 14de eeuw beschikken we over de oorkondeneditie van Jozef Moors, die ik
voorbeeldig zou willen noemen, maar die toch twee schaduwzijden
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heeft: 1. Ze beperkt zich tot de Belgische provincie Limburg en gaat dus niet van
een taalkundig probleemgebied uit; het Limburgs ten oosten en ten zuiden van de
provinciegrens ontbreekt. 2. De taalkundige analyse verplicht de onderzoeker de
teksten zelf weer door te werken en de zgn. variabelen, die wel onderkend zijn,
opnieuw te gaan tellen. Voor het oosten hebben we gebruik gemaakt van enkele
oorkonden uit Maastricht en van de stadsrekeningen uit 1399-1400 van dezelfde
stad, van enkele stukken uit Sittard en dan vooral van kleine oorkondenverzamelingen
uit Kerkrade-Herzogenrath en Heinsberg, die we te danken hebben aan twee vroegere
Nijmeegse studenten, de doctorandi Augustus en Janssen.
Het kader wordt vanzelfsprekend gevormd en begrensd door het taalverschijnsel dat
als kenmerk van de Limburgse tongvallen geldt en op duidelijke wijze de reikwijdte
van de oostelijke beïnvloeding vanuit het Rijnland en Keulen illustreert, de
verspreiding van de pronominale vormen ig en mig i.p.v. de oorspronkelijke westelijke
vormen ik en mi, geen gevallen van klankverschuiving, maar van lexicale expansie
ten westen en ten noorden van de zgn. Benrather lijn. Als Frings stelde dat deze ten
noorden van Keulen pas rond 1200-1300 vast geworden zou zijn, wordt dit al
tegengesproken door onze bevindingen: In het Goederenregister van Oude Biezen
is er slechts één schrijver, nl. Robin van Borgworm, die ic met explosief schrijft, de
anderen kennen ich, dat eveneens in de Veldekefragmenten voorkomt. Ic en mi, die
samengaan zoals ich en mich, komen slechts uiterst zelden in de oorkonden na 1300
voor, en dan nog hoofdzakelijk in de westelijke periferie: in Zelk en Halen, in
Sint-Truiden, Gingelom, Korsworm en, naast ich, ook nog in Tongeren. Ik waag me
niet aan een interpretatie van deze vormen, als relikten die aan een oudere taaltoestand
herinneren in de volkstaal of ook in de geschreven taal, ofwel als reflexen van de
toestand die door de oorkonde wordt beschreven of waarin ze is ontstaan. Er is niet
aan te twijfelen dat ich en mich reeds rond 1200 de grote mich-boog, die van Leuven
naar Venlo loopt, hebben opgevuld, wat niet betekent dat er niet nog hier en daar
een ic of mi in leven zal zijn gebleven.
Wie nu echter zou denken dat een ander zgn. Limburgs verschijnsel, dat steeds in
één adem met ich en mich genoemd wordt, nl. het optreden van ouch en ooch met
een spirant ch in de auslaut i.p.v. een Nederlandse k eveneens al die boog zou
opvullen, komt bedrogen uit. Kessen en Noldus, die algemene artikels hebben
geschreven over een aantal taaleigenaardigheden aan deze en gene zijde van de Maas
gedurende de middeleeuwen, hebben er reeds op gewezen. In de tijd vóór en omstreeks
1300 is ooch/ouch duidelijk in de minderheid, hoewel het in de Veldekefragmenten
één keer in rijmpositie voorkomt. In het Goederenregister van Oude Biezen vindt
men de vormen oech, ouch, og/och slechts een achttal keren, o.a. bij de schrijvers
uit Heerlen en Rijkhoven, terwijl A en L, die het grootste deel geschreven hebben
en resp. uit Tongeren en Oeken (onder Hoeselt?) stammen, alleen ook met k kennen.
De vier oudste oorkonden van Maastricht - uit 1294 - hebben oec, maar in 1299 vindt
men er och, en ook de ‘oudste Loonse oorkonde’, uit Guigoven of uit Tongeren,
heeft een vorm met gh (ough).
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Het is hier de plaats om een ander zgn. oostelijk verschijnsel te bespreken, nl. de
representatie van k in adverbia en adjektieven op -lik/like en -liken, b.v. in genadelike,
erflik, sulik en wilik, wellik, welk. In de Veldekefragmenten vindt men geen
verschoven vormen, ook niet bij de hoofdschrijver A van het Goederenregister; wel
is een paar keer bij andere schrijvers, bijna steeds op dezelfde bladzijde, naast een
‘normale’ met k ook een vorm met ch te vinden: erfliche, jorgelichs en nemlich naast
erfelike, jorgelix en nemlike bij L bijvoorbeeld, of igelich dat afwisselt met igelik bij
J. In de oudste oorkonden van Maastricht en de eerste uit Sint-Truiden is er geen
spoor te vinden van zulke verschoven vormen, maar in Guigoven 1277 staat naast
sulken ook, doch slechts eenmaal, alsuelgh met gh aan het eind.
Wat stellen we nu vast in de teksten uit de 14de eeuw, enkele tientallen jaren na
Woeringen, als de Brabantse invloed zich reeds zou hebben kunnen doen gelden?
Kessen heeft al gekonstateerd dat ooch en ouch in de ambtelijke teksten uit
Nederlands-Limburg bijna zonder uitzondering voorkomen. Dit is ook het geval in
het oosten van Belgisch-Limburg, in Hamont en in het Maasdal, vertegenwoordigd
door Maaseik en Rekem, die alleen maar ouch/och kennen, evenals in Lummen en
Loon, waar in resp. een twintig- en een vijftal stukken eenmaal oec en oick (Lo 1392)
te vinden is. De westelijkste vindplaatsen van de verschoven vormen zijn Sint-Truiden
en Brustem. Ook is overigens het best vertegenwoordigd in deze westelijke hoek met
Halen, Zelem, Beringen en merkwaardigerwijs ook Tongeren (met slechts enkele
oorkonden), Sint-Truiden en Brustem. Dat men hier eerder te doen heeft met resistente
konservatismen in het uitloopgebied van een oostelijke stroming dan met Brabantse
invloeden in een ooch/ouch-gebied, dat zo oud zou zijn als het mich-kwartier, tonen
de afleidingen op -like, -leke, -liche, -leche duidelijk aan, waarbij de verbreiding van
de vormen met spirans heden ten dage min of meer samenvalt met de
zeggen-sagen-lijn, zodat het grootste deel van Limburg en het Maasland er buiten
vallen. Kessen vindt in de stukken uit Houthem, Valkenburg, Heerlen en Meerssen
doorgaans vormen zoals behoerlich, gewoenlich, ijgelich, en slechts één enkele maal
-lijc; dit geldt ook voor Kerkrade-Herzogenrath en grotendeels voor Sittard. De
Maastrichtse stadsrekeningen van 1399-1400 kennen ze echter niet (buiten één
alsollich); in een bekende Maastrichtse oorkonde uit 1349 worden alleen welghe en
wilghe gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord.
De oorkonden uit Belgisch-Limburg kan men indelen in drie groepen:
1. De oorkonden waarin geen enkele vorm met ch of g i.p.v. k voorkomt; dat is
het geval met Lummen, waar op 20 oorkonden slechts één uitzondering te vinden
is, 98/99 met weleghe en och naast eenmaal oec; zoals Lummen gaan Alken, Beringen,
Groot-Gelmen, Hamont, Nieuwerkerken, Zonhoven, Korsworm en Kuringen.
2. De oorkonden waarin alleen het genoemde relativum welk met verschoven k
voorkomt, als welig in het westen en als willich/wilg in het oosten, al dan niet
vergezeld van alsulg, alsolich, dat we al uit Guigoven kennen. Zij kunnen alleen
verschoven vormen kennen in willig, zoals de vele ambtelijke stukken
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uit Maaseik (1× behoirlich en alsollich, naast alsulk), zoals Hasselt,
Sint-Lambrechts-Herk, Kermt, Jeuk, Diepenbeek, Abswellen - of ook daarnaast welc,
zoals het geval is in Loon (1× openbairlich, monch), Hoeselt, Rijkhoven en Zelem.
3. In de derde groep treden adjektieven en adverbia zoals erfliche, heimliche,
eweliche, gebrechliche, openbaerliche, natuerleche en dergelijke op, meestal ook
vergezeld van wellich of willich. In dit geval zijn naast Bilzen, Henis en Heers,
Sint-Truiden en Tongeren, Neerrepen, Petersem en Rekem, maar ook Zelk, Gingelom,
Ertsenrijck, Halen en Gorsem te vermelden.
Het valt dus wel op dat in Maastricht en Maaseik alleen alsullich en willich te
vinden zijn, terwijl in Bilzen, Tongeren, Sint-Truiden en Halen ook adjektieven en
adverbia met verschoven suffix voorkomen. Daar zulke verschoven vormen ook in
Sittard en Venlo evenals in de kanselarijtaal van Gelre en Moers voorkomen, zou
dit verschijnsel een breder opgezet onderzoek verdienen. Zeker is dat het hier gaat
om een schrijftalige expansie van Rijnlands-Keulse oorsprong, die tussen 1300 en
1400 in Limburg zeer aktief is. De vraag in hoever de oorkonden hier de gesproken
taal reflekteren, m.a.w. in welke mate de -lich-uitspraak ook in het Maasdal en ten
westen ervan in de volkstaal verspreid zou zijn geweest en later door een Brabantse
tegenstoot teruggedrongen zou zijn, dient door de historische dialektologie beantwoord
te worden. Wilch en willich/willig sluiten aan bij vormen in Heinsberg en Jülich. Zijn
de welich-vormen in het westen onder invloed van deze oostelijke vormen ontstaan
en hebben ze zover westelijk ooit een basis gehad in de volkstaal? Aan de
Keuls-Rijnlandse invloed is met Woeringen dus geen einde gekomen. Wel
integendeel! De oostelijke golven breiden zich in de loop van de 14de eeuw nog
steeds uit. Ouch/ooch bereikt de waarschijnlijk oudere mich-lijn, maar laat bij
Tongeren en Borgloon een ook-eiland liggen; -lich/-liche schijnt vooral in de
geschreven taal sukses te hebben gehad, veel minder in de volkstaal en reikt niet
meer zo ver. Heeft Noldus gelijk, wanneer hij denkt dat deze mode - want een mode
is het blijkbaar toch wel geweest - is uitgegaan van de kanselarij van de graven van
Loon? Moors heeft de daar ontstane oorkonden niet in zijn verzameling opgenomen,
omdat de taal ervan ‘duidelijk Rijnlands’ is en dus een variant van de zgn. ‘Kölner
Schreibsprache’.
Er zijn overigens andere gevallen waarin duidelijk oostelijke vormen, zonder
model in de gesproken taal, in onze Vlaams-Limburgse oorkonden optreden. Zo
bijvoorbeeld:
1. De vormen met lange of gerekte a in hebben en zeggen: han, haven -sagen, die
nu ten oosten en ten zuiden van de hebben-zeggen-lijn gezocht moeten worden en
normaal zijn niet alleen in Jülich en Aken, maar ook in Sittard, Heinsberg en Rode.
In Moors' Oorkondentaal heeft alleen Rekem de vormen haven en hait; in Oude
Biezen treden ze enkel naast hebben en hevet op, doch slechts 16 maal: bij C
(Heerlen), D (Aken), J (Rijkhoven), L (Oeken) en O en Q (duidelijk oostelijk); voor
sagen zijn er geen voorbeelden (gesacht is anders te beoordelen).
2. Het voegwoord inde i.p.v. ende, volgens Frings een typisch Keuls kenmerk; in
Oude Biezen komt het slechts een paar maal voor (bij J (?) en 4× bij T),
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terwijl het in de oorkonden eenmaal in Brustem en eenmaal in Montenaken
aangetroffen werd; het moet hier waarschijnlijk anders verklaard worden.
3. Hinder en hinden ‘achter’ bij schrijver D uit Oude Biezen, die door Gysseling
als Jacob van Aken werd geïdentificeerd, een Akenaar dus, die tracht Limburgs te
schrijven, maar volgens de Vlaamse geleerde nu en dan eens een Akens woord of
een Akense vorm laat doorglippen.
4. De h-loze en niet geronde vormen van het persoonlijk voornaamwoord van de
3de pers. mv. en van de 3de pers. ev. vrouw. en van de daarbij horende possessiva.
Luiden deze in Oude Biezen normaal hare, hore, hure met h in de anlaut en a, o of
u als vokaal, ir/ire komt alleen tweemaal voor bij O en F en eenmaal bij L, die normaal
hore/hor schrijft; eren komt eenmaal voor bij D. Waarschijnlijk is vre in een oorkonde
uit Herk-de-Stad een vorm waarin de h achterwege is gebleven, zoals nog wel eens
voorkomt.
Precies de vormen van de voornaamwoorden leveren het bewijs dat in de 14de eeuw
de taalkundige invloed van Brabant nog niet van doorslaggevende betekenis geweest
kan zijn, ja dat een typisch Limburgse vorm zich nog naar het westen kon uitbreiden
Kenmerkend voor de Limburgse schrijftalen, die daardoor aansluiten bij het
Nederlands van het westen en daardoor ook verschillen van de Keuls-Ripuarische
schrijftaalvariant, zijn de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden met h in de
anlaut: hem, hen, hun en haar, in tegenstelling tot de oostelijke vormen im, ime, in
en ir, die in de Limburgse overlevering zeer zelden te vinden zijn. In de
Veldekefragmenten vindt men normaal hem, heme, hen en here. In de 13de en 14de
eeuw is er nog een fonetisch kenmerk bijgekomen: in zeer veel gevallen is de
stamklinker gelabialiseerd, hij wordt meestal gerepresenteerd door o (home, hon,
hore), soms door u, vooral voor r in hure. Eerste sporen zijn te vinden in de
Servatiusfragmenten, waarin hore reeds vaker voorkomt, maar hom en home slechts
eenmaal optreden.
Omstreeks 1280-1300 is de toestand al verder geëvolueerd. In het Goederenregister
van Oude Biezen komt heme nog vaak voor, het is zelfs de enige vorm van A, Gilis
van Tongeren, maar hij heeft al home naast zich, vooral bij de meest oostelijke
schrijvers. Hon en hun zijn gewoon, maar A heeft nog eenmaal hen. Het possessivum
wordt normaal door hore gerepresenteerd, maar C en J hebben ook hur, terwijl A
eenmaal har schrijft. In de oorkonde van Guigoven zijn de vormen met o en u de
enige die te vinden zijn, in Maastricht komt in 1294 en 1299 naast hore ook nog hem
voor. In Sint-Truiden vindt men in 1262 in een Latijnse oorkonde een zeug vermeld
bit horen listen worpe.
Bekijken we nu de toestand in de Limburgse oorkonden uit de 14de eeuw, dan zien
we dat de Maaskant, die behoudens Maaseik minder goed vertegenwoordigd is dan
de zuidwestelijke hoek met het tegen Brabant aanleunende en rijk bevolkte
Zuidwest-Limburg, steeds in tegenstelling staat tot de meer westelijk gelegen plaatsen,
waar de taaloverlevering gemengd is. Van Millen en Maastricht tot Maaseik treden
alleen donkere vormen op: hom, home, hum en hon/hoen; in de westelijke teksten
vinden we nog heel wat hem en hen,
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vooral hem o.a. in Tongeren en Bilzen; maar de genoemde donkere vormen overwegen
toch in Loon, Hasselt en Sint-Truiden evenals in Halen en Brustem.
Het bezittelijk voornaamwoord haar, dat oorspronkelijk zowel voor het vrouwelijk
enkelvoud haar als voor de gemeenslachtige derde persoon meervoud hun gold haar bode en hun bode -, luidt in de teksten uit de Maasvallei steeds hore of hure;
deze vormen komen weliswaar ook in Zelem en Zelk, in Brustem, Herkenrode en
Sint-Truiden voor, maar hebben daar een andere vorm naast zich, hare, die reeds
eenmaal in Oude Biezen geattesteerd is en de normale vorm van de Nederlandse
kultuurtaal zal worden. Deze vorm, ontstaan door een ‘westelijk palatalisering’ (aldus
Van Loey), komt ten oosten van een lijn Beringen - Alken - Heers slechts sporadisch
voor, o.a. in Bilzen, Henis, Loon en Horpmaal. In de genoemde oostelijke helft zien
we echter een nieuwe vorm van het bezittelijk voornaamwoord van de derde persoon
meervoud opkomen, nl. hun of hon, dat nu toelaat duidelijk te onderscheiden tussen
vrouwelijk enkelvoud en gemeenslachtig meervoud. In tegenstelling tot wat Van
Loey meent, komt hun reeds eenmaal ca 1280 in Oude Biezen voor bij hand A: 43,
2 Katheline en Marie: vor h u n bruder Arnoude te h o r e beider liue. In de
stadsrekening van Maastricht - 100 jaar later - vinden we alleen nog maar hon/honne
naast de opmerkelijke genitiefvorm honre (voele honre vrunde - honnen cost ende
honre vrunde), waarvan de ontwikkeling waarschijnlijk is uitgegaan.
Vgl.

