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Het dateren van de woordenschat heeft in Nederland nog maar een korte traditie. 
Was de etymologie tot voor kort hoofdzakelijk geïnteresseerd in de 
ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse erfwoordenschat (zie bijvoorbeeld het 
Etymologisch Woordenboek van Franck/Van Wijk/Van Haeringen), in de huidige 
etymologie is steeds meer aandacht gekomen voor de hele breedte van onze 
woordenschat. Leenwoorden en nieuwvormingen zijn daarbij even waardevol als de 
erfwoorden die zich braaf uit een Indo-Europese wortel hebben ontwikkeld tot een 
‘echt’ Nederlands woord. 
 
Juist bij leenwoorden is het heel interessant om te zien wanneer ze voor het eerst 
het Nederlands zijn binnengeslopen (puristisch uitgedrukt), of wanneer ze voor het 
eerst onze taal hebben verrijkt. Daarom is de laatste tijd steeds meer vraag ontstaan 
naar een precieze datering van onze woorden. In verband met een stage bij het 
Etymologisch woordenboek van Van Dale heb ik me beziggehouden met het dateren 
van zo'n 2400 woorden van Latijnse herkomst. 
 
Voor het dateerwerk heb ik diverse bronnen gebruikt, uiteenlopend van 
woordenboeken tot tekstbestanden op diskette. Een belangrijke bron was het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Het WNT is een erg goede bron, omdat het 
een veelheid van citaten uit zeer gevarieerde bronnen bevat. Het nadeel is echter, 
dat veel woorden niet als lemma opgenomen zijn. Het WNT geeft verder niet altijd de 
oudste bewijsplaats van een woord. Daarom geven dateringen die gebaseerd zijn op 
het (gedrukte) WNT, geen juist beeld van de ouderdom van het Nederlands. 
 
Een enorme verbetering is het WNT op cd-rom. Met dit elektronische WNT is het 
mogelijk geworden, woorden door het gehele woordenboek heen op te zoeken. 
Woorden die niet als trefwoord in het WNT zijn opgenomen, kunnen met deze cd-
rom toch gedateerd worden. Bovendien is het mogelijk om de dateringen van het 
WNT ermee te antedateren. Kortom, het WNT verandert zo in een ware taal-
databank. 
 
Onderstaande lijst bevat ruim honderd woorden waarbij het WNT zichzelf heeft 
geantedateerd. Volledigheidshalve is ook steeds het lemma aangegeven waarin de 
vroegere datering te vinden is. Het resultaat is bevredigend: de gemiddelde datering 
op grond van het gedrukte WNT is 1744, na het raadplegen van de cd-rom is dit 
teruggebracht tot 1634. Een gemiddeld verschil van 110 jaar dus! Omdat ook kleine 
dateringsverschillen opgenomen zijn (zie [130] het woord tentamen), wordt dit 
gemiddelde verschil niet kunstmatig vergroot. 



 
Natuurlijk vragen ook deze dateringen erom nog verder terug in de tijd geplaatst te 
worden. Ik pretendeer zeker niet de oudste voorkomens van deze woorden te 
hebben gevonden. Ik zie daarom met verlangen uit naar nieuwe tekstcorpora op cd-
rom, zodat de Nederlandse woordenschat een steeds betere datering zal krijgen. 
 

 volgens lemma: antedatering: in lemma: 
    

academie: 1617 1575 clausule 
adjudiceren: 1739 1571 verklaring 
aggregratie: 1769 1548 wassen (I) 
alfabet: 1701 1599 v 
amfibie: 1734 1698 menigte 
annaten: 1599 1569 voorwending 
antidotum: ±1625 1608 ruit 
anus: 1871 1833 visch 
approximatie: 1821 1548 vernaderen 
apsis: 1938 1859 koor 
Arabië: 1544 1525 verhooren 
argus: 1647 1607 wepelen 
astraal: 1886 1710 opheffen 
atrium: 1865 1661 voorplaats 
auctie: 1648 1620 wezen (II) 
aula: 1858 1634 welkomen (I) 
beneficium: 1796 1557 vicarie 
captie: 1807 1576 staan 
classis: 1698 1571 approbeeren 
codicil: 1619 1536 aalmis 
cohort: 1837 1767 diep (I) 
communicant: 1676 1514 wel (V) 
conferentie: 1649 1592 verbaasdheid 
crisis: 1791 1763 vertoef 
curatele: 1563 1546 sober 
curator: 1642 1483 tutele 
cursus: 1851 1804 vermakelijk 
cynisch: 1661 1635 inzetting 
decorum: 1784 1650 welvoegend 
deponeren: 1872 1495 alzoo 
domicilie: 1619 1535 wet (I) 
drama: 1864 1784 vergenoegd 
elegantie: 1861 1548 redite 
ellips: 1860 1749 weg (I) 
ergo: 1566 ±1540 verkleining 
essentie: ±1900 1560 veranderen 
exponent: 1821 1740 proportie 
fiat: 1657 1630 request 
filomeel: 1715 1657 vleuk 
folio: 1720 1599 alphabet 



