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Woord veurof

Een weens die al langer bi’j mi’j leefde was om nog es te zorgen veur een vertaeling van de 
Ooldsaksische Heliand in et Stellingwarfs. Wat zol et mooi wezen as bi’j alle Stellingwarver 
boeken en artikels ok nog es een vertaeling van dat biebelse verhael veur de Saksen in et Stelling-
warfs kommen zol. En now is ’t d’r dan op ’t langelaeste van kommen. 

Netuurlik hadde ik veurzien dat et een hiele klus wezen zol. As ik et dan al zels doen zol, wo’k et 
allienig mar doen in saemenwarking mit ien of meer aanderen. Die gelegenhied dee him jaoren-
laank niet, mar doe zomar inienen wel veur. Al een jaor of wat leden, in 2010, stelde ik mezels de 
vraoge a’k mitdoen zol in een groot vertaelprojekt veur de Heliand. Dat zol in die tied in gang zet 
wodden deur SONT (Streektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied) en daor wa’k bestuurs-
lid van. We weren van doel om veur alle vormen van et Nedersaksisch, van Grunnings tot en mit 
Veluws, en dan ongeveer toegelieke, een vertaeling op te leveren van de Heliand, et heldendicht over 
Jiezus Kristus dat ooit in de eerste helte van de 9de ieuw schreven was, en dat nog wel in et Ooldsak-
sisch. Zoe’n vertaeling, in alle zeuven Nedersaksische heufdvariëteiten dus, zol deur een hiele riegel 
vertaelers gebeuren moeten. Goenend weren veur en in 2010 zels al aorig op streek, en die kwam-
men in 2012 ok wel klaor. Dat was veur wat et Aachterhoeks, Twents en Grunnings anbelangt. Mar 
et grote projekt: ‘allegere mit mekeer’, en dan et liefst toegelieke opleveren, dat kwam niet van de 
grond. Naoderhaand wodde hier en daor nog wel weer es wat perbeerd veur et Veluws, Sallaans en 
Drents, mar daor bleef et bi’j.

Veur et Stellingwarfs is mit de vertaeling feitelik begonnen in de naozommer van 2020. Bi’j de 
prissentaosie van Introduction to Dutch Low Saxon, de Engelstaelige versie van et boek Nedersaksisch 
in een notendop, wodde me de vraoge nog es steld deur kollega-taelkundige dr. Jan Nijen Twilhaar, 
goeie kunde van eerdere gelegenheden. Nijen Twilhaar is kenner mit naeme van de tael van et 
Sallaanse Heldern ‘Hellendoorn’, en hi’j was al doende mit een vertaeling van de Heliand in et 
Sallaans. Et was aenlik vanni’js dat hi’j dat vreug, want een jaor eerder hadde hi’j me ok al even 
anscheuten om es over een Stellingwarver vertaeling nao te daenken. Mar in die naozommer van 
2020 he’k dan ja zegd, bin ‘k d’r mit an de slag gaon en hebbe me sund zo goed as wekeliks een 
schoft doende holen mit et ommezetten van de Ooldsaksische tekst in et Stellingwarfs. 

Zodoende is d’r dan now in september 2022 een Stellingwarver edisie van de Heliand op  
’e wereld, toegelieke mit iene in et Sallaans van Heldern. Veur beide edisies hewwe, en dat wol ik 
ja ok graeg, beheurlik stark saemenwarkt. Dat gelt veur de vertaelings in Stellingwarfs en Sallaans 
beide, en et gelt liekegoed veur et inleidende diel I bi’j de vertaeling, daor elk eerst een pat veur 
schreven het en dat we vervolgens mit ’n beidend bepraot en bediskussieerd hebben.

Wat disse Stellingwarver edisie van de Heliand anbelangt gaot mien daank dan ok in et  
veurste plak uut naor Jan Nijen Twilhaar, om de plezierige, vakinhooldelike saemenwarking.  
Wi’j hebben veul en intensief mit mekeer opwarkt, en ik durf te stellen dat beide boeken daor van 
profiteerd hebben. Nijen Twilhaar kreeg daorbi’j ok ondersteuning van een Helderse warkgroep, 
die eerder al veur zien projekt insteld was. Indirekt he’k d’r hier en daor ok van profiteerd, dat ok 
die enthousiaste meensken wil ik hier geern bedaanken.