meinem Vater sein hon ere hus
Haus

→ honre

meinem Vater seine hon ere vrunde
Freunde

→ honre

honre vrunde hus.
Daar in het Nederlands de attributief gebruikte genitief here al gauw gedeklineerd
werd en tot een adjektivisch determinativum gepromoveerd werd, is door analogie
een nieuwe nominatief hon/hun ontstaan, die de semantische differentiëring haar hun realiseerde. Hon komt het vaakst voor in Loon en in Petersem, een paar keren
in Horpmaal en gans sporadisch in Bilzen, Maaseik en Tongeren, terwijl naast eenmaal
honne in Sint-Truiden tweemaal een aangepaste vorm henne te vinden is.
Daar hun in de 15de en 16de eeuw ook in Brabant voorkomt - Van Loey vermeldt
Leuven, Zoutleeuw, Diest, maar ook Brussel en 's-Hertogenbosch -, hebben we hier
te maken met een Limburgse expansie, waarvan de achtergrond mij een raadsel blijft,
maar die m.i. weinig houvast biedt voor een stevige Brabantse taalgolf in oostelijke
richting direkt na Woeringen. Men kan natuurlijk haar als een brabantisme
beschouwen, maar tot 1400 is het nauwelijks over de westelijke helft van de
tegenwoordige Vlaamse provincie Limburg geraakt.
Dit is niet het enige geval op het gebied van de morfologie waarin een tweedeling
te konstateren valt, waarbij het westen zich bij Brabant aansluit en het oosten aan de
Rijnlands-Ripuarische kant staat.
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feld weergevend, als persoonlijk voornaamwoord mannelijk enkelvoud van de derde
persoon normaal he, met als nevenvorm hie, in de Servatiusfragmenten staat naast
de normale vorm he met sporadisch her in de enklise bijna steeds er: di stat di wolder
vrien naast he ten lechtere ginc stan. Dit stemt min of meer overeen met de toestand
in Oude Biezen: normaal he, enkele keren her (L, D, J, Q) en tweemaal hi in C en
N, maar er in de enklise.
Van deze vormen met -er is echter noch in de oorkonden van Moors, ook niet in de
oudste, noch in de oorkonden uit Maastricht en in de stadsrekeningen van 1399-1400
van deze Maasstad, enig spoor te vinden, hoewel deze enklitische vorm ook vandaag
nog in geheel Limburg in gebruik is, ja zelfs tot in Tienen reikt. Wel is er weer een
tegenstelling in die zin dat he geen enkele keer voorkomt ten westen van een lijn
Hamont - Diepenbeek, waar hi/hij de heersende vorm is. He/hey is de vorm van
Maaseik, Rekem, Uikhoven en Loon; in het zuidelijke gedeelte duikt he toch ook op
in Sint-Truiden, Brustem en Heers en hi is ook in Bilzen, Mopertingen, Millen en
Tongeren te vinden. De westelijke, wel als Brabants te beschouwen hi- vorm en het
oostelijke, ook Ripuarische personale he/heij stoten hier op elkaar.
We weten dat het Ingweoonse persoonlijke voornaamwoord van de eerste persoon
meervoud - wi - eens tot in het gebied van Keulen verbreid was. In de
Oudnederfrankische Psalmen staat naast wi reeds de uit het zuiden opdringende vorm
wir, die ook die is van Veldeke en de Servatiusfragmenten. Ook in Oude Biezen
staan de vormen met en zonder r naast elkaar, maar wee - met lange ee - domineert
er duidelijk, met schaarse wi-vormen naast zich. De meeste schrijvers kennen echter
ook wer; wir met i-vokaal komt minder vaak voor. Vier schrijvers kennen alleen
deze vormen met r, die echter in het door hen geschreven gedeelte niet frekwent zijn:
F (Wouter van Voeren), H, O (Godert van Kerken) en V. In de ‘oudste Loonse
oorkonde’ van 1277 is wir gewoon naast eenmaal wi; in de oudste akten uit Maastricht
staat in 1294 wer weliswaar in de aanhef, maar wi komt in de tekst frekwenter voor
en is in 1299 zelfs de enig optredende vorm.
In de 14de eeuw is wi praktisch de enige vorm in de teksten ten westen van de lijn
Hamont - Zonhoven - Alken - Wellen. In de oostelijke helft vinden we de
Oudenbiezense vorm wee alleen maar in Loon; de vormen met r zijn er gewoon, met
i (wir) in Maaseik, Rekem, Uikhoven, Petersem, Werm en Diepenbeek, met e of ei
(wer, weir) in Maaseik, Hasselt, Bilzen en Loon, steeds naast wir. Deze r-vorm is
volgens Kessen gewoon in Valkenburg, Houthem, Bunde, Heerlen en Meerssen,
maar in 1349 staat in Maastricht wer met e. Aken, Rode, Heinsberg en Sittard sluiten
aan bij het gebruik van wir. De huidige wir/wi-lijn loopt volgens Frings van Maaseik
over Niel, Genk, Diepenbeek en Bilzen naar Val-Meer, maar het vokalisme van de
huidige Westlimburgse dialektvormen wijst op een grondvorm zoals wer/ver. De
oostelijke vormen met r in de auslaut moeten dus eens verder naar het westen gereikt
hebben; wi zal dus door invloed vanuit Brabant verklaard moeten worden.
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Wellicht zou hier nog een beroep gedaan kunnen worden op andere karakteristieke
kenmerken, b.v.
- de vormen van het bepaald lidwoord der/die en van het betrekkelijk
voornaamwoord;
- de grafische representatie van woorden zoals houden, behouden, behoudelijk,
van oud, goud/hout, van half en kalk, want de vokalisering van l na donkere
vokaal en voor konsonant is in het Limburgs anders verlopen dan in het
westelijke Nederlands (Leenen);
- verder allerhande formules of zelfs woorden zoals gans en aling, ane of sonder
argelist, behoudelijk en beheltenis. Maar er bestaan, merkwaardig genoeg, nog
geen studies over de volkstalige oorkondentaal in Brabant, Limburg, Heinsberg
en Jülich, die tot differentiëring van oostelijke en westelijke kenmerken en
formules zouden kunnen leiden.
Alles samengenomen, kan ik in de oorkondentaal van de 14de eeuw weinig direkte
invloed of nawerking van de zegepraal van Woeringen in het gebied aan beide zijden
van de Limburgse Maas ontdekken, in elk geval niet in die zin dat er tussen 1300 en
1400 een duidelijke ommekeer in de richting van een Brabants schrijftaalmodel zou
hebben plaatsgevonden. De oostelijke expansie van ouch met spirantische auslaut
gaat intussen nog door, zodat oec in Maastricht en in het westen wel als residu
geïnterpreteerd moet worden. Dit vooral in het licht van de vaststelling dat in Heers,
Veulen, Montenaken en Sint-Truiden uit de oostelijke schrijftaal herkomstige
wir-vormen opduiken en dat de adjektieven en adverbia op -lich in het midden van
Belgisch-Limburg eigenlijk talrijker zijn dan in de Maasvallei.
Moet hier gedacht worden aan invloed van de kanselarij der graven van Loon, die
immers ook heren van Heinsberg en Blankenberg waren en die in een zeer oostelijk
getinte taal hebben geoorkond ? Het kan alleen maar verbazen, dat men die taal nog
niet heeft onderzocht en vergeleken met die van de Luikse bisschoppen, die in 1366
de titel van graaf van Loon aannamen en die, als men mag voortgaan op enkele door
Moors gepubliceerde oorkonden, in die funktie een andere taalvariant gebruikten.
Zal het taalgebruik van de graven de oostelijke taalstroming aanvankelijk hebben
versterkt, dat van de graven-bisschoppen zal deze wel hebben afgeremd,
vanzelfsprekend indien de door Moors gepubliceerde teksten representatief zijn.
Maar onmiddellijk na 1370 schijnen ze geen ommekeer teweeggebracht te hebben.
Invloed van Brabant zie ik voorlopig alleen in westelijk Limburg - op een dubbel
plan.
P o s i t i e f waarschijnlijk in de uitstraling van enkele westelijke verschijnselen,
die er echter niet in slagen de Maas te bereiken of te overschrijden, b.v.:
- het possessiefpronomen haer;
- de vorm ochte van het voegwoord of, ofte, die bijzonder frekwent is in het
westen, maar ook in Maaseik en Mopertingen te vinden is;
- de pronominale vormen hi/hij en wi/wij, die kenmerkend zijn voor de ambtelijke
schrijftaal van het uiterste westen van het Limburgse gebied;
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- misschien ook de vorm sinte, die in het westen de normaal gebruikte bleef
tegenover de meer oostelijke vormen sente en sunte.
Dit laatste punt behoort reeds tot het n e g a t i e v e aspekt van mogelijke Brabantse
beïnvloeding, dat namelijk daarin bestaat dat oostelijke verschijnselen verhinderd
worden om in de schrijftaal tot aan de Brabantse grens door te dringen, b.v.:
- he, dat in het westen helemaal ontbreekt;
- we/wir, dat in datzelfde gebied slechts sporadisch te vinden is.
Of het totale ontbreken van het enklitische pronomen -er op deze wijze verklaard
kan worden, is niet waarschijnlijk. Wellicht heeft hier het feit dat we alleen ambtelijke
geschreven stukken onderzocht hebben, een rol gespeeld.
Andere oostelijke kenmerken vindt men alleen in de oostelijke periferie van het
Maaslands-Limburgse gebied, en dan nog slechts sporadisch:
- han, haven en sagen i.p.v. hebben en zeggen;
- de uitgang -nt in de derde persoon meervoud van de werkwoorden, o.a. in de
vormen haent en sint, maar ook wel in andere;
- het voegwoord inde;
- datiefvormen met m, zoals dem, deme;
- h-loze vormen van de pronomina, meestal zonder labialisering;
- de telwoorden vunf/fonf en nuun i.p.v. vif en negen/noegen.
Ze zijn alle te vinden in de ambtelijke schrijftaal van de hertogen van Limburg, in
Aken, Jülich en Heinsberg, hoewel ook hier met allerlei evoluties gerekend moet
worden, zoals de bekende oorkonde 56 uit Wilhelm-Newald tussen Walram en
Mechtild van Jülich enerzijds en aartsbisschop Engelbrecht anderzijds aantoont, met
een opmerkelijk verschil tussen de door de Keulse bisschop gehanteerde
schrijftaalvorm en de gesproken volkstaal van de ontvangers in de aanvullingen bij
de oorspronkelijke tekst.
De genoemde oostelijke kenmerken zijn normaal in de oorkonden van Sittard en
Rode (Augustus), die we hebben kunnen vergelijken met akten uit Heinsberg (Janssen)
en met stadsrekeningen van Aken uit de 14de eeuw. Dit betekent niet dat er in Sittard,
Rode en zelfs in Heinsberg geen westelijke kenmerken zouden optreden, zoals b.v.
ende als voegwoord of personalia en possessiva als hor, hoere, die zelfs in de
stadsrekeningen van Aken uit 1394 te vinden zijn naast het Limburgse honne.
In Sittard en Heinsberg zijn er ook oorkonden die nauwelijks klankverschuiving
kennen. Met Sittard en Rode bereiken we de oostelijke grens van de
Limburgs-Maaslandse oorkondentaal tegenover de westelijke variant van de
Ripuarische schrijftaal, die o.a. ook heel wat werkwoorden met het prefix er- kent,
die in de Maaslandse teksten slechts sporadisch optreden.
Sittard lag samen met o.a. Gangelt en Susteren in een gebied dat tot het bezit van de
hertog van Gulik/Jülich behoorde, een gebied dat tot aan de Maas reikte en het
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behoorde ook het gebied van Rode, dat echter in 1310 verpand werd aan Gerhart van
Gulik (Frings 1919).
Men kan de vraag stellen waarom er tussen 1288 en 1400 zo weinig direkte Brabantse
beïnvloeding van het Limburgse schrijftaallandschap onderkend kan worden. Ik heb
al gewezen op het taalgebruik van de Loonse graven, dat duidelijk oostelijk
georiënteerd was. Jan Goossens, met wie ik dit probleem besprak, opperde het
vermoeden van een mogelijke invloed van de kleine Limburgse stedelijke centra,
die misschien nog een tijd lang vormen hebben uitgestraald die al in de 13de eeuw
als prestigevarianten waren overgenomen, zonder dat ze toen al algemeen verbreid
waren.
Het taalhistorisch belang van de slag van Woeringen ligt m.i. in het feit dat Limburg
uit de invloedssfeer van Keulen werd gehaald en dat er tegen de expansie van Gelre,
dat in 1367 Heinsberg als leen verwierf, en van Jülich a.h.w. een dam werd
opgeworpen. Daardoor werd het kader geschapen waarbinnen de Limburgse
tongvallen en de Maaslandse schrijftalen zich konden ontwikkelen. De slag van
Woeringen en de daarmee gepaard gaande Brabantse expansie bepaalden de grens
van de Ripuarische schrijftaalvariant, die zich in Heinsberg, Jülich en Aken definitief
kon vestigen, en schiep anderzijds de ruimte waarbinnen Brabantse taalinvloeden
zich konden doen gelden op de gesproken en op de geschreven taal. In de 14de eeuw
mag er nog gerekend worden met het normale of natuurlijke oost-west-verval,
waardoor nog oostelijke taalelementen naar het westen konden dringen. Ze haalden
meestal de mich-grens niet meer of hadden een sterkere positie in de schrijftaal van
de kanselarijen dan in de gesproken taal van het volk.
Ik heb verder de indruk dat de Brabantse beïnvloeding in de 14de en vooral in de
15de eeuw zich sterker heeft doen gelden in de literatuurtaal, die waarschijnlijk ook
vroeger al minder onder oostelijke invloed had gestaan. En daarmee zijn we weer
bij het verschil tussen de taal van de Servatiusfragmenten en die van het late
Maastrichtse handschrift.
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De Limburgse literatuur en de Slag van
Woeringen door Th. Coun
1. Inleiding.
1.1 De chronologische en ruimtelijke grenzen.
In de ontwikkeling van het Nederlands onderscheidt men drie perioden. Er is vooreerst
de Oudnederlandse, toen verbuiging en vervoeging nog heldere uitgangen hadden.
De enige in originali bewaarde en uit Limburg afkomstige Oudnederlandse tekst is
een tweetalig en tweeregelig lofvers op de abdijgemeenschap van Munsterbilzen uit
1130:
Tesi samanunga vvas edele. unde scona.
et omnivm virtutum pleniter plena.

Voor de Middelnederlandse periode met haar verdofte uitgangen beschikken wij
over Limburgse documenten vanaf ca. 1200 met de Servatiusfragmenten voor de
literaire bronnen, en vanaf 1277 met de oorkonde van Guigoven voor de ambtelijke
bescheiden.
Het einde van de Middelnederlandse periode en het begin van het modern Nederlands
liggen niet zo duidelijk vast. Vermits wij de mogelijke invloed van de Slag bij
Woeringen op de Limburgse literatuur onderzoeken, beperken wij ons in principe
tot de literaire teksten tot 1400. In enkele gevallen hebben wij ter verheldering ook
een aantal jongere handschriften in ons onderzoek betrokken.
Ruimtelijk wordt het hedendaags Limburgs begrensd door de Gete in het westen en
de Wurm in het oosten. Vermits een deel van de middeleeuwse letterkunde
hofliteratuur was, moeten wij ermee rekening houden dat op de oostelijke flank een
aantal belangrijke territoria lagen (de graafschappen, later hertogdommen Kleef,
Gelre en Gulik). Sommige delen van deze territoria zijn nadien Nederlandstalig
gebleven, andere zijn Duitstalig geworden. Daarom hebben wij de oostelijke grens
met de Rijn laten samenvallen.

1.2 Origineel, netschrift en afschrift.
De overlevering van middeleeuwse literaire werken is dikwijls vrij ingewikkeld.
Vermits er nog geen boekdrukkunst bestond, werden de werken afgeschreven
(gekopieerd), waarbij de tekst niet zelden werd bewerkt of aangepast aan gewijzigde
bestemmingen en aan geëvolueerde taalsituaties. Filologen verzamelen alle
overgeleverde handschriften van een tekst en proberen door onderlinge vergelijking
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hebben. Dat er in de keuze van de termen origineel
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en afschrift wel eens dubbelzinnigheid heerst, zullen wij met een voorbeeld illustreren.
In 1956 schreef J. Deschamps in zijn artikel over de Limburgse Aiolfragmenten:
‘Het handschrift, waartoe de Aiolfragmenten hebben behoord, is blijkens
verschrijvingen geen origineel’ (blz. 15-16). In de door J. Deschamps en M. Gysseling
bezorgde editie van de fragmenten heet het: ‘De fragmenten behoren ongetwijfeld
tot een gelijktijdig netschrift dat misschien wel door de auteur zelf, zoniet door een
zeer getrouw kopiïst (...), vervaardigd werd’ (blz. 11). Vervolgens J. Deschamps in
1972 in Middelnederlandse handschriften: ‘Vermoedelijk is de tijdruimte tussen het
verloren Limburgse origineel en het afschrift, waartoe de fragmenten hebben behoord,
niet zo groot geweest’ (blz.26). Uit die drie citaten zou men kunnen concluderen dat
in een origineel geen fouten (verschrijvingen) mogen voorkomen en dat een
gelijktijdig net-schrift geen origineel is. Omwille van de ingewikkelde overlevering
van oude teksten moet men streven naar een duidelijke terminologie. Op de bekende
miniaturen met een voorstelling van Jan van Ruusbroec ziet men de mysticus zijn
werk op wastafeltjes schrijven en een jongere medebroeder kopieert de tekst van een
wastafeltje op een blad perkament (miniaturen in Brussel, Koninklijke Bibliotheek
19295-97 en Gent, Universiteitsbibliotheek 693). Indien men met origineel de tekst
op de wastafeltjes bedoelt, dan is van geen enkel Middelnederlands werk het origineel
bewaard, vermits de was werd gladgestreken om de tafeltjes opnieuw te beschrijven.
Indien men met netschrift het afschrift op perkament zoals op die miniaturen bedoelt,
dan is dat in feite een origineel. Zo heeft immers de auteur zijn werk voor kennisname
door anderen gewild. Ter vergelijking: wie zou beweren dat hij niet het originele
Corpus van Gysseling heeft kunnen raadplegen, omdat hij zich moest tevreden stellen
met een (af)druk en niet over de geschreven of getypte tekst van M. Gysseling zelf
kon beschikken?
In zijn nog steeds nuttig handboek uit 1896 wijdt W. Wattenbach bijna 40 bladzijden
aan het gebruik van wastafeltjes, met o.a. een citaat uit de Eneide van Hendrik van
Veldeke. In zijn gebruik van origineel, afschrift en netschrift is M. Gysseling niet
altijd consequent. Bij de Aiol vermeldt hij als A een niet voorhanden zijnde origineel;
de bewaarde fragmenten heten er afschrift B. Bij de Lutgard en Christina maakt hij
geen onderscheid tussen origineel en afschrift, maar heeft hij het over ‘het netschrift
van die dichtwerken’. Voor het Nederrijns Moraalboek maakt hij evenmin dat
onderscheid: het is ‘rechtstreeks overgeschreven naar de autograaf’. Onze opvatting
is dat wij in die drie gevallen te doen hebben met het netschrift dat voor de
opdrachtgever(s) bestemd was en dat bijgevolg even origineel is als het netschrift
van een oorkonde. De Maastrichtse oorkonden vóór 1300 noemt Gysseling trouwens
orginelen. Het is echter geweten dat ook de notariële scribenten eerst het concept in
het klad schreven en dan de tekst in het net.
Wat doen wij dan met de verschrijvingen in de Aiolfragmenten? In 780 verzen van
de Aiol hebben de uitgevers correcties voorgesteld voor de verzen 74, 167, 579 en
619. In een steekproef over het dubbele aantal verzen in de
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Christina worden niet minder dan tien correcties voorgesteld (vss. 122, 815, 998 titel,
1053, 1055, 1149, 1231, 1373, 1393 en 1597). Het gaat bijgevolg niet op omwille
van de enkele fouten in de Aiol dit handschrift niet en de Christina wel als een
netschrift te beschouwen.

2. Geestelijke teksten.
2.1 De bijbel.
Bij christelijke auteurs uit de middeleeuwen kon het Latijnse woord bibliotheca
zowel bibliotheek als bijbel betekenen. Zo bijvoorbeeld in het 48ste hoofdstuk van
de Regula S. Benedicti: ‘In quibus diebus quadragesimae accipiant omnes singulos
codices de bibliotheca’, wat in 1373 vertaald werd als ‘Jn welken daghen van der
quadragesimen si alle nemen selen elc enen boec van der bibelen’. Die
betekenisontwikkeling illustreert al voldoende hoe omvangrijk naar middeleeuwse
maatstaven de bijbel was (en hoe gering naar moderne maatstaven de gemiddelde
omvang van hun bibliotheken). De meeste gelovigen kwamen bovendien nooit in
contact met de volledige bijbel. Omdat heel wat liturgische teksten en gezangen aan
de bijbel ontleend werden, gingen een aantal bijbelboeken - afzonderlijk of in
mengvorm, volledig of onvolledig - een eigen leven leiden en ontstonden er o.a.
psalteria, evangeliaria, epistolaria, lectionaria of plenaria, passies, diatessera,
historiebijbels en typologische levens. Was een volledige vertaling van de bijbel
enerzijds een bijna onmenselijke opgave en anderzijds voor heel wat omstandigheden
een nutteloos werk, dan was ze in de meeste landen een eindpunt van een lange
vertaaltraditie, die eerst de psalmen en vervolgens de epistels en evangeliën in de
volkstaal toegankelijk maakte. Dat die traditie met de psalmen inzette, hoeft geen
verbazing te wekken. In zijn reeds geciteerde Regula (hoofdstuk 18 in fine)
organiseerde Benedictus van Nurcia het kloosterofficie zodanig, dat elke week vanaf
zondag tot en met zaterdag de 150 psalmen gereciteerd werden. Geen enkel ander
bijbelboek kwam in de liturgie zo dikwijls en zo compleet aan bod!
Tussen 850-875 werden door een vertaler de 150 psalmen uit het Latijn in zijn
moedertaal, het Zuidwestmoezelfrankisch, vertaald. Het was een interlineaire
vertaling: tussen de regels werd boven elk Latijns vers de overzetting in de volkstaal
genoteerd. Kort na 950 werd die interlineaire vertaling uit de Moezelstreek door een
anonieme vertaler uit de buurt van Krefeld in zijn dialect omgezet. Het enige bekende
handschrift van die bewerking berustte in de abdij van Munsterbilzen en was daarna
in het bezit van de Luikse kanunnik Arnold van Wachtendonck (1538-1605). In
1591-1592 heeft de humanist Justus Lipsius (1547-1606) het handschrift geraadpleegd
en delen eruit gekopieerd. Vermits zowel het Westmoezelfrankische als het
Munsterbilzense handschrift verloren zijn, bezitten wij - behalve 7 glossen in een
Rijnlands handschrift waarvan de huidige bewaarplaats onbekend is - alleen afschriften
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De literaire waarde van een woordelijke interlineaire vertaling is meestal gering; de
vraag is echter hoe groot haar cultuurhistorische betekenis is en daarbij spelen een
aantal factoren een rol: haar taalkundig belang, haar positie in de literaire ontwikkeling
en in het emancipatieproces van de volkstaal. Het is duidelijk dat de Wachtendonckse
psalmen gezien het geringe aantal Oudnederlandse teksten voor de taalkundige zeer
belangrijk zijn. Vanuit literair standpunt zijn ze echter alleen een bewerking uit het
Westmoezelfrankisch in het Nederrijns en is er geen sprake van origineel vertaalwerk.
Een aantal conclusies van M. Gysseling lijken me bovendien voorbarig: ‘Als het
handschrift in de 9e-10e eeuw berustte te Munsterbilzen, is het daar denkelijk ook
geschreven. In de auteur mag men een monnik zien, die belast was met de zielzorg
van de (Latijnsonkundige?) nonnen’ (blz.46). Het feit dat enkele glossen bij psalm
55 in een ander, misschien even oud, Rijnlands handschrift voorkomen, sluit de
Munsterbilzense herkomst van de bewerking niet uit, maar stelt ze wel in vraag. Een
parallel voorbeeld is het Latijnse Drie-Koningenspel, dat na het Johannes-evangelie
werd ingelast in het handschrift met de bekende naamlijst van Munsterbilzen. Daarvan
zijn behalve het handschrift van Munsterbilzen nog 19 andere handschriften bekend.
De Wachtendonckse psalmen zijn tevens een interessante getuige in het
emancipatieproces van de volkstaal tegenover het Latijn. Weliswaar bezat de
Egmondse St.-Adelbertabdij (bij Alkmaar) volgens haar bibliotheekcatalogus een
psalterium met glossen in de volkstaal of ‘psalterium teutonice glossatum’ en in 1177
beriep zich de Luikse priester en ketter Lambert le Bègue in een verweerschrift op
een Vlaamse psalmvertaling. Van al die verdietsingen is echter behalve deze
vermeldingen niets overgeleverd. Uit de dertiende eeuw dateren twee dichterlijke
bewerkingen van bijbelse stof: Van den levene ons Heren (Zuidoostvlaanderen, 1ste
helft van de 13de eeuw) en de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant (1271/1272).
Eveneens in de tweede helft van de dertiende eeuw ontstond in Brabant-Vlaanderen
een diatessaron of evangeliënharmonie. Zij bleef alleen bewaard in een handschrift
van ca. 1320, het zogenaamde Luikse diatessaron, dat alleszins in de 16de eeuw aan
de abdij van Sint-Truiden toebehoorde (Luik, Universiteitsbibliotheek, 437). Vanaf
de eerste helft van de veertiende eeuw duikt dan in de bewaarde handschriftelijke
overlevering een corpus van Westvlaamse en Brabantse vertalingen van
bijbelgedeelten op: vertalingen van de epistelen en evangeliën, van de Apocalyps en
van het psalter, die ook hun weg vonden naar het Duitse taalgebied. De eerste
quasivolledige vertaling van de bijbel, de zogenaamde Historiebijbel van 1360, kwam
op de grens van Brabant en Henegouwen tot stand en lag aan de basis van de eerste
gedrukte Nederlandstalige bijbel (Delft, 1477) en van het Oude Testament in de
Keulse bijbel (ca. 1478). Merkwaardig genoeg bleven van deze vertaling bijna geen
oude Zuidnederlandse handschriften bewaard, zodat C.C. de Bruin voor zijn
tekstuitgave het tweedelige Londense manuscript verkoos, dat in 1460-1462
geschreven werd en toebehoorde aan het klooster Sint-Catharinadal in Hasselt
(Londen, British Library, Add. 15310-15311).
Dit bondig overzicht van Middelnederlandse bijbelvertalingen laat reeds enkele
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conclusies toe. Inzake bijbelvertalingen hebben onze streken blijkbaar geen enkele
rol gespeeld. De bewaarde handschriften leveren alleen Limburgse bewerkingen van
elders ontstane vertalingen op. Door toevallige omstandigheden bleven de Limburgse
afschriften bewaard (Wachtendonckse psalmen, Luikse diatessaron) of nemen zij in
de overlevering een belangrijke plaats in (Historiebijbel van 1360).
De reden voor deze Limburgse afwezigheid hangt m.i. samen met de positie van
de burgerij. De middeleeuwse houding van Kerk en leken tegenover bijbelvertalingen
is dikwijls een confrontatie van Pilatus' kruisopschrift (et erat scriptum hebraice,
graece et latine, Joannes 19,20) met het Pinksterwonder (Et quomodo nos audivimus
unusquisque linguam nostram, in qua nati sumus, Handelingen 2,8). Het is een feit
dat de bijbelvertalingen voor niet-liturgisch gebruik op zware kritiek van de kerkelijke
overheid stootten. In zijn proloog op het boek Genesis getuigde de bijbelvertaler van
1360: ‘Want enighen clerken tornt dat men die heymelijcheit der Scriftueren den
ghemeynen volke ontbynden soude, ende en willen niet weten dat Cristus apostelen
in allen tonghen ende spraeken haer leringhe bescreven ende predicten den volke’.
Die vertalingen werden op aandringen van leken of door leken vervaardigd, b.v. Jan
Taye voor de Historiebijbel van 1360, Jacob van Maerlant voor de Rijmbijbel.
Vertalers en opdrachtgevers waren reformatoren avant la lettre. In striemende
bewoordingen kritiseerden zij de gebreken van de clerus en de wantoestanden binnen
de Kerk, vooral hebzucht en problemen met het zesde en negende gebod. Zo vergeleek
Jacob van Maerlant de bastaard van wolvin en hond met de pape ‘die sijns volx ziele
niet en minnet; der liede goet, der liede wijf roevet hi, die onsalighe keytijf’ en de
bijbelvertaler van 1360 kloeg dat menig ‘pape es blidere als hi een onscalc wijf te
sinen wille bringhen mach, dan ochte hi hondert zielen behouden mochte’. Die
kritische, onafhankelijke burgerij ontbrak in Limburg als publiek en als opdrachtgever,
omdat de stedelijke ontwikkeling hier - in tegenstelling tot Brabant en vooral
Vlaanderen - niet leidde tot een geëmancipeerde burgerij. Daarom hoeft het ons niet
te verbazen primo dat onze streken in de bijbelvertalingen geen rol gespeeld hebben
en secundo dat de twee oudste Limburgse handschriften met vertalingen van
bijbelgedeelten (Wachtendonckse psalmen, Luikse Diatessaron) duidelijk voor
liturgisch gebruik bestemd waren: een interlineaire vertaling van de psalmen voor
Latijnonkundige nonnen, zodat zij verstonden wat ze dagelijks in het officie zongen
en een diatessaron om aan de gelovigen gedurende de homilie de Latijnse tekst van
de evangelieperikoop in de volkstaal te verklaren. Dat laatste blijkt voldoende uit
het feit dat de evangeliënharmonie - een doorlopend verhaal - door twee handen in
de Sint-Truidense codex als evangeliarium of perikopenboek werd ingericht.

2.2 Heiligenlevens.
2.2.1 De St.-Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke.
Toen Ludwig Ettmüller in 1852 in de Dichtungen des deutschen Mittelalters het
toenmalige bekende oeuve van Veldeke uitgaf, nl. de Eneide en de lyriek,
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waren er al Veldekeproblemen. Primo kon volgens Ettmüller een uitgever van de
Eneide proberen het gedicht zo weer te geven ‘wie es Heinrich ursprunglich sprach
oder schrieb, d.h. in niederrheinischer Sprache’, ofwel zoals het gedicht ‘zwischen
1184 und 86 in die thüringische Mundart jener Zeit (...) umgeschrieben ward’(blz.V).
In 1852 wist men al uit Püterichs Ehrenbrief (1462) dat Hendrik van Veldeke een
Servatiuslegende had geschreven, maar ze was nog niet teruggevonden. Vier jaar
later - in 1856 - werd in Aubel een volledig handschrift met de tekst van de
Sint-Servatiuslegende teruggevonden (Leiden, Universiteitsbibliotheek B.P.L. 1215).
Het dateert van ca. 1470 en werd in het Maastrichtse begaardenklooster geschreven.
Maar tussen het oorspronkelijke werk van Hendrik van Veldeke en het teruggevonden
handschrift lagen ca. 300 jaar. Die tussenruimte werd 30 jaar later tot ca. één tiende
herleid, toen er op verschillende plaatsen in Duitsland uit oude boekbanden fragmenten
werden losgemaakt, die ooit alle tot hetzelfde handschrift hadden behoord. Die codex,
waarvan de taal naar Tongeren-Maastricht verwijst, zou van ca. 1200 (M. Gysseling)/
ca. 1220 (J. Deschamps) dateren, verhuisde in de 13de eeuw naar Duitsland waar hij
model stond voor de Beierse Servatius en werd in de 15de (Gysseling)/16de
(Deschamps) eeuw tot boekbindersmateriaal versneden.
Door de ontdekking van de fragmenten is er een Veldekeprobleem bijgekomen. Wie
de fragmenten van ca. 1200 met de overeenstemmende verzen uit het handschrift
van ca. 1470 vergelijkt, stelt vast dat de taal sterk geëvolueerd is, maar dat er
inhoudelijk weinig verschil is. Wie vertrouwd is met de overlevering van
Middelnederlandse prozateksten, is verbaasd dat de inhoudelijke afwijkingen slechts
zo gering zijn! Desondanks hebben Theodor Frings en Gabriele Schieb gepoogd met
behulp van de fragmenten de Sint-Servatiuslegende te reconstrueren zoals ze in de
taal van Veldeke zou geweest zijn. Een dergelijke reconstructie had W.L. Van Helten
al in 1902 voor de Wachtendonckse psalmen tevergeefs geprobeerd. Tegenover hun
toenmalige opponenten stelden Frings-Schieb: ‘Wir halten uns an die Grundsätze
der Meister [van de kritische tekstuitgave], beruhigt durch die Grundlage, die uns
die Fragmente und reiche sonstige Überlieferung bieten’ (blz.V). Maar op dat ogenblik
was van de oudste Limburgse teksten nog maar een gedeelte van de Aiolfragmenten
uitgegeven - Frings en Schieb kenden alleen de uitgave van J. Verdam - en het oudste
goederenregister van Ouden Biezen was nog niet bestudeerd. Bovendien hebben ze
ook inhoudelijk in de tekst ingegrepen door een aantal passages als latere toevoegsels
of interpolaties te beschouwen. Daarbij hielden zij geen rekening met de methoden
van de codicologie en gingen zij zelfs zo ver bepaalde verzen uit de fragmenten van
ca. 1200 al als interpolaties te beschouwen. Wie de inhoud van de
Sint-Servatiuslegende wil bestuderen, moet uitgaan van de fragmenten en het afschrift
van ca. 1470; wie de taal van Veldekes Servatiuslegende wil onderzoeken, dient de
fragmenten als uitgangspunt te nemen. In dit opzicht is het trouwens methodisch fout
dat M. Gysseling de versnummering van Frings-Schieb heeft overgenomen, zodat
men voor een vergelijking van de fragmenten met het afschrift van ca. 1470 een
omweg langs Frings-Schieb
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moet maken. Waarom heeft Gysseling bij de Lutgard wel de nummering per boek
(destijds ingevoerd door J.H. Bormans) behouden en verwerpt hij ze (van Bormans
en G.A. Van Es) voor de Servatiuslegende?
In zijn voorleestekst van iets meer dan 6.200 verzen brengt Hendrik van Veldeke in
twee boeken het leven en de wonderen van Sint-Servatius, patroonheilige van één
van de twee belangrijkste kerken van Maastricht. Beide boeken worden voorafgegaan
door een proloog en elk eindigt met een epiloog, waarin de dichter o.a. zijn
opdrachtgevers vermeldt (I, 3236-3241):
Ende ouch doer der Gravinnen bede
Van loen, sijnre lieuer vrouwen,
Dies hoem bat mit trouwen
Doer mynne want des luste haer;
Ende her hessel der Custenaer
Dies heme vliteliken bat

En in de epiloog van het tweede boek (II, 2927-2945):
Des hoem ouch bat die Grauynne
Van loen, die edel agnes.
...........
Des bat hem hessel oich
Des men doch wale vermanen mach
Die doen der Costerijen plach.
des bat heme her Hessel oug.
Des men da wale ermanen mag.
de d[u der] costerien plag.
(Gysseling 6194-6196).

Hendrik van Veldeke is de eerste met name gekende auteur uit onze literatuur. Over
de relatieve chronologie van zijn werken en bijgevolg ook de ontstaanstijd van de
Sint-Servatiuslegende, bestaat weinig zekerheid. Frings-Schieb dateren ze alle tussen
1170-1190; M. Gysseling vermeldt alleen de datering door L. Delfos, maar dat artikel
verbindt teveel feiten met teveel fantazie. Het geslacht van de Veldekes behoorde
tot de ministeriales, onder wie de grafelijke ambtenaren werden gekozen. Zo
bekleedde een Henricus de Veldeke o.a. in 1239 de functie van seneschalk (Latijn
dapifer), de belangrijkste ambtenaar van de graaf van Loon en belast met het beheer
van het grafelijk domein.

2.2.2 De levens van St.-Christina en St.-Lutgard van broeder Geraert.
Rond 1280/1290 bezorgde de minderbroeder Geraert zijn berijmde vertaling van de
Vita beatae Christinae mirabilis uit 1232 van Thomas van Cantimpré. Het netschrift
ervan was voor de benedictinessen van het Sint-Catharinaklooster in Mielen bij
Sint-Truiden bestemd en bevatte tevens een berijmde vertaling van de Vita piae
Lutgardis , die voor 1 juni 1248 eveneens door Thomas van Cantimpré geschreven
werd. De codex (Amsterdam, Universiteitsbibliotheek I G 56 en I G 57) kwam na
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de Franse Revolutie in het bezit van de cisterciënzerinnen van Kolen, die het
handschrift deerlijk verminkten. Daardoor ontbreken o.a. ten minste 400 verzen aan
het begin van de Lutgard en de laatste folio van Christina. Inhoudelijk waren beide
berijmde levens voor Mielen bestemd.
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Op basis van het toponiem Hawiers dat in boek 1 en 2 wel en in boek 3 niet op rasuur
staat, heeft M. Gysseling geconcludeerd dat boek 1 en 2 van Lutgard al gekopieerd
werden, terwijl broeder Geraert nog aan boek 3 werkte. Er zou bijgevolg een pauze
geweest zijn tussen het 2de en het 3de boek. Omdat zowel Lutgard als Christina op
quaternen (vier dubbelbladen) geschreven werden, maar Lutgard met een katern van
twee dubbelbladen eindigt, besluit M. Gysseling dat mag aangenomen worden dat
hand B, die Christina kopieerde, en hand A, die Lutgard schreef, ‘elk apart op een
volledige quatern begonnen en tegelijk aan het werk waren’(blz. XIV). Indien men
die twee conclusies van Gysseling met elkaar verbindt - hijzelf schrijft het nergens
- dan volgt daaruit dat de vita van Christina, alhoewel ze in het handschrift achteraan
stond, het eerst werd vertaald. Die conclusie is echter slechts geldig, indien de
kopiïsten niet gelijktijdig over de volledige tekst van Christina en van Lutgard
beschikten. Het Hawiers-argument is daarvoor als alleenstaand bewijs m.i. te zwak.
M. Gysseling ziet namelijk de mogelijkheid over het fd dat de auteur in boek 1 en 2
Aquiria gebruikte, maar vanaf het derde boek de Waalse vorm Hawiers. Toen hand
A bij het kopiëren van het derde boek die inconsequentie bemerkte, kon zij overal
in de twee vorige boeken Aquiria uitraderen en vervangen door het Hawiers van het
derde boek. Bovendien zou er in dat geval tussen het vertalen en het kopiëren wel
enige afstand kunnen liggen. Er zijn echter meer argumenten om een breuk of pauze
tussen de eerste twee boeken en het derde aan te nemen. De interpunctie in Lutgard
wijst - zoals Gysseling zelf signaleerde - verschillen aan tussen enerzijds boek 1 en
2 en anderzijds boek 3. Anja de Man stelde bovendien vast dat er in vergelijking met
de Latijnse vita in het eerste en tweede boek vrijwel geen tekst weggelaten of
weggevallen is, maar dat in het derde boek ‘een aanzienlijk deel van de stof’ ontbreekt.
Zij heeft tevens aangetoond dat broeder Geraert in vergelijking met Thomas van
Cantimpré diens auctoriale ik handhaafde, maar het autobiografische ik verwijderde,
op één uitzondering na. Er is echter m.i. een tweede uitzondering, nl. aan het slot
van het tweede boek (vss. 2053-2063):
Nu wil ic dit ander boec hier jnden
daer men mach ueel gůets jn vinden
ende wil dat derde te dichten beginnen
daer ghi jnne selt mogen kinnen
wat si wrachte uoer haer doed
ende hoe haer jn der lester noet
god getruwelec stont bi
maer ic wille eer rusten mi
eer ic dat derde boec beginne
om te vergederen te bat mijn sinne...

Thomas van Cantimpré schreef: ‘At quoniam secundae hujus editionis librum rebus
multimodis, et ut putamus, utilibus in longum extendimus, ut gratius quidem ad
pretiosae mortis ejus historiam transeamus, pausationis modicae interstitio
respiremus’. Het Latijn heeft viermaal een werkwoordsvorm in de eerste persoon.
Geraert verving librum rebus multimodis in longum extendimus door het meer
persoonlijke ic wil dit ander boec hier jnden, want het extendere
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in longum gold voor Thomas. De tweede vorm (et ut putamus utilibus) verving hij
door het onpersoonlijke daer men mach ueel gůets in vinden, een procédé dat hij
volgens A. de Man meermaals toepast. Het transeamus ad historiam mortis ejus
werd het persoonlijke ic wil te dichten(!) beginnen. Wij mogen bijgevolg aannemen
dat ook ic wille rusten mi niet van Thomas van Cantimpré, maar van broeder Geraert
afkomstig is.
Dat zijn voldoende argumenten om aan te nemen dat er bij de redactie en als gevolg
daarvan ook bij het kopiëren van de tekst een pauze tussen het tweede en derde boek
is geweest en bijgevolg geldt ook de stelling dat Christina voor Lutgard werd berijmd.
M. Gysseling stelt dat wij met zekerheid alleen weten dat broeder Geraert de auteur
is van Christina, maar dat hij met quasi-zekerheid ook de dichter van Lutgard is.
Spijtig genoeg gaat Gysseling daarbij niet in op het artikel van A. de Man, dat hij
nochtans voor de bewerkingen in het derde boek citeert, en daarmee belanden wij
bij de andere passage waar broeder Geraert het autobiografische ik behield:
Doen dit der heileger kerstine wart cont
datd met lutgarden alsus stont
dier leuen dat ic oec heb bescreuen (I, vss. 1281-1283).

Alhoewel dit laatste vers in de Latijnse tekst wordt teruggevonden (Sed et quaedam
beatissima virgo, Christina nomine, cujus meminit venerabilis Jacobus in vita beatae
Mariae de Oignies, cujus quoque vitam et ipsi descripsimus), heeft A. de Man
aannemelijk gemaakt, dat broeder Geraert precies deze passage-in-de-eerste-persoon
heeft behouden, omdat ze ook op hem van toepassing was. De vermelding van Jacobus
van Vitry liet hij trouwens weg, wat erop wijst dat hij niet klakkeloos overnam. Aan
haar argumentatie kunnen wij nog onze bovenstaande conclusie toevoegen: Christina
werd vóór Lutgard berijmd, zodat broeder Geraert inderdaad in Lutgard naar zijn
Christina met ‘oec heb bescreuen’ kon verwijzen.
Als auteur is broeder Geraert een tijdgenoot van Jacob van Maerlant, die met zijn
Leven van Sint-Franciscus en het nog niet teruggevonden Leven van Sint-Clara ook
de berijmde heiligenlegende beoefende. Vermits Geraert een minderbroeder was,
denkt men op de eerste plaats aan het franciscanenklooster van Sint-Truiden als plaats
van ontstaan. Maar blijkens de taalkenmerken was broeder Geraert volgens M.
Gysseling uit de streek van Zoutleeuw afkomstig, waardoor ook Tienen in aanmerking
komt. Geraert schreef zijn Christina op verzoek van een verder onbekende Femine
van Hoye, om wier gebed hij als volgt verzoekt (vss. 45-48):
ende si ind cloester es dach ende nacht
daer ionfrouwen in sijn di wel de macht
hebben the biddene voer enen man
die selue nyet wel gebidden en can.

Deze ‘geijkte’ formulering treft men in bijna elk Middelnederlands dichtwerk aan,
maar vers 46 zou erop kunnen wijzen, dat de minderbroeder Geraert door een of
andere opdracht minder regelmatig in zijn klooster verbleef. Daarom
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zochten wij in Sint-Truidense bescheiden naar een Geraert met een of andere functie
en daarbij dachten wij op de eerste plaats aan de begijnen, die toch een grote spirituele
verwantschap met Lutgard en Christina vertoonden. Van de oorkonden van het
Sint-Truidense begijnhof werden de regesten in 1962 door Jozef Grauwels
gepubliceerd. De abt van Sint-Truiden als stichter van het begijnhof benoemde de
pastoor van de begijnhofkerk en mocht tevens een of twee kapelaans aanstellen, wier
benoeming jaarlijks moest vernieuwd worden. In oorkonde nr. 9 van 29 juni 1275
treedt Mathias als pastoor op en Nicolaus als kapelaan; op 5 november 1279 (oorkonde
nr. 11) treffen we weer Mathias als pastoor, maar nu ook Gerardus als kapelaan aan.
Tenslotte, in oktober 1284 oorkondt begijn Katharina van Zerkingen haar testament
en begiftigt o.a. ‘fratri Gerardo de sancto Trudone monacho alnensi’ met vijf Luikse
gulden (oorkonde nr. 13). Deze laatste was bijgevolg een cisterciënzer van de abdij
Aulne (gemeente Thuin in Henegouwen); indien Katharina van Zerkingen haar
vroegere kapelaan (oorkonde nr. 11) die vijf gulden zou geschonken hebben, dan
kan kapelaan Gerardus als cisterciënzer onmogelijk de dichter van Lutgard en
Christina zijn. De zoektocht naar een historische Geraert blijft dus een hachelijke
onderneming.
Toen J. Goossens in 1984 een aantal literairhistorische vragen rond Middelnederlandse
Maaslandse heiligenlevens behandelde, stelde hij vast dat het leven van Christina
primair bestemd was om gelezen te worden, de Lutgard daarentegen voor mondelinge
voordracht: ‘Van twee teksten, die voor intern gebruik in hetzelfde klooster bestemd
waren, werd de ene gelezen, de andere voorgedragen’ (blz.295). Goossens'
interpretatie van Lutgard als voorleestekst werd daarna bevestigd door A. de Man:
‘In de bewerking daarentegen lijkt uitdrukkelijk een voordrachts- of voorleessituatie
verondersteld te worden’ (blz. 140). Ook de punctuatie, zoals door M. Gysseling
beschreven, sluit daarbij aan met o.a. een komma voor een rust binnen een vers en
drie punten voor een langere pauze op het einde van een vers. Volgens de reconstructie
van M. Gysseling bevatte de codex tenminste 148 folio's. Het grootste gedeelte van
de codex werd ingenomen door de Lutgard (102 folio's), die trouwens voorafging
aan de Christina (46 folio's). Het is duidelijk dat Lutgard de centrale tekst van de
codex is en bijgevolg ook dat de codex een handschrift voor mondelinge voordracht
was. Toen Femine van Hoye een leestekst van de vita van Christina door broeder
Geraert liet vervaardigen, wenste haar convent ook over een voordrachttekst met de
vita van Lutgard te beschikken, tot stichting niet alleen van de gemeenschap van
Mielen, maar ook van leken-toehoorders. Waarom de benedictinessen van Mielen
als voorleestekst de voorkeur gaven aan de vita van Lutgard, zou kunnen verklaard
worden uit het slot van het eerste boek, waarin Maria aan Lutgard belooft dat zij de
benedictinessen van St.-Catharina onder haar speciale hoede zou nemen (I, vs. 1378
e.v.). Bij die keuze speelde waarschijnlijk ook de extravagantie van Christina een
rol, zoals J. Goossens al suggereerde.
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2.2.3 Het Leven van Sint-Trudo.
Fragmenten van ca. 1400 van een Middelnederlandse berijming van de Vita sancti
Trudonis van Theodoricus van Sint-Truiden kwamen in 1961 in het bezit van de
Koninklijke Bibliotheek in Brussel (IV 175). Het zijn in totaal 384 verzen waarvan
een gedeelte slecht leesbaar is. Uit de bewaarde fragmenten kan niet afgeleid worden
of het hier een voorleestekst betreft en evenmin is het duidelijk hoe oud de
oorspronkelijke berijming is. Rond het midden van de vijftiende eeuw werd de
berijming tot proza herwerkt. Ook die bewerking is slechts gedeeltelijk bewaard in
fragmenten van een handschrift van ca. 1470, die door Kamiel Stevaux in Melveren
ontdekt werden (Brussel, Koninklijke Bibliotheek IV 174).

2.2.4 Enkele conclusies.
Van de vier Middelnederlandse heiligenlevens waren er twee voor voorlezing bestemd.
De auteur van de oudste Vita Lamberti (8ste eeuw) schreef dat het passend zou zijn
op de feestdagen van de heiligen aan de verzamelde gelovigen over hun daden te
verhalen: ‘Ergo dignum esse credimus ut quotiescumque sanctorum solemnia curriculo
anniversario coelebramus ex eorum gesta aliqua ad oedificationem convenientes
christiani in domini laudibus recitare.’ De Gesta abbatum Trudonensium verhalen
dat abt Rodulf in de vita van Sint-Trudo las dat het eerste altaar aan de heiligen
Quintinus en Remigius was toegewijd. Om de uitgestorven verering van Quintinus
nieuw leven in te blazen, schreef hij ‘een mooie tekst over zijn martelaarschap en
liet zijn feestdag plechtig vieren met antifonen, responsoria en welluidende hymnen’
(blz.129). De Middelnederlandse voorleesteksten vervulden dezelfde functie: de
cultus van een plaatselijk vereerde heilige bevorderen. Het zou bovendien naïef zijn
die verering los te koppelen van het materiële welzijn van een kapittel of
kloostergemeenschap. In het dertiende boek van de geciteerde Gesta abbatum
memoreert de eerste continuator dat de offergaven op het altaar bij het graf van de
H. Trudo lange tijd alle noodwendigheden van de kloostergemeenschap konden
dekken.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het verzoek tot Hendrik van Veldeke om
de Sint-Servatiuslegende te berijmen, uitging van de koster van de Sint-Servatiuskerk
en van Agnes, gravin van Loon. In de meeste kapittelkerken was de koster belast
met de zorg voor de kerkschat, de boeken voor de eredienst, de gewaden en de
relikwieën. Hij moest tevens instaan voor de verlichting, wat in die tijd belangrijke
uitgaven vergde. En bij speciale diensten was er ook voor de koster wel eens een
extraatje! Gravin Agnes van Loon was de dochter van Folmar VI van Metz en van
Mathilde van Dabo-Moha en was gehuwd met Lodewijk I graaf van Loon. Die laatste
had kort vóór 1146 gepoogd de jurisdictie van Vlijtingen wederrechtelijk aan het
Maastrichtse Sint-Servaaskapittel te onttrekken. Hij overleed op 11 augustus 1171
en werd opgevolgd door zijn zoon Gerard I, graaf van Loon van 1171 tot 1194. Agnes
van Loon treedt samen met haar zoon nog in oorkonden van 1171 tot 1175 op; in
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Baerten bezat Gerard I alleszins in 1190 het koninklijke deel van Maas-
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tricht, dat tot ca. 1170 door de graven van Namen in leen werd gehouden. Het
keizerlijke of koninklijke deel bestond uit de parochianen van de Sint-Servatiuskerk,
de rechterlijke macht over de inwoners en de zogenaamde Vroenhof, nl. de oude
koninklijke fiscus. Tussen 1170 en 1190 heeft Gerard I het koninklijke deel verworven
- zijn zoon Lodewijk II zal het in 1204 aan de hertog van Brabant verliezen - en dat
valt samen met de periode, waarin de Sint-Servatiuslegende zou gedicht zijn. Het
verwerven van Maastricht door haar zoon lijkt me voor Agnes van Loon een
belangrijker motief om Hendrik van Veldeke een berijmde vita van Sint-Servatius
te laten schrijven, dan het feit dat de Latijnse Servatius met haar geboortestad Metz
verbonden is.
Dat uit de Latijnse vita in de Sint-Servatiuskerk werd voorgelezen, mogen wij als
zeker aannemen. Mij is geen uitgave van een oude ordinarius van de
Sint-Servatiuskerk bekend; maar in de door Tagage uitgegeven ordinarius van de
Maastrichtse O.-.L.-Vrouwkerk uit het derde kwart van de veertiende eeuw worden
op 13 mei en gedurende het octaaf ‘lectiones de vita sancti Servatii’ vermeld. Wij
mogen bijgevolg hetzelfde voor de Servatiuskerk aannemen. Indien ook de
Middelnederlandse Servatiustekst diende om voorgelezen te worden, nl. aan ‘den
ongheleerden luden’(I, 180), dan moet men zich de vraag stellen of die tekst in zijn
geheel of in twee delen werd voorgelezen. Sint-Servatius' plechtig feest (met octaaf)
werd gevierd op 13 mei, zijn translatie op 7 juni. Het is bijgevolg mogelijk dat de
lectuur werd opgesplitst en dan komen ook de twee, in sommige verzen gelijkluidende,
epilogen tot hun recht.
In zijn reeds geciteerde literairhistorische vragen meent Jan Goossens dat het ernaar
uitziet ‘dat er een chronologische kloof tussen de verslegende en de prozalegende
heeft bestaan’ (blz.288). Indien men alleen rekening houdt met de ontstaansperiode
van beide soorten legenden, heeft hij uiteraard gelijk. Maar indien men de receptie
en het leven van de teksten in het oog houdt, verdwijnt die kloof. Het door hem
vermelde handschrift Vaalbeek, Minderbroedersklooster A 21 dateert van ca. 1470
en ca. 1500 en stamt uit het Maastrichtse begaardenklooster. Het bevat o.a. een
Middelnederlandse vertaling van een bewerking van de Vita sancti Servatii van
Jocundus. Eveneens van ca. 1470 dateert het handschrift met de Servatius van Hendrik
van Veldeke en het werd geschreven in hetzelfde begaardenklooster. Daar had
Veldekes Servatius niet meer de functie van een voorleestekst, maar werd hij
opgenomen in een codex met heiligenlevens: Vita et miracula sanctae Genovevae
virginis en de Vita, miracula et translatio sancti Servatii van Jocundus. J. Deschamps
denkt voor de herkomst van de codex met de fragmenten van de proza-Trudo aan
het Sint-Truidense klooster Sint-Luciëndal; uit datzelfde klooster stamt een Gents
handschrift (Universiteitsbibliotheek 896) met gedeelten uit de Legenda aurea van
Jacobus de Voragine en andere heiligenlevens. Ook dat handschrift dateert Deschamps
op ca. 1470. In de 15de eeuw werden blijkbaar in de kloosters omvangrijke
verzamelhandschriften met Latijnse en Middelnederlandse heiligenlegenden
aangelegd. De talrijke 15de-eeuwse prozalegenden hoeven m.i. niet op ‘een wijziging
in de literaire vormwil’ terug te gaan. Men schreef weliswaar geen nieuwe berijmde
heiligenlegenden, maar men kopieerde en las
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wel de verslegenden. Dat de berijmde vita van Sint-Trudo tot proza werd herwerkt,
kon ook gebeuren omdat alle andere vitae in dat manuscript prozateksten waren.
Blijkbaar zocht men alle mogelijke vitae bij elkaar ... en redde daarbij ook de volledige
tekst van de berijmde Sint-Servatiuslegende. Indien die voorliefde voor prozalegenden
zo uitgesproken was, zou ons nu uit het begaardenklooster alleen nog een
prozabewerking van Veldekes Servatius resten! Datzelfde verzamelen van
heiligenlegenden stelt men ook in de Latijnse overlevering vast. Zo kopieerde de
reguliere kanunnik Joannes Reys (+ 1454) van het Tongerse klooster Ter Nood Gods
drie delen met heiligenlevens, waarvan één in Brussel, Koninklijke Bibliotheek II
3028 bewaard bleef.

2.3 Sermoenen.
In de Middelnederlandse literatuur draagt een bekende prekenverzameling de naam
van Limburgse Sermoenen. Zij heeft die naam te danken aan de uitgever ervan, J.H.
Kern. Tot voor kort dateerde men de codex ca. 1400; op basis van zijn recent
onderzoek komt J.P. Gumbert tot de conclusie dat een datering ‘eind 13de eeuw’
aannemelijker is, al wil hij ze ‘officieel iets ruimer’ als rond 1300 formuleren. Het
handschrift van deze prekenverzameling behoorde ooit toe aan het klooster
Maagdendries in Maastricht, maar op het dekblad achteraan staat een volgens Gumbert
14de-eeuwse schuldnotitie, die dezelfde namen bevat als een aantekening in het nog
te vermelden (3.5) Münchense handschrift van Alexanders Geesten , dat uit de streek
van Kleef en Gulik stamt. De Limburgse Sermoenen zijn een boeiende maar
gecompliceerde collectie. In de 13de eeuw werd een verzameling Middelhoogduitse
preken verzameld, die waarschijnlijk de schriftelijke neerslag zijn van sermoenen
van de franciscaan Berthold van Regensburg (ca. 1210-1272). Ze worden naar de
herkomst van het beste handschrift ervan ‘Sankt Georgener Predigten’ genoemd
(benedictijnenklooster St. Georgen im Scharzwald). In het Nederlands zijn er
verscheidene handschriften met grote delen van deze Sankt Georgener Predigten
bewaard, waaronder het Maastrichtse het belangrijkste is. Een handschrift, waarvan
de taal Gelders was, berustte vroeger in Berlijn (Preussische Staatsbibliothek Ms.
germ. quart. 1087), maar is sinds de laatste oorlog onvindbaar. De Maastrichtse codex
bevat 32 preken van de Sankt Georgener-verzameling. Of die 32 preken rechtstreeks
in Limburg uit het Middelhoogduits zijn vertaald, dan wel een Limburgs afschrift
zijn van een Middelnederlandse vertaling die elders tot stand kwam, is nog niet
opgelost. Maar ook in het tweede geval blijft het handschrift voor ons belangrijk. Zo
vinden wij tussen de 16 andere preken ervan, die niet op de Middelhoogduitse
teruggaan, Van seven manieren van heileger minnen van Beatrijs van Nazareth en
een sermoen waarin de tiende brief van Hadewijch is opgenomen. In de toegevoegde
sermoenen bevat het handschrift bijgevolg een aantal Brabantse teksten. Het tweede
gedeelte van het handschrift bevat een Paasspel van 1500 verzen, maar in Ripuarisch
dialect en waarvan het laatste stuk ontbreekt. De codex is bijgevolg een mooie
illustratie van gelijktijdige ontlening van westelijke en oostelijke teksten.
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2.4 Conclusies.
Voor het geval dat de Limburgse Sermoenen niet zouden zijn vertaald in het gebied
tussen Maastricht en Geldern, waarnaar de Haagse en Berlijnse manuscripten
verwijzen, dan hebben hebben onze streken alleen een bijdrage tot de heiligenlevens
geleverd. Het oudste werk dateert van einde 12de eeuw (Servatius), de volgende zijn
een eeuw jonger (Christina en Lutgard). Van de fragmenten van de Trudolegende is
het niet duidelijk of ze daartussen dan wel daarna berijmd zijn. Samen met het Luikse
Diatessaron leveren zij bovendien van 1170 tot 1400 de enige handschriften uit ons
gebied, die geestelijke teksten in de volkstaal bevatten! Dat is te weinig om van een
bloeiperiode en bijgevolg ook om van een terugval te kunnen spreken. En hoe is de
situatie na 1400? Van de toch wel rijke collectie Middelnederlandse handschriften
uit beide Limburgen, die in 1954 werd samengebracht, nadien door Jan Deschamps
nog met latere ontdekkingen werd aangevuld, zijn het merendeel religieuze teksten.
Maar bijna alle codices dateren uit de tweede helft van de 15de eeuw en het grootste
deel van die collectie werd geleverd door vooral het Sint-Agnesklooster van Maaseik
en in mindere mate door de begaarden van Maastricht, Sint-Catharinadal van Hasselt
en het klooster Jerusalem van Venray. Behalve de begaarden, die in de 13de eeuw
al in Maastricht waren maar blijkens de bewaarde handschriften hun bibliotheek
eerst uitbouwden na hun aansluiting bij het kapittel van Zepperen in 1450, zijn het
alle drie stichtingen uit de periode 1420-1430. Het gros van de handschriften na 1400
is afkomstig van vrome, eenvoudige kloosterlingen die met laken weven en garen
spinnen in hun levensonderhoud voorzagen en zelf geen geestelijke literatuur
schreven, maar aannamen en verzamelden wat hen van elders door o.a. Moderne
Devotie en Brabantse mystiek werd aangereikt. Uit rijke en bekende abdijen als
Roermond, Aldeneik, Susteren, Hocht, Herkenrode, Thorn, Kloosterrade en
Sint-Truiden bezitten wij haast niets.
Of die vaststellingen verband houden met een wisseling van invloedssferen -het
westen in plaats van het oosten - betwijfelen wij ten zeerste. Arnold van Rummen,
kleinzoon van Arnold IV graaf van Loon (1223/27-1267/78) en in 1362-1366 de
laatste pretendent van het graafschap Loon vooraleer het naar de prins-bisschop
overging, was een bemiddeld man en heeft een aantal prachtige religieuze Latijnse
handschriften laten vervaardigen, waaronder een tweedelig missaal. Recent
kunsthistorisch onderzoek heeft aangetoond, dat die manuscripten waarschijnlijk in
Sint-Truiden werden geschreven en verlucht en dat het scriptorium een sterke
Rijnlandse en vooral Keulse invloed onderging. Dat wijst erop dat de banden met
het oosten rond het midden van de veertiende eeuw nog niet verbroken waren.

3. De ridderromans.
3.1 De Eneide van Hendrik van Veldeke.
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liet lezen en zien aan de gravin van Kleef. Bij gelegenheid van
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haar bruiloft in 1174 werd het handschrift gestolen; eerst negen jaar later kreeg
Veldeke het terug en kon hij het in dienst van paltsgraaf Hermann von Thüringen
voltooien. Van zijn werk bleven zeven volledige handschriften bewaard en zes
fragmenten. Hoe echter het Kleefse deel er oorspronkelijk heeft uitgezien, is een
vraag die onder filologen nog altijd veel discussies veroorzaakt en de kritische editie
van Frings-Schieb heeft ook hier geen oplossing gebracht. Voor ons doel is echter
van belang voor ogen te houden dat Hendrik van Veldeke voor de gravin van Kleef
de Franse ‘Roman d'Eneas’ bewerkte en dat zijn werk in 1174 al bijna 11000 van de
uiteindelijke 13500 verzen telde.

3.2 Floyris ende Blantseflur.
Voor 1877 werden in de stadsbibliotheek van Trier uit twee drukken van 1503
fragmenten van 3 teksten ontdekt, die vroeger tot hetzelfde handschrift behoorden;
daaronder een fragment van een dubbelblad met 368 verzen van een bewerking van
de Franse roman Floire et Blancheflor (Trier, Stadtbibliothek, Mappe X, nr.13). Deze
werd eerst na de Roman d'Eneas (1155-1160) en waarschijnlijk kort na 1173 voltooid.
De Trierse fragmenten worden door M. Gysseling tussen 1200-1225 gedateerd. Zij
zijn echter een door een Middel-duitse kopiïst vervaardigd afschrift, waarvan de
oudere taallaag verwijst naar de streek van Krefeld-Viersen. Daardoor zijn 1173 en
1225 de termini voor de Nederrijnse Floyris en kan zijn dichter een tijdgenoot van
Hendrik van Veldeke geweest zijn. Zijn werk staat nog buiten de vernieuwing die
Hendrik van Veldeke heeft gebracht: het heeft nog geen zuivere eindrijmen maar
assonanties. Zulks betekent niet noodzakelijk dat de Floyris ouder is dan het oeuvre
van Hendrik van Veldeke, vermits ook nog later assonanties worden aangetroffen.

3.3 De Aiol.
Van de Franse ridderroman Aiol et Mirabel werden tussen 1858 en 1953 op
verschillende plaatsen 24 fragmenten van een Middelnederlandse bewerking ontdekt,
die alle tot hetzelfde handschrift hebben behoord. De eerste fragmenten werden door
F. Deycks in 1858 uitgegeven; ze werden losgemaakt uit archiefstukken van de
commanderij van Bernissem, nl. in dat deel dat zich toen (tot 1926) in het
Provinzialarchiv van Düsseldorf bevond. Een tweede reeks fragmenten zijn in 1863
ontdekt in een gichtboek van Diepenbeek, dat de jaren 1534-1549 bestreek. De derde
reekskomt eveneens uit registers van Bernissem, nl. uit het deel dat voor 1926 al in
het Rijksarchief in Maastricht aanwezig was. Zij werden er vóór 12 maart 1876 door
archivaris G.D.L. Franquinet ontdekt en aan J.B. Bormans afgestaan. Op die dag
schrijft Bormans immers aan Mathias de Vries: ‘Morgen, maendag, zal ik in een
goeden omslag de strookjes, gelijk ze mijn vriend Franquinet mij bragt (Archiviste
te Maastricht) naer het postbureel zenden’ (Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk.
1867, brief nr.9). Al die fragmenten berusten nu in Leiden, Universiteitsbibliotheek
B.P.L. 1049. In 1953 werden in het Rijksarchief in Hasselt uit het van Maastricht
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fragmenten door Jan Deschamps ontdekt, die nu in Brussel berusten (Konink-
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lijke Bibliotheek IV 816, olim Hasselt, fragm. neerl.6; Gysseling gebruikt nog deze
oude signatuur).
De Franse ridderroman Aiol et Mirabel werd niet zo heel lang vóór 1173 geschreven.
De fragmenten van de Middelnederlandse bewerking dateren van 1220-1240.
Voor wie was het netschrift van de Aiol bestemd? Volgens J. Deschamps in 1956
kan het behoord hebben tot de bibliotheek van de commanderij Bernissem, waarvan
de registers ons de meeste fragmenten hebben geleverd. Het gichtboek van Diepenbeek
kon volgens hem in Bernissem gebonden zijn, omdat Ouden Biezen ook in
Diepenbeek eigendommen bezat. Maar het probleem voor Deschamps was dat
Bernissem jonger is dan het handschrift; in zijn Hasseltse catalogus van 1954 gaf hij
immers nog ca. 1210 als datering en Bernissem werd enige tijd voor 1240, Ouden
Biezen in 1220 gesticht. Het handschrift zou bijgevolg door een ridder bij zijn intrede
in de Duitse Orde zijn meegebracht. Die had het ‘in een kloosterscriptorium met
ervaren kopiïsten (...) laten vervaardigen. Het ligt voor de hand dat we hier in de
eerste plaats aan het scriptorium van de Abdij van Sint-Truiden denken’ (blz.17). In
hun uitgave van 1966 hebben J. Deschamps en M. Gysseling de datering ca.
1220-1240 vooropgezet en daarmee was een herkomst uit Ouden Biezen wel mogelijk:
‘Waarschijnlijk is het handschrift dus gescheven te Oudenbiezen (gesticht in 1220
en waarvan Bernissem een afhankelijkheid was). Ook het dichtwerk zal daar bijgevolg
gedicht zijn door een broeder die uit de streek van Venlo herkomstig was’ (blz.
11-12). In zijn Corpus rept M. Gysseling met geen woord over Ouden Biezen.
Laten wij het herkomstprobleem op een andere manier benaderen. In hun uitgave
van 1966 hebben Deschamps en Gysseling de fragmenten genummerd, de oude
foliëring opgenomen en zo mogelijk aangeduid uit welk register ze komen. Daarmee
kunnen wij volgend schema samenstellen:
Fragment
2

Folio's
95r-95v

Datering register
1585

4

104r-104v

1582

7

?

1583

8-9

123r-124v

1580

127r-128v
De plaatsing van de fragmenten, waarvan men weet uit welk register ze afkomstig
zijn, laat vermoeden dat het handschrift bij de binder op zijn voorplat lag, vermits
folio 128 in 1580 en folio 95 in 1585 verwerkt werden. De in 1580 gebruikte
fragmenten zijn o.a. een volledig en een gedeeltelijk dubbelblad, wat bewijst dat de
bladen niet uit de band gesneden werden, wat bij Lutgard en Christina wel gebeurde,
maar als losse katernen voorhanden waren. In onze hypothese heeft de binder tussen
1580 en 1585 tenminste 34 bladen verwerkt. Op een volledig blad stonden volgens
de berekeningen van J. Deschamps gemiddeld 70 verzen of 2380 op 34 bladen en
alle fragmenten van
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Bernissem en Diepenbeek samen hebben maar 780 verzen opgeleverd! Bovendien
heeft men heel het archief van Ouden Biezen en onderhorige commanderijen in 1953
systematisch onderzocht. Mij lijkt het bijgevolg waarschijnlijker dat het handschrift
van de Aiol in het bezit was van een boekbinder, bij wie Bernissem zijn registers liet
binden. Welke plaats neemt dan het register van de schepenbank van Diepenbeek
in? Indien het kort na zijn voltooiing (1549) werd ingebonden, zouden wij op basis
van ons schema moeten aannemen dat een losse katern niet meer op zijn plaats lag,
vermits in het gichtboek fragment nr.3 werd verwerkt. In 1956 heeft Jan Deschamps
aangenomen dat het handschrift uit quaternen bestond; dat schijnt echter niet te
kloppen. Fragment 8 en 9 zijn dubbelbladen met doorlopende tekst, d.w.z. de tekst
van folio 124r volgt op 123v en 128r op 127v. Dat is slechts mogelijk indien beide
dubbelbladen het midden van een katern waren, nl. een katern met de bladen
122-123-124-125 (bindkoord tussen 123 en 124) en een volgende katern met de
bladen 126-127-128-129 (bindkoord tussen 127-128). Het hele handschrift of een
deel ervan bestond alleszins uit katernen met twee dubbelbladen of duerniones en
die konden in ongebonden vorm gemakkelijker verlegd worden. Maar zelfs indien
het Diepenbeekse gichtboek eerst tussen 1580 en 1585 werd gebonden, dan houdt
het nog geen verband met Ouden Biezen. De gichtregisters hoorden toe aan de
schepenbank, die afhing van de plaatselijke heer. Ouden Biezen bezat in Diepenbeek
wel heel wat gronden, o.a. het uitgebreide hof van Kaatsbeek op de grens met Genk,
maar de twee delen van de gedeelde heerlijkheid werden eerst in 1663 en 1679 door
de commanderij van Ouden Biezen verworven. Het is aannemelijker dat de fragmenten
in de 16de eeuw bij een boekbinder berustten die zowel het gichtboek van Diepenbeek
als de registers van Bernissem heeft gebonden. Indien het gichtboek rond 1549 werd
ingebonden, dan heeft hij ongeveer veertig jaar die fragmenten in registers (en boeken)
verwerkt. Door onze voorstelling vervalt elk verband met Ouden Biezen. Met Jan
Deschamps denken wij wel dat het geschreven werd in opdracht van en bestemd was
voor een edelman.

3.4 Tristant.
Van ca. 1250 dateren 158 verzen van die Keltische roman, bewaard op een
perkamenten blad dat kort vóór 1881 in een druk van 1514 uit de bibliotheek van
het domkapittel in Praag werd losgemaakt en nu in Wenen berust (Österreichische
Nationalbibliothek, Ser. nov. 3968). Volgens de taalkenmerken hoort de Tristant
thuis in de streek van Arnhem-Nijmegen-Elten.

3.5 Receptie van ridderverhalen van elders.
Tot de verliezen van de Berlijnse Preussische Staatsbibliothek onder de tweede
wereldoorlog behoort een fragment van een episch werk (Ms. germania quarto
1303,1), waarin de namen Claredamye en Meliantwier op een Franse bron kunnen
wijzen. Te oordelen naar de spelling dateerden de fragmenten volgens M. Gysseling
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van 1200-1250; de taal ervan is Nederrijns, maar het oorspronkelijke werk zou in de
IJzelstreek thuishoren.
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Als parodie van de epische verhalen en van de hoofse maatschappij genoot ook de
Reinaert heel wat belangstelling. Uit de streek van Geldern-Kleef bleef een fragment
van een handschrift bewaard van ca. 1260-1280 (Rotterdam, Gemeentebibliotheek
96 B 5). Een ander, omvangrijker fragment, van ca. 1275-1300 uit Nederlands
Limburg berust in Darmstadt, Hesssische Landes-und Hochschulbibliothek 3321.
Van de Frankische ridderroman Karel ende Elegast zijn wat de handschiftelijke
overlevering betreft, slechts fragmenten van vijf codices teruggevonden. Van drie
fragmenten verwijst de taal naar een Limburgse herkomst. Het oudste ervan dateert
van ca. 1370; het berust in de Koninklijke Bibliotheek in 's-Gravenhage (131 D 5)
en werd waarschijnlijk losgemaakt uit een boekband van de zending boeken en
handschriften die de Haagse K.B. in 1839 uit Maastricht ontving. De twee andere
Limburgse fragmenten dateren van ca. 1390 en worden bewaard in Brussel,
Stadsarchief, 1645 en München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. germ. 5249, nr.69.
Schreef Hendrik van Veldeke het grootste deel van zijn Eneide voor de gravin van
Kleef, dan bleef in het gebied Kleef, Geldern, Gulik zelfs in de 15de eeuw interesse
voor de behandeling van klassieke stof naar Franse modellen. Van ca. 1400 dateert
het enige volledige afschrift van Alexanders Geesten (1257-1260) van Jacob van
Maerlant, die daarmee de Alexandreis (1177/1178) van Gautier de Chatillôn bewerkte.
Het handschrift is afkomstig uit de streek tussen Kleef en Gulik en berust nu in
München (Bayerische Staatsbibliothek, Cod. germ. 41).
Eveneens van Jacob van Maerlant is Die historie van Troyen naar de Roman de Troie
(1155-1160) van Benoît de Sainte Maure. Het enige handschrift daarvan werd ca.
1470 tussen Kleef en Geldern geschreven, berustte lange tijd in Schloss Wissen bij
Kevelaer en nu in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel (IV 927).
Van einde 15de eeuw dateren tenslotte negen papieren bladen van het Roelandslied
, rond 1861 door J. Daris in het archief van de collegiale Sint-Odulphuskerk in
Borgloon ontdekt. De fragmenten worden nu in Amsterdam bewaard
(Universiteitsbibliotheek I A 241).

4. De lyriek.
Sommigen beschouwen de lyriek van Veldeke als jeugdwerk, dat nog met de
plaatselijke traditie van danslied en spreuken verbonden is, maar desondanks door
zuivere rijmen en formele gaafheid uitmunt. Van al die opvattingen, waartoe trouwens
T. Frings en G. Schieb hebben bijgedragen, schijnt echter weinig overeind te blijven.
De bewaarde gedichten zijn in verschillende perioden geschreven en wijzen op een
ontwikkeling, die de houding van de dichter tegenover de hoofse liefde wijzigt; ze
wortelen helemaal niet in de volkskunst. De gedichten van Veldeke zijn alleen in
Middelhoogduitse handschriften over-
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geleverd en of hij ze ooit in het Maaslands (Limburgs) zou geschreven hebben, is
een ontbeantwoorde vraag.
Evenmin duidelijkheid heerst er rond de zogenaamde Lundse minneliederen. Zij zijn
slechts gedeeltelijk leesbaar en komen voor op een perkamenten dubbelblad van ca.
1320, dat in 1925 door E. Rooth in de universiteitsbibliotheek van Lund werd ontdekt.
Kort vóór 1378 stelde de wapenheraut van het hertogdom Gelre een wapenboek
samen (Brussel, Koninklijke Bibliotheek 15652-56). Die wapenkundige ambtenaar
in dienst van het hof van Gelre beschrijft daarin niet alleen de wapenschilden van
adellijke personen (2de deel), maar heeft in het eerste deel ook een aantal gedichten
opgenomen, waaronder het langere gedicht Van den ever en wapendichten op de in
de slag bij Stavoren (1345) gesneuvelde ridders. De anonieme heraut van Gelre heet
elders heraut Beyeren quondam Gelre en stelde als zodanig het Wapenboek van
Beyeren samen. Men neemt nu aan dat de gedichten het werk zijn van die wapenheraut
en dat die in werkelijkheid Claes Heynensoen (ca. 1340/1345-1414) heette, die eerst
als ambtenaar verbonden was aan het hof van Mechteld van Gelre en nadien in dienst
trad van Albrecht van Beyeren, graaf van Holland.

5. Medico-astrologische raadgevingen.
In vele kalenders van middeleeuwse handschriften worden aan het begin van elke
maand in Latijnse hexametrische verzen de ongeluksdagen of dies aegyptiaci vermeld.
Van de kalender in een handschrift van Oxford (Bodleian Library, Junius 83) werd
niet alleen gebruik gemaakt om astrologische gegevens mee te delen, maar daarin
werden tevens per maand geneeskundige raadgevingen verstrekt. Dergelijke medische
teksten zijn uit de Latijnse literatuur al bekend uit de 8ste eeuw (Regimen duodecim
mensium), maar het Oxfordse regimen behoort tot de oudste Middelnederlandse
teksten op dat gebied. De kalender dateert van 1253 en het regimen werd kort daarna
geschreven. Dat wij het hier onder de literaire teksten behandelen, is te verklaren
door het feit dat de medische raadgevingen berijmd zijn; zij vertonen gedeeltelijk
assonanties en bijgevolg pre-Veldekiaanse rijmen. Volgens M. Gysseling verwijst
de taal van de gezondheidsregels naar de streek van Venlo-Straelen. Over de herkomst
van de kalender - kalenders kunnen gelokaliseerd worden op basis van de erin
vermelde heiligen - bestaat er nog onenigheid. Gysseling dacht in zijn bijdrage over
Limburgse teksten in eerste instantie aan Ouden Biezen, daarna aan het
Sint-Servaasklooster in Utrecht. J.P. Gumbert trok dat in twijfel en vermoedde dat
de kalender in Susteren thuishoorde. Tenslotte toonde A. Monna aan dat de Oxfordse
kalender wel degelijk voor een klooster van de cisterciënzerorde bestemd was en dat
een aantal vermeldingen duidelijk naar het Sint-Servaasklooster in Utrecht verwijzen.
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6. Didactische werken.
Een in Hannover berustend handschrift (Niedersächsische Landesbibliothek, IV 369)
bevat drie prozateksten die door dezelfde kopiïst geschreven zijn. Het werd rond
1270-1290 geschreven en taal en spelling horen thuis in de streek van Geldern. De
drie teksten, Moraalboek, Spreuken en Bestiaire d'Amour gaan waarschijnlijk allemaal
terug op Franse voorbeelden. Het Moraalboek is een pedagogische compilatie naar
het voorbeeld van Cicero's De officiis, de Spreuken die levenswijsheid en
raadgevingen bevatten, ontlenen grote delen aan de Enseignement Seneque en de
Bestaire vergelijkt de gedragingen van de dieren met de gevoelens en reacties van
de afgewezen minnaar. M. Gysseling neemt aan dat de vertaler tot het hofpersoneel
van Geldern behoorde en denkt daarbij vooral aan de hofkapelaan. Niets in het
handschrift staaft dat laatste, maar er zijn wel anologe voorbeelden. In zijn Naturen
Bloeme vermeldt Jacob van Maerlant dat de priester Willem Utenhove een Bestiaris
uit het Frans vertaalde en de kapelaan Wernher von Elmendorf (bij Oldenburg)
bezorgde rond 1170/1180 eveneens een Moraalboek, maar dan in versvorm. Dat het
luxueuze handschrift met zijn 57 miniaturen in het Bestiaire-gedeelte voor het hof
van Geldern bestemd was, lijkt zeer aannemehjk.

7. De invloed van de Slag bij Woeringen.
In ons overzicht hebben wij voor een aantal domeinen van de literatuur al enkele
conclusies geformuleerd. Ter beantwoording van de ultieme vraag of de Slag bij
Woeringen een invloed op de Maaslandse of Limburgse literaire cultuur heeft gehad,
brengen wij een aantal gegevens in kaart. Het eerste kaartje lokaliseert de
oorspronkelijke bijdrage van het gebied tussen Gete en Rijn tot de geestelijke
letterkunde. Die hoort thuis in Sint-Truiden (S) met Christina, Lutgard en de
Trudolegende. Maastricht (MT), verbonden met Tongeren (T) staat voor de
Servatiuslegende. Alle originele bijdragen op het gebied van geestelijke literatuur
kunnen bijgevolg op de linker Maasoever gesitueerd worden. I.v.m. de receptie van
geestelijke werken in de volkstaal, die elders ontstonden (kaart nr.2), zijn er vooreerst
de Wachtendonckse psalmen in Munsterbilzen (BI), verbonden met Krefeld (KR),
verder Sint-Truiden (S) met het Luikse Diatessaron en Maastricht (MT) en Geldern
(GE) voor de Limburgse Sermoenen. Zoals al uit onze conclusies i.v.m. de geestelijke
letterkunde bleek, stammen uit Venray (VR), Maaseik (MA), Hasselt (HA) en
Maastricht (MT) het merendeel van de Middelnederlandse handschriften na 1450.
Behalve het verloren Gelderse handschrift van de Limburgse Sermoenen moet
bijgevolg het grootste deel van de ‘geïmporteerde’ teksten eveneens op de linker
Maasoever gelokaliseerd worden.
Kaart nr.3 situeert de oorspronkelijke bijdrage tot de ridderromans: Arnhem (A) Nijmegen (N) - Elten (E) met de Tristant, Kleve (K) met de Eneide, Venlo (V) met
de Aiol, Krefeld (KR) - Viersen (VI) met de Floyris. Van al die werken is de Tristant
de jongste (ca. 1250). Voegen wij daarbij de overige
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door ons behandelde werken, nl. de Gezondheidsregels (Venlo-Straelen, kort na
1253) en de codex met het Moraalboek (Geldern, 1270-1290), dan zijn alle
niet-geestelijke oorspronkelijke werken in het Maas-Rijn-gebied tussen Krefeld en
Arnhem afkomstig en zij zijn alle ouder dan 1288.
Behalve de gedichten van de wapenheraut van Gelre hebben deze gebieden na
1288 geen enkele originele bijdrage tot de literatuur geleverd. Wel hebben zij
ridderromans van elders overgenomen, zoals kaart 4 duidelijk maakt: Kleve (K) Gulik (J) met Alexanders geesten en Kleve (K) - Geldern (GE) met de Historie van
Troyen en een Reinaert-fragment.
De chronologische samenhang tussen het verdwijnen van de hofliteratuur en de Slag
bij Woeringen lijkt me onloochenbaar. De belangrijkste verliezer van Woeringen
was precies de graaf van Gelre. Na Woeringen restte hem een financiële kater en hij
moest om zijn schulden te betalen zijn graafschap in pand geven aan zijn schoonvader
Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen. Tevens werd de druk van het graafschap
Gulik, dat tot het kamp van de overwinnaars in Woeringen behoorde en een uitweg
naar de Maas zocht, steeds sterker op het graafschap Gelre, wat in de 14de eeuw tot
belangrijk gebiedsver-lies leidde. De tegenstelling Gelre-Brabant zal de 14de-15de
eeuw blijven beheersen en beide gebieden in heel wat internationale conflicten doen
verzeilen.
Dat de hofliteratuur na Woeringen verdwijnt, schijnt m.i. bijgevolg minder te wijten
aan de Brabantse expansie, dan wel aan de verzwakking van Gelre dat blijkbaar een
centrale rol in die literatuur speelde. Onze interpretatie staat of valt met de uitkomsten
van het dialect-geografisch onderzoek van M. Gysseling, waartegen Jan Goossens
terecht heeft betoogd dat het uitgaat van een aantal hypothetische veronderstellingen.
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De beide Limburgen als dialectologisch slagveld
door H. Crompvoets
Algemeen
Wanneer men relevante literatuur naslaat over de geschiedenis van het
Zuidnederfrankisch, dat globaal gesproken de beide provincies Limburg omvat,
wordt men nogal eens geconfronteerd met militair jargon. Het oprukken of
terugdringen van klankverschijnselen van oost naar west, van west naar oost, van
het zuiden naar het noorden en van het noorden naar het zuiden verleidt menige
dialectoloog tot stoer taalgebruik. Ik citeer Frings1: ‘Im Südwesten ist die Maas von
Maastricht bis in die gegend Roermond-Venlo das schnell erstrebte und erreichte
Ziel; Ardennen und Maas bieten für einen kräftigen Stoß in Richtung Kleve sichere
Flankendeckung’ en Keulen als centrum van waaruit bepaalde klankverschijnselen
westelijk en noordelijk trokken, wordt genoemd ‘Sitz der Armeeleitung’. De
isoglossen worden ‘linies’ en de spanning tussen enerzijds het
Hoogduits/Middelfrankisch en anderzijds het Nederfrankisch/Brabants wordt
uitgedrukt in ‘stoot’ en ‘tegenstoot’. De beide provincies Limburg en het aangrenzende
Rijnland vormen als overgangsgebied het spanningsveld of slagveld waar de strijd
taalkundig uitgevochten wordt tussen het oosten en het westen. Het zijn de talrijke
isoglossen in beide provincies Limburg die nu nog getuigen van deze stille strijd om
macht.
Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de Slag bij Woeringen in 1288, waar
dezelfde invloedssferen in levenden lijve een strijd uitvochten, als een beslissend
moment gezien wordt in de machtsstrijd tussen wat men nu globaal zou noemen
(Hoog-) Duitse tegenover Nederlandse belangen. In dit spel om de macht speelt naast
wapengekletter ook de taal een belangrijke rol. Woeringen 1288 wordt dan ook voor
de taalkundige/dialectoloog een symbool van veranderingen: het opkomende westen,
Brabant en Vlaanderen, stoot op het machtige Duitse Rijk. Een aantal Limburgse
dialectologische echo's van de strijd tussen voornoemde twee machtsblokken wil ik
aan de orde stellen. Het zijn echo's vanaf de vroege tot in de late middeleeuwen.
Echo's die via de dialecten nu nog doorklinken in de taal van de Limburgse
dialectspreker. In dit verband wil ik mij beperken tot Limburgse echo's c.q. taallijnen
en de situaties in het aangrenzende Rijnlandse gebied er maar zijdelings bij betrekken.

Slag bij Woeringen in 1288
Een korte historische achtergrond.
Omdat ik geen historicus ben, wil ik mij niet wagen aan allerlei historische
bespiegelingen rondom ‘Woeringen’. Alleen om mijn dialectologisch verhaal
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in een geschiedkundig kader te plaatsen en ook vanwege de 700-jarige herdenking
van de Slag bij Woeringen, zal ik kort wat achtergrondinformatie geven.
Op 5 juni 1288 vond ten noorden van Keulen de Slag bij Woeringen plaats. Aan de
ene zijde streden de Aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westerburg, Reinald
I van Gelre, Hendrik en Walram van Luxemburg en Walram van Valkenburg, aan
de andere zijde Jan I van Brabant, graaf Van de Berg, de graaf van Gulik en de Stad
Keulen. Zoals bekend werd de slag gewonnen door hertog Jan I van Brabant en zijn
bondgenoten. Door deze overwinning kwam Brabant in het bezit van het hertogdom
Limburg en daardoor kreeg het de beheersing over de economisch belangrijke
handelsweg Brugge - Keulen2. Zowel de hertog van Brabant als zijn tegenstander de
graaf van Gelre hadden zich in de 13de eeuw ingespannen om delen van het
Limburgse gebied in handen te krijgen. Daarbij was voor de hertog van Brabant
Maastricht als belangrijkste Maasovergang het doel voor verdere verwezenlijking
van aspiraties naar bezitsuitbreiding ten oosten van de Maas3. Dit gebied, tussen Rijn
en Maas, vormde een betwist grensgebied tussen een Duitse, en een zogenaamde
‘Nederlandse’ invloedssfeer of anders uitgedrukt: betwist grensgebied tussen een
Brabants-Vlaamse invloedssfeer ten westen van de Maas en een
Hoogduitse/Middelfrankische invloedssfeer ten oosten en zuidoosten van de Rijn.
Hierbij moet men bedenken dat het huidige Belgisch Limburg heel wat van de
oostelijke aanvalsgolven overgenomen heeft. Op de dialectologische konsekwenties
kom ik nog terug. Op de kaart TERRITORIA OMSTREEKS 13004, die de situatie
weergeeft 12 jaar na de Slag bij Woeringen, bespeuren we voor Belgisch Limburg
alleen Brabantse invloed in Diepenbeek en Hasselt. Het opvallende is verder op de
kaart dat er ten westen van de Maas twee grote politieke eenheden zijn nl. het
hertogdom Brabant en het graafschap Loon. Daartegenover is het huidige Nederlands
Limburg een lappendeken van graafschappen en heerlijkheden (zie kaart
TERRITORIA OMSTREEKS 1300)5. Het is deze politieke lappendeken die ook zal
uitgroeien tot een dialectologische lappendeken die tot in de twintigste eeuw zal
blijven bestaan (zie kaart ISOGLOSSEN IN NEDERLANDS LIMBURG)6. Plaatsen
die na 1200 in het bezit komen van stedelijke rechten en een zekere centrumfunctie
gaan vervullen, zijn: Maastricht, Roermond, Venlo, Sittard, Montfort, Nieuwstad,
Echt, Thorn, Weert, Valkenburg, 's-Hertogenrade en Dalhem. In Nederlands
Noord-Limburg had Venray een bepaalde centrumfunctie maar het was geen stad,
evenzo Heerlen7.
Men moet niet denken dat de Slag bij Woeringen een abrupt einde betekent van de
Duitse invloed in de Limburgen. Petri8 stelt zelfs dat een zo belangrijke gebeurtenis
als de Slag bij Woeringen de bestaande verbanden tussen de oostelijke Nederlanden
en het Rijnland op geen enkele wijze heeft verbroken. ‘Für das Verhältnis zwischen
Brabant und den Reich war die Schlacht überhaupt ohne Folgen’, zegt hij
concluderend. Daartegenover staat dat de Brabantse hertogen in de loop van de
veertiende eeuw de volgende bezittingen kregen in het ‘Land van Overmaas’9: het
hertogdom Limburg met Sprimont, het
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graafschap Dalhem, het Land van 's-Hertogenrade en het plaatsje Kerpen, het
graafschap Valkenburg, de kastelen, gebieden en plaatsen Millen, Gangelt en
Waldfeucht, de belangrijke, versterkte tolplaats Wassenberg en het plaatsje
Lommersum. De Brabantse invloed in het Zuidnederfrankisch gebied was niet meer
weg te denken. In zoverre vormde 1288 wel degelijk een keerpunt: de politieke
opmars uit het oosten werd voorgoed gestuit en tevens werden toen de kiemen gelegd
voor de uiteindelijke integratie van de Limburgen in de Nederlanden10.
Wat de taalkundige situatie betreft kan ik nu al, in deze fase van mijn verhaal, zeggen
dat de Hoogduitse en Rijnlandse invloed heel lang heeft doorgewerkt in de beide
provincies Limburg. Daartegenover stond een veel schralere expansie vanuit Brabant
en Vlaanderen.
In die oostelijke expansie speelde Keulen een zeer belangrijke rol. Vanaf de Romeinse
tijd liepen vanuit Keulen belangrijke handelswegen naar het westen11: de weg Keulen
- Aken - Maastricht - Leuven via Sint-Truiden, de weg Keulen - Aken - Maastricht
- Hasselt - Antwerpen. Limburg en vooral Zuid-Limburg was het overgangsgebied
voor de handel tussen Keulen en Brabant/Vlaanderen12. De kaart, willekeurig welke,
geeft het belang van die wegen aan. Tegenover een dicht bezaaid net van plaatsen
rond de weg Keulen -Aken - Maastricht - Sint-Truiden - Leuven, vallen op de weinig
bevolkte gebieden in het midden en noorden van Belgisch Limburg en Nederlands
Noord-Limburg. Kort en bondig heeft Stevens13 de belangrijke punten in de oostelijke
kultuurstroom opgesomd: ‘Keulen zelf was de grote metropool waar de sterke
Rijnafwaarts golvende Zuidduitse kultuurstroom uitmondde en verder doorgegeven
werd. Voor onze Limburgse gouwen fungeerde natuurlijk Aken als filiaal en niets
kwam tot bij ons in Haspengouw zonder transito over Maastricht’. Voor
Noord-Limburg was van oudsher van belang de weg Aken - Venlo - Sevenum Merselo - Boekel - Volkel - Den Dungen - 's-Hertogenbosch14. De graven van Gelre
en Kessel speelden in het huidige Midden- en Noordlimburgse gebied een belangrijke
politieke rol.
Al die verschillende machten in het Nederlands Limburgse gebied voor, tijdens en
na de Slag bij Woeringen en daarbij nog eens gevoegd de geestelijke macht hebben
een belangrijke rol gespeeld in wat men ‘Limburgse identiteit’ zou kunnen noemen.
Door de eeuwen heen is de Limburger van nabij geconfronteerd geweest met grote
en kleine baasjes. Gezagsgetrouwheid was voor hem conditie om te overleven. De
territoriale en staatkundige verdeeldheid bleven tot aan het eind van de 18de eeuw,
waarbij steeds weer grenzen en soevereiniteit gewijzigd werden15. Het is deze politieke
verdeeldheid die met name zijn weerklank vindt in de diversiteit van de Limburgse
dialecten.

Taalkundig-historische achtergronden
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in de beide dialecten op maar juist de verschillen. Verschillende malen heb ik moeten
horen van Brabantse zijde: ‘Het Meijels klinkt meer Limburgs!’, terwijl
dialectsprekers uit Helden, Roggel, Heythuysen vinden dat het Meijels geen Limburgs
dialect is. Deze populaire constateringen stroken met de werkelijkheid. In een klein
dialectgeografisch onderzoek16 heb ik aan de hand van een zestiental
klankverschijnselen kunnen aantonen dat het Meijels een overwegend Brabants
dialect is met toch nog wel Limburgse trekken.
Een dergelijke conclusie trok Stevens17 voor het Haspengouws. Nu waren de
invalshoeken een Brabants/Hagelandse enerzijds en een Nederlands Limburgse
anderzijds. Ik citeer: ‘En wat de Brabander of Hagelander specifiek Haspengouws
zal vinden, zijn meest de Hoogduitse of Ripuarische trekken die hem opvallen; wat
een Holl.-Limburger, die meer aan oostelijke en in mindere mate aan westelijke
invloeden heeft blootgestaan, opvalt, zijn de Brabants georiënteerde verschijnselen’.
Wat voelt de Brabander aan als Limburgse klanken? Het meest zullen hem opvallen:
ich18 in plaats van ik, ouch in plaats van ook, mich i.p.v. mij, dich i.p.v. jou, je, uch
i.p.v. uu, jullie, veer i.p.v. wij, alt i.p.v. out, moes i.p.v. muis, book i.p.v. boek, breef
i.p.v. brief, -lich i.p.v.. -lek, sjl- i.p.v. sl-, sj- i.p.v. sch-. Dit lijstje kan aangevuld
worden, ook lexicaal. Als Hoogduits en niet meer als specifiek Limburgs worden
vormen als loofe ‘lopen’, wasser ‘water’, maache ‘maken’ beschouwd. Ze komen
onder andere in Kerkrade voor. Men noemt ze ‘verschoven’ vormen, dat wil zeggen
dat de Hoogduitse klankverschuiving erop ingewerkt heeft. Deze verschijnselen
vormen de zogenaamde Benrather linie, terwijl de ik/ich- en ook/ouch-tegenstellingen
de naam hebben gekregen van Uerdinger linie. Tussen deze twee lijnen liggen
ongeveer de beide Limburgen. De dialecten in dit gebied noemt men wel
Nederfrankische. Dit zijn alle Frankische dialecten die de Hoogduitse
medeklinkerverschuiving van p, t, k tot f (pf), s (ts), ch niet meegemaakt hebben19.
De Nederfrankische dialecten onderscheidt men20 weer in Westnederfrankische en
Oostnederfrankische. Westnederfrankisch zijn de Westvlaamse, Oostvlaamse,
Zeeuwse, Hollandse, Utrechtse, Zuid- en Noordbrabantse dialecten en bij de
Oostnederfrankische dialectgroep hoort het grootste deel van Belgisch en Nederlands
Limburg. Niet-Limburgs is de streek van Tessenderlo, Lommel en het noorden van
Nederlands Limburg boven de lijn Meijel - Arcen. Wel bij het Oostnederfrankisch
horen nog een strook van het Rijnland ten zuiden van Arcen - Geldern - Rheinberg
en ten noorden van Geilenkirchen - Düsseldorf en een strook in het noordoosten van
de provincie Luik waar vanouds of tot voor kort een germaanstalig dialect werd of
wordt gesproken, de driehoek Moelingen - Gemmenich - Eupen - Aubel. Goossens21
noemt dit gebied ‘Zuidnederfrankisch’. Het heeft de vorm van een half gevouwen
waaier tussen de Benrather en Uerdinger linie en de Germaans-Romaanse taalgrens
in. Het oostelijke draaipunt van deze waaier bevindt zich oostelijk van Remscheid,
waar Benrather en Uerdinger linie samenvallen, en het westelijke draaipunt bevindt
zich tussen Meijel en Helden. Dit Zuid- of Oostnederfrankische taalgebied wordt in
het westen begrensd door de Brabantse dialectgroep, in het
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noorden door het Kleverlands en Westfaals en in het zuiden en oosten door het
Ripuarisch. Het is dit gebied dat vanuit het zuiden en zuidoosten bestookt is met
golven van woorden en klanken waarvan de resultaten in klank- en woordlijnen zijn
verankerd. De lijnen lopen ongeveer concentrisch rondom het voor het Limburgse
gebied belangrijke middel- en uitstralingspunt Keulen. Die golfbeweging is al eeuwen
en eeuwen aan de gang, alhoewel de Slag bij Woeringen de Ripuarische invloed toch
wel tot staan bracht en de Brabantse druk op het Limburgse gebied in de latere
Middeleeuwen sterker werd. In de vorige eeuw werd die Brabantse druk in Nederlands
Limburg vervangen door een Hollandse. Deze Hollandse expansie werkte toen nog
niet door in Belgisch Limburg22. Ook Stevens constateert23 dat de Keulse invloed in
de 14de eeuw met name ook voor Haspengouw grotendeels voorbij is. We moeten
wel beseffen dat Keulen zelf ook onderhevig is geweest aan ‘Hoogduitse’ invloed.
Op het einde van de 11de en begin 12de eeuw werden Keulen en Aken
‘verhoogduitst’, doordat ze het wezenlijke van de zogenaamde Hoogduitse
klankverschuiving overnamen24. De tanende invloed van Keulen na ‘Woeringen’
geldt dus duidelijk voor Haspengouw en een groot gedeelte van de Limburgse
Kempen. In Nederlands Limburg heeft die invloed zich veel langer kunnen handhaven.
Pas in onze tijd zien we een duidelijke aantasting van de Hoogduits/Limburgse
klankverschijnselen. Deze aantasting hangt ontegenzeglijk samen met een afnemend
dialectgebruik en een verdere standaardisering van het algemene Nederlands.
Het spel van stoot en tegenstoot en terreinwinning en -verlies gaat het intensiefst
langs drukke wegen en dichtbevolkte gebieden. Vandaar ook dat de Hoogduitse
beïnvloeding vanuit Keulen en Aken via Nederlands Zuid-Limburg binnendrong in
Belgisch Zuid-Limburg en daar makkelijk kon oprukken tot aan de grens met Brabant.
In deze overdracht speelde Maastricht als ‘transitocentrum’ en ‘regionaal
taalkundig-kultureel expansiecentrum’25 voor zijn omgeving een heel belangrijke rol.
Naast Keuls-Hoogduitse verspreidde het later Brabantse en Hollandse
eigenaardigheden in zijn omgeving. Heel anders werkte de Hoogduitse invloed in
noordwestelijke richting. Naast territoriale grenzen, die natuurlijk ook in
Zuid-Limburg gewerkt hebben, kwam er hier een geografisch-geologische factor bij
in de stuiting van de Keulse expansie: het woeste, nagenoeg ondoorgankelijke moerasen veengebied de Peel dat in zuidwestelijke richting overging in het grote heide- en
bosgebied van de Kempen. Voor Nederlands Noord-Limburg betekende dat over de
lijn Venray - Helden - Nederweert weinig Hoogduitse invloed kon passeren. Over
een afstand van ongeveer 50 km, de afstand Venray - Nederweert, hield Meijel, in
het verleden de enige doorgangsmogelijkheid in de Peel naast Venray, in zijn eentje
een groot aantal Hoogduitse/Ripuarische klankverschijnselen tegen. Men moet
bedenken dat de veenkoloniën Griendtsveen in Limburg en Helenaveen in
Noord-Brabant pas bestaan vanaf het midden van de vorige eeuw. Vroeger was het
daar allemaal moeras. Voor de Franse Revolutie was Meijel een heerlijkheid van het
Overkwartier van Gelder, Oostenrijks Gelder. Ten noorden grensde het aan de
Brabantse gemeente Deurne,
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ten zuiden aan het graafschap Horne, ten westen aan de heerlijkheid Nederweert en
ten oosten aan de gemeente Helden die deel uitmaakte van Pruisisch Gelder. In Meijel
liep een weg vanuit het zuiden en oosten naar Noord-Brabant toe. Door de eeuwen
heen heeft het de kontakten met de Brabantse plaatsen Asten en Deurne behouden.
Een heel ver in de geschiedenis teruggaande verklaring voor deze blik op Brabant
zou kunnen zijn het feit dat Arnold I, heer van Ghoor en Meijel, in 1371 aan de zijde
van de Brabanders vocht in de Slag van Baesweiler26. Het dichtstbijzijnde oostelijke
nabuurdorp Helden heeft in het verleden wel opengestaan voor de
Hoogduitse/Ripuarische invloeden. Maar juist met deze ich-sprekende gemeente
heeft Meijel honderden jaren tot in de 19de eeuw toe ruzies gehad over gemene
gronden tussen Helden en Meijel in. Meijel hield de Uerdinger en Panninger linie
en de mich-linie buiten de deur. Met mi in plaats van het Limburgse mit ‘met’ doet
Meijel mee met het Peellandse verschijnsel van dentaal-uitval. Het spreekt als enige
in het omringende Limburgse land van besjimmelt in plaats van besjummelt, van hi
(3-de persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘hebben’) in plaats
van het Limburgse haet, hèt, van watter (Peellandse verkorting!) in plaats van het
Limburgse waater, van pèrt in plaats van paert of paeërt, van gèllie in plaats van
het Limburgse gae of gaeër, van gij in plaats van het Limburgse doe, van doe in
plaats van doon ‘doen’. Waar in het verleden landsgrenzen op elkaar botsten, botsten
ook verschillende talen of dialecten op elkaar.
Door de geïsoleerde ligging van Meijel in het veen en de minder goede kontakten
met Helden kon zich tussen beide plaatsen in een bundel van taalgrenzen nestelen:
aan de westelijke kant vindt men brabantismen, aan de oostelijke kant limburgismen
of Hoogduitse/Ripuarische eigenaardigheden. De uitspraak van Frings27 dat
dialectgeografie ‘ein Gemisch ist aus Staats- und Kirchtumpolitik’, moet voor het
Peelgebied aangevuld worden met een geografisch/geologische factor.
Voor de klank- en woordgolven die zich vanuit een bepaald centrum verspreiden,
dringt zich snel de vergelijking op met de kringen in het water die ontstaan door het
gooien van een steen. Concentrisch waaieren de cirkels uit vanuit de plek waar de
steen in het water plonsde.
Dergelijke golven ontstaan ook, als men met kracht stukken steen afslaat van een
steen. Op deze afslagen ziet men vanuit het slagpunt concentrisch de slaggolven
lopen tot de plaats waar de spanning totaal gebroken is. Daar ontstaat een zogenaamde
‘hinge’, een afgeknotte golf, de grens van de spanning veroorzaakt door de slag. Zo
ook beweegt zich vanuit een uitstralingspunt of krachtveld een klankverschijnsel als
een golf op het water of een slaggolf op de steen. Is de golfbeweging of het
spanningsveld van zo'n verschijnsel uitgewerkt, dan legt het zich als een bevroren
spanning vast in een ‘hinge’ of isoglosse. Het was Schrijnen die voor het eerst in
samenhang met de Limburgse dialecten voor deze ‘taalcirkels’ het woord ‘Fächer’
gebruikte28. Sindsdien spreekt men rond de Keulse expansie ook wel van ‘Keulse
waaiers’.
De oudste en tevens kleinste waaier in het Zuidnederfrankisch is dan de Benrather
linie en de jongste en tevens grootste is de Uerdinger linie. De
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Hoogduitse/Ripuarische beïnvloeding vond het meest opvallend plaats op het gebied
van de pronomina, zowel de persoonlijke, wederkerende en bezittelijke
voornaamwoorden als aanwijzende, betrekkelijke en vragende voornaamwoorden.
Duitse voornaamwoorden als ‘ich’, ‘mich’, ‘dich’, ‘sich’, ‘euch’, ‘er’, ‘wir’, ‘ihr’,
‘euer’ drongen vanuit het oosten in een of andere dialectvorm Limburg binnen. Zo
ook worden de bijwoorden ‘hier’, ‘daar’, ‘waar’ in een groot gedeelte van Limburg,
het zogenaamde ‘mich-kwartier’, onder de invloed van het Hoogduits/Ripuarisch
zonder -r uitgesproken b.v. hèj, daoë, woë. Het betreft hier het verlies van r na
oorspronkelijk lange klinker.
Wat die Keulse expansie betreft is ook Weijnen van mening29 dat sterke Keulse
invloeden in ieder geval niet later aangenomen kunnen worden dan de regering van
Jan I van Brabant. Van te voren moet de invloed groot geweest zijn. Kort na het jaar
300 is Keulen bisschopszetel geworden en bisdommen als Luik, Utrecht en Munster,
en van 1169 af ook Kamerijk, behoorden tot 1559 tot de kerkprovincie Keulen30.
Overigens moet men voorzichtig zijn met de conclusie dat een woord voorkomend
in het Nederfrankisch gebied en niet in de rest van Nederland, aan het Hoogduits
ontleend is. Frings noemt het gebruik van ‘doe’, ‘dich’ en ‘dijn’ in Limburg een
gevolg van Duitse i.c. Keulse expansie, maar Stevens31 noemt ze relicten. Bij jonge
begrippen is ontlening eerder aan te duiden dan bij woorden die al heel lang in een
bepaald gebied in gebruik zijn.
De taallijnen die ontstaan zijn door druk vanuit het oosten, kan men indelen in bundels
van lijnen32. De eerste groep valt ongeveer samen met de rijksgrens: het zijn eigenlijk
twee bundels namelijk die van Eupen - Neuss - Uerdingen en die van Eupen - Venlo
- Uerdingen. De Benrather linie volgt de lijn Eupen - Neuss - Uerdingen. Voor het
Limburgse gebied is van groter belang: Eupen - Venlo - Uerdingen. Deze laatste
bundel bevat o.a. de hèbbe/haabe-linie, de vocaliseringslinie (alt/aat ‘oud’), de linie
van rekkingen voor spiranten (dach/daach ‘dag’), de velariserings- of
gutturaliseringslinie (hónt/hóngk ‘hond’; vinde/vinge ‘vinden’).
Een tweede belangrijke bundel loopt in de nabijheid van de Maas. Het gaat hier o.a.
om de s-/sj-linie (Panninger linie), -rs/-rsj- en sl-/sjl-linie, de oe, ouw (oech)/öch- of
‘euch’-linie, de oe, ouw (oer)/eur- of ‘euer’-linie, de wij, vae/vaer, vier- of ‘wir’-linie,
de gij, gae/gaer, ier- of ‘ihr’-linie en de gij/doe, gee, gaer-linie. Een derde groep
isoglossen loopt in de buurt van de Brabants-Limburgse grenslijn. Het zijn lijnen die
uit de streek van Tienen via de zuidoostrand van de Kempen en de Peel in een wijde
boog naar Venlo trekken. Tot deze bundel, ook wel de ‘bundel Tienen - Venlo’
genoemd, behoren de ik/ich-, ook/ooch-linie of Uerdinger linie, de mij/mich-linie,
de oe, ouw/oech-of ‘euch’-linie, de oe, ouw/oer- of ‘euer’-linie, de wij/vae- of
‘wir’-linie, de gij/gae- of ‘ihr’-linie, de hij/hae- of ‘er’-linie, de wie/wae- of ‘wer’-linie
en de die/dae- of ‘der’-linie, en de uu/oe-linie (zuur/zoer).
Territoriale, politieke, kerkelijke, geografische factoren hebben in de voorbije eeuwen
deze lijnen doen ontstaan. De Benrather linie is de oudste en de Uerdinger linie de
chronologisch jongste bundeling van Nederfrankisch-Mid-
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delfrankische tegenstellingen33. Voor de ‘Maaslinie’ en Uerdinger linie neemt Frings
een betrekkelijk laat ontstaansmoment aan, namelijk in de vijftiende of zestiende
eeuw. Dus 1288, de Slag bij Woeringen, is geen plotselinge breuk geweest in de
verhoudingen tussen het Duitse Rijk en Brabant/Vlaanderen. Het Limburgse gebied
is nog eeuwen na de slag het terrein geweest van stoot en tegenstoot, waardoor hier
een rijk gelede overgangsbundel ontstond van taallijnen die tot in onze dagen is
blijven bestaan. Op een aantal isoglossen en isoglossenbundels wil ik in het bijzonder
ingaan.

Benrather linie
De uit Zuidoost-Duitsland naar het noorden en noordwesten opdringende Hoogduitse
klankverschuiving moet zich in het zuiden al tussen 350 tot 750 jaar na Christus
gemanifesteerd hebben34. Deze verschuiving drong omstreeks 1100 door tot aan en
in het Zuidlimburgse gebied en overschreed in bijvoorbeeld ich de Maas en praktisch
heel Belgisch Limburg. Op grond van toponymische merkwaardigheden komt
Roukens tot de idee dat in het gebied van Kerkrade vormen met klankverschuiving
zich op het laatst in 1150 moeten hebben vastgezet. De Hoogduitse klankverschuiving
kenmerkt zich door het feit dat k, p, t in bepaalde posities tot ch, f of pf en ss of tz
worden. De onverschoven klanken weerspiegelen in het Nederfrankisch de oudste
situatie. Frings35 noemt deze linie ‘die alte Grenze ingwäonisch-deutsche Gegensätze’.
Plaatsen die ‘verschuiven’ zijn in Duitsland aan de grens van deze lijn Beggendorf,
Boschelen-Alsdorf, Merkstein en in Nederlands Limburg Eygelshoven, Kerkrade,
Spekholzerheide, een deel van Locht, Beitel, Simpelveld, Bocholtz, Lemiers en Vaals.
De Benrather linie gaat niet door op Belgische bodem. Vanaf Cottesen-Vaals zijn
plaatsen die ‘niet verschuiven’ Gemmenich, Moresnet-Chapelle, Moresnet-Altenberg,
Hergenrath, Wolfscheid, Astenet, Walhorn, Rabotrath, Kettenis, Eupen, Membach36.
In Duitsland doorsnijdt de Benrather linie geheel Duitsland tot aan de Poolse grens.
Ten zuiden van Eupen stoot de Benrather linie in Malmedy op de Germaans-Romaanse
taalgrens. Frings37 constateerde hierdoor dat alle niet-Waalse plaatsen in de provincie
Luik tot het Nederfrankische taalgebied behoorden. Zo was de situatie rond 1920.
Momenteel is het onduidelijk of een plaats als Eygelshoven nog ‘verschoven’ is te
noemen. Ook in het noordoosten van de provincie Luik en de Voerstreek is de
taalsituatie constant in beweging. De situatie van 1920 is hier al historie geworden.
Samenvattend kan men zeggen dat in het verleden het Land van Valkenburg, het
Land van Wittem en het zuidelijk deel van 's-Hertogenrade onaangetast zijn gebleven
van de Hoogduitse klankverschuiving evenals het hertogdom Limburg, terwijl het
noordelijk deel van 's-Hertogenrade in aansluiting bij het Land van Gulik en Aken
wel door de verschuiving bezet zijn38. Met Roukens39 neemt Weijnen40 aan dat de
abdij van Rolduc al vanaf de 11de eeuw tot circa 1500 in hoofdzaken het Hoogduitse
element versterkte in het gebied rondom de abdij, Kerkrade dus, en dat zij de
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De -lik/-lich-linie
Het achtervoegsel -lijk wordt in Nederlands Zuid-Limburg in een bepaald gebied als
-lich uitgesproken. De isoglosse volgt zo ongeveer de Benrather linie. Ten
noordwesten bevinden zich de plaatsen Schinveld, Brunssum, Schinnen, Schimmert,
Valkenburg, Berg en Terblijt en Mheer; ten zuidoosten Ubach over Worms, Heerlen,
Heek, Klimmen en Gulpen41. Oorspronkelijk, vóór 1400-1500, moet deze lijn veel
westelijker gelopen hebben42, maar nadien zijn de verschoven vormen zich gaan
terugtrekken tot tegen de Benrather linie aan. Dit terugtrekken werd vooral
veroorzaakt, doordat Maastricht sinds 1400 een zwenking van politieke en culturele
oriëntering maakte naar het westen toe. De Slag bij Woeringen heeft hier dus al vrij
snel gewerkt. Overigens staan de -lich-vormen in Nederland op dit moment onder
druk van het algemeen Nederlandse -lijk, terwijl in Nederfrankisch Duitsland onder
druk van het Hoogduits de -lik-vormen afnemen.

Vocalisering van l
Tussen a, o en d, t werd de l in een deel van het Oostnederfrankisch gevocaliseerd
en verdween de klank. Het Hoogduits heeft in alt, kalt de oude situatie gehandhaafd.
In oostelijk Nederlands Limburg vanaf Venlo naar het noorden toe is dit
relictverschijnsel gebleven. Elders in Nederlands en Belgisch Limburg vindt men de
gemonoftongeerde vormen als aat ‘oud’ en kaat ‘koud’, terwijl men er ook onder
invloed van het Brabants gediftongeerde vormen vindt als aut, out en kaaw, kout.
De Germaanse al + d,t ging in het Westnederfrankisch over in ol + d,t.
Zo ontstonden er vormen als olt, kolt waarin de l ook weer gevocaliseerd werd. Naast
olt ontstond out, naast kolt ontstond kout. Deze ontwikkeling vanuit het oosten viel
samen met één uit het westen nl. die van de Germaanse o in de positie vóór l + d,t :
golt wordt gout, holt wordt hout.
In de dialecten worden deze twee uitgangspunten die samengevallen zijn in het
Nederlands tot de tweeklank ou, nog uit elkaar gehouden. Zo spreekt men in Meijel
van kaaw ‘koud’ en van haawe ‘houden’, daarnaast van hout en gout.
Een andere vocalisering van de l in bijvoorbeeld woorden als kalf, wolf tot kouf, wouf
heeft zich vanuit het oosten komend vastgezet in Belgisch Limburg op de Panninger
zijlinie en gaat onder Weert en Roermond door weer oostwaarts tot op de aut/alt-lijn
in Duitsland43.

De velariseringslinie
Vanuit de cultuur- en taalhaard Keulen heeft in de Rijn- en Maasstreek de zogenaamde
gutturalisering of velarisering zich vastgezet44. Roukens noemt dit verschijnsel zeer

Woeringen en de oriëntatie van het Maasland

instructief voor de ‘grote verscheidenheid van de uitwerkingsmogelijkheden van een
bepaalde taaltendens in een doorgangs- en verebbings-

Woeringen en de oriëntatie van het Maasland

100
gebied’. Het gaat hier om het verschijnsel dat n + dentaal na korte palatale of velare
klinker als ngk wordt uitgesproken bijvoorbeeld hónt ‘hond’ als hóngk, kint ‘kind’
als kingk. In Nederlands Limburg worden Velden, Venlo, Steil, Tegelen, Belfeld en
Grubbenvorst, Sevenum, Blerick, Baarlo, Maasbree, Panningen en Helden door de
gutturaliseringslinie omsloten. In Zuid-Limburg keert de lijn terug en omsluit daar
Heerlen, Ubach over Worms, Schaesberg, Eygelshoven, Kerkrade, Simpelveld en
Vijlen45. Dat het -nd/-ngk-verschijnsel onder invloed van de cultuurhaard Venlo
afzwakt, heeft Schrijnen in 1920 al aangetoond. Aan de hand van de RND-enquête
s.v. ‘binden’46 blijkt dat de velarisering van -nd tot -ng, in bijvoorbeeld binge in plaats
van binde, een groter gebied bestrijkt in Limburg dan de velarisering van -nd tot
-ngk.
De binge-vormen, dus de gevelariseerde, sluiten aan bij een Middenlimburgs
mouilleringsgebied waar ze binje zeggen. Roermond kent binge, evenals Tegelen en
de noordelijker gelegen plaatsen tot en met een lijn Tegelen - Maasbree - Sevenum
- Horst - America - Melderslo. Het verschijnsel gaat Noord-Brabant in: Bakel, Gemert,
Beek en Donk, Helmond, Aerle-Rixtel, Mierlo velariseren. Maar Venlo en Venray
hebben binde. Meijel heeft binge. Het merkwaardige is nu dat een gebied in
Noord-Brabant aansluitend aan een lijn Meijel -Nederweert in Limburg niet
velariseert. Asten, Deurne, Leende, Liessel, Someren, Maarheeze, Budel hebben
bajne, bienne, beejne, dus geen velarisering. Aan de hand van de Nijmeegse vragenlijst
6 vraag 35: ‘Hoe noemt u een straathond?47 blijkt dat in de jaren zestig de
gutturalisering -nd → -ngk in bijvoorbeeld hóngk ‘hond’ in de plaatsen Sevenum,
Maasbree, Velden, Helden, Panningen, Baarlo gebleven is sinds de enquête van
Schrijnen-Van Ginneken-Verbeeten in 1914. Venlo doet het apert niet, terwijl
Boekend hooëngk en Blerick tweemaal hónt en driemaal hóngk heeft. Het verschijnsel
heeft zich althans tot in de jaren zestig redelijk goed gehandhaafd. Naar aanleiding
van het klankverschijnsel dat de inlautende -nd tot -ng wordt in bijvoorbeeld vinge
‘vinden’, ónger ‘onder’, binge ‘binden’ vermeldt Frings48 dat ‘die letzten ripuarischen
ng-Wellen im Maastricht verebben’. Maastricht had in de twintiger jaren hier geen
spoor meer van, terwijl het verschijnsel toch vrij algemeen Limburgs is geweest.
Ook hier dus is er sprake van terugwijkende Ripuarische invloed.

De -s/-sj-linie
Het gedrag van de Westgermaanse -sk in auslaut is hier aan de orde. Limburg valt
uiteen in twee gebieden: in het ene heeft men het over een fles ‘fles’ en in het andere
over flesj. Plaatsen die op de grens van deze lijn -sj-uitspraak hebben zijn Posterholt,
Stevensweert, Oirsbeek, Valkenburg, Gulpen, Epen, Moelingen. Plaatsen met
-s-uitspraak aan de grens van de lijn zijn Roermond, Grathem, Neeritter, Maaseik,
Stokkem, Sittard, Beek, Maastricht, Gronsveld49. Ook hier hebben wij te maken met
het gegeven dat de beide cultuurtalen het Nederlands en het Hoogduits van bepalende
invloed zijn voor de ontwikkeling van de uitspraak. In Nederland gaat men steeds
meer over op de -s-uitspraak,
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in Duitsland op de -sj-uitspraak. Typerend hiervoor is het gedrag van de auslautende
-sk in en rond Maastricht. In 1920 heeft in Maastricht de -sj-uitspraak in auslaut
overal al plaats gemaakt voor de -s-uitspraak50. En onder invloed van Maastricht gaan
omringende plaatsen ook over op de -s-uitspraak, of ze hebben dubbelvormen.
Conclusie is ook hier: onder invloed van het Nederlands wijkt de oostelijke invloed
terug.

De Panninger linie
De s-/sj-linie of ook wel genoemd de Panninger linie is één van de belangrijkste
isoglossen die ongeveer de loop van de Maas volgen en dus lopen op het grensgebied
van Nederlands en Belgisch Limburg. De anlautende Westgermaanse sk- of
Nederlandse sch- wordt ten zuidoosten van deze lijn gerealiseerd als sj-. Anlautende
sp-, sl-, st-, sn-, sm- worden ten zuidoosten van deze lijn sjp-, sjl-, sjt-, sjn-, sjm- :
bijvoorbeeld sjlaon tegenover slaon, sjpanne tegenover spanne. Plaatsen die suitspreken51 aan de grens van deze linie zijn: Venlo, Blerick, Hout-Blerick, Maasbree,
Meijel, Leveroy, Ell, Grathem, Wessem, Stevensweert, Roosteren, Buchten,
Papenhoven, Obbicht, Berg, Urmond, Stein, Elsloo, Geulle, Itteren, Borgharen,
Maastricht. Plaatsen die sj- uitspreken aan de grens van deze lijn zijn: Tegelen,
Baarlo, Helden, Panningen, Roggel, Heythuysen, Baexem, Beegden, Heel,
Maasbracht, Echt, Dieteren, Susteren, Holtum, Limbricht, Guttecoven, Einighausen,
Lutterade, Krawinkel, Beek, Bunde, Meerssen, Gronsveld, Breust, Eijsden. Politieke
oorzaken hebben zeker wel meegewerkt aan de totstandkoming van de isoglosse. De
s-plaatsen aan de rechter Maasoever van Borgharen tot Stevensweert vormden een
keten van kleine heerlijkheden52. Het Graafschap Horn, het Rijksstift Thorn, de
Gelderse enclave Wessem en de noordelijker gelegen heerlijkheid Helden, die tot
het ambt Kessel behoorde, en de van Kessel onafhankelijke heerlijkheden Meijel,
Nederweert en Weert bepaalden voor een belangrijk gedeelte de loop. De tegenstelling
tussen Venlo (s-sprekend) en Tegelen (sj-sprekend) berust op de grens tussen het
Gulikse Tegelen en het Gelderse Venlo.
Het bepalen van deze en andere isoglossen berust vooral op de enquêtering van
Schrijnen, Van Ginneken en Verbeeten in 1914. In de meer dan zeventig jaren die
er liggen tussen toen en nu is er veel veranderd. Wanneer men uitgaat van de
dialectspreker - en dat lijkt nog reëel -, zal men nu nog constateren dat het verloop
van de isoglossen niet veel veranderd is. Wel moet men constateren dat het aantal
dialectsprekers per plaats drastisch gedaald is door allochtonen, verhuizing,
schaalvergroting.
De Panninger linie wordt beschouwd53 als een relatief jonge Hoogduitse verovering.
Dat die momenteel onder zware druk staat van het algemeen Nederlands lijdt geen
twijfel.

