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I INLEIDING
De Engelse taal kent een bijzondere geschiedenis. Toen Julius Caesar bijna tweeduizend jaar geleden
in Brittannië aankwam, bestond het Engels nog niet. Vijfhonderd jaar later werd het Englisc, het Oud
Engels gesproken, een taal die weinig leek op het moderne Engels en slechts door een kleine groep
mensen werd gesproken. Ongeveer duizend jaar later, toen William Shakespeare met zijn literatuur
geschiedenis schreef, werd er Engels gesproken door vijf tot ongeveer zeven miljoen Engelsen. Dit
Engels kunnen wij nu ook verstaan en vlot lezen en leek al veel meer op de hedendaagse Engelse
taal. In onze tijd wordt het Engels gesproken door meer dan zevenhonderd en vijftig miljoen mensen.
Voor meer dan de helft van hen is Engels de moedertaal, de andere helft heeft het Engels als tweede
taal. Daarnaast wordt er in heel veel landen op scholen de Engelse taal onderwezen. Engels is de taal
van de internationale politiek en economie. Men schat dat meer dan een kwart van de
wereldbevolking bekend is met het Engels.
Engels mag daarom met recht een wereldtaal genoemd worden (McCrum et al (1986), p. 19).

De Engels sprekende wereld Bron: Tan, 2001

Vele volkeren en hun talen zijn van invloed geweest op het ontstaan van de Engelse taal zoals wij die
nu kennen.
Een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de Engelse taal was de overgang van Oud Engels naar
Middelengels. Uit de vermenging van het Normandische dialect en het Oud Engels ontstond
omstreeks 1100 het Middelengels. Dit Engels lijkt veel meer op het moderne Engels dan het Oud
Engels, het Englisc, dat voor die tijd werd gesproken.
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Deze overgang ging samen met de verovering van Engeland in 1066 door Willem de Veroveraar, een
Normandische vorst. Wij willen in ons profielwerkstuk de consequenties van deze invasie op de
Engelse taal onderzoeken.
We hebben dit onderwerp gekozen omdat de slag bij Hastings van grote invloed is geweest op de
Europese geschiedenis in het algemeen en op de taalgeschiedenis van Engeland in het bijzonder. Wij
zijn beide geïnteresseerd in overeenkomsten en verschillen tussen talen. Omdat wij allebei Frans en
Engels georiënteerd zijn, leek het ons een uitdaging deze twee talen te koppelen aan deze historische
context. De nadruk ligt dan ook op de invloed van de Normandische invasie op de Engelse taal (en
cultuur) en de overgang van het Oud Engels naar het Middelengels.
We gaan daarom in ons profielwerkstuk eerst in hoofdstuk 3 in op hoe eerdere invasies , d.w.z. die
van voor 1066, het ontstaan van de Engelse taal hebben beïnvloed. Hierbij wordt met nadruk de
relatie tussen de geschiedenis van een land en haar taal beschreven. Zo proberen we het ontstaan
van het Oud Engels van voor de invasie te verduidelijken. In hoofdstuk 4 en 5 gaan we in op de
grammatica, het vocabulaire en de literatuur van het Oud Engels. Dit om in de laatste hoofdstukken
te kunnen laten zien hoe ingrijpend de Oud Engelse taal veranderde na de invasie. In hoofdstuk 6
gaan we in op de persoon van Willem de Veroveraar en de historische achtergrond van de
Normandische invasie en de ‘battle of Hastings’ van 1066. In de laatste hoofdstukken komen we toe
aan de consequenties van deze invasie voor de Engelse taal en cultuur. Hoe de invasie de overgang
inleidde van het Oud Engels naar het Middelengels. Tenslotte gaan we in op de grammatica, het
vocabulaire en de literatuur van het Middelengels.
Robert-Jan Koning en Lukas van Lierop, klas 6a
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2. DE ONDERZOEKSVRAGEN
Wij hebben in dit profielwerkstuk onderzocht wat de invloed is geweest van ‘de Battle of Hastings’ en
van Willem de Veroveraar op de Engelse taal. We hebben ons onderwerp bestudeerd vanuit de
volgende deelvragen, waarvan de beantwoording in de hoofdstukken aan de orde komt.

1. Hoe is de Engelse taal ontstaan en hoe hangt dit samen met invasies?

(hoofdstuk 3)

2. Hoe zag het Oud Engels, de Engelse taal voor de komst van Willem de Veroveraar eruit?
(hoofdstuk 4)

3. Zijn er nog geschriften uit die tijd in het Oud Engels? (hoofdstuk 5)
4. Wie was Willem de Veroveraar en wat was de aanleiding voor de ‘battle of Hastings’ in 1066?
(hoofdstuk 6)

5. Welke verandering waren in Engeland het gevolg van deze Normandische verovering?
(hoofdstuk 7)

6. Wat betekende deze verovering voor de ontwikkeling van de Engelse taal en literatuur?
(hoofdstuk 8 en 9)

Het tapijt van Bayeux waarop de invasie en verovering door Willem de Veroveraar van Engeland is afgebeeld
Bron: kopie LeFranc (datum onbekend), tapisserie de Bayeux, edition ville de Bayeux
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3 HET ONTSTAAN VAN DE ENGELSE TAAL EN DE INVASIES VAN HET ENGELSE LAND
Het ontstaan van de Engelse taal kan volgens McCrum et al.(1986, p 51) worden teruggevoerd naar
een verhaal over drie invasies en een culturele revolutie. De taal werd eigenlijk naar Engeland
gebracht door Germaanse stammen zoals de Angelen, de Saksen en de Juten. Daar werd de taal na
de kerstening door St. Augustinus en zijn volgelingen beïnvloed door het Grieks en Latijn. Nadien
beïnvloedden de Denen na hun invasies op Engels grondgebied ook nog de Oud Engelse taal en werd
de taal na de Normandische verovering getransformeerd tot het Middelengels, de voorloper van het
moderne Engels.
Om te kunnen begrijpen welk Engels er gesproken en geschreven werd toen Willem de Veroveraar
zijn invasie begon, beschrijven we in dit hoofdstuk, hoe deze Oud Engelse taal is ontstaan. Duidelijk
zal worden dat er ‘eerdere invasies van andere volkeren’ aan hebben bijgedragen.
3.1 De voorvaderen en hun taal
Men gelooft dat een derde van de talen die op de wereld gesproken worden, een
gemeenschappelijke bron hebben. Zo zouden deze talen hun oorsprong hebben in een IndoEuropese gemeenschap die duizenden jaren voor Christus in Centraal Europa (Zuid
Rusland/Oekraïne) woonde. Vandaar uit zouden groepen mensen zich tussen 3500 en 2500 v.
Christus zich hebben verspreid naar het westen en het oosten zoals te zien in de afbeelding
hieronder. Na de uitvinding van het wiel en het temmen van paarden konden zij namelijk grotere
afstanden afleggen (Maandblad Onze Taal, febr. 2014).

Volkerentrek 3500-2500 v. Chr.

Bron: McCrum,1986, p 54
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De theorie over de gemeenschappelijke taalbron werd in de achttiende eeuw al gelanceerd door Sir
William Jones (1746–1794), een Engelse taalkundige en rechter die in India woonde. Hij had ontdekt
dat er veel overeenkomsten waren tussen de verschillende talen (McCrum, 1986). Bijvoorbeeld het
Engelse woord divine en het Sanskriet deva, beide woorden betekenen goddelijk. Het Sanskriet voor
moeder, matar, lijkt weer erg op het Latijnse woord, mater. Zijn theorie wordt ondersteund door
vele taalonderzoekers die sindsdien de overeenkomsten tussen de talen hebben onderzocht. Het
blijft echter toch een hypothese, want er waren in die tijd nog geen geschreven bronnen. De
hypothetische gemeenschappelijk taalbron kort men af als PIE, het Proto-Indo-Europees en wordt
gezien als de voorouder van veel Europese én enkele Aziatische talen (Genootschap Onze Taal, 2 okt
2013)

Stamboom talen Bron: Lynch, 2006
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3.2 De Kelten
Historici weten weinig van de jagers-verzamelaars die het
Britse eiland bevolkten voordat het Kanaal ontstond. Van
de laatste ijstijd tot aan ca. 6000 jaar voor Christus
bestond er namelijk nog een vaste verbinding tussen
Engeland en het Europese vasteland. Ook weet men nog
weinig van de Klokbekervolkeren die rond 2500 voor
Christus vanuit Europa naar de Britse eilanden trokken. Zij
hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de bouw van
Stonehenge.
Iets meer weet men van de Kelten, een verzameling
volkeren en stammen die de Keltische taal spraken (zie
Trek van de Kelten Bron : Piggot, 1965
ook PIE- schema). Zij trokken vanuit Centraal Europa rond
ca. 800 voor Christus verschillende kanten op, ook onder
meer richting Engeland en Ierland. Hun afstammelingen
leven nu nog in Cornwall, de Schotse Hooglanden, Ierland, Wales en het Franse Bretagne ( zie
afbeelding ). Hun afstammelingen zijn vaak nog erg trots op hun cultuur en taal.
Het Schots, Welsh en Iers zijn dus Keltische talen.
De trek van de Kelten naar de Britse eilanden (afbeelding ) leidde ertoe dat de Keltische populatie
daar rond 400 voor Christus groot was en dat er sprake was van een bloeiende Keltische cultuur.
Ondanks dit heeft de taal van de Kelten toch niet echt bijgedragen aan het ontstaan van de
hedendaagse Engelse taal. Er zijn slechts enkele Keltische woorden overgenomen in de Engelse taal.
(Mastin, 2011a). De huidige inwoners van Wales, die het Welsh spreken, noemen zich zelf vaak
“fellow-countrymen”, cymry. Ze zouden daarmee aan willen geven dat zij samen met de Schotten,
de Ieren en de mensen uit Cornwall de oorspronkelijke Britten zijn (McCrum, 1986, p 53).

Bron:McCrum et al ,1986, p 55
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3. 3 De Romeinen
In 58 voor Christus begon Caesar met succes zijn verovering van Gallië. Drie jaar later liet hij zijn oog
vallen op het land aan de overkant van het kanaal: Brittannië. De Romeinen wilden nieuwe gebieden
veroveren om zo gebieden die ze al veroverd hadden veilig te stellen. Bovendien meende Caesar dat
Brittannië Gallië had geholpen in de oorlog tegen hem.
Caesars interesse in Brittannië leidde echter niet tot zijn verovering van geheel Brittannië. De
stammen die toen in Engeland woonden verhinderden dat. Brittannië bleef echter een gewild
veroveringsgebied en uiteindelijk waren de Romeinse soldaten beter uitgerust, getraind, gepantserd
en gedrild dan de Engelse stammen. In 43 na Christus slaagde keizer Claudius er dan ook in na enkele
jaren strijd, Brittannië, het huidige Engeland en Wales, te veroveren (Cavendish, 2005)

De Romeinen in Brittanië aan de macht Bron: Sommerville, 2014

De Romeinen maakten Londinium (Londen) tot hoofdstad, maar stichtten ook tal van andere steden.
Ze bouwden de muur van Hadrianus en de muur van Antoninus om ‘hun’ Brittannië te beschermen
tegen aanvallen vanuit het noorden. De Romeinen bleven ongeveer vierhonderd jaar in Brittannië. Zij
waren van invloed op onder andere de sociale, culturele, religieuze en geografische ontwikkeling van
Engeland. Ondanks dat de Romeinen zich mengden met de oorspronkelijke bevolking, bleef de
invloed van het Latijn op de Engelse taal in die periode van de geschiedenis beperkt ( i.t.t. in Gallië).
Degene die het Latijn beheersten, woonden in de steden en/of behoorden tot de hoge stand. Er
bestaan nog wel plaatsnamen die aan het Latijn doen denken. Ook nam de bevolking een aantal
woorden uit het Latijn over van handelaren en soldaten, maar in die tijd heeft het Latijn de Engelse
taal nog niet echt beïnvloed. Dat kwam pas later, toen het christendom zijn intrede deed in Engeland.
De Romeinen waren in de eerste eeuwen van onze jaartelling overal in Europa aanwezig. Van
Brittannië tot ver in Oost-Europa. Zij moesten hun grenzen en de veroverde gebieden bewaken tegen
de vechtlust en het verzet van de tegenstanders, zoals in Noordwest-Europa tegen de Germaanse
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stammen. Zij zagen wel in dat zij dit niet alleen met wapens konden. Daarom mochten verschillende
veroverde volkeren ook hun eigen zeden en gewoonten houden (Sommerville, 2014).

Het Romeinse Rijk. Bron: De Vries, 1967a

In eeuwen van de Pax Romana heerste er relatieve rust en probeerden de Romeinen ook
bondgenootschappen te sluiten met de Germaanse volkeren.
Tacitus schreef in zijn werk “Germania” over deze Germaanse stammen. Hij noemde ze barbaars,
maar roemde ook hun goede eigenschappen zoals o.a. hun trouw aan de stamleider, hun vechtlust
en hun vrijheidsgevoel. Deugden die de Romeinen in die tijd volgens hem voor een groot deel
hadden verloren. Met deze eerste geschreven bronnen begint eigenlijk dus ook geschiedenis van
Noord-West Europa en ook van Engeland (McCrum, 1986) Dit omdat Germaanse stammen, zoals
onder andere de Angelen waarover Tacitus schreef, in de vijfde eeuw Brittannië binnenvielen.
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In de vierde eeuw na Christus echter kreeg het West-Romeinse rijk steeds meer te maken met
zwakke keizers en binnenlandse problemen (Mai, 2003, p. 39-41). In het oosten rukten de Hunnen op
en in het West-Romeinse rijk hadden ze maken met hen vijandig gezinde Germaanse stammen. Zij
wilden de rijkdommen van het verzwakte Romeinse rijk. Er kwam een grote volksverhuizing op gang.

De volksverhuizingen Bron:De Vries, 1967b

De Romeinen trokken zich daarop terug uit Brittannië om hun grenzen op het Europese vaste land te
verdedigen tegen invallende stammen. Daardoor maakten ze de weg vrij voor Germaanse stammen
die naar het westen toe hun rijk wilden vergroten en op zoek waren naar rijkdommen: de Angelen,
de Saksen, de Juten en de Friezen. Deze invasie hadden grote gevolgen voor Engeland en speciaal
voor de ontwikkeling van de Engelse taal (Jones, 2012).
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3.4 De Angelen, Saksen, Friezen en Juten en de basis van de Engelse taal.
In de vijfde eeuw na Christus trokken zo Germaanse stammen uit gebieden die we nu Duitsland,
Nederland en Denemarken noemen de Noordzee over naar Brittannië. Deze invasie is van grote
invloed geweest op de ontwikkeling van de Engelse taal. De basis van het Oud Engels werd gevormd.