Daankberhied wi’k ok graeg betugen wat Philo anbelangt, mien vrouw en toegelieke mien 
taelkundige kollega die me et naost is, feguurlik en letterlik. De kennis van et Stellingwarfs en 
aander Nedersaksisch die we in oonze loopbaenen opdaon hebben maekt dat we bi’j mennig  
tael kundig wissewassien mekeer even wat veurleggen kunnen. Zonder heur begrip veur de inzet 
van mien tied en energie en zonder heur praktische mitwarking an mien doen en laoten rond de  



Heliand was et boek mit de Stellingwarver Heliand een stok minder makkelik tot staand kom-
men.

Nao de prissentaosie van Introduction to Dutch Low Saxon in de naozommer van 2020 raekten 
Nijen Twilhaar en ik al gauw mit uutgever Sonja Geurts van Keuninklike Van Gorcum in gesprek 
over een uutgifte van de Heliand in et Sallaans en Stellingwarfs. Dat was ok mit de bekende 
Drentse onderzuker dr. Henk Nijkeuter, om de beide perdukties as et even kon naoderhaand ok 
nog volgen te laoten deur een Drentse edisie. 

Sonja toonde grote interesse en zo kwam in de loop van et vertaelwark veur de Stellingwarver 
en de Sallaanse edisie ok et uutgeefperces van beide boeken op gang. Veur de vlotte, altied opbou-
wende en vrundelike saemenwarking mit Keuninklike Van Gorcum daank ik in et biezunder Son-
ja Geurts hiel hattelik. Dat gelt al liekegoed veur Tieneke Verheijen, uutvoerder bi’j Keuninklike 
Van Gorcum, en niet in et laeste plak ok veur Richard Bos, vormgever van beide mooie perdukties.

In et overleg mit de uutgever dee him de vraoge veur of we de Ooldsaksische tekst zels ok in 
beide boeken opnemen zollen, en dan in de versie die dr. Timothy Sodmann in 2012 publiceerd 
hadde in verbaand mit de Twentse, Sallaanse, Grunninger en ok nog een Munsterlaanse vertae-
ling. Die oolde tekst opnemen is liekewel om meer as iene reden niet veur keuzen. Iene was daj’ 
dan ok in elke nog veurstelbere Heliand-vertaeling die tekst weer opni’j ofdrokken mossen. Een 
zelsstaandige uutgifte leek oons beter. Tillefonisch overleg mit dr. Sodmann volgde, en in ’t laest 
van november 2021 wodde ik bi’j him thuus alderplezierigst ontvongen om es even veerder te  
praoten. De gedaachtewisselings leverden een plan veur een ni’je edisie op. Ok die komt now, 
krek as de Stellingwarver en Sallaanse Heliand, bi’j Van Gorcum uut. Et is een twiede, bi’j de tied 
brochte ni’je uutgifte, hielemaole mit Nederlaanstaelige uutleg. Prachtig veur geïnteresseerde 
onderzukers en studenten mit Nederlaanstaelige aachtergrond; en… dat is alweer een weens van 
kollega Jan, de uutgever en mien persoon vervuld. Daank, Tim, veur de saemenwarking.

Mit disse Stellingwarver vertaeling, die in et Sallaans en de ni’jste uutgifte van de Oold-
saksische tekst is een mijlpaol beriekt, dat meugen we wel stellen. Sund de eerste uutgifte  
deur de Duutse filoloog Johann Andreas Schmeller in 1830 gruuide de belangstelling algedurig, 
ok internationaol. De Heliand verscheen niet allienig in Duutse, Engelse, Fraanse en Deense ver-
taeling, mar ok in een Nederlaanse: die van Jaap van Vredendaal (2006). Doe kwammen die in et 
Aachterhoekers, Twents en Grunningers (2012), en now dan die in et Sallaans en Stellingwarfs. 

Alle meensken die mitwarkten an disse edisie, zoas degenen die hulpen bi’j et maeken  
van illestraosies en kaorten, die ofbelings anleverden en al zo meer, hiel hattelik daank. As ze 
rechtenhebbende binnen, wo’n ze nuumd in de Verantwoording van de ofbelings en kaorten op 
bladziede 264. Hiel hattelik daank ok an ieder die in de loop van et vertael- en uutgeefperces van 
zien belangstelling blieken laoten het. 

Een uutgangpunt veur beide boeken het west om vertaelings te publiceren die zo dichte meugelik 
bi’j de oolde tekst zitten, bi’j wat de maeker schreven het. Ik weenske de lezer veul genoegen bi’j  
et lezen van de meraokels oolde Heliand, en dat in oonze mooie eigen oolde tael Stellingwarfs.  
En henne of te nao niet in et laeste plak bi’j et ondergaon van et verhael van Jiezus Kristus, dat een 
meenske altied an weer raekt.
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Henk Bloemhoff
14 juli 2022 
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in oonze taelkundige, letterkundige en historische uutienzettings netuurlik niet 
een kompleet beeld geven kund. Et is oons opvalen dat d’r aorig wat redelik recente, 
uutvoerige en vaeke ok diepegrevende literetuur angaonde verschillende aspekten 
van de Heliand bestaot en daoromme hewwe hiel wat titels opnemen kund. De lezer 
mag him deur oons uutneudigd vulen om ok veerder in die literetuur te duken. Oonze 
onderwarpen: de Heliand, et Ooldsaksisch, Sallaans, Stellingwarfs en de wereld van de 
Saksen mit de kristianisering die daor zien beslag in kreeg, bin interessaant, boeiend en 
weerdevol genoeg om in dat verbaand nog meer te weten kommen te willen an de haand 
van de bestaonde publikaosies.

2  De Heliand: inhoold, vorm en kulturele inbedding

In disse parregraf wo’n kot inkelde belangrieke kenmarken van de Heliand bepraot. Waor 
gaot dit wark over, hoe het de dichter de Heliand zien vorm geven en hoe kuj’ zien haand 
herkennen as we et wark beschouwen in et raemwark van de tied daor et in ontstaon is?

2.1  De Heliand as diatessaron
De Heliand is een Ooldsaksisch diatessaron dat om et jaor 830 henne schreven is. Een 
diatessaron of evangelieharmonie is een deurlopend verhael over Jiezus Kristus, dat d’r 
uut bestaot dat de vier evangelies uut et Ni’je Testement: Matteüs, Markus, Lukes en 

Ofbelinge 2.1. Abdij van Fulda.
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Jehannes d’r in bi’j mekeer brocht binnen. De Heliand heurt daormit tot et genre daor 
ok et Diatessaron Leodiense (et Luikse diatessaron) of et Luikse leven van Jiezus uut de 
tiedrekte van 1275-1300 toe rekend wodt (De Bruin 1970). De Syrische kristen Tatianus 
maekte om 170 nao Kristus henne grootkaans as eerste een diatessaron (Hamlyn Hill 
1894). Et wark van Tatianus is allienig tot oons kommen in verschillende Latiense 
vertaelings. De belangriekste bron die de schriever van de Heliand zo goed als zeker 
bruukt het, is et Latiense Diatessaron van de bisschop Victor van Capua, dat onderdiel 
is van de Codex Fuldensis (zie ok sektie 4.7). Dat is een manneskript dat in et klooster 
van Fulda toehoolt. Et ontston onder leiding en redaktie van Victor van Capua. De Codex 
bestaot uut een groot tal ni’jtestementische geschrift en en is baseerd op de Latiense 
Vulgaat. Et wark wodde maekt tussen 541 en 546. Victor geft  an dat hi’j een Ooldlatiense 
evangelieharmonie vunnen hadde en dat him daor an opvalen was dat die de struktuur 
volgde van et Diatessaron van Tatianus, mar hi’j was d’r niet wisse van of de harmonie 
die hi’j veur de Codex bruukte, hielemaole krek zo was as die van Tatianus. 

Ott en (2006: 79) nuumt over Tatianus’ evangelieharmonie dat die et ‘grote veurbeeld’ 
was veur de Helianddichter. Omreden et oorspronkelike wark van Tatianus niet beweerd 
bleven is, bedoelt Ott en warschienlik de Latiense harmonie die in de Codex Fuldensis te 
vienen is en daor et Victor van Capua al an opvalen was dat die de struktuur volgde van 

Ofbelinge 2.2. Titelbladziede van de Codex Fuldensis in een uutgift e van 1868.
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zels (36 riegels). In kepittel 43 maekt Jiezus twie blienden beter. De Helianddichter last 
een eigen heufdstok in (kepittel 43), daor niks van weeromme te vienen is in de Biebel 
en daor hi’j et beter maeken van de blienden ok een symbolische betekenis toepat, die de 
hiele meenshied anbelangt. Beide toevoegings (bi’j de wienhof, en de blienden) kommen 
uutvoeriger op ‘e bodden in de noten die et angaot.

3 Van Ooldsaksisch naor et Nedersaksisch en naor de Nedersaksische Heliand

In disse sektie bespreken we inkelde kenmarkende verschiensels in et Nedersaksisch die 
uut et Ooldsaksisch votkommen (sektie 3.1). Vervolgens kieken we wat et Nedersaksisch 
veur tael is, waor as die wegkomt en hoe as die beheerst en bruukt wodt (sektie 3.2).

3.1  Et Ooldsaksisch; en dan in et biezunder in ‘Nederlaand’
Wat is Ooldsaksisch feitelik? Et is de tael van de ‘Oold-Saksen’ in de tiedrekte tussen 
500 en 1150. Waor die wegkwammen, waor as ze woonden en tot hoeveer heur gebied 
riekte hebben we et over in sektie 4. In disse sektie 3.1 zullen we eerst een groepien 
verschiensels zien laoten die d’r op wiezen dat et Nedersaksisch - krek as in geval van 
et Nedersaksisch / Nederduuts in et angreenzende Duutslaand - weerommegaot op et 
Ooldsaksisch, dus op ‘e Saksische tael uut de tied van veur 1150. 

Et Ooldsaksisch wodde wat zien kenmarken anbelangt degelik en saemenvattend 
beschreven deur Klein (2000b) wat de fonologie en de grafemen betreft. Deur Tiefenbach 
(2000) wodde dat daon wat de morfologie anbelangt, deur Rauch (2000) over de 
syntaxis en deur Sanders (2000) veur de lexikologische en lexikografische kaante. Deur 
die auteurs wodt dus ingaon op ’e klaanken, woordvormen, zinsbouw en begrippen / 
betekenissen. We volstaon d’r hier mit om naor die publikaosies te verwiezen, mar we 
laoten hiernao wel, in de rest van disse sektie, puntsgewieze mit een tal ankneupings-
punten zien hoe et Nedersaksisch van now weerommegaot op et Ooldsaksisch en daor 
dus an te linken is.

3.1.1  Westfaalse breking
De verschillende variëteiten, van de Duuts-Nederlaanse greens of tot op de Veluwe, 
vertonen de gevolgen van de zonuumde Westfaalse breking. Dat verschiensel hoolt in 
dat kotte klinkers in eupen lettergrepen in et spreuken Ooldsaksisch an et aende van 
de Ooldsaksische tied veraanderden. Dat gong deur in de volgende fase, die van et 
Middelnederduuts / Middelnedersaksisch (1150-1550). 

Die Westfaalse breking hul onder aanderen in dat – bi’jveurbeeld - de o in 
Ooldsaksisch gota ‘goot’ via ie:ö in jö veraanderde. Zo vienen we et stadium gjötte 
nog in de tael van Vriezenveen, dat niet zo veer van Heldern / Hellendoorn ligt. Die 
veraandering is een veurbeeld van iene van de ‘ondersoorten’ van de Westfaalse breking. 
We moe’n in de gaten holen dat dat fenomeen neffens een hiel petroon bi’j kotte klinkers 
in eupen lettergrepen gebeurde en dat petroon zette him vervolgens deur in volgende 
fasen. Wat oons veurbeeld anbelangt: et stadium jö ontwikkelde him deur tot götte in 
de rest van Twente, en ok in angreenzende gebieden zoas Sallaand. De j in gjötte gong 
in disse streken dus verleuren. Woorden mit kotte klinkers in eupen lettergrepe in et 
Ooldsaksisch ontwikkelden heur dus tot vormen as gjötte en götte, en in aandere regio’s 
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ok tot volgende fasen. zoas we ze ok vandaege-de-dag kennen in de verschillende varië-
teiten. Zo ontwikkelde him in de Iesselstreek bi’j Zwolle, in et Zuudwest-Drentse Runen 
en omgeving en ok op ’e oostelike Veluwe göte, mit rekking van de kotte klinker dus, as 
vervolgstadium van götte. En zo het et Westveluws op zien beurt et vervolgstadium geute 
kregen, stammende dus uut et stadium göte dat die aandere gebieden nog hebben.1 Die 
vorm geute komt deur een zonuumde verhoging van de klinker öö tot eu, die him ok in 
onder eren West-Overiessel, Stellingwarf en grote dielen van Drenthe deurzet het. 

Om ok nog even een aander veurbeeld te geven: et Ooldsaksisch hadde etan, mit een 
kotte klinker /ɛ/. De Westfaalse breking maekte dat via ie:Ə in et Vriezenveens jä ontston, 
zoas in jätten ‘eten’. Die vorm het him in Twente en Sallaand veerder ontwikkeld tot etten, 

Kaorte 3.1. Et gebied van et Ooldsaksisch en et Middelnedersaksisch / Middelnederduuts dat daoruut ontstaon is in 

Nederlaand (situaosie ±1150). 
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