Panninger zijlinie
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schoon tegenover sjoeën ‘schoon’. Goossens54 noemt de Panninger zijlinie belangrijker
dan de Panninger linie. Een groot aantal oost/west-tegenstellingen wordt in naam
van deze lijn gebundeld. Volgens Frings55 zijn sch-plaatsen: Venlo, Blerick,
Hout-Blerick, Maasbree, Meijel, Ospel, Nederweert, Weert, Kaulille, Reppel,
Grote-Brogel, Peer, Helchteren, Houthalen, Zonhoven, Kuringen, Hasselt,
Sint-Lambrechts-Herk, enkele huizen van Wimmertingen, Alken, Wellen, Herten,
Borgloon, Broekom, Heks, Vechmaal, Horpmaal. Plaatsen aan de grens van deze
lijn die sj- uitspreken zijn: Tegelen, Baarlo, Helden, Panningen, Leveroy, Ell,
Stramproy, Bocholt, Beek (bij Bree), Gerdingen, Bree, Ellikom, Wijshagen, Meeuwen,
Genk, Diepenbeek, enige huizen van Wimmertingen, Wintershoven, Vliermaal,
Guigoven, Jesseren, Bommershoven, Tongeren, Widooie, Koninksem. Op
Nederlandse bodem valt de lijn samen met de Uerdinger linie en maakt daar deel uit
van de isoglossenbundel die loopt van Meijel naar Venlo. Opmerkenswaard is dat
Meijel, dat zoveel invloeden vanuit het oosten afwees56, de sj-uitspraak nu wel kent.
Frings en Van Ginneken lieten Meijel nog aan de sch-kant vallen. De nabuurgemeente
Helden moet in deze aanpassing een rol gespeeld hebben.
Stevens57 spreekt wat betreft de lijn Kaulille - Grote-Brogel - Genk van de
Genker-lijnenbundel als de grensgordel van een groot aantal oost/west-tegenstellingen.
Bij Genk rafelt de dichte lijnenbundel uiteen in verschillende strengen: één die Stevens
noemt de Vroenhoverstreng, en één die hij noemt de Bilzerstreng. De
Vroenhoverstreng is de meest westelijke en betreft de grensdorpen van Gellik en
Veldwezelt tot Vroenhoven naar de oostzijde. Ten westen van deze streng spreekt
men van goe(h)d, guu(h)d, vlie(h)g, lie(h)f, ten oosten van good, vleeg, leef; ten
westen van sjoon, hoog, leene, zee, ten oosten van sjoen, hoeg, liene, zie; ten westen
van daase en ten oosten van daanse; ten westen van hoos en ten oosten van hoehs.
De Bilzerstreng loopt ten oosten van Bilzen, Rijkhoven, Grote-Spouwen, Herderen
en Val-Meer. Ten westen van deze streng spreekt men van twèifele, twaaifele
(diftongering !), ten oosten van twiehfele(n); ten westen van zeeve en ten oosten van
zieëve, zjévve(n). In zijn artikel ‘De evolutie van de Haspengouwse streektalen’ heeft
Stevens deze en andere verschijnselen uitvoerig en samenvattend beschreven.

De betoningslinie en Getelinie
Eén van de meest typische eigenschappen van een groot aantal Limburgse dialecten
is dat ze twee mogelijkheden hebben tot het accentueren van beklemtoonde
lettergrepen 1) een slepend intensiteitsaccent met een meestal stijgende muzikale
betoning en 2) een stotend intensiteitsaccent met dalende muzikale betoning. Men
noemt ze respectievelijk sleeptoon en stoottoon. Volgens Roukens58 moeten wij de
kern van dit Limburgse accent-complex in het Ripuarische gebied rond Keulen
zoeken. Een feit is dat de niet-Limburger de Limburger op grond van dit
betoningsaccent als zangerig sprekend beschouwt. Voor de Limburger zelf heeft
deze betoning daarenboven woordonderscheidende waarde: bal sleeptonig
uitgesproken is een ‘kaatsbal’ en stoottonig uitgesproken is
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het een danspartij. Dit voorbeeld is met talloze andere aan te vullen. Nederlands
Noord-Limburg59 ten noorden van een lijn Meijel - Sevenum - Horst - Lottum - Arcen
en het Sint-Truiderlands60 vallen buiten de betoningslijn.
Met deze lijn vallen nog verschillende andere isoglossen samen. Ten noorden van
Beringen in Belgisch Limburg komen de betoningslijn, de Uerdinger lijn en Getelijn
bij elkaar en lopen gemeenschappelijk verder in noordoostelijke richting onder Meijel
door richting Duits-Nederlandse grens. Met deze waaier van isoglossen zit men in
het Brabants-Limburgse overgangsgebied. Er zijn twee stukken61: een Westgetelands,
overgangsgebied tussen het Brabants en het Westlimburgs, tussen het West- en
Oostnederfrankisch met een sterke Brabantse inslag, en een stuk Oostgetelands,
overgangsgebied tussen het Brabants en het Limburgs met een sterk Limburgse
inslag.
De Getelijn volgt de oude politieke grens tussen het prinsbisdom Luik met het
graafschap Loon en Brabant62. Pauwels vond de Getelijn veel belangrijker dan de
Uerdinger lijn. Tot het Westgetelands behoren Halen, Loksbergen, Landen e.o., tot
het Oostgetelands behoren het Sint-Truiderlands, Rummen, Grazen. Westgetelandse
kenmerken tegenover Oostgetelandse zijn63: het meervoud bakke, zakke tegenover
bèk, zèk (umlaut in het meervoud); móóë, dróóë tegenover Oostgetelands mèèë,
drèèë; gèè tegenover dzjee ; baak, bääjk, bäök tegenover boek (‘buik’); driengke
tegenover dréngke (‘drinken’), höngke tegenover höntsje (‘hondje’), heemel, héimel
tegenover hiejmel (‘hemel’), nat, blat tegenover Oostgetelands naot, blaot.

Uerdinger linie
Met de betoningslinie en Getelinie vormt de Uerdinger linie de uiterste grens van
het voorkomen der Hoogduitse klankverschuiving: het uitspreken van ich in plaats
van ik en ouch in plaats van ook. De Uerdinger lijn vormt een wijde boog vanaf de
intergermaanse, Nederduits-Hoogduitse taalgrens (de Benrather linie) ten oosten van
Remscheid in Duitsland. Ten zuiden van Venlo bereikt de boog haar hoogste en
middelste punt en loopt via Leende - Soerendonk in zuidwestelijke richting om ten
westen van Tienen (Brabant!) op de internationale Germaans-Romaanse taalgrens
te stuiten64.
Ondanks het verschijnsel ik/ich en ook/ouch is de Uerdinger linie geen
klankverschuivingsgrens, omdat de verschuiving slechts op deze twee woorden
betrekking heeft. Immers mich, dich, uch, sich kennen geen onverschoven
aequivalenten in het Nederlands als mik, dik, uk, sik. Volgens Leenen65 zijn mich e.a.
er niet gekomen als ‘verkenners en kwartiermakers van een in aantocht zijnde
klankverschuivingsregel maar als leden van een gezelschap woorden dat in oorsprong
en functie bij elkaar hoort’, de grammaticale afdeling van de persoonlijke,
wederkerende en bezittelijke voornaamwoorden. Het bijwoord ‘ook’ is een meeloper
met die groep. Het zijn alle wel woorden met een grote frekwentie. Daarom is de
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linie over het geheel genomen wel belangrijk maar vindt ze van minder belang tussen
Krefeld en Meijel en tussen Beringen in Belgisch Limburg en de Germaans-Romaanse
taalgrens. Tussen Beringen en Meijel acht hij ze weer wel belangrijk.
Dich en sich komen in de westelijke helft van Belgisch Limburg niet voor. Het
ontbreken van dich is hier zeker het gevolg geweest van de gewoonte uit het westen
om de tweede persoon enkelvoud niet te gebruiken67.
De ik, ook-plaatsen langs de lijn zijn in het Nederlandstalige gebied68: Venlo, Blerick,
Hout-Blerick, Maasbree, Meijel, Leende, Borkel, Schaft, Lommel, Balen, Olmen,
Kwaadmechelen, Tessenderlo, Deurne, Zichem, Bekkevoort, Tielt, Binkom,
Boutersem. De ich, ouch-plaatsen zijn Tegelen, Baarlo, Helden, Panningen, Ospel,
Nederweert, Maarheeze, Soerendonk, Budel, Achel, Neerpelt, Overpelt, Eksel,
Hechtel, Leopoldsburg, Heppen, Oostham, Beverlo, Beringen, Paal, Meldert, Diest
(twijfelachtig), Webbekom, Waanrode, Kersbeek, Roosbeek, Vertrijk, Tienen.
De uiterste grenzen van de Ripuarische verovering met als symbool o.a. de Uerdinger
linie werden gevormd door de heerlijkheden Horn, Nederweert, Weert, het graafschap
Loon en Sint-Truiden69. In Nederlands Noord-Limburg schiet de Uerdinger linie
tusen het eertijds Habsburgse Venlo en het (tot 1543) Gulikse Tegelen. Bovendien
loopt de Uerdinger linie daar parallel met de vroegere grens tussen het dekenaat
Maaseik en Kuik70. Alleen Meijel zou volgens de dekenaatsgrens dan ich-sprekend
geweest moeten zijn. Voor de Ripuarische invloed in het Limburgse gebied kan ook
een oorzaak zijn het feit dat meer dan 50 Nederlands Limburgse plaatsen binnen de
Uerdinger linie Aken als hoogste gerechtshof hadden71. In Belgisch Limburg zit men
met de Uerdinger linie op de grens van Brabant en het prinsdom Luik72.
Over het moment van ontstaan kan men zeggen dat de verschoven vorm ouch
omstreeks 1400 in het huidige Belgisch Limburg over de Maas geconstateerd wordt
en dat ouch al in een vroeg stadium tot het volk is doorgedrongen73.

De mich/mij-linie
Met de Uerdinger linie loopt ongeveer samen de mich/mij-linie. Alleen in Nederlands
Noord-Limburg wijkt deze van de Uerdinger linie af. Ten noorden van de mich-linie
liggen de mij-zeggende plaatsen Meijel, Sevenum, Horst en Lottum, ten zuidoosten
Helden, Maasbree, Grubbenvorst en Arcen. Deze lijn omvat van alle isoglossen het
grootste deel van de Limburgen. Wat er binnen de mich-linie valt aan Limburgs
gebied, wordt in taalkringen ook wel het mich-kwartier genoemd.

De Brabantse en Nederlandse tegenbeweging
Met de Slag bij Woeringen in 1288 werd een oostelijke, politieke en culturele stroom
zo niet afgedamd dan toch wel stevig afgeremd. In de eeuwen daarna
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zullen in het Grootlimburgse gebied de taallijnen zich definitief vastleggen en is er
van overwicht ten opzichte van het machtige Brabant en Vlaanderen geen sprake
meer. Integendeel, er komt een tegenovergestelde beweging op gang, die tot in onze
tijd zal duren. In de vijftiende eeuw heeft Brabant het toppunt van zijn bloei bereikt
en het strekt zich dan, globaal genomen, uit over de provincies Brabant, Antwerpen
en Noord-Brabant, maar ook over het land van Aalst en delen in Limburg. Vooral
Maastricht kende al langer de macht van Brabant. De stad vormde voor de hertog
van Brabant een springplank naar meer machtsuitbreiding ten oosten van de Maas.
Deze Brabantse politieke tegenstoten hebben ook hun weerslag gehad op het taalen dialectgebruik van de mensen die woonden in het betwiste gebied of, eufemistisch
uitgedrukt, overgangsgebied tussen het Duitse Rijk en Brabant/Vlaanderen, namelijk
de Limburgers.
Onder invloed van Brabant gingen Westlimburgers en Haspengouwse dialecten de
Germaanse lange oe en ie diftongeren: moes ‘muis’ wordt dan met een tweeklank
uitgesproken bijvoorbeeld muis of mojs en kieke ‘kijken’ wordt dan uitgesproken als
kijke of kajke. Dat moet gebeurd zijn na de Hoogduitse en Ripuarische vloedgolf74
tussen de veertiende en zeventiende eeuw in. Daarna had wellicht de vocalisering
van de l in al, ol + d, t plaats. Doe verdwijnt in de zestiende en zeventiende eeuw in
het westen van Belgisch Limburg. De Oudgermaanse lange ô en ê wordt in Nederlands
Limburg als lange oo en ee gerealiseerd, terwijl die in Brabant en delen van Belgisch
Limburg als oe, uu en ie wordt uitgesproken: book ‘boek’ tegenover boek, leef ‘lief’
tegenover lief. Dit is niet het gevolg van Hoogduitse invloed - het Hoogduits heeft
immers oe voor Oudgermaanse lange ô en ie voor Oudgermaanse ê, evenals het
Westnederfrankisch - maar eerder van Ripuarische en Moezelfrankische dialecten
die de oude ô en ê behouden hebben. Ook voor Limburg moeten we denken aan een
relictverschijnsel in dit geval en niet direct aan ontlening.
Het niet uitspreken van de h is een ander geval van Brabantse invloed. Het verschijnsel
is typisch Vlaanders, westelijk Antwerps en Zuidbrabants75, maar ook Maastricht
moet het gekend hebben. Onder druk van Holland is het daar weer verdwenen.
H-vormen van ‘er’ zijn inguaeoonse, westelijke relicten die ver het zuiden van
Duitsland ingaan76.
Roukens77 wijst op Nederlandse invloed in het Akens en Kerkraads bij woorden als
telder, donder, kelder. Onder invloed van het Nederlands staat vooral Belgisch
Limburg in de Maasvallei onder druk. Woorden die er heel lang geweest zijn,
veranderen onder druk van het gangbare Nederlands: azien ‘azijn’ komt in de plaats
van eetsje. En in Maastricht is het oude nak verdwenen voor nek en naos heeft plaats
moeten maken voor neus. Höje ‘heden’, het Hoogduitse ‘heute’, is in Meijel in de
loop van deze eeuw weggevaagd door het Nederlandse vandaach. Miemere, miemerte
voor ‘bessen’ bestreken nagenoeg heel de provincie Nederlands Limburg, het
noordoosten van de provincie Luik, plus een smalle strook Belgisch Limburgs
gebied78. De kinderen in Meijel kennen slechts besse, terwijl miemere daar heel
gewoon was. Het Duitse möhre ‘wortel’, dat in Limburg varianten kent als moeër,
moer wordt geleidelijk
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verdrongen - wat Meijel betreft weet ik het zeker - door het algemeen Nederlandse
wortel. Een ‘wortel’-gebied rondom Maastricht heeft verhinderd dat moeër het
zuidoosten van Belgisch Limburg binnendrong79. Een woord als hoos ‘kous’ dat
voorheen voorkwam in een klein gebied van Belgisch Limburg, in een behoorlijk
deel van Oost-Noord-Brabant ten oosten van een lijn Eindhoven - Den Bosch Nijmegen80 en heel Nederlands Limburg bestreek, wordt misschien nog door een
oude generatie gebruikt. Maar het is zeer duidelijk op de terugtocht. Zelf gebruik ik
het in het Meijels dialect niet meer. Het algemeen Nederlandse woord ‘kous’ heeft
‘hoos’ vervangen. Zo maakt euver ‘over’, het Hoogduitse ‘über’, steeds meer plaats
voor oover, ovver onder invloed van de Nederlandse klankkleur. Nobber, het Duitse
‘Nachbar’, is in Meijel verdrongen door het algemeen westelijke buurman. Het
oostelijke woordtype ‘zwegel’ met de betekenis lucifer, waarvan de isoglosse loopt
ten oosten van Tongeren - Martenslinde - Zutendaal - Neeroeteren - Bree - Bocholt
- Achel - Heeze - Asten - Liessel - Griendtsveen - Castenray - Meerlo - Wellerlooi81,
staat onder zware druk van luusiefer. Zelf gebruik ik in het Meijels nog wel het woord
zwaegel maar een jongere generatie doet dat zeker niet. Het algemeen verspreide
Nederlandse woordtype ‘ploegen’ verdringt in Nederlands Limburg een vanuit het
Rijnland komend ‘varen’82. Door het woordtype ‘gist’ werd een aaneengesloten
zuidelijk ‘heffe’-gebied uit elkaar geslagen83. Het Brabants-Nederlandse ‘klaver’
bedreigt in heel West- en Centraal-Haspengouw de grensplaatsen die het oostelijk
getinte ‘klee’ zeggen.
Algemeen neemt men aan dat ‘goensdag’ in plaats van ‘woensdag’ verspreid is vanuit
het christelijk belangrijke aartsbisdom Keulen84. Het woord ‘goensdag’ kwam vanouds
voor in heel Zuid-Nederland, ook in heel Nederlands Limburg. Uit een klein
onderzoek is mij gebleken dat ‘goensdag’ zeker in het noorden van Nederlands
Limburg terugwijkt voor het algemeen Nederlandse ‘woensdag’. Eenzelfde beeld
kan men aflezen van de kaart STROOP85. Vanuit het noorden en het westen ziet men
een opdringen, een infiltreren, van ‘stroop’ ten koste van de oude woordtypen ‘kruid’,
‘kruidje’, ‘zeem’, ‘siroop’.
Het vragend voornaamwoord wie voor ‘hoe’ dat een belangrijk deel van Belgisch
Limburg nog overstraald heeft, staat momenteel onder druk van het Nederlandse
‘hoe’.
De conclusie uit al deze voorbeelden - en er zijn er nog veel meer te geven - kan
duidelijk zijn. Autochtone, Limburgse klanken en woorden of woorden en klanken
vanuit het Ripuarische gekomen staan momenteel onder zware druk en wijken, zeker
op de woord- en klankgrenzen terug ten voordele van westelijke, Nederlandse woorden
en klanken. Hetzelfde gebeurt overigens ook in het Oostnederfrankisch deel van
Duitsland maar dan omgekeerd. Daar is de druk van het Hoogduits zeer groot en
moeten oude woorden en klanken wijken voor nieuwe, Hoogduitse. Woorden en
klanken die eeuwen bestaan hebben en nauwelijks veranderden in het Limburgse
land, verdwijnen nu in één, twee generaties uit het alledaagse taalgebruik. Het lijkt
erop, alsof de Slag bij Woeringen dialectologisch nog lang niet is uitgewoed.
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hedendaagse ‘Fremdkörper’ te weren uit hun gebied. Uniformering, grootschaligheid,
vervreemding, vermenging, communicatiemiddelen strijden aan beide kanten mee.
De rijksgrens tussen enerzijds Nederland en België en anderzijds Duitsland lijkt
vooralsnog het doel te zijn. Wanneer beide partijen die bereikt hebben, kan de Slag
bij Woeringen, maar dan anders, opnieuw beginnen. Stoot en tegenstoot, verovering
en verlies, expansie en terugtrekken. Op weg naar een Europese eenheidstaal? Dan
zou de Slag bij Woeringen in 1288, nu 700 jaar geleden, taalhistorisch van nog grotere
betekenis zijn geweest. Maar om hoevele ‘Woeringens’ c.q. ‘Voerens’ zou het dan
moeten gaan om die ene Europese taal te bereiken. Laten wij, Limburgers, bescheiden
blijven en onze beide provincies niet zien als een toekomstig, taalkundig slagveld.
Eénmaal ‘Woeringen’ is genoeg!
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