 volgens lemma: antedatering: In lemma:  
    
frater: 1566 1544 typograaf 
gratis: 1795 1689 revisie 
humus: 1862 1828 water 
Indië: (Indië) 1885 (Indië) 1595 verstaan 
 (Indiën) 1609   
injurie: 1551 1500 verwijten 
interrumperen: 1670 1538 dingtaal 
introduceren: 1682 1657 rang (I) 
  (maar Meyer: 1650)  
jambe: 1790 1623 wet (I) 
jezuïet: 1589 1567 uitgeven (I) 
jubileum: ±1900 1726 bruiloft 
junior: 1839 1795 volk 
jurisprudentie: 1840 1773 recht (II) 
  (maar Meyer: 1658)  
kolonie: 1634 1614 voorschrift 
krater: ±1860 1844 vulkanisch 
krokus: 1608 1591 vuilboom 
kubus: 1663 1625 wijn 
laboratorium: 1728 1711 vuurwerker 
lawine: ±1790 1774 wind (I) 
lector: ±1775 1683 vervorderen 
lynx: 1778 1552 los (II) 
magnesium: 1881 1846 wagneriet 
magnificat: 1624 1550 vesper 
Meden: 1904 1526 wet (I) 
Mercurius: 1548 1514 woensdag 
mixtuur: 1887 1598 arsenicum 
museum: 1790 1770 vergruizen 
najade: 1608 1552 graven (I) 
natura: 1780 1630 vergood 
nautilus: 1761 1671 rijzen (II) 
nota: 1699 1525 wellustig 
notitie: 1599 1566 vloed 
octavo: 1871 1634 gulden (I) 
pandecten: 1798 1762 pleidooi 
partikel: 1609 1534 ver (II) 
patria: 1636 1610 wensching 
per se: 1871 1684 winstgierig 
pontificaal: 1667 1601 schuiven 
prepositie: 1659 1548 mits 
prescriberen: 1605 1542 verval 
primo: 1639 1612 verhandelen 
product: 1752 1641 wortel 
project: 1656 1613 arresteeren 
pus: 1773 1755 vleesch 



 volgens lemma: antedatering: in lemma: 
    
rabbi: 1637 1526 vertalen 
recipe: 1623 Begin 16e eeuw wolf (I) 
reflecteren: 1690 1627 verdichten I 
regalia: 1595 1547 verpenen 
retract: 1668 1579 vernaasten 
schema: 1887 1648 voorbijgaan 
sector: 1810 1740 uitsnede 
seminarie: 1859 1622 overnatuurlijk 
senator: 1926 1727 uithebben 
stigma: ±1920 1772 vrouwelijk 
sublimaat: 1676 1660 voor (II) 
supra: 1795 1527 wijnvat 
sybariet: 1836 1643 overweeldig 
tenakel: 1892 1567 visorium 
tendentie: 1857 1672 tuimelgeest 
tentamen: 1670 1654 vigileeren 
theoretisch: 1865 1694 wel (V) 
titan: 1655 1626 verzamen 
toga: 1807 1734 tunica 
tolle!: 1870 1577 wegdoen 
turgescent: 1895 1880 verwelken 
ultra: 1801 1574 triomfant I 
urethra: 1734 1686 vrouw 
vandaal: 1655 1595 voetstap 
vaticaan: 1698 1641 varen (IV) 
virgo: 1715 1514 web 
vulva: 1778 1728 vrouwelijk 
 
 
 
Dit artikel verscheen eerder in Trefwoord 11, 1996, pp. 129-132. De originele 
nummering van de bladzijden staat tussen [   ]. 
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