De Angelen, Saksen, Friezen en Juten naar Engeland Bron:McCrum et al ,1986,, p 59

De Kelten, die door de de Romeinse legers en muren beschermd werden tegen aanvallen van de
Schotten en de Picten in het noorden, waren nu onbeschermd. Zij leverden strijd tegen de
Germaanse stammen. Men denkt dat een van de keltische aanvoerders in deze strijd, de dux
bellorum, de legendarische koning Arthur is geweest. De Kelten moesten echter uiteindelijk het
onderspit delven en werden naar het minder bevolkte delen verdreven ( Schotland, Wales, Cornwall
en Ierland en zelfs Bretagne). Ze werden door de Germaanse stammen
gezien als weales (buitenlanders of slaven), waar het woord
Fries
Engels
“Welsh”vandaan komt (McCrum, 1986).
Al deze Germaanse stammen spraken hun eigen taal, maar ze konden
elkaar wel een beetje begrijpen omdat hun talen allemaal afstamden van
de West-Germaanse taaltak. Heel veel Engelse woorden van nu lijken
daarom nog op Friese woorden. Men denkt dat het hedendaagse Fries
ook nog heel veel lijkt op de taal die toen werd gesproken (Mastin,
2011b).

Goes (gans)

goose

Sliepe
(slaap)

sleep

Rein (regen)

rain

Miel
(maaltijd)

meal

Nadat ze de Kelten verdreven hadden, vestigden de Germaanse stammen zich in de loop van de
volgende honderdvijftig jaar in een zevental koninkrijkjes, die zich bevonden in het meest vruchtbare
gedeelte van het land. Zij legden zich vooral toe op de landbouw. Deze zeven koninkrijkjes
(Northumbria, Mercia, East Anglia, kent, Essex, Sussex en Wessex) vormden samen het Engeland van
nu. De namen Essex, Sussex en Wessex zijn afkomstig van het woord “Saks”. Dat was het gebied van
de Saksen.
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De Saksen, Juten, Friezen en Angelen hadden allen hun eigen
dialect. De Germaanse stammen noemt men ook wel de
Angelsaksen. Hun taal werd het Angelsaksisch of Oud Engels,
Englisc, genoemd. Englisc is afkomstig van het Oud Engelse woord
voor de stam van de Angelen, ‘Engle’. Het land van de Angelen
noemde men ook wel Anglia. Pas in 1000 werd de naam voor het
land ‘Englaland’.
Het Oud Engels werd de dominante taal in de zin dat het Oud
Engels weinig woorden overnam die van de Keltische taal
afkomstig waren. Blijkbaar was er weinig wederzijdse beïnvloeding
tussen de talen van de Angelsaksen en de Kelten.
Toch heeft de Keltische taal wel invloed gehad, niet zozeer door
veel Keltische woorden over te nemen, maar de keltische taal was
veel lyrischer van aard dan de taal van de Angelsaksen. Deze
lyrische stijl vind je wel terug in de Engelse balladen en literatuur.

Anglo-saksische koninkrijken Bron : Mastin,
2011b

Er was destijds dus niet sprake van één Angelsaksische taal; er bestonden meerdere Angelsaksiche
dialecten naast elkaar (Northumbrian, Mercian, West-Saxon, Kentish). De taal was vooral een
mondelinge taal. Mensen praatten veel met elkaar en onthielden veel door het gebruik van rijmpjes.
De Kelten en de eerste Angelsaksen schreven – als ze al iets schreven - op stenen of hout in
runentekens. Dit runenalfabet heet ook wel het Futhorc (afk. Futhark) (Potter, 2014).

Runenalfabet
Bron: Mastin, 2011b
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3.5 Het Christendom komt en nogmaals het latijn
In het jaar 597 trok Augustinus, een benedictijnse monnik, met een aantal
broeders vanaf Rome naar het koninkrijk van Kent. Zij bekeerden daar de
koning Æthelberht.
Augustinus wordt daarom beschouwd als de apostel van de Angelsaksen en
stichter van de Engelse kerk. Zo brachten deze monniken het christendom,
het Latijnse schrift en het Latijnse alfabet (terug) op Engelse bodem.
Daarnaast brachten ze daarmee ook cultuur naar het land van de
Angelsaksen.

St. Augustinus Bron:
Catholic Exchange, 2014

De monniken bouwden kerken en kloosters en schreven ook over
deze periode van de Engelse geschiedenis en kerk. Een van hen was
St. Beda ook wel “Venerable Bede” genoemd. Hij schreef in 731 n.
Chr. ‘Historia ecclesiastica gentis Anglorum’. Beda was ook een van
de eersten die een kalender voorstelde die uitging van de geboorte
van Jezus Christus. Verder schreef hij over tal van onderwerpen in het
Latijn: astronomie, grammatica, poëzie, wiskunde, de Griekse en
Romeinse taal (Burnley, 1992).
Voor wat betreft de Engelse taal brachten de monniken niet alleen
Sint Beda Bron: Nuremberg
Chronicle, 1493
een groot aantal kerkelijke en christelijke woorden met zich mee die
in het Oud Engels werden opgenomen (apostle, pope, munuc, devil), maar ook woorden en ideeën
van andere volkeren, zelfs tot aan India en China toe (camel, myrrh, lion). Woorden die tot dan toe
niet bekend waren in het Engels (McCrum, 1986). De taal van de Angelsaksen werd zo enorm
uitgebreid. De Angelsaksen werden zo uitgedaagd om zelf ook nieuwe woorden te verzinnen om
abstracte ideeën en gedachten weer te geven. Bestaande Angelsaksische woorden kregen zo een
diepere betekenis of er kwam voor een Latijns woord ook een Angelsaksische variant.
Zo leerden zij het Latijnse woord “Evangelium” (goede boodschap) van de monniken, maar maakten
zij er zelf ook een Angelsaksisch woord bij dat hetzelfde betekende, namelijk “god spell”. Later is dit
gospel geworden (McCrum et al, 1986, p. 67). Alles bij elkaar een enorme verrijking van de taal.
Men werd ook gestimuleerd om te gaan schrijven in navolging van de monniken. Het tot dan toe
gebruikte Runenschrift was daarvoor niet toereikend. Daarom gingen de Angelsaksen ook gebruik
maken van het Latijnse alfabet. Zo kwam er ook naast het gesproken Oud Engels een geschreven Oud
Engelse taal. Het Runenschrift verdween langzaam (Burnley, 1992)
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3.6. De invasies door de Vikingen
Vanaf 787 kreeg Engeland te maken met invasies door
Vikingen, inwoners van het huidige Noorwegen, Zweden en
Denemarken. De Vikingen waren goede zeevaarders en zij
leidden hun schepen naar de Engelse en Franse Kusten
(huidige Normandië) om vandaar uit rooftochten te starten.
In 793 plunderden ze de kloosters van Lindisfarne en Jarrow.
Zij wilden de gebieden van de Angelsaksische koninkrijken
veroveren (Mastin ,2011b)

Vikingen verwoesten het klooster van Lindisfarne
793 AD Bron: BBC primary history ,2014a

Engeland was toen nog verdeeld in meerdere Angelsaksische koninkrijken. Een van de Angelsaksische
koningen die de Vikingen meerdere jaren moedig bestreed was Koning Alfred de Grote van Wessex.
Alfred (Ælfrēd, Ælfrǣd in Oud Engels) was een ontwikkeld man en een goed strateeg. Hij had een
goed georganiseerd leger (met al een roterende dienstplicht). In 878 versloeg hij de oprukkende
Denen bij de slag bij Eddington .

De Denen werden zo gedwongen met de Angelsaksen te
onderhandelen. Zo ontstond ‘de Denenwet’ of ‘Danelaw’. De
Denen kregen een eigen gebied toegewezen waar zij de
Deense wet mochten laten gelden. Zo hadden de Denen
grote delen van het oosten en midden van Engeland in hun
macht en de Noren waren aanwezig in het noordwesten van
Engeland. De Denen gingen akkoord om zich te bekeren tot
het Christendom. Wat niet betekende dat de invasies vanuit
zee door de Vikingen geheel over waren (Treharne, 2011).

De Denenwet 878 AD
De Danelaw Bron: BBC primary history ,2014b

Alfred de Grote herstelde daarna zijn koninkrijk en dit is van grote invloed geweest op de Engelse
taal. Alfred begon de scholen en kloosters in het land weer op te bouwen, omdat hij het onderwijs
heel belangrijk vond. Hij wilde onderwijs in het Engels gaan geven en niet in het Latijn. Hij leerde zelf
Latijn om belangrijke boeken te kunnen vertalen zoals het werk van St. Beda. Hij wilde namelijk dat
alle onderdanen deze boeken kenden. Alfred was daarom een belangrijk vorst en is daarom de enige
Engelse koning met “de Grote” achter zijn naam. Hij vond het belangrijk dat de mensen niet alleen
het Engels spraken, maar dat zij het ook konden lezen en gingen schrijven. Zelf begon hij de
‘Angelsaksische Kroniek’ te schrijven, de geschiedenis van de Angelsaksen in Engeland (McCrum,
1986).
De Denen en de inwoners van Engeland werden na de Danelaw buren. Zij leefden min of meer
vredig naast elkaar. Ze namen veel van elkaar over en trouwden met elkaar. De Vikingen spraken het
Oud Noors, ook een Germaanse taal net zoals het Englisc. Zij begrepen elkaar daardoor een beetje.
Er zijn nog veel (meer dan negenhonderd) van oorsprong Scandinavische woorden terug te vinden in
de Engelse taal van nu zoals skin, leg, freckle,sister, husband, fellow, wing, race, lift, clip, worse, weak,
both, low enz. Ook woorden die beginnen met de letter –sk en –skein. Dat de Denen en de
Angelsaksen naast elkaar leefden is ook terug te zien in de plaatsnamen (McCrum, 1986).
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Plaatsnamen van Saksische origine

Plaatsnamen van Viking- origine

Gemengde origine (dus duidt op
samenleven naast elkaar)

- eindigen op – ham (betekent

- eindigen op –by (betekent

‘settlement’) zoals Clapham

oorspronkelijk boerderij en later dorpje)
zoals derby

Melton.
Het oud Engelse Middletoun samen
met het Scandinavische woord voor
middle nl. meddle, werd Meddleton
en uiteindelijk Melton

-eindigen op –sted zoals Oxted

-eindigen op – wick zoals Chiswick

-eindigen op –ton zoals Brighton

-eindigen op – thorpe (Deens)

-eindigen op –ing zoals Reading

-eindigen op –thwaite (Noors)

-eindigen –stowe zoals Hawkstowe

Hoewel beide talen van Germaanse oorspong waren zoals we in de figuur op blz. 7 al zagen, waren er
toch verschillen. McCrum (1986) en Burnley (1992) noemen dat het Oud Engels van de Angelsaksen
veel meer vervoegingen had bij de werkwoorden en verbuigingen bij de zelfstandig naamwoorden.
De vorm van het woord werd aangepast aan zijn grammaticale functie. ‘Se cyning’ betekende de
koning en ‘thaem cyninge’ voor de koning. De Vikingen begrepen de Angelsaksen wel als het ging om
het zelfstandig naamwoord of het werkwoord, maar de exacte betekenis van de zin begrepen ze vaak
niet doordat het Oud Engels veel meer vervoegingen en verbuigingen kende. Beiden herkenden
bijvoorbeeld het woord paard bij elkaar (Hors (Oud Engels ) of Hros (oud Noors), maar de Viking wist
niet of het nu ging om één of twee paarden. In het Oud Engels was één paard, that hors en twee
paarden, tha hors. Doordat de twee volkeren buren waren en samenleefden hebben de Vikingen ook
de Engelse taal beïnvloed en uiteindelijk iets simpeler gemaakt doordat het aantal vervoegingen
geleidelijk aan afnam.
Het feit dat op verschillende plaatsen Denen en Engelsen naast elkaar leefden, betekende niet dat de
invasies van of de oorlogen met de Vikingen gestopt waren. De opvolgers van Alfred de Grote
vochten regelmatig nog tegen hen, maar waren minder bekwame militairen. Rond 1000 kwam zo de
Deense koning Knoet de Grote aan de macht (King Canute the Great). Deze bestuurde het land wijs
en rechtvaardig, maar na zijn dood vond er een hevige opvolgingsstrijd plaats, die ook in daarop
volgende generaties voortduurde tot aan de Normandische invasie toe in 1066 (schema koningen
blz. 28).
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4.HET OUD ENGELS: ALFABET EN GRAMMATICA
In de ontwikkeling van de Engelse taal kun je drie perioden onderscheiden:
1. De periode van het Oud Engels: ca. 500-1100
2. De periode van het Middel Engels: ca. 1100-1500
3. De periode van het moderne Engels: vanaf 1500
Met het Oud Engels bedoelen we dus de taal die vanaf ca. 500 tot aan de Normandische invasie in
Engeland werd gesproken. Het wordt ook wel de Angelsaksische taal genoemd. De gesproken taal
van die tijd noemde men ook wel het Englisc, de taal van de Angelen. In dit hoofdstuk gaan we nader
in op het alfabet en de grammatica van de Engelse taal van die
tijd, zodat later in dit profielwerkstuk de ingrijpende
veranderingen van de Engelse taal na de invasie van Willem de
Veroveraar beter te begrijpen zijn.
Er is ook niet één Oud Engelse taal. Er bestonden destijds
meerdere dialecten die van elkaar verschilden in uitspraak en
grammatica. Zo had je het West-Saksisch (de taal van Koning
Alfred en het Engeland ten zuiden van de Thames m.u.v. Kent)
en het ‘Kentish’ uit Kent en het“Anglian” uit Anglia. Deze
laatste was weer onder te verdelen in het dialect van
Northcumbria en dat van Mercia in de Midlands. Na 975
hadden de West–Saksische heersers de meeste macht en
daarmee werd de meeste Oud Engelse geschriften na die tijd
geschreven in het Laat West-Saksisch (McCrum, 1986).
Oud Engelse dialecten

Zoals we al schreven, begon men het Oud Engels pas op te
Bron : Encyclopaedia Brittanica, 2009
schrijven nadat het Latijn via de verspreiding van het
christendom in West-Europa voor een tweede keer Engeland
bereikt had. Men ging voor het schrijven van het Oud Engels het Latijnse alfabet gebruiken. Het
Oud Engelse alfabet had 24 letters, maar die letters waren wel anders dan in het moderne Engels
(Burnley,1992).
Men had een andere kleine <s> en <r> . Ook bestonden er in het Oud Engels niet de letters < z> en
<v> . De <s> had namelijk de rol van <z> en de <f> van de <v>.

Het Oud Engels alfabet

Bron: Omniglot, 2014
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Sommige letters van dit alfabet bestaan niet meer in het moderne Engels, zoals de letters in het
figuur hieronder.

Afkomstig uit het Latijn: de < ae> uit het
Latijn
Combinatie van Iers en Latijn; te
vergelijken met de <th> van het moderne
Engels
Oorspronkelijk uit Runenschrift.

Verdwenen letters uit het Oud Engelse alfabet .

Bron : Burnley,1992

De letter ‘ash’ is een klinker zoals de <a> in “father” (in contrast met de <a> in de woorden ‘bat’en
‘rate’). De letter ‘eth’ is de medeklinker die overeenkomt met de < th> in de woorden ‘thin’, ‘with’en
‘thigh’. De letter ‘thorn’is de < th> in de woorden ‘then’of ‘thy’. De letter ‘Yogh’, een diepe keelklank
in het Oud Engels, wordt niet meer gebruikt in het moderne Engels en ook niet meer uitgesproken
zoals de ‘<gh> in de woorden ‘knight’, ‘right’, ‘caught’. De letter ‘wynn’ werd later vervangen door de
letter <w>.
In tegenstelling tot het moderne Engels werd het Oud Engels relatief fonetisch geschreven. Dus zoals
je het uitspreekt. Iedere letter had dus een duidelijke klank.
Het Oud Engels kende net als het Duits van nu verbuigingen (nominatief, genitief, datief en
accusatief). Daarnaast onderscheidde men ook een verschil in geslacht; je had mannelijke,
vrouwelijke en onzijdige woorden (Mastin, 2011b).
Men kende ook bepalende en onbepaalde lidwoorden. De bijvoeglijke naamwoorden veranderden
afhankelijk van de naamval en het geslacht van het bijbehorende naamwoord. Er bestonden sterke
en zwakke verbuigingen van de naamwoorden en sterke en zwakke werkwoorden. Net als in het
Latijn vervoegde men de werkwoorden naar persoon (eerste , tweede of derde persoon meer- of
enkelvoud), naar tijd (zoals praesens, imperfectum en perfectum) en naar wijs (indicatief,
conjunctief, imperatief). (Burnley, 1992)
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In bijlage I kun je onderstaand overzicht van de grammatica van het Oud Engels vergroot vinden.

Grammatica Old English

Bron: University of Virginia, Department of English, 2014

Door de vele vervoegingen, verbuigingen was de woordvolgorde in Oud Engels minder van belang
dan in het moderne Engels. Aan de uitgang kon je zien wat de grammaticale functie was en niet aan
de volgorde van de woorden in de zin.
Net zoals alle talen heeft het Oud Engels ook veel woorden overgenomen of afgeleid van woorden
uit andere talen zoals uit het vroege en late Latijn. Woorden zoals ‘win’ (wijn) afkomstig van het
Latijnse ‘vinum’ en ‘dihte’, bestellen of opdragen van het Latijnse woord ‘dictare’ (Burnley, 1992) .
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Ook zijn er veel woorden ontstaan uit samenstellingen van woorden; zoals < héahfæder> , een
samenstelling van de woorden ‘hoog’ en ‘vader’ waarmee men een kerkvorst bedoelde. Bovendien
werden er veel woorden uit andere talen afgeleid (Mastin, 2011b).
Hoewel het Oud Engels heel anders lijkt dan het moderne Engels, zijn er wel heel veel woorden
overgenomen. Een groot percentage van de meest gebruikte woorden in het Engels van nu komen
uit het Oud Engels (Slocum & Lehmann, 2014).









Naamwoorden: cynn 'kin', hand, god, man(n), word.
Voornaamwoorden: hē, ic 'I', mē, self, wē.
Werkwoorden: beran 'bear', cuman 'come', dyde 'did', sittan 'sit', wæs 'was'.
Bijvoeglijke naamwoorden: fæst 'fast', gōd 'good', hālig 'holy', rīce 'rich', wīd 'wide'.
Bijwoorden: alle 'all', nū 'now', tō 'too', ðǣr 'there'.
Voorzetsels: æfter 'after', for, in, on, under.
Lidwoorden: ðæt 'that', ðis 'this'.
Voegwoorden: and, gif 'if'.

De Oud Engelse literatuur had veel aandacht voor de oude heldenverhalen en bijbehorende normen
en waarden. Daarbij maakten de schrijvers er ook allerlei nieuwe, creatieve alternatieven bij voor al
bestaande woorden. De woord ‘sea’ werd weergegeven door woorden zoals ‘Swanrád ‘(betekent
zoiets als zwanenweg), ganetes bæþ (het bad van gannet of ýða ful (‘cup of waves’). Men had veel
synoniemen voor woorden die te maken hadden met thema’s die geliefd waren in de Oud Engelse
poëzie zoals de zeevaart, oorlog en wapentuig. Zo kenden ze bijvoorbeeld heel veel woorden voor
het moderne Engelse woord ‘warrior’ : ‘beorn’, ‘scealc’, ‘guma’, ‘wiga’, ‘eorl’, ‘hys’, gar-berend’. Ook
hierbij ontstonden zo allerlei samenstellingen (McCrum, 1986).

Beowulf tekst

Bron: Slade, 2003
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5.OUD ENGELSE LITERATUUR
Het Oud Engels was niet alleen een gesproken maar ook een geschreven taal. In dit hoofdstuk willen
we even kort de Oud Engelse literatuur belichten omdat de invasie van Willem de Veroveraar ook de
literatuur beïnvloed heeft.
De Oud Engelse literatuur bestaat uit poëzie, proza, rijmpjes, spreuken, spreekwoorden en andere
soorten wijsheden. Het is een mix van Germaanse, heidense tradities en de Christelijke visie. Hun
waarden, hun kijk op het leven, het bestaan, de natuur en de wereld komen in de literatuur tot
uitdrukking.
5.1 Oud Engelse Poëzie
Old English Poems
De gedichten in het Oud Engels werden
“Beowulf, Judith, Genesis, Exodus, Daniel, Christ and
voorgedragen uit het hoofd zoals dat bij de
Satan, Andreas, The Fates of the Apostles, Soul and
Body I, Homiletic Fragment I, The Dream of the Rood,
Germaanse tradities gebruikelijk was (McCrum,
Elene, Christ I, Christ II, Christ III, Guthlac A, Guthlac B,
1986). Vaak werden zij pas later opgeschreven.
Azarias, The Pheonix, Juliana, The Wanderer, The Gifts
Het christendom bracht het schrift mee. De
of Men, Precepts , The Seafarer, Vainglory, Widsith,
Waldere, The Fortunes of Men, Maxims I, The Order of
gedichten dateren van een tijd dat er een
the World, The Rhyming Poem, The Panther, The
overgang was van gesproken verzen naar
Whale, The Partridge, Soul and Body, Deor, Wulf and
Eadwacer, Riddles, The Wife's Lament, Judgement Day,
geschreven verzen. Van veel gedichten is de
Resignation, The Descent into Hell, Alms-Giving,
originele “schrijver” dan ook onbekend en dus
Pharoah, The Husband's Message, The Ruin, The Battle
ook wanneer ze precies geschreven zijn. De
of Maldon, The Battle of Brunanburgh, The Fight at
Finnsburgh..”
enigen die in die tijd konden schrijven waren
Bron: Lee, 2014
vaak verbonden met de kerk, zoals monniken in
de kloosters. Zij schreven de mondeling
overgedragen poëzie op en kopieerden de geschriften. Veel van wat er in die tijd is geschreven heeft
daarom ook een religieus tintje of onderwerp (Burnley,1992).

De gedichten variëren van eenvoudige rijmpjes tot hele epische werken.
In de poëzie vind je grofweg enerzijds de heldendichten (heroïsche poëzie),
die verwijzen naar de Germaanse tradities en waarden zoals heldenmoed,
dapperheid, verantwoordelijkheid ten opzichte van familie en de stam,
trouw aan de koning en de zorg van de koning voor het volk dat hem trouw
is tot in de dood. In sommige gedichten worden historische veldslagen
beschreven zoals "The Battle of Maldon" and "The Battle of Brunanburh"
Monniken schreven op en
met als thema’s oorlog, moed en overwinning (Burnley, D. (1992), p. 49-61).
kopieerden. Bron:
Abc’soffaith, 2010
In werken uit de achtste eeuw komt bijvoorbeeld weer het thema van de
strijd van de Angelsaksen tegen de Vikingen voor.
Anderzijds vind je in gedichten ook eenvoudige christelijke idealen terug (christelijke poëzie). De
oude heidense helden pasten zich langzaam aan de christelijke religie. “Het kruis”, “de hemel” en “de
hel” komen dan in de gedichten voor. Er wordt gevraagd om de genade van God voor de mens.
De gedichten werden voorgedragen en het publiek was dus belangrijk. Het ging erom hen te
vermaken. De thema’s laten dus ook zien wat de mensen in die tijd belangrijk of interessant vonden
zoals oorlog, helden, moed, trouw, het (nood)lot en het leven (Mastin, 1999b).
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Vanwege de mondelinge traditie is er niet veel bewaard gebleven. Vrijwel alles dat wel bewaard is
gebleven, is terug te vinden in slechts vier manuscripten uit de tiende en elfde eeuw (975-1050). Veel
opgeschreven heldengedichten uit eerdere perioden zijn verloren gegaan, toen de Denen aan het
einde van de achtste eeuw tijdens hun invasies veel kloosters vernietigden en daarbij ook de
kloosterbibliotheken. De Oud Engelse manuscripten die eventueel wel gespaard bleven, gingen in de
zestiende eeuw toch nog verloren, toen Hendrik VIII de opdracht gaf kloosters te vernietigen (1530).
De Oud Engelse poëzie heeft een aantal kenmerken. Naast het Oud Engelse alfabet heeft, maakt het
gebruik van de cesuur, de pauze in de versregel. Deze bepaalt het metrum en verdeelt de versregel in
twee helften. Iedere helft had minimaal vier lettergrepen (twee benadrukte) (Lee, 2014). Barden en
minstrelen vertelden de verhalen op feesten in de paleizen en kastelen van de edelen en koningen.
Om het onthouden te vergemakkelijken werd in de gedichten veel gebruik gemaakt van alliteraties
(een serie woorden of lettergrepen die met dezelfde klank beginnen) en werden zij gezongen, terwijl
de barden zichzelf begeleiden op de luit. Het Oud Engels gedicht had dus veel alliteraties, die de
zinnen verbond en vaak ook een intern rijm. De woorden op het einde van de zin daarentegen
rijmden vaak niet. De schrijvers maakten graag gebruik van metaforen i.t.t. vergelijkingen en
herhalende zinnen.
De gedichten hadden een duidelijke structuur en metrum.

Grimre guðe
1 2

3

4

ġif þu Grendles dearst
lettergrepen (1e en 3e met nadruk)

G-g-G alliteratie

Cesuur

Vers 1525 uit Beowulf. Aantekeningen letterlijk overgenomen uit bron: Lee, 2014

De vier manuscripten die wel gespaard bleven en onder meer Oud Engelse poëzie bevatten zijn:
 Nowell codex , ook wel of Beowulf manuscript genoemd(bevat naast Beowulf ook het gedicht
Judith en verhandelingen in proza). Het bevindt zich in de British Library.
 Het Junius manuscript, ook wel het Caedmon manuscript genoemd (bevindt zich in de
Bodleian Library in Oxford. Het bevat vele Bijbelse parafrasen.
 Het Vercelli Book, bevindt zich in de kathedraal van Vercelli in Italië en bevat heiligenlevens
en religieuze gedichten en ook preken in proza. Ook de werken van Cynewulf behoren tot dit
manuscript.
 Het Exeter Book, bevindt zich in de kathedraal van Exeter en bestaat uit diverse soorten
teksten, raadsels, gedichten en religieuze verhalen en de elegieën ‘The wanderer’ en de
‘seafarer’.
Deze manuscripten zijn van rond het jaar 1000 maar bevatten materiaal dat ouder is.
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5.1.1 De Nowell codex en Beowulf
Dit manuscript wordt zo genoemd omdat ene meneer Nowell het manuscript in de zestiende eeuw
bezat. Het wordt ook wel het Beowulf manuscript genoemd omdat het, naast overigens (delen van)
andere werken, het enig overgebleven exemplaar van het gedicht Beowulf bevat. Beowulf is van
enorm belang voor de Engelse literatuur omdat het ‘hét voorbeeld’ is van de Oud Engelse poëzie. Het
gedicht geeft een goed beeld van het sociale leven, de politiek in die tijd en de thema’s die in die tijd
belangrijk waren.
Beowulf is een episch gedicht. Het is een lang gedicht (3182 regels)
en verhalend. Het werd geschreven in een tijd dat schrijven of lezen
nog niet gewoon was. Verhalen werden meestal mondeling voor- en
overgedragen van generatie op generatie. Door wie het is
geschreven (tussen de achtste en elfde eeuw) is daarom onbekend
(Slade, 2003).
Het verhaal speelt zich af in Scandinavië tussen 450 en 600 na Chr.
Het verhaal heeft heidense personages, maar de verteller plaatst de
gebeurtenissen ook in een christelijke context. Men weet niet of
deze in de oorspronkelijke tekst ook stonden of dat deze later weer
door monniken zijn toegevoegd, aangepast voor een christelijk
publiek (Siersema, 1998).

Beowulf Bron: Slade, 2003

Het verhaal speelt zich af in de wereld van de voorvaders van de
Angelsaksen. De held Beowulf bezoekt het hof van de Deense koning Hrothgar. Hier terroriseert een
monster, Grendel, al jaren het hof en de grote zaal Hereot. Niemand durft hem aan. Beowulf
overnacht met veertien makkers in de zaal en gaat de strijd aan en wint. Later rekent hij ook af met
de moeder van Grendel.
Aan het einde van het verhaal, als Beowulf al vijftig jaar Koning van de Goten is, moet hij het tegen
een vuurspuwende draak opnemen. Deze doodt hem. Zijn neef Wiglat, die de draak daarop doodt,
wordt de nieuwe koning (Hall, 1892)
5.1.2 Caedmon en Cynewulf
Twee van de bekendste Oud Engelse dichters van wie de namen wel
bekend zijn, zijn Caedmon en Cynewulf (Burnley, 1992).
Caedmon was een oud Engelse dichter uit de late zevende eeuw. Het
enige wat over hem bekend is, is afkomstig wat de monnik St. Beda
over hem vertelde in zijn ‘Historia ecclesiastica gentis Anglorum’. Deze
Caedmon, een herder, zou een visioen gehad hebben in een droom
(Nash Ford, 2003). In die droom hoorde hij een lied, een hymne ter ere
van God de Schepper. Deze hymne zong hij. De monniken waren erg
van deze hymne onder de indruk en raadden hem aan te gaan schrijven

Caedmon Bron: Nash Ford,
2003.
/Eng-hist-10C-Caedmon.gif
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en monnik te worden. Dit deed hij. Zijn hymne wordt beschouwd als het oudste bewaard gebleven
gedicht in het Oud Engels en is opgenomen in het Junius manuscript .

Caedmon’s hymn in Old English

Modern English translation
Now [we] must honour the guardian of heaven,
the might of the architect, and his purpose,
the work of the father of glory
as he, the eternal lord, established the beginning of
wonders;
he first created for the children of men
heaven as a roof, the holy creator
Then the guardian of mankind,
the eternal lord, afterwards appointed the middle
earth,

Bron Kleinman, 2006

the lands for men, the Lord almighty.

Cynewulf, een geleerd man uit Mercia en wonende in Northcumbria, was eveneens een
Angelsaksisch dichter. Hij was zeer gelovig en leefde rond het einde van de achtste en het begin van
de negende eeuw. Vier van zijn religieuze gedichten zijn bewaard gebleven: ‘The Ascension’ (ook
bekend als Christ II) en ’Juliana’ in het Exeter manuscript en ‘Elene’ en ‘’ the fates of the apostles’ in
het Vercelli Book. Omdat hij de gedichten signeerde met zijn naam in runentekens weten ze dat deze
gedichten echt van hem zijn (Burnley, 1992)

Het Vercelli Book
Bron; KLeinman, 2006
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.5.2 Oud Engels proza

5.2.1. Koning Alfred de Grote en de Angelsaksische kroniek.
Het Oud Engelse proza ontstond later dan de poëzie, in de
negende eeuw. Het was erg beïnvloed door het Latijn. Het
Latijn was namelijk de taal van de kerk en de geleerden. Voor
de regeerperiode van koning Alfred de Grote(871-899) waren
de geschriften in het Latijn. Koning Alfred de Grote wilde
echter de Engelse cultuur een opleving bezorgen na alle
invasies van de Denen. Hij stimuleerde het schrijven in het
Oud Engels en omdat het gewone volk het Latijn niet kon
lezen, begon hij zelf de belangrijkste Latijnse teksten in het
Oud Engels te vertalen. Tot de proza behoorden geschriften
met een informatieve, didactische of religieuze achtergrond.
Hij wilde zo het volk wat leren.

Alfred de Grote, koning van Wessex (848-899)
Bron: Benedictus, 05-02-2013

Koning Alfred heeft waarschijnlijk ook de aanzet gegeven voor het schrijven van de Angelsaksische
kroniek, waarin hij alle historische feiten wilde laten opschrijven en ordenen. In die tijd dacht men
dat de wereld in het jaar 1000 zou vergaan. Men wilde dat daarvoor alles werd vastgelegd op papier.
De kroniek omvat de geschiedenis van Engeland en de Angelsaksen en is geschreven in het Engels
van die tijd. Koning Alfred liet ongeveer 892 kopieën van de kroniek verspreiden over de kloosters in
Engeland. Ieder klooster moet zijn kopie bewaren en een kloosterling moest de kroniek bijhouden en
bijwerken. De kroniek begint bij de geboorte van Jezus. Als een klooster door brand werd verwoest,
leenden de monniken van de kloosters meestal de kronieken van andere kloosters om ze te kopiëren
en hun manuscript zo weer bij te werken.
Helaas werd bij veel kloosters kort na de Normandische invasie de kroniek niet meer goed
bijgehouden en bijgewerkt. Eén kopie werd wel bijgehouden tot 1154. Er zijn in totaal nog maar acht
manuscripten over van de kroniek: ze zijn in het Oud Engels geschreven of in vroeg Middelengels en
één kroniek in een mix van Oud Engels en Latijn. Omdat ieder klooster zijn eigen kopie bijhield, was
de informatie nogal plaatsgebonden. Er werden zaken opgeschreven die verband hielden met de
plaatselijke oogsten of geruchten over zaken die plaatsvonden. Desondanks zijn de manuscripten
van grote historische en taalkundige waarde. Het geeft een goed beeld van de tijd van toen.

Deel van de Anglo-Sakische Kroniek
Bron: BBC primaryhistory, 2014c
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5.2.2. Ælfric, abt van Eynsham, en Wulfstan II, aartsbisschop van York.
In de tweede helft van de tiende eeuw leefde door hervormingen in de kloosters, de aandacht voor
de religie weer op. Dit zag men ook in de literatuur door een opleving van religieuze geschriften:
Bijbelvertalingen, (zede)preken, heiligenlevens. De twee belangrijkste auteurs daarvan waren Ælfric,
abt van Eynsham, en Wulfstan, aartsbisschop van York. Zij waren tevens
tijdgenoten (Burnley, 1992).
Ælfric (ca. 955-ca.1020) was een Benedictijnse monnik. Hij ontwikkelde
zich tot een groot geleerde en werd abt van Eynsham bij Oxford. Hij
schreef in het Oud-Engels en in het Latijn. Hij schreef onder meer preken
en heiligenlevens. Ook schreef hij inleidingen en commentaren op
Bijbelboeken (Oude Testament).
Wulfstan II (1002,gestorven mei 1023), de aartsbisschop van York,
schreef over de rechten van burgers en kerkzaken. Ook hij schreef over
de in verval geraakte normen en waarden van zijn tijd. Vergeving en
genade vragen vond hij belangrijk. In die tijd geloofde men namelijk dat
het einde van de wereld nabij was en ook dat de invasies van de Vikingen
het gevolg waren van hun zonden.
In deze tijd kwam ook het drama meer en meer op. Monniken beeldden
hun verhalen en preken uit. De meeste mensen konden immers in die
tijd nog steeds niet lezen of schrijven. Via toneelspel konden de
boodschap van de priesters en monniken toch goed worden
overgebracht.

Mysteriespel Bron: Migette, 1850
-

Wulfstan , aartsbisschop van York.
Bron: British Library Board, 2010
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6. WILLEM DE VEROVERAAR
In 1066 volgde de volgende invasie van het Engelse land. Deze invasie door de Normandische koning
Willem de Veroveraar zou grote gevolgen hebben voor het land en de Engelse taal. Koning Harold
Godwinson (Harold II), die Willem daarbij versloeg, zou de laatste Engels sprekende koning zijn voor
driehonderd jaar (Douglas, 1964).
In de tijd van de Normandische verovering (1066) werd Engeland beschouwd als een rijk land.
Engeland had namelijk vruchtbare grond, waarop veel voedsel geproduceerd kon worden voor de
mensen die er woonden. Er waren uitgestrekte bossen, die hout leverden voor de kachels, maar ook
voor de bouw van huizen en schepen. De bossen waren ideaal voor de jachtpartijen van de adel.
Steden zoals Londen en York waren al belangrijke centra van handel en industrie. Al met al was
Engeland daarom een gewilde prooi voor veroveraars. Ook Willem uit Normandië kende de rijkdom
van Engeland heel goed. Maar wie was Willem de Veroveraar en wat was de aanleiding voor de
‘Battle of Hastings’ en de verovering van Engeland? Op deze vraag willen we in dit hoofdstuk ingaan.
6.1 Willem I oftewel Willem de Veroveraar (1028-1087)
Willem werd in 1028 geboren in Normandië, in het kasteel van Falaise, 30 kilometer ten zuiden van
Caen , als buitenechtelijke zoon van Robert van Normandië en leerlooiersdochter Herleva van
Falaise. Hij kreeg daarom de bijnaam Willem de Bastaard. Zijn vader werd ook wel Robert de Duivel
genoemd, omdat hij zijn broer vergiftigde om aan de macht te komen. Zijn vader overleed tijdens
een pelgrimstocht naar Jeruzalem in 1035. Na zijn vaders dood stond Willems positie onder druk.
Hoge edelen beschouwden hem als een bastaard. Er werd in die tijd veel gevochten om de
leidinggevende posities tussen de Normandische edelen. In 1045 steunde de jonge Willem, koning
Hendrik I van Frankrijk in de strijd tegen Godfried II van Anjou. In 1047 hielp Hendrik hem daarom in
de strijd tegen zijn tegenstanders. Na de gewonnen slag bij Val-ès-Dunes in 1047 werd zo de positie
van Willem zeker gesteld. Willem werd hertog en hij maakte Caen tot de hoofdstad van zijn
hertogdom. Hij voerde politieke en kerkelijke hervormingen door. Hij was daarin erg handig. Willem
was succesvol in het bestrijden van zijn tegenstanders (familieleden en andere edelen) en sloot
bovendien een verbond met Vlaanderen door met zijn achternicht Mathilde van Vlaanderen te
trouwen in 1053. Hendrik I van Frankrijk vond echter dit verbond niets en viel hem tweemaal aan,
maar Willem wist hem te verslaan in 1054 en 1057 (Morris,2013).
6.2 De situatie in Engeland
In de tijd dat Willem werd geboren regeerde in Engeland koning Edward de
Belijder. Hij was verre familie van Willem (zie figuur blz. 28) en een zeer
gerespecteerd vorst. Willem beweerde dat Edward, die in Normandië had
gewoond gedurende een periode van ballingschap en ook zelf kinderloos
was, hem bij een bezoek de Engelse troon had beloofd in geval dat hij zou
sterven (Douglas, 1964).
Edward de Belijder (1004-1066),
koning van Engeland). Bron:
MuseumCatharijneconvent, 31-122012
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Stamboom Edward de Belijder, Harold en Willem Bron: Barlow, 1970

In 1064 leed Harold, zoon van earl Godwin van Wessex, schipbreuk aan de Franse kust. Hij was door
Edward de Belijder erop uitgestuurd om polshoogte te gaan
nemen in Normandië. Hij werd gevangen genomen door
lokale edelen, maar op verzoek van Willem vrijgelaten.
Willem ontving hem als een gast en Harold verloofde zich met
Willems dochter. Willem zou hem toen hebben laten beloven
dat Harold hem later zou helpen met zijn aanspraak op de
Engelse troon als Edward zou sterven. Harold gaf toe maar
beweerde later dat hij deze belofte onder dwang had
gemaakt (Morris, 2013).
Toen Edward stierf in 1066, werd Harold, inmiddels
Een Angelsaksische koning en zijn witanagemot, raad
van wijzen
uitgegroeid tot een goed militair en diplomaat, aangewezen
Bron : Anoniem, Britisch Library, 2005
als nieuwe koning van Engeland (Douglas, 1964). Edward had
namelijk op zijn sterfbed gezegd dat Harold II koning moest worden en ook de Witenagemot (raad
van wijzen) had - zoals dat gebruikelijk was- ingestemd met het koningschap van Harold II.
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Harold wordt gekroond tot koning van Engeland. Bron: Rennell, 26-12-2008

Op 6 januari 1066 hoorde Willem dit bericht. Hij was razend en riep al zijn adviseurs samen in zijn
paleis, onder wie zijn broer Odo, de bisschop van Bayeux: ‘de verrader moet op eigen bodem voelen
wie er de baas is’, zo was hij van mening (De Vries, 2005). Die troon was naar zijn mening maar alleen
voor hemzelf bestemd en zeker niet voor Harold. Hij besloot op te trekken naar Engeland en verhaal
te gaan halen (Douglas, 1964).
6.3 Willem I komt aan in Engeland en wint de slag bij Hastings (14 oktober 1066)
Willem begon zodoende met het samenstellen van een enorme vloot van ca. 700 schepen en hij
trommelde ook een groot landleger op (8000 man). Hij kwam op 28 september in het zuiden van
Engeland aan. Harold had de komst van Willem aan zien komen en had ook een enorm leger voor de
Engels kust verzameld. Als Willem die zomer was gekomen, had hij misschien wel niet van Harold
gewonnen, maar Willem kon niet met zijn schepen uit Normandië vertrekken door de ongunstige
wind in het Kanaal. Toen hij 28 september uiteindelijk wel in het zuiden van Engeland bij Pevensey
aankwam, was dit moment nou net voor de kersverse koning Harold weer erg ongunstig. De Noorse
koning Harald Hardrada was namelijk in september elders Engeland binnengevallen en ook Sweyn
Estridson van Denemarken had invalplannen. Ook zij vonden dat zij zo aanspraak konden maken op
de Engelse troon. Harold moest eerst ten strijde trekken tegen Harald Hardrada. Hij versloeg hem
met moeite bij de slag bij Stamford Bridge vlakbij York op 25 september 1066. Toen Harold Willems
aankomst daarop vernam, trok hij zo snel hij kon met zijn mannen naar het zuiden. Onderweg
verzamelde hij zoveel mogelijk extra soldaten (hij was namelijk veel manschappen kwijt geraakt door
de strijd tegen de Vikingen) en hij positioneerde zich op een strategische heuvel bij Hastings (Senlac
Hill). De legers van Harold en Willem waren ongeveer even groot, maar heel verschillend. Het leger
van Willem was een typisch middeleeuws leger met cavalerie en boogschutters, het leger van Harold
was een leger met vooral zwaarbewapende infanteriesoldaten met bijlen, zwaarden en pieken. Zijn
voorhoede bestond uit een muur van boerensoldaten. Het leger van Harold was echter vermoeid
door de veldslagen tegen de Vikingen en tegen de legers van Harold’s halfbroer Tostig , terwijl
Willems leger goed uitgerust was en klaar voor de strijd (Morris, 2013).

De slag bij Hastings, 14 oktober 1066. Cavalerie van Willem (l) tegen de legers van Harold II. Bron: Lettick, 1962
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Op 14 oktober 1066 trokken Willems manschappen op tegen het leger van Harold. Het was een
harde strijd die duurde van 9 uur ’s ochtend tot na zonsondergang. Toen werd namelijk de strijd
beslist door de dood van Harold. Hij werd eerst getroffen door een pijl in het oog en vervolgens
doodgeslagen. De Engelsen trokken zich toen terug en de Normandiërs stootten daarop door
(Morris,2013, p. 166-188).

Koning Harold wordt gedood .Bron: kopie LeFranc, datum onbekend, tapisserie de Bayeux, edition ville de Bayeux

Willem werd daarna koning van Engeland en gekroond in Westminster Abbey op 25 december 1066
(Historiek, maart 2009). Ook bleef hij nog hertog van Normandië. We weten dit onder meer van het
tapijt van Bayeux.

Willem hertog van Normandië en koning van Engeland. Bron: LeFranc, datum onbekend, Tapisserie de Bayeux, Edition
Ville de Bayeux
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6.4 Het tapijt van Bayeux
Het tapijt van Bayeux is een wandkleed van 70 meter lang en 50 cm. Het tapijt laat zien wat er
aan de verovering van Engeland door Willem de Veroveraar voorafging , maar vertelt ook het
verhaal van de overtocht, de slag bij Hastings en de kroning van Willem de Veroveraar . Het tapijt
werd het tapijt van Bayeux genoemd, omdat het zich bevond in het bisschoppelijk paleis te
Bayeux. Het tapijt werd kort na 1066 gemaakt in opdracht van de halfbroer van Willem, Odo
genaamd, waarschijnlijk in een naaiatelier in Engeland. Odo was de bisschop van Bayeux. Volgens
anderen zou de vrouw van Willem, Mathilde van Vlaanderen, tezamen met haar hofdames het
tapijt hebben geborduurd. Het is een soort geborduurd stripverhaal met korte verklarende
bijschriften in het Latijn (Historiek,2009.)

The Battle of Hastings Bron: LeFranc, datum onbekend, tapisserie de Bayeux, Edition Ville de Bayeux

Harold Koning. Bron: LeFranc, datum onbekend, Tapisserie de Bayeux, Edition Ville de Bayeux
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7.VERANDERINGEN IN ENGELAND NA DE VEROVERING DOOR
WILLEM I
Willem de Veroveraar werd zo de stamvader van het huidige
Engelse koningshuis (Bijlage II).Hoewel de slag bij Hastings
maar een dag duurde, duurde het veel langer voordat Willem
echt de touwtjes in handen had in Engeland. Hij moest veel
opstanden neerslaan. Vooral in het noorden was er veel verzet.
Ook moest hij in 1069 nog aantreden tegen Sweyn Estridson
van Denemarken, die zijn al lang verwachte aanval in die tijd
begon ( Douglas,1964). Willem sloeg de opstanden hardhandig
neer. Zijn verovering bracht veel veranderingen met zich mee
op het gebied van politiek, rechtspraak, kerk, sociale
verhoudingen en maar vooral ook voor wat betreft de Engelse
taal. In dit hoofdstuk gaan we in op onder meer de
belangrijkste sociale, politieke en juridische consequenties van
Willems invasie op de Engelse samenleving.

Portret vanWillem de veroveraar , geschilderd
rond 1620 door een onbekende kunstenaar.
National Portait Gallery Londen

7.1. Vervangen van de bovenlaag van de samenleving
Een van de eerste dingen die Willem deed was de hele Angelsaksische elite, die het destijds het
meeste land bezat, vervangen door Normandiërs. Die Angelsaksische edelen, die de veldslagen van
1066 overleefd hadden, kregen van hem wel de keuze om hem te dienen en zo hun land en macht te
behouden, maar vele kwamen toch in opstand. Willem besloot daarop niet eindeloos te zoeken naar
een compromis, maar hij haalde mannen uit Frankrijk waarvan hij zeker wist dat ze hem loyaal
waren. Zij vervingen de Angelsaksische edelen.
7.2. Leenstelsel en feodaliteit
Willem maakt in 1066 een begin met de staatsvorming in deze tijd van de steden en staten. Voor de
verovering bestond Engeland ook uit een
groot aantal graafschappen(shires) en
hundreds, ieder met een eigen bestuur en
rechtbank. Willem wilde van al die gebieden
één groot gebied maken. Staatsvorming
betekent het streven van vorsten naar een
aaneengesloten grondgebied met een
stevige bestuursstructuur.
Hij maakt van Engeland zo één gebied.
Willem wilde zorgen dat er vrede en eenheid
in Engeland kwam. Dat deed hij door
oorlogen maar ook door het introduceren
van het leenstelsel en daarmee de feodale
structuur in Engeland. Hij wilde zoveel
mogelijk trouwe volgelingen om zich heen
De feodale piramide. Bron: Philip Martin Clip Art, 2012
krijgen en zo zijn macht en grip vergroten.
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Ook de belastingen verhoogde hij daarom flink. Zo wilde hij de controle houden (Thomas, 2008)
Het feodale stelsel was een bestuursvorm waarin de koning (leenheer) grote delen van het
rijk in leen gaf aan bijvoorbeeld leden van de adel (leenmannen). Die bestuurden het gebied in zijn
naam en mochten de opbrengsten ervan houden. De tegenprestatie was trouw aan de
koning en militaire steun. De heer bood zijn leenman bescherming en als tegenprestatie bood die de
heer zijn diensten aan. De heer gaf de leenman een stuk land (feodum) om zich te kunnen
onderhouden. Veel grond van opstandige Engelsen werd zo door Willem in beslag genomen en
uitgeleend aan Normandische ridders. Zelf bezat hij een kwart van het Engelse land. Het is goed in te
denken dat dit met name in het begin leidde tot verzet bij de oorspronkelijke bevolking (Morris,
2013).
7.3. Bestuur en architectuur van kerken en kloosters
Ook voerde Willem veranderingen door in het bestuur van de kerken en kloosters. Willem zag de
Engelse kerk als een bron van macht (Thomas, 2008). Tegen 1087 waren 11 van de 15 bisschoppen
van Normandische oorsprong en was nog slechts één van de andere vier bisschoppen was Engels. De
kerk had macht over het volk en het land en nu had William de macht over de kerk. Veel nieuwe
kloosters werden gebouwd als een soort dependance van een Frans klooster in Normandië.
Ook zag men na de verovering dat de architectuur van het vasteland van Europa zijn intrede in
Engeland deed. Heel veel kloosters en kerken werden herbouwd door de Normandiërs en vaak in
steen en groter. Daarbij vallen de vele bogen boven ramen en deuren op, soms versierd met
geometrische figuren (Morris, M,2013). Een uitzondering vormt de Westminster Abbey,
oorspronkelijk gebouwd door Edward de Belijder. Grote kathedralen stammen uit die tijd zoals de
kathedraal van Durham, een bedevaartsoord waar de overblijfselen liggen van de heilige St. Cuthbert
(634-687), de Keltische bisschop van Lindisfarne ( Morris, 2013, p. 298). Lindisfarne was het eiland,
waar de Vikingen in 793 aan land gingen en het klooster vernietigden.
7.4. Bouw van kastelen
Voor Willems invasie bouwden de Angelsaksen eigenlijk nog geen grote kastelen of forten. Edward
de Belijder had wel het nut van de zogenaamde motteburchten (“motte and bailey castle”) gezien in
Normandië, maar op grote schaal werden ze in Engeland nog niet gebouwd. De Normandiërs
begonnen daar eigenlijk mee na de invasie. Normandische kastelen werden zo gebouwd door
Engelse vaklui. In die kastelen waren vervolgens Normandische garnizoenen gelegerd. Zo werd het
Engelse platteland en de Engelse bevolking, die zich vernederd voelden door de invasie, in bedwang
gehouden ( Thomas, 2008, p. 55-87).
Willem als nieuwe koning maakte zijn eigen regime en regels: iedereen die hem geholpen had bij de
invasie, werd beloond. Vaak met een stuk land. Uit die tijd stammen de mottekastelen met hun hof
of voorburcht(“bailey”). De motte is een kunstmatig aangelegde heuvel van aarde. De motte loopt
taps toe. Op de afgevlakte top stonden eerst wachttorens, maar al gauw werden dat de woonruimtes
voor de heer (in het Frans een“Donjon”genoemd; in het Engels werd het later “Dungeon”, de kerker).
Een machtssymbool was zo’n motte. Zo lieten de Normandiërs zien wie de macht had en zo
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controleerden zij hun omgeving. In het begin werden deze mottekastelen of burchten vooral van
hout gebouwd. Dat ging snel; het hout kon namelijk zo uit de vele bossen gehaald worden. Om het
complex heen groef men een slotgracht en de aarde die daarbij omhoog gehaald werd, kon worden
gebruikt voor het maken van de motte. De mottekastelen werden meestal niet ver van elkaar
gebouwd. Zo konden ze de hele omgeving goed controleren en in hun macht houden. Beneden aan
de voet van de motte lag de voorburcht of het hof. Hier bevonden zich de gebouwen voor het
algemeen gebruik zoals de keukens, de stallen, werkplaatsen en de kapel. Het was het centrum van
het mottekasteel en vaak met de motte verbonden door een ophaalbrug of via een trappenstelsel.
Het complex was behalve door de slotgracht, ook nog beveiligd door een hekwerk van houten palen.
Omdat hout gemakkelijk kon branden, werden de latere mottekastelen van steen gebouwd, maar dit
vroeg wel meer tijd. De heuvel moest namelijk heel lang inklinken voordat het een stenen gebouw
kon dragen (HistoryLearningSite.co.uk ,2014)

Een motte-kasteel met neerhof ( bailey). Bron: Medieval Ages Net, 2013

Gedurende het bewind van Willem de
Veroveraar werden zo in Engeland vele
kastelen gebouwd. Een bekend
mottekasteel dat Willem als snel na de
invasie liet bouwen is Berkhamsted castle
in Hertfordshire (Morris, M, p 288-289). In
1078 gaf Willem opdracht tot de bouw van
de beroemde White Tower (Tower of
London).

The White Tower in Londen. Bron: Encyclopaedia Brittanica , 2015
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7.5 Rechtspraak
De rechtspraak in Engeland werd niet dramatisch veranderd door Willem. De rechtbanken in de
graafschappen en daarbinnen bestaande kleinere gebieden (“hundreds”) hielden hun eigen
rechtbanken. De veranderingen die wél plaatsvonden waren veel meer een logisch gevolg van de
invoering van het feodale stelsel (Wilde, 2015).
Enkele veranderingen zijn:
* Murdrum. Deze oude wet (uit de tijd van Knoet de Grote ) werd opnieuw ingesteld en aangepast
aan die tijd. De wet hield in dat als er een Normandiër werd vermoord en de dader vluchtte, dat
dan de andere dorpelingen werden beboet. Hiermee werd lokaal verzet voorkomen en bovendien
leverde het heel wat geld op voor de schatkist.
* Er werden speciale feodale rechtbanken ingevoerd, die moesten beslissen bij feodale conflicten.
* De uitgestrekte bossen in Engeland werden Koninklijke bossen (Royal Forests). Na de verovering
kregen deze ‘Royal Forests’ hun eigen wetten. Deze wetten moesten ervoor zorgen dat het bos, het
wild en de natuur beschermd waren. In deze bossen mocht slechts de koning of de leenheer jagen.
* Voor de invasie werden er wel wetten opgeschreven, maar nog niet zo heel veel. De wetten
werden meestal uit het hoofd opgezegd of zo onthouden. Recht spreken was nogal een mondeling
gebeuren. Na de invasie werden de wetten steeds meer schriftelijk vastgelegd (Thomas, 2008, p.8586).
*’Trail by battle’. Na de invasie werd als er sprake was van een
ernstig conflict over land of bij ernstige criminele zaken die ook de
koning aangingen, besloten een tweegevecht te houden.
De koning hield de controle bij deze vorm van rechtspraak.
Men geloofde dat degen die won Gods zegen had.
* Veel Middeleeuwse vorsten hadden een curia regis (‘the king’s
council’), een regeringsraad samengesteld uit de bovenste laag
van de samenleving (graven, hertogen, bisschoppen, abten enz.).
Allen waren leenmannen van de vorst. Ze waren zo de vorst raad
en militaire steun verschuldigd. De curia was een soort opvolger
van de Witenagemot van de Angelsaksische koningen.
In onze tijd zou je deze de Raad van State noemen.
Zij gaf net als nu advies over wetgeving aan de machthebbers en
sprak recht in bestuursrechtelijke geschillen (Thomas, 2008).

Trial by battle. Bron: The Baldwin Project,
c. 2000-2005

* Na de invasie ging Engeland zich meer op West Europa richten dan op Scandinavië (Morris, 2013).
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7.6 Het ‘Domesday Book’
Om alle landeigendommen goed in kaart te kunnen
brengen gaf Willem de opdracht het ‘Domesday Book’ samen te
stellen, het boek van het laatste oordeel. Dit paste goed bij het
feodale stelsel dat hij daar introduceerde. In dit boek stond een
compleet overzicht van alle bezittingen in het land en de eigenaren
ervan. Per graafschap stonden zo over het land hoe groot het was,
wie de bezitter was, wie de bewoners waren en hoeveel, gegevens
over het vee, de gebouwen (kerken, kloosters, watermolens,
zoutopslagplaatsen enz.) en de opbrengst van het land. Het boek
(1086) kon men zo gebruiken als “laatste oordeel”bij conflicten
over het land. Zo kun je ook nu teruglezen in het boek hoe
welgesteld Engeland was naar de maatstaven van toen. Het geeft
informatie over de 13418 dorpen en steden (The Domesday Book
Online, 2013).

De graafschappen uit het Domesday Book
Bron:http://

De graafschappen Bron: The Domesday Book
online, 2013

Domesday Book Bron :The national Archives, datum onbekend

IIII. The Land of St. Peter of Westminster
In ‘Ossulstone’ Hundred
In the vill in which St. Peter’s Church is situated [Westminster]
the abbot of the same
place holds 13½ hides. There is land for 11 ploughs. To the demesne
belongs 9 hides and 1 virgate, and there are 4 ploughs.
The villeins have 6
ploughs, and there could be 1 plough more. There are 9 villeins each
on 1 virgate
and 1 villein on 1 hide, and 9 villeins on each half a virgate and 1 cottar
on 5 acres, and 41 cottars who pay 40 shillings a year for their
gardens. [There is]
Meadow for 11 ploughs, pasture for the livestock of the
vill, woodland for 100 pigs,
and 25 houses of the abbot’s knights and other men who pay
8 shillings a year. In all it is worth £10; when
received, the same; TRE £12. This manor belonged and belongs
to the demesne of St. Peter’s Church, Westminster
Bladzijden uit het Domesday Book en de vertaling ervan. Bron: The Domesday Book online, 2013
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8. DE GEVOLGEN VAN DE NORMANDISCHE INVASIE VOOR DE ENGELSE TAAL
De consequenties van de invasie en verovering van Willem de Veroveraar voor de ontwikkeling van
de Engels taal zijn enorm geweest (Crystal, 1988). Natuurlijk waren Willem en zijn volgelingen er op
de eerste plaats op uit om rijkdom te vergaren en de macht in handen te krijgen en niet zozeer om
de Engelse cultuur te transformeren (Thomas, 2008). Maar diegenen met de politieke en
economische macht hebben wel de mogelijkheid juist dat te doen.
In het vorige hoofdstuk gingen wij daarom ook al in op de sociale en culturele gevolgen zoals de
gevolgen voor de rechtspraak, religie, kunst en architectuur.
Zoals we daar al schreven, begon William meteen na de invasie ervoor te zorgen dat zijn macht en
rijk zeker gesteld waren. Hij verving de Engelse aristocratie door Normandische edelen. De Engelsen
die niet wilden meewerken verloren hun bezittingen of werden gedood (Universität Duisburg/Essen,
january 2015). Dit had ook enorme consequenties voor de Engelse taal.
8.1 De taalrevolutie.
De nieuwkomers spraken namelijk geen Engels maar het
Frans van de streek Normandië. Het Engels van die tijd
verdween daardoor ineens als hoftaal en werd meteen ‘een
soort ongeschreven dialect’. Het Frans werd de taal van het
hof en de elite. De Normandiërs stamden eigenlijk zelf af van
Vikingen die zich twee eeuwen daarvoor in Noord-Frankrijk
hadden gevestigd. Deze Vikingen namen na die invasie al snel
de Franse taal over. Het Frans dat in die streek gesproken
werd veranderde daarmee wel. Het Frans dat ze in
Normandië spraken rond Willems invasie was daarom ook
wel anders dan het Frans dat ze in Parijs of in de rest van
Frankrijk spraken. Het leek een beetje op plattelands-Frans
met Germaanse (Viking) invloeden . Dát Frans namen de
veroveraars mee bij de invasie naar Engeland.

Willems bezittingen in 1087 Bron:
Medieval Maps , 2015

Willem de Veroveraar werd in 1066 gekroond in Westminster Abbey in een mis in het Latijn en
Engels. Willem zelf sprak echter alleen het Frans. Hij probeerde wel op zijn 43ste Engels te leren,
maar had er te weinig tijd voor (McCrum, 1986). Dit geeft volgens Thomas (2008, p.131) al aan dat er
door de veroveraars zeer lage prioriteit werd gegeven aan het handhaven van de Engelse taal of het
zich doelbewust eigen maken van die taal. Omdat Willem bijna de hele bovenlaag van de
maatschappij verving door Normandische volgelingen, kwam met de invasie ook het Frans mee.
Zijn volgelingen konden geen Engels en waren in het begin niet erg gemotiveerd het te leren. Zij
hielden zich vast aan hun Frans en zij hoefden ook niet anders want iedereen aan het hof sprak nu
Frans (Universität Duisburg/Essen, january 2015).
Zo was de door Willem verslagen Harold II, de laatste Engelse koning van Engeland (jan-oktober
1066) geweest die Engels sprak gedurende ongeveer driehonderd jaar.
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Zoals overal in de middeleeuwen in Europa, konden de meeste
mensen ook in Engeland niet lezen en schrijven. Degenen die wel
konden schrijven behoorden tot de hoogste sociale laag en
woonden aan het hof of in de kloosters. Voor de invasie werd er
in die kringen wel geschreven in de Engelse taal vooral over
religieuze of administratieve zaken zoals de Angelsaksische
kroniek. In hoofdstuk 5 behandelden wij al de Oud Engelse
literatuur. Maar Willem voerde zoals we in het vorige hoofdstuk
aanhaalden ook grote hervormingen door in de kerken en
kloosters. Ook daar kwamen immigranten aan het hoofd te
staan. Deze gaven de voorkeur aan het Latijn.
Dit weten de taalhistorici door de Angelsaksische kronieken van
die tijd (Universität Duisburg/Essen, january 2015). Het bijhouden
en kopiëren van deze kronieken in het Engels bleek eigenlijk
weinig meer te gebeuren na de invasie. Slechts één kopie van de
kronieken werd bijgehouden tot 1154 en wel door de monniken
Pagina uit ‘The Petersborough Chronicle”.
Bron:
van het klooster van Petersborough. Het klooster werd wel in
Universität Duisburg/Essen, January 2015
1116 verwoest, maar de monniken kopieerden van een ander
klooster een kroniek en hielden deze bij tot 1154. Het is een waardevol manuscript, want het geeft
niet alleen een goed beeld van de historische gebeurtenissen na de invasie, maar het laat ook
duidelijk zien dat het Engels veranderde na de invasie. In de tekst geschreven na 1131 ziet men dat
de geschreven taal iets verandert. Er is al sprake van een overgang van het Oud Engels naar het
latere Middelengels (Chrystal, 1988).
De Normandische invasie had zo dus een taalrevolutie tot gevolg.
De positie van de Franse taal was ook zo sterk, omdat Willem en
zijn opvolgers hechte politieke banden hadden met Frankrijk . Als
koning van Engeland bleef Willem ook nog de hertog van
Normandië. Hij trouwde een Franstalige vrouw. Als bewijs van het
feit dat Willem misschien aan Frankrijk nog wel meer waarde
hechtte dan aan de verovering van Engeland mag volgens Baugh
en Cable (2002) het feit worden gezien dat Willem zich na zijn dood
op Frans grondgebied liet begraven ( Caen) en dat hij zijn oudste
zoon het hertogdom Normandië schonk en zijn tweede zoon de
kroon van Engeland. Latere koningen zoals Henry I en Henry II
(Hendik I en Hendrik II bijlage II) bleven vaak van hun
regeerperiode een groot deel in Frankrijk om daar ook hun zaken te
behartigen. Met uitzondering van Henry I zocht tot aan Edward IV
(1461-1483) geen koning een vrouw van Engelse komaf. Door
‘handige’ huwelijken breidden de koningen hun eigendommen in
Frankrijk uit. Zo trouwde Henry II Eleonora van Aquitane waardoor
hij bijna heel West Frankrijk in zijn bezit kreeg. Het Frans was zo
dus goed verankerd in de samenleving door de Franse oriëntatie
van de heersende bovenklasse (Thomas, 2008).

Graf Willem de veroveraar te Caen Bron:
AbsoluteFacts.nl ,c.1998-2015
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Ook de meeste Normandische edelen hadden nog eigendommen in Normandië die hun aandacht
opeisten.
Men moet ook niet vergeten dat niet alleen de Franse edelen naar Engeland kwamen, maar ook hun
legers, hun personeel. Allemaal spraken zij Frans. De kastelen gebouwd voor de Franse edelen,
werden bewoond door Franse garnizoenen. Franse bisschoppen en geestelijken werden door
William benoemd als hoofd van kerken en kloosters. Zij brachten hun eigen personeel mee en
werden begeleid door een gewapende garde (Morris, 2012). Zo zou de abt van het klooster in
Glastonbury, Thurston, bij zijn intrede in 1082 monniken die protesteerden hebben laten
neerschieten door zijn eigen garde Franse boogschieters (Baugh & Cable, 2002). Hoewel een groot
aantal van die soldaten niet permanent in Engeland bleef en weer naar Frankrijk terugkeerde, was er
toch ook een behoorlijk percentage dat wel zich in Engeland vestigde en daar trouwde met een
Engelse. Ook handelslui en ambachtlieden kwamen met de invasie mee naar Engeland. Velen
vestigden zich in Engeland, maar vooral handelslieden en soldaten bleven door de nauwe contacten
tussen Engeland en Frankrijk het kanaal heen en terug oversteken en zorgden er mee voor dat het
Frans stevig in het zadel bleef.
8.1.1. Het Frans en het Latijn
In de bovenste kringen van de Engelse samenleving werd het dus na de invasie in Engeland
gebruikelijk en mode om Frans te spreken.
Het gebruiken van Franse woorden werd gezien als een teken van beschaving, een teken van
prestige.
De taal van de religie, rechtspraak, wetenschap en officiële documenten werd het Latijn.
Het Engels overleefde alleen als ‘gewoon taalgebruik’, de taal van de gewone man.
Op scholen werd er lesgegeven aan de bovenste lagen van de samenleving en wel in het Frans of in
Frans én het Latijn. Het Domesday Book werd zoals Willem dat wilde in het Latijn geschreven.
Veel Engelsen beschouwden het als een vernedering dat het Engels niet langer als officiële taal werd
gebruikt (Thomas, 2008).
Er is weinig bekend over het aantal Normandische edelen van de eerste of tweede generatie na de
invasie die Engels leerden spreken. Thomas (2008) is van mening dat ze waarschijnlijk het Engels van
die tijd te weinig vloeiend konden spreken om de fijne details van de Oud Engelse poëzie te kunnen
snappen. Bovendien hadden ze waarschijnlijk geen zin in de heldenverhalen van een volk dat ze
veroverd hadden. Ze hadden meer belangstelling voor hun eigen helden en maakten liever gebruik
van hun eigen minstrelen. Diegenen die wel geïnteresseerd waren in de Oud Engelse cultuur, hadden
meer belangstelling voor de inhoud van de literaire werken dan in de taalkundige aspecten.
Men was als literatuurliefhebber in die tijd aan het hof meer geïnteresseerd in de klassieke teksten
van schrijvers als Ovidius en Vergilius. Al met al betekende dit dat schrijven in de (Oud) Engelse taal
naar de achtergrond verdween. Het verdween echter nooit helemaal zoals het Petersborough
manuscript laat zien.
Aan het hof was de literatuur en de taal van die tijd Frans. De edelen daar voelden zich ook niet
geroepen om uit beleefdheid Engels te leren. Gedurende tweehonderd jaar na de invasie werd er aan
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het hof Frans gesproken. Eerst waren het natuurlijk alleen mensen met een Normandische
achtergrond die het Frans spraken, maar geleidelijk door onderlinge huwelijken en sociaal verkeer in
de hogere klassen ontdekten ook Engelsen dat het handig was om Frans te leren spreken als je erbij
wilde horen. Zo werd de samenleving opgedeeld in mensen die Engels of Frans spraken. Dit was
langzamerhand geen kwestie meer van verschil in etnische achtergrond maar van een verschil in
sociale klasse (Morris, 1993). Dat het Frans populair was komt ook naar voren uit het feit dat in het
midden van de dertiende eeuw de Franse grammaticaboeken in waren in Engeland. De Franse taal
had klaarblijkelijk veel belangstelling in die tijd, zou men daaruit kunnen concluderen (Baugh &
Cable, 2002). Na de invasie was Latijn werd de taal van de kerk, Frans de taal van het hof.
Hoe Frans georiënteerd het Engelse hof was kunnen we aflezen aan de literatuur die er geschreven
werd voor de edelen en hooggeplaatste mensen. Omdat er in vergelijking met onze tijd minder
vertier was, vormde de literatuur een belangrijke bron van vermaak voor hen die konden lezen, dus
uit de hogere klassen. Werken in het Frans (met name in het Anglo-Normandische dialect) of het
Latijn waren vanaf het begin van de twaalfde eeuw populair. Misschien werd er zo nog wel meer
geschreven dan in Frankrijk zelf , zo stelt Thomas (2008, p.133).
Men hield van religieuze thema’s en belangrijke geschiedenissen en romantische verhalen. In deze
verhalen stond dappere helden en hun geliefden centraal .
Volgens Baugh en Cable (2002) weten we niet precies hoe het literaire omstandigheden waren aan
het hof van Willem te Veroveraar zelf in de eerste tijd na de invasie. Wel is bekend dat zijn dochter
patrones van de dichters was en ook aan het hof van zijn zoon Henry hechtte men veel waarde aan
de literatuur.
Bekende werken uit de Anglo-Normandische literatuur : “Roman de Brut” van Wace (ca. 1170) een
bewerking van het beroemde werk van Geoffrey de Monmouth in het Latijn, Historia Regum
Britanniae . De Monmouth, een geestelijke en geleerde van Keltische komaf , schreef over de
geschiedenis van de Engelse koningen. Hij noemde al eerst Koning Arthur en was dus de inspirator
van de vele legendes over deze beroemde koning. Wace was een Engelse dichter die in het Frans
een gedicht schreef over de geschiedenis van Engeland voor de elite van die tijd.
Marie de France (1154-1189) was een bekende Franse dichteres die in Engeland leefde. Zij schreef
diverse Middeleeuwse werken: “Lais” (twaalf liefdesprookjes) en “De Fables”(een bundel
dierenfabels).

Eerste pagina van “De Fables”van Marie de
France uit de 13e eeuw. Bron: Revue de la
BNF, 2011(3)
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8.1.2. Het gesproken Engels van de gewone man
De taal van de grote massa, de lagere sociale klassen bleef Engels. 95% van de bevolking ,de lagere
standen en de boeren, bleven het Engels spreken. Er was natuurlijke wel wederzijdse beïnvloeding.
Men mag aannemen dat daar waar een Franse garnizoensoldaat trouwde met een Engels meisje, hij
toch vanzelf wat Engels leerde en zij ondertussen ook wat Franse woorden overnam. Dat was
volgens McCrum (1986) ook een van de drie redenen dat het Engels als taal bleef bestaan. Veel
veroveraars die niet tot de hoogste klassen behoorden trouwden Engelse vrouwen.
De eerste jaren na de invasie was er misschien nog wel een duidelijke scheiding tussen de Fransen en
Engelsen, maar na één generatie werd dat al veel minder. Een Normandische ridder, die op het
platteland woonde, woonde immers in een huis met Engels personeel. Hij had weer Engelse boeren
die zijn land bewerkten en zijn kinderen speelden met Engelse kinderen. Dan leerde je vanzelf wat
Engels, aldus McCrum (1986). Dat moest wel om in harmonie met elkaar samen te kunnen leven. Ook
was er wel een soort geografische tweedeling in Engeland. In de delen die het dichtst bij Frankrijk
lagen waren ze meer Frans georiënteerd dan in de noordelijkere of westelijkere streken.
Het Engels had na de invasie zijn status verloren. Het was de derde taal geworden, een taal die alleen
nog gesproken werd en wel door de gewone mensen. Er werd niet of weinig Engels geschreven. Er
ontstonden geleidelijk aan in de loop der tijd nieuwe dialecten (“Northern, Midlands , Southern and
Kentish”) uit de oud Engelse dialecten (“Northumbrian, Mercian, West Saxon and Kentish). Er waren
op een bepaalde moment zoveel regionale Engelse dialecten, dat de mensen van de ene kant van
Engeland die van de andere kant vaak niet konden vertaan (McCrum, 1986).
Vanaf het midden van de twaalfde eeuw kwam het Engels toch weer iets in opkomst. In 1204 verloor
Koning John de heerschappij over Normandië. Dit betekende het begin van de loskoppeling tussen
Engeland en Frankrijk. In 1244 vaardigde de Franse koning Louis ook nog een decreet uit (the decree
of the two masters). Hij vond dat Franse nazaten geen twee meesters konden dienen. Normandiërs
met bezit in Engeland én in Frankrijk moesten dus kiezen. Zij, die kozen voor Engeland kwamen
daarmee los van Frankrijk en moesten hun bezittingen in Frankrijk opgeven. De meesten besloten te
blijven. Dit betekende wel dat ze zich daarna meer op Engeland gingen richten dan op Frankrijk. Het
verlies van de Normandische bezittingen betekende dus dat een heroriëntatie voor de AngloNormandische adel (Thomas, 2008).
De meesten van hen konden tegen die tijd ook wel Engels. Het onderscheid tussen Engelsen en
Fransen werd minder belangrijk. De Engelse steden kwamen op en ze kregen ook een plaats in het
parlement naast de vertegenwoordigers van de adel. Het onderscheid tussen de oorspronkelijke
Engelse bevolking en de nazaten van de Franse veroveraars werd minder belangrijk. Tegen deze
achtergrond begon het Engels als literaire en officiële taal opnieuw op te leven.
Het belang van de Engelse taal werd groter. Verschillen in dialecten werden geleidelijk aan steeds
kleiner en het Londens dialect werd steeds meer de standaard. Door kruistochten en
pelgrimstochten was er meer onderling verkeer en communicaties en werd het belang te komen tot
een gemeenschappelijke Engelse taal groter .
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Doordat er lange tijd nog zo weinig geschreven was in het Oud Engels was ook de standaardisatie
verdwenen. Er was een nieuw Engels ontstaan, het Middelengels. Door de invloed van andere talen
zoals het Latijn en het Frans waren variaties in spelling, grammatica en vocabulaire ontstaan. Toen in
de veertiende eeuw het Engels weer helemaal als schrijftaal in kwam was het Engels dramatisch
veranderd ( Siersema, 1998, p. 20). Veel Engels sprekenden zouden in die tijd al moeite gehad
hebben gehad met het lezen van de Oud Engelse geschriften omdat de taal zo was veranderd
(Thomas, 2008, p. 132-133).
Hoewel het Frans in was en literaire werken in het Latijn en Frans in die tijd het belangrijkst waren en
tot in de veertiende eeuw gebruikt werden voor het schrijven van regeringsstukken en officiële
documenten, begon tegen het einde van de dertiende en veertiende eeuw de kennis en prestige van
de Franse taal toch af te nemen. De pestepidemie, die rond 1349 ook Engeland trof, maakte dat een
derde van de bevolking stierf. Ook de hogere klassen en de geestelijkheid werden hard getroffen. Het
prestige van de werkende en lagere klasse steeg. Daarmee nam ook de invloed van de door hen
gesproken Engelse taal toe. Daarbij kwam ook dat de mensen tijdens de honderdjarige oorlog tussen
Engeland en Frankrijk ( 1337 - 1453) de Engelse cultuur weer meer gingen waarderen. In 1362 werd
het Engels weer officieel als hoftaal ingevoerd (“The Statute of Pleading”). Ook in het parlement
werd voortaan weer Engels gesproken. In 1385 werd er weer op de scholen onderwezen in het
Engels.
Uit de mix van het Oud Engels en het Frans van de Normandiërs en de Anglo-Latijn, was zo geleidelijk
in de loop van tijd het Middelengels ontstaan(McCrum, 1986). Al in de dertiende eeuw werd er al
teksten in het Middelengels geschreven, maar in de veertiende eeuw werden de eerste
meesterwerken in het Middelengels geproduceerd (Van der Horst, 2004)
Veel van de Middelengelse werken waren in het begin nog vertalingen van Franse werken of op zijn
minst erdoor geïnspireerd. De invloed van het Latijn en het Frans op het Middelengels was groter
dan die van het Oud Engels (Thomas, 2008, p. 134).
Het Frans was verdwenen als de normale omgangstaal van de adel en van het hof.
Het Frans bleef nog in gebruik als taal in de rechtspraak tot na de middeleeuwen.
8.2. De overgang van Oud Engels naar Middelengels
Zoals al eerder opgemerkt was het Engels de gesproken taal van de gewone man, de boeren , de
onderlaag. Er werd in de tijd na de invasie nog maar heel weinig in het Engels geschreven. De
mensen die konden lezen behoorden tot de bovenlaag en spraken Frans. Daarmee ontstonden
geleidelijk aan variaties in spelling en grammatica van de Engelse taal, de standaardisatie was
verdwenen. De ingewikkeldheden van de grammatica, de vervoegingen en verbuigingen van het Oud
Engels verdwenen langzaam (Mastin, 2011c).
Voorzetsels kwamen in de taal en de zinsvolgorde werd belangrijk, zoals in de tijd van Geoffrey
Chaucer de volgorde: onderwerp>werkwoord>lijdend voorwerp. Voor het meervoud kwam onder
Franse invloed de ‘s ’in plaats van de ‘- en’ in het Oud Engels.
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In het figuur hieronder kun je zien hoe dezelfde Engels zin veranderde in de loop van enkele eeuwen.

Veranderingen in de Engelse taal. Bron: Wheeler, 2012

Het Oud Engels was een taal met heel veel vervoegingen en verbuigingen zoals we al in hoofdstuk 4
lieten zien. Je kon in het Oud Engels aan de uitgang van een bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord zien
wat de grammaticale functie was van een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord. In het Oud Engels
was de volgorde van de woorden of het gebruik van voorzetsels dan ook niet van belang. Maar in de
late middeleeuwen werd het gebruik van deze vervoegingen en verbuigingen steeds meer losgelaten.
Enige elementen bleven wel bestaan zoals bijv. het gebruik van I en Me om het verschil tussen
subject en object weer te geven (Thomas, 2008). ‘You’ of “Ye” werd in de dertiende eeuw
geïntroduceerd naast het formele “thou”dat ook al in het Oud Engels bestond.
Het onderscheid in het geslacht van woorden, dat wil zeggen mannelijke, vrouwelijke en onzijdige
woorden werd ook langzaam losgelaten (Thomas 2008). Waarschijnlijk een zegen voor de degenen
die niet in Engeland geboren waren en het Engels nog moesten leren Ook kwamen in de loop van der
tijd klankverschuivingen van klinkers en medeklinkers.
Het Middelengels is daarmee voor ons ook eenvoudigere te lezen dan het Oud Engels.
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De belangrijkste veranderingen in de overgang van Oud Engels naar Middelengels staan in
onderstaand schema van Mastin( 2011c)

















The Old English letters ð (“edh” or “eth”) and þ (“thorn”), which did not exist in the Norman alphabet, were gradually
phased out and replaced with “th”, and the letter 3 (“yogh”) was generally replaced with “g” (or often with “gh”, as
in ghost or night);
the simple word the (written þe using the thorn character) generally replaced the bewildering range of Old English
definite articles, and most nouns had lost their inflected case endings by the middle of the Middle English period;
the Norman “qu” largely substituted for the Anglo-Saxon “cw” (so that cwene became queen, cwic became quick, etc);
the “sh” sound, which was previously rendered in a number of different ways in Old English, including “sc”, was
regularized as “sh” or “sch” (e.g. scip became ship);
the initial letters “hw” generally became “wh” (as in when, where, etc);
a “c” was often, but not always, replaced by “k” (e.g. cyning/cyng became king) or “ck” (e.g. boc became bock and,
later, book) or “ch” (e.g.cild became child, cese became cheese, etc);
the common Old English "h" at the start of words like hring (ring) and hnecca (neck) was deleted;
conversely, an “h” was added to the start of many Romance loanword (e.g. honour, heir, honest, habit, herb, etc), but
was sometimes pronounced and sometimes not;
"f" and "v" began to be differentiated (e.g. feel and veal), as did "s" and "z" (e.g. seal and zeal) and "ng" and "n"
(e.g. thing and thin);
"v" and "u" remained largely interchangeable, although "v" was often used at the start of a word (e.g. (vnder), and "u"
in the middle (e.g. haue), quite the opposite of today;
because the written "u" was similar to "v", "n" and "m", it was replaced in many words with an "o"
(e.g. son, come, love, one);
the “ou” spelling of words like house and mouse was introduced;
many long vowel sounds were marked by a double letter (e.g. boc became booc, se became see, etc), or, in some
cases, a trailing "e" became no longer pronounced but retained in spelling to indicate a long vowel (e.g. nose, name);
the long "a" vowel of Old English became more like "o" in Middle English, so
that ham became home, stan became stone, ban became bone, etc;
short vowels were identified by consonant doubling (e.g siting became sitting, etc).

8.3. Een invasie van Franse woorden
Volgens Thomas (2008) was de grootste bijdrage van de invasie aan de Engelse taal de uitbreiding
van de Engelse woordenschat. Meer dan 10.000 Franse woorden werden opgenomen in het Engels
(Mastin, 2011), waarvan er circa 7000 nu nog steeds gebruikt worden (Thomas, 2008).
Zij werden opgenomen in het Middelengels, zoals de woorden in onderstaande bron. Het Frans was
immers chique en in de mode.

Enkele Engelse woorden van Frans herkomst. Bron: VanHecke, 2014
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Oud Engelse woorden als ‘cyning’ (king) , ‘cwene’(Queen), ‘erl’ (earl), ‘cniht’ (knight) en ‘ladi‘(lady) en
‘lord’ bleven bestaan.
Woorden die werden opgenomen in de Engelse taal volgens Mastins History of English (2011c):
Naamwoorden eindigend op
Woorden beginnen met de voorvoegsels
Woorden op het gebied van de adel en het
koningschap zoals
Woorden op het gebied van bestuur en
administratie zoals
Woorden op het gebied van rechtspraak en de
wetgeving zoals
Woorden op het gebied van oorlog en strijd
zoals
Woorden op het gebied van autoriteit en
controle zoals
Woorden op het gebied van mode en het goede
leven zoals
Woorden op het gebied van kunst en literatuur
zoals

-tion; -ity; -ment; -ant/-ent; -ance/-ence; -age
con-; pre-; de-; ex- ; transcrown; castle; prince; count; duke; noble;
sovereign; heraldry; baron
parliament; government; governor, city
court; Judge; justic; accuse; arrest; prison;
appeal; sentence; felony; verdict; damage
army; armour; battle; archer; soldier; guard;
courgae; peace; enemy; destroy
authority; obedience; servant; peasant;
labourer; charity
mansion; money; gown; boot; beauty; mirror;
jewel; banquet; biscuit
art; colour; language; poet; chapter; literature;
question

Mastin schrijft dat eenvoudige beroepen vaak hun Oud Engelse namen behielden (baker, miller,
shoemaker enz.). Voor beroepen met meer aanzien adopteerde men vaak de Franse variant (painter;
tailor; merchant enz).Voor dieren in het bos of op het veld hield men de Engelse naam (ox, shep,
cow, swine, deer). Zodra ze gekookt of op tafel voorgeschoteld werden, kregen ze Franse namen
(beef, mutton, ork, bacon, veal enz.)
Sommige Franse woorden vervingen het oude Engelse woord volledig (crime verving ‘firen’; people
verving ‘leod’; beautiful verving ‘wlitig’). Soms vormde zich uit een Frans en Oud Engels woord een
nieuwe woord bijv. het Franse woord ‘gentle’ en het Oud Engels ‘man’ werden ‘gentleman’.
Op deze manier ontstonden er vele synoniemen. Naast het woord ‘kingly’ afgeleid van het woord
‘king’ kwamen nu ook synoniemen erbij zoals ‘royal; sovereign en ‘regal’. Doordat na de
Normandische invasies de drie taaltradities (namelijk het Frans, het Engels en het Latijn) zich
mengden kwamen er veel woorden voor hetzelfde begrip erbij. Het was daardoor mogelijk de
betekenis van het woord meer te nuanceren. Vergelijk bijvoorbeeld het Franse woord ‘odeur’ met
het Engelse woord ‘smell’. Je bedoelt in beide gevallen dat wat je ruikt, maar de betekenis is toch
anders. Vergelijk ook ‘chamber’ en ‘room’; ‘forest’ en ‘wood’. De Franse variant had vaak een
verfijndere betekenis (Mastin, 2011c).
Omdat de Normandiërs een ander Frans spraken dan in Parijs, zie je ook deze bijzonderheden terug
toen het Normandisch Frans het Engels beïnvloedde wat leidde tot het Middelengels. De
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Normandiërs spraken de ‘Q’ meer uit als ‘KW’ dan als ‘K’. Dit werd overgenomen in de uitspraak van
het Engels bij woorden als ‘quit’, ‘question’ enz.
Ook spraken de Normandiërs de ‘CH’ meer uit als een harde ‘c’ dan als ‘ch’ zoals de mensen uit Parijs.
Daardoor werd het woord ‘charrier’ in het Engels ‘carry’.
De Normandiërs gebruikten ook meer de uitgangen ‘orie’ en ‘arie’ in plaats van de ‘-aire’ of ‘-oire’
zoals in Parijs. “Victoire”is daarom ‘Victory’ in het Engels.
In de tweede helft van de 12e eeuw regeerde in Engeland de Normandische koning Henry II. Hij had
nog al een moderne en voor die tijd mondaine vrouw, Eleonora van Aquitane. Zij had veel
belangstelling voor taal en literatuur. Henry II kreeg ook een groter deel van Frankrijk in zijn bezit.
Zodoende kwamen er ook Franse woorden uit de rest van Frankrijk in de mode bij de bovenlaag.
Bijvoorbeeld woorden zoals ‘tournament’, ‘romance’, en ‘courtesy’.
Ook woorden uit het Latijn werden veelvuldig in het gewone taalgebruik opgenomen, zoals
“adjacent’; ‘legal ‘; ’testimony’; ‘nervous’; ‘library’ enz.
8.4 Veranderingen niet alleen qua vorm, maar ook qua karakter van de literatuur.
De Engelse literatuur uit de twaalfde eeuw bestond voornamelijk uit werken in het Latijn of in het
Frans ( vaak in Anglo-Normandisch Franse dialect). Toen het Middelengels meer opkwam leek het
veel meer gebaseerd op de Franse literatuur en het Latijn dan op het Oud Engels. Naast de vorm was
ook het karakter van de Engelse literatuur veranderd (Siersema, 1998). In het Oud Engels speelden
thema als oorlog, dood en eer een belangrijke rol. Men ziet dit in een gedichten zoals Beowulf. Ten
tijde van het ontstaan van het Middelengels waren de mensen die konden lezen meer
geïnteresseerd in hoofse thema’s. Men was meer geïnteresseerd in verfijndere personages. De
ridderidealen waren niet langer alleen moed, kracht en trouw maar ook hulpvaardigheid en
hoffelijkheid. De romans moesten niet alleen gaan over strijd, opstand of wraak maar ook over het
helpen van verdrukten, het bevrijden van en de liefde voor jonkvrouwen en het opsporen van
mysterieuze voorwerpen. De meest populaire genres waren de ballades (bijv. ballade van Sir Patrick
Spense) en de romans, verhalen over liefde en avonturen. Vaak gecentreerd rond Koning Arthur en
zijn ridders van de Ronde Tafel. Na de Normandische invasie leerden Noord-Franse troubadours
onder meer de Keltische mythen kennen in de elfde eeuw. Deze verhalen werden een dankbaar
onderwerp voor de Franse literatuur. Zo schreef de Franse schrijver Chrétien de Troyes (ca. 11351190) over hoofse ridders zoals Lancelot en Parcival en de zoektocht
naar de Heilige Graal. Deze romans oefende een enorme invloed uit
op de hele West-Europese literatuur (Dautzenberg, 2004) en dus ook
op de Middelengelse literatuur.
De periode van Middelengels strekt zich dan ook uit van 1066 tot rond
1500 (Siersema, D. 1998). Met name Geoffrey Chaucer (ca. 13401400)is de man die voor de Middelengelse literatuur van groot
belang geweest.

Geoffrey Chaucer. The
Biography.com website, 2015
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9. MIDDELENGELSE LITERATUUR
De Middelengelse periode en literatuur
De Middelengelse periode begon na de Normandische invasie van 1066 en de verkenning van heel
Engeland en duurde tot ca 1500. Ons profielwerkstuk gaat over de overgang van het Oud Engels naar
het Middelengels. Hoe het Oud Engels na de invasie van Willem de Veroveraar veranderde. Dit
hebben we in het vorige hoofdstuk besproken. Ook gedurende de Middelengelse periode, die
ongeveer vierhonderd jaar duurde, veranderde de Engelse taal nog. De grote klinkerverschuiving
(Great Vowel Shift) zorgde er uiteindelijk voor dat het Engels meer op het moderne Engels ging lijken
(Baugh & Cable , 2002). In de tijd van Chaucer sprak men bjvoorbeeld het woord “sheep”nog meer
uit als “shape. Pas na de klinkerverandering werd de uitspraak zoals in deze tijd “sheep” klinkt. Zo
ontwikkelde zich uit het Middelengels het Engels van Shakespeare. De tijd van het Moderne Engels
begon.
Omdat de Middelengelse periode zo belangrijk was voor de Engelse literatuur, willen wij in dit
hoofdstuk enkele schrijvers en werken uit die tijd kort beschrijven. Zij zorgden ervoor dat na een
periode van literatuur in het Frans en het Latijn, de Engelse Literatuur weer helemaal opleefde.
Een van de belangrijkste schrijvers uit de Middelengelse periode
is Geoffrey Chaucer (ca 1340-1400). Hij was een dichter, schrijver, maar
ook een diplomaat, hoveling en soldaat. Hij schreef een van de grootste
werken van de Engelse literatuurgeschiedenis: The Canterbury Tales.
Dit werk is zo bijzonder omdat hij weer schreef in de Engelse taal,
terwijl de meeste literaire werken in die tijd nog Anglo-Normandisch
Frans werden geschreven. Chaucer liet zich wel inspireren door werken
uit andere talen zoals het Frans (thema, rijm, metrum), maar schreef
zijn Canterbury Tales in een Engels (met een nieuwe standaard). Hij
wordt daarom de ‘Vader van de Engelse literatuur genoemd (Crystal,
1988, p. 166-185). Hij liet zien dat ook in het Engels met sierlijkheid en
kracht geschreven kon worden. De Canterbury Tales vormen een
Canterbury Tales Bron:
raamvertelling. Een groep pelgrims gaat op weg naar Canterbury en
Encyclopaedia Brittanica, 12-01-2013
vertellen elkaar ieder vier verhalen. De thema’s die zij behandelen zijn
hoofse liefde, gierigheid, overspel en verraad. De verhalen zijn soms
serieus, soms humoristisch en geven een goed beeld van de menselijke natuur en van de tijd van
Chaucer. Chaucers heeft zijn werk niet helemaal kunnen afmaken. Zijn werk is sinds zijn dood als
inspiratie voor andere schrijvers en kunstenaars over de hele wereld. Ook vandaag de dag lezen nog
duizenden mensen zijn werken. Dit is niet zomaar: het geeft aan dat het Engels gevoel voor humor
sindsdien weinig is veranderd (Siersema,1998). Andere werken van Chaucer: “Troilus and Criseyde’;
‘Book of the Duchess”.
William Langland is een andere dichter/schrijver uit de Middelengelse periode (ca. 1325-ca.1387). Hij
wordt beschouwd als de dichter van het allegorisch droomvisioen, ‘Piers Plowman’. Langland groeide
op in armoede en schreef in “Piers Plowman” over het leven van de doorsnee burger in de

48

veertiende eeuw. Iedereen kon zijn verhaal begrijpen (Mastin, 2011c). Je kunt het werk zien zowel als
een sociale satire als een visie op het simpele christelijke leven. In zijn werk is de eerste vermelding
te vinden naar Robin Hood.
John Gower (ca. 1330 – ca. 1408) was een Engelse dichter, die vooral bekend is door zijn drie lange
gedichten “Mirroir d'Lomme”, “Vox Clamantis”en” Confessio Amantis”Hierin staan waarin morele,
religieuze en politieke thema’s centraal. Ze zijn geschreven in respectievelijk het Frans, het Latijn en
Middelengels. Daarom is bij deze dichter vooral de omslag in de literatuurgeschiedenis in de eeuwen
na de invasie goed te zien. Hij schreef ook een serie ballades voor het Engelse hof. Hij kreeg zelfs
van Henry IV als beloning voor zijn complimenterende woorden over hem, voor de rest van zijn leven
ieder jaar twee vaten wijn.
John Wycliff (ca 1330-1384), een hoogleraar theologie aan de universiteit van Oxford, was de eerste
die de Bijbel van het Latijn naar het Engels vertaalde (Encyclopaedia Brittanica , 25-08-2014). Hij
probeerde ook de filosofie terug te brengen in de kerk en had kritiek op de aflaathandel binnen de
kerk. Hij was een soort voorloper van de reformatie. Hij moest zich om zijn opvattingen meerdere
malen verantwoorden voor de rechtbank. Uiteindelijk werd hij tot dood veroordeeld, maar het
vonnis werd nooit uitgevoerd.

John Wycliff
Bron: Encyclopaedia Brittanica , 25-082014

William Caxton (ca. 1414- ca. 1492), zelf geen schrijver van grote werken, is op een andere manier
van het belang geweest voor de Engelse literatuur. Op zijn reizen raakte hij bekend met het
fenomeen drukpers. Hij bouwde op latere leeftijd de eerste Engelse drukpers, waarmee de werken
van Gower en Chaucer konden worden gedrukt voor het grote publiek. Zonder hem hadden de
schrijvers nooit zo bekend geworden in die tijd.
Veel werken uit de vroege Middelengelse periode zijn anoniem geschreven. Enkele van deze werken
zijn ‘The Owl and the Nightingale’, Layamon’s “Brut” en ‘Havelock the Dane’.
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10. SAMENVATTING
1. Hoe is de Engelse taal ontstaan en waarom hangt dit samen met invasies?
De taal werd eigenlijk naar Engeland gebracht door Germaanse stammen zoals de Angelen, de
Saksen en de Juten. Zij trokken rond de vijfde eeuw naar Engeland. Toen werd de basis gelegd voor
het Oud Engels. Daarna werd de taal na de kerstening beïnvloed door het Latijn. Ook daarna nog
waren er Deense invloeden toen de Denen invasies deden op Engels grondgebied.
2. Hoe zag het Oud Engels, de Engelse taal voor de komst van Willem de Veroveraar eruit?
Het Oud Engels is een taal die met name fonetisch werd geschreven. Het alfabet had 24 letters, maar
andere dan in het moderne Engels. Er werden ook enkele letters gebruikt die nu niet meer bestaan.
Het was een taal met veel verbuigingen en vervoegingen. Het onderscheidde verschil in geslacht.
Werkwoorden werden vervoegd naar tijd, wijs en persoon. De woordvolgorde in een zin was
daardoor minder belangrijk. Er bestonden meerdere dialecten, maar de West-Saksische variant
kwam in de geschriften het meest voor. De koningen uit die streken waren de sterkste heersers. Een
van de koningen die ervoor heeft gezorgd dat het Oud Engels ook geschreven werd en onderwezen
was Alfred de Grote (9e eeuw).
3. Zijn er nog geschriften uit die tijd in het Oud Engels?
Veel geschriften zijn verloren gegaan toen de kloosters verwoest werden door de Vikingen en later
door Hendik VIII. Wat bewaard is gebleven, is verzameld in vier manuscripten. Het bekendste
heldendicht is Beowulf.
4.Wie was Willem de Veroveraar en wat was de aanleiding voor de ‘battle of Hastings’ in 1066?
Willem de Bastaard was de zoon van een Normandische hertog en een ver familielid van koning
Edward de Belijder. Hij meende dat hij daardoor aanspraak kon maken op de Engelse troon. Hij was
er zelfs van overtuigd dat Edward hem de troon ooit beloofd had. Edward maakte echter op zijn
sterfbed Harold Godwinson koning. Willem trok woedend op naar Engeland om zijn gelijk te gaan
halen.
5.Welke verandering waren in Engeland het gevolg van deze Normandische verovering?
Willem wilde van Engeland een eenheid maken. Met ferme hand door oorlogvoering en door het
invoeren van het feodale stelsel streefde hij naar deze centralisatie. Hij verving de bovenlaag door
aan hem trouwe Normandiërs. Iedereen die aan hem trouw was bij de invasie beloonde hij met een
stukje land in leen. Zo verzekerde hij zich van hun trouw en steun en hield hij het land onder
controle. Mottekastelen werden gebouwd. Hij reorganiseerde de kerken en de kloosters. De
meerderheid van de abten en bisschoppen waren van Normandische afkomst. Ook in de rechtspraak
waren er enkele veranderingen.
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6. Wat betekende deze verovering voor de ontwikkeling van de Engelse taal?
Doordat Willem de bovenlaag verving door Normandische edelen en anderen die hem hadden
geholpen, werd Frans de taal van de bovenlaag. Het Normandische Frans werd de gebruikelijke taal
en werd gezien als een teken van beschaving. De officiële documenten werden alleen geschreven in
het Latijn. Het Engels van voor de invasie werd niet nauwelijks meer geschreven en niet meer
onderwezen. Het werd alleen nog gesproken door de onderlaag en de boeren. Het Engels was van de
eerste taal ineens de derde taal van het land geworden. Veel woorden uit het Normandische Frans
en later uit het gewone Frans werden later overgenomen in het Engels en ook uit het Latijn. Er
kwamen zo ook meerdere woorden voor hetzelfde begrip. Dit bracht nuancering en verfijning mee in
de taal. Het aantal vervoegingen en verbuigingen nam af en de ‘vreemde’ letters van het Oud Engelse
alfabet verdwenen. Zo ontstond het Middelengels. Geoffrey Chaucer was een van de eersten die in
de 14e eeuw weer literatuur ging schrijven in dit Middelengels (1066-1500). Na 1500 ontwikkelde het
Middelengels zich tot het Moderne Engels.

Oud Engels van Beowulf

Het Middelengels van Chaucer

Het moderne Engels van Shakespeare
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11. CONCLUSIE
De invasie van Willem de Veroveraar heeft enorme consequenties gehad voor de Engelse cultuur en
taal.
Voor de invasie was er eigenlijk geen eenheid in Engeland. Engeland was een land dat gedurende
vele eeuwen het decor was geweest van invasies (Kelten, Romeinen, Germaanse stammen,
Vikingen). Willem wilde eenheid. Engeland bestond voor zijn komst uit een groot aantal kleine
bestuurseenheden, met hun eigen bestuur en rechtbank. Willem wilde van al die gebieden één groot
gebied maken. Hij wilde één staat vormen met een stevige bestuursstructuur. Daarvoor verzekerde
hij zich eerst van een trouwe achterban. Hij verving daarom de hele bovenlaag van de Engelse
samenleving door Normandische edelen die hem trouw waren. Om zijn macht en rijk zeker te stellen
voerde hij de feodale structuur in en voerde hij hervormingen door in kerk en kloosters en
wetgeving.
In de tijd van voor de invasie werd er geschreven in het Oud Engels. Een ingewikkelde taal met veel
vervoegingen en verbuigingen en een complexe spelling. Geen rare zaak gezien de vele invasies en
volkeren die Brittannië aandeden in haar geschiedenis. Ieder had zo een kleinere of grote bijdrage
geleverd. Dit had ertoe geleid dat er ook niet echt een eenheid bestond. Er werden dialecten
gesproken.
Toen Willem aan de macht kwam na de invasie vond er een heuse taalrevolutie plaats. De hoftaal
werd het Normandisch Frans en de taal van de studenten en de officiële documenten werd het
Latijn. In het Oud Engels werd er weinig tot niet meer geschreven. Het Oud Engels werd nog wel
gesproken namelijk door de grote massa, de onderlaag.
Doordat het Engels alleen nog maar gesproken werd, verloor men de standaardisatie wel wat uit het
oog. Er traden in de loop van de tijd veranderingen op qua grammatica, spelling en woordenschat.
Dit kwam door de grote invloed van de andere twee talen: het Frans en het Latijn. Zo ontwikkelde
zich langzamerhand in de periode tussen de invasie en de veertiende eeuw het Middelengels. Een
taal die veel meer lijkt op het Moderne Engels dan het Oud Engels.
Is het Middelengels helemaal te danken aan de invasie? Dat denken wij evenals Thomas (2008) niet.
Iedere taal ontwikkelt zich in de loop der eeuwen, ook zonder invasies. Ook andere talen die sterk op
het Latijn en het Duits leken qua vervoegingen en verbuigingen werden minder ingewikkeld zoals
bijv. Spaans (Thomas, 2008). Maar, omdat het Oud Engels na de invasie als schrijftaal bijna geheel
verdween , konden deze veranderingen verder en sneller ingrijpen en was de invloed van het Frans
en het Latijn op het Middelengels groter. Normandiërs leerden Engels en Engelsen namen Franse
woorden over én woorden uit het Latijn (omdat alle officiële documenten na de invasie in die taal
werden geschreven). Een enorme hoeveelheid woorden uit het Frans (de modetaal destijds) werd
overgenomen. Met de vorm veranderde ook het karakter van de literatuur.
In dit samenspel van taalkundige krachten ontwikkelde zich het Middelengels, de taal van Geoffrey
Chaucer, een van de grootste schrijvers van die tijd. Het Middelengels kan gezien worden als de
voorloper van het Moderne Engels.
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