
 
Vroegere dateringen I 

(etymologische bijdrage)* 
 
 
 
door Frans Claes S.J. 
 
Hieronder geef ik een aantal vroegere dateringen, als aanvulling op mijn artikel 'Oude 
dateringen van Nederlandse woorden' in: Leuvense bijdragen 83 (1994), nr. 2, pp. 
197-234. 
 
 
 aaien ww 'strelen' WNT [1774]. 
F. Halma, Woordenboek der Nederduytsche en Fransche Taalen, 2e ed. [1717]: 
aaijen. 'streelen (een woordje van vriendelykheit bij spraakelooze kinderen.)' (FC) 
 aak znw m 'boom' WNT s.a. De Vierde Kiliaan [1599-1607]: ake, oke 'vet. ang. 
sax. Quercus'. 
Dat Kiliaan ake, oke als een 'oud Angelsaksisch' woord opneemt, betekent niet 
noodzakelijk dat het in het Nederlands gebruikt werd. Hij kan het opgenomen hebben 
om aecker, in zijn Etymologicum  'Hollands' voor 'eikel', etymologisch te verklaren. 
Aecker had hij overgenomen uit de Nomenclator [1567] van de Hollander Hadrianus 
Junius die deze vorm 'Hollands' noemt voor eeckel. Het is toch mogelijk dat de 
etymologie van Kiliaan juist is en dat aker 'eikel' afgeleid is van een oud gewestelijk 
woord aak 'eik'. (FC) 
 aangezicht znw o. MNW en WNT [1599], De Tollenaere [2de helft 15de eeuw]; 
Teuthonista [Lat.-Ned. 1477]: 'vultus. angesycht off ansicht, dat sych na den moit 
verwandelt'. Deze oudste bewijsplaats uit de streek van Kleef kan een argument zijn 
voor de hypothese dat de vorm aangezicht onder Duitse invloed is ontstaan. (FC) 
 aardbei znw v 'vrucht'. WNT Supplement: aerdbeyer [1597], MNW: erdbeire 
[2de kwart 13de eeuw]. J. Jacobs, in: Versl. Med. Kon. Vl. Academie 1930, p. 196: 
erdbeire [ca. 1225]; F. Claes, in: Leuvense Bijdragen 83 (1994): ertbesie [ca. 1300]. 
(FC) 
 aardveil znw o 'plant'. WNT Supplement: aerdveld [1548], eertveel [1556]. 
L.J. Vandewiele en W.L. Braekman, in: Scientiarum Historia 10 (1968), p. 134: 
ertwelt [ca. 1350]; Naembouck [1546]: ærdveld, