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Woord vooraf

Met het schrijven van dit Woord vooraf wordt een periode afgesloten van stevig gepuzzel 
in het Oudsaksisch van de Heliand. Er is met deze vertaling een mijlpaal bereikt, omdat 
er nu ook een Sallandse variant is van de internationaal befaamde Heliand. Sinds de 
eerste uitgave van dit werk door de Duitse filoloog Johann Andreas Schmeller in 1830 
kreeg de Heliand een groeiende internationale belangstelling, die niet alleen haar weg 
vond in diverse vertalingen in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Deens, én in de 
Nedersaksische streektalen Achterhoeks, Gronings, Twents en Münsterlands, maar ook 
in een indrukwekkende aantal wetenschappelijke publicaties over de grammatica, tekst-
structuur en de theolo gi sche aspecten van dit vroegmiddeleeuwse literaire kunstwerk. 
Simultaan aan deze Sallandse uitgave verschijnt de Stellingwerfse variant van de Heliand 
en een nieuwe editie van de Oudsaksische tekst. 

In de periode van intensief denk- en speurwerk wist ik mij gesteund door de werk-
groep voor de Sallandse Heliand, bestaande uit Jan Leenhouts, Robert Kemper Alferink, 
Geert Hannink, drs. Günter Brandorff, drs. Marc Brinkhuis, drs. Evelyn Ligtenberg en dr. 
Harrie Scholtmeijer. Ik ben alle leden dankbaar, zowel voor hun steun door mee te denken 
en suggesties te doen, als voor de eervolle taak die zij mij aan het begin van 2018 hebben 
toevertrouwd. Jan en Robert waren steeds alert in het bewaken van de voortgang binnen 
de werkgroep. Het was heel goed om te ervaren dat zij doorlopend blijk gaven het grote 
belang te zien van de Sallandse Heliand. Evelyn, Geert, Günter, Harrie en Marc wil ik graag 
bedanken voor de inhoudelijke bijdrage die zij leverden bij het tot stand komen van deze 
Sallandse vertaling. 

Günter dank ik onder meer voor zijn ondersteuning in het begin toen de vertaling op 
gang moest komen. Met zijn kennis van het Oudsaksisch wist hij mij op een plezierige 
manier te ondersteunen bij het puzzelwerk. In een later stadium heeft hij suggesties 
aangedragen voor geschikt beeldmateriaal.

Harrie wil ik bedanken voor zijn commentaar op de gebruikte doeltaal, de noten en 
later op de tekst van deel I, waaruit zijn grote historisch taalkundige kennis sprak op het 
gebied van de regionale talen.

Marc ben ik dankbaar voor de vele opmerkingen die hij gaf bij elk vertaald hoofdstuk. 
Niet alleen had hij een scherp oog voor allerlei aspecten van de vertaling zelf, ook mocht 
ik menige discussie met hem voeren op het gebied van de theologische exegese. 

Van Evelyn kreeg ik van begin tot eind van dit project veel bruikbare informatie over 
diverse culturele en historische bijzonderheden. Ook leverde zij tal van prachtige illustra-
ties aan. Ook ben ik haar dankbaar voor de tekst die zij schreef voor sectie 7.1 van deel I van 
dit boek, én voor alle discussies die we over diverse onderwerpen hebben gevoerd.

Dr. Henk Bloemhoff zat weliswaar niet in de werkgroep voor de Sallandse Heliand, 
maar kwam in beeld toen de vertaling al enige tijd gaande was. Nadat ik Henk had ge-
vraagd of er niet ook een Stellingwerfse variant van de Heliand moest komen, werd hij 
een spin in het web, voor zowel zijn eigen Heliand als de Sallandse. Door zijn grote kennis 
van het Nedersaksisch en de historische taalkunde, was er een weldadige stroom van 
opbouwende suggesties op alle hoofdstukken van de Heliand, die telkens weer lieten zien 
hoe scrupuleus we te werk dienden te gaan bij een vertaling die dicht bij een grammati-
caal zo complexe brontaal als het Oudsaksisch moet blijven, maar ook met welke precisie 
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Henk heeft gewerkt bij deze projecten. Ook ben ik hem dankbaar voor zijn fundamentele 
bijdrage aan deel I van de Sallandse Heliand, én voor de contacten die hij onderhield met 
de uitgever over de beide uitgaven.

Koninklijke Van Gorcum is de uitgever van onze Sallandse en Stellingwerver vertalin-
gen van de Heliand, en van de nieuwste editie van de Oudsaksische brontekst door dr. Tim 
Sodmann. Bij het plan om tot deze nieuwe uitgaven te komen stak Van Gorcum graag de 
uitnodigende hand uit. Dank daarvoor, in het bijzonder uitgever Sonja Geurts en Tieneke 
Verheijen, die de uitvoering van de boeken op zich nam. Richard Bos wil ik bedanken 
voor de prachtige vormgeving van het boek. Tim danken we graag voor het maken van de 
nieuwe editie van de Oudsaksische tekst, die ook in dit jaar, 2022, verschijnt, tegelijk met 
de Sallandse en Stellingwerver vertaling.

Ten slotte komt een woord van dank toe aan enkele personen die op een andere wijze 
het plezier hebben vergroot in het werken aan de Heliand. Mijn dochter Paula kon ik vanaf 
hoofdstuk 35 telkens na alle moeizame gepuzzel de geschreven tekst van een hoofdstuk 
toevertrouwen, die vervolgens razendsnel in een digitale versie werd omgezet. Graag wil 
ik benadrukken hoe blij ik daarmee ben. Mijn dochter Andrea was bereid een mooi schil-
derij te maken van het Hellendoornse pronkstuk D’n Aolden Grîezen, dat op de voorkant 
van het boekomslag is gekomen. Het is fijn dat ik van haar artistieke talent gebruik kon 
maken. Mijn vrouw Sara dank ik voor haar kostbare geduld, dat liefdevol en eindeloos is. 
Philomène, echtgenote van Henk, wil ik bedanken voor haar gastvrijheid. Mede daarmee 
bewaar ik mooie herinneringen aan elk werkoverleg met Henk in Oosterwolde.

Jan Nijen Twilhaar
Schalkhaar, juni 2022
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2  De Heliand: inhoud, vorm en culturele inbedding

In deze paragraaf worden kort enkele belangrijke kenmerken besproken van de Heliand: 
waar gaat dit werk over, hoe heeft de dichter de Heliand vorm gegeven en hoe is zijn 
hand te herkennen als we het werk beschouwen in het raamwerk van de tijd waarin het 
is ontstaan?

2.1  De Heliand als diatessaron
De Heliand is een Oudsaksisch diatessaron dat rond het jaar 830 is geschreven. Een dia-
tessaron of evangelieharmonie is een doorlopend verhaal over Jezus Christus, dat bestaat 
uit de samenvoeging van de vier evangeliën uit het Nieuwe Testament: Matteüs, Marcus, 
Lucas en Johannes. De Heliand behoort daarmee tot het genre waar ook het Diatessaron 
Leodiense (het Luikse diatessaron) of het Luikse leven van Jezus uit de periode 1275-1300 toe 
gerekend wordt (De Bruin 1970). De Syrische christen Tatianus stelde rond 170 na Christus 
waarschijnlijk als eerste een diatessaron samen (Hamlyn Hill 1894). Het werk van Tatianus 
is alleen tot ons gekomen in diverse Latijnse vertalingen. De belangrijkste bron die de 
Heliand-auteur zo goed als zeker gebruikt heeft, is het Latijnse Diatessaron van de bisschop 
Victor van Capua, dat deel uitmaakt van de Codex Fuldensis (zie ook sectie 4.7). Dit is een 
manuscript dat zich in het klooster van Fulda bevindt. Het kwam tot stand onder leiding en 

Afbeelding 2.1 Abdij van Fulda.
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waarschijnlijk als eerste een diatessaron samen (Hamlyn Hill 1894). Het werk van Tatianus 
is alleen tot ons gekomen in diverse Latijnse vertalingen. De belangrijkste bron die de 
Heliand-auteur zo goed als zeker gebruikt heeft, is het Latijnse Diatessaron van de bisschop 
Victor van Capua, dat deel uitmaakt van de Codex Fuldensis (zie ook sectie 4.7). Dit is een 
manuscript dat zich in het klooster van Fulda bevindt. Het kwam tot stand onder leiding en 

Afbeelding 2.1 Abdij van Fulda.
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redactie van Victor van Capua. De Codex bestaat uit een groot aantal nieuwtestamentische 
geschrift en en is gebaseerd op de Latijnse Vulgaat. Het werk werd gemaakt tussen 541 en 
546. Victor geeft  aan dat hij een Oudlatijnse evangelieharmonie had gevonden, waaraan 
hem was opgevallen dat deze de structuur volgde van het Diatessaron van Tatianus, maar 
hij was er niet zeker van of de harmonie die hij voor de Codex gebruikte, identiek was met 
die van Tatianus. 

Ott en (2006: 79) merkt over Tatianus’ evangelieharmonie op dat deze het ‘grote 
voorbeeld’ was voor de Helianddichter. Omdat het oorspronkelijke werk van Tatianus 
niet bewaard is gebleven, bedoelt Ott en waarschijnlijk de Latijnse harmonie die zich in 
de Codex Fuldensis bevindt en waarvan het Victor van Capua al was opgevallen dat deze 
de structuur volgde van het Diatessaron van Tatianus. Zo plaatst die, net als Tatianus, de 
verheerlijking van Jezus op de berg precies in het midden van het verhaal (zie Kepitt el 
38, Christus in ’t hemelse licht).  Voor een uitvoerige studie van de verbanden tussen de 
Heliand en de diatessaronteksten en van de bestaande literatuur daarover, kan verwezen 
worden naar Fon Weringha (1965). 

Afbeelding 2.2. Titelpagina van de Codex Fuldensis in een uitgave van 1868.
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waarin hij de genezing van de blinden ook een symbolische betekenis toekent, die de hele 
mensheid betreft. Beide toevoegingen (bij de wijngaard en de blinden) komen uitvoeriger 
aan de orde in de betreffende noten.

3  Van Oudsaksisch naar het Nedersaksisch en naar de Nedersaksische Heliand

In deze sectie bespreken we enkele verschijnselen in het Nedersaksisch die voortkomen 
uit het Oudsaksisch (sectie 3.1). Vervolgens kijken we wat het Nedersaksisch voor taal is, 
waar deze voorkomt en hoe die wordt beheerst en gebruikt (sectie 3.2).

3.1  Het Oudsaksisch, en dan in het bijzonder in ‘Nederland’
Wat is Oudsaksisch feitelijk? Het is de taal van de ‘Oud-Saksen’ in de periode 500-1150. 
Waar zij vandaan kwamen, waar ze woonden en tot hoever hun gebied reikte, komt in sec-
tie 4 aan de orde. In deze sectie 3.1 bespreken we eerst een groepje verschijnselen die laten 
zien dat het Nedersaksisch, precies zoals in het geval van het Nedersaksisch/Nederduits 
in het aangrenzende Duitsland, teruggaat op het Oudsaksisch, dus op de Saksische taal 
uit de tijd vóór 1150. 

Het Oudsaksisch werd wat betreft de fonologie en de grafemen degelijk en samen-
vattend beschreven door Klein (2000b). Door Tiefenbach (2000) werd dat gedaan voor 
de morfologie,  door Rauch (2000) voor de syntaxis en door Sanders (2000) voor de lexi-
cologische en lexicografische kant. Door die auteurs wordt dus ingegaan op de klanken, 
woordvormen, zinsbouw en begrippen/betekenissen in het Oudsaksisch. We volstaan er 
hier mee om naar die publicaties te verwijzen, maar we laten in de rest van deze sectie 3.1 
wel puntsgewijs met een aantal aanknopingspunten zien hoe het Nedersaksisch van nu 
teruggaat op het Oudsaksisch en daar dus aan te linken is. 

3.1.1  Westfaalse breking
De verschillende variëteiten, van de Duits-Nederlandse grens af tot op de Veluwe, 
vertonen de gevolgen van de zogenaamde Westfaalse breking. Dit verschijnsel houdt 
in dat korte klinkers in open lettergrepen in het gesproken Oudsaksisch aan het eind 
van de Oudsaksische tijd veranderden. Dat ging door in de volgende fase, die van het 
Middelnedersaksisch/Middelnederduits (1150-1550). Die Westfaalse breking hield onder 
andere in dat bijvoorbeeld de o in het Oudsaksische gota ‘goot’ via ie:ö in jö veranderde. 
Zo vinden we het stadium gjötte nog in de taal van Vriezenveen, dat niet zo ver van 
Hellendoorn ligt. Die verandering is een voorbeeld van een van de ‘ondersoorten’ van 
de Westfaalse breking. Dit verschijnsel vond namelijk plaats binnen een heel patroon 
veranderingen bij korte klinkers in open lettergreep, en dat patroon zette zich door in 
fasen die daarop volgden. Wat ons voorbeeld betreft: het stadium jö ontwikkelde zich door 
tot götte in de rest van Twente, en ook in aangrenzende gebieden, zoals Salland. De j van 
gjötte ging in deze regio’s dus verloren. Woorden in het Oudsaksisch met korte klinkers in 
open lettergreep ontwikkelden zich dus tot vormen als gjötte en götte, die we nu kennen 
in de verschillende variëteiten van ons Nedersaksisch. In de IJsselstreek bij Zwolle, in het 
Zuidwest-Drentse Ruinen en omgeving, en ook op de oostelijke Veluwe ontstond göte, met 
rekking van de korte klinker dus, als vervolgstap van götte. En zo heeft het West-Veluws 
op zijn beurt in dat vervolgstadium geute gekregen, naast göte in die andere gebieden.1 Die 
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vorm geute komt door een zogenaamde verhoging van de klinker öö tot eu, die zich ook 
in onder meer West-Overijssel, Stellingwerf en grote delen van Drenthe heeft doorgezet. 

Nog een ander voorbeeld. Het Oudsaksisch had etan ‘eten’, met een korte klinker /ɛ/. 
De Westfaalse breking zorgde ervoor dat via ie:Ə in het Vriezenveens jä ontstond, zoals in 
jätten ‘eten’. Die vorm heeft zich in Twente en Salland verder ontwikkeld tot etten, doordat 
de j eruit viel, en die korte /ɛ/ is vervolgens in een strook van het Zuidwest-Drentse Ruinen 
over Zwolle naar de Oost-Veluwe gerekt tot /ɛ:/ in dit woord: èten. Westelijker ontstond de 
variant eten, dus in het westen van Overijssel, Stellingwerf, een groot deel van Drenthe en 

Kaart 3.1. Het gebied van het Oudsaksisch en het Middelnedersaksisch/Middelnederduits dat daaruit ontstaan is in 

Nederland (ca. 1150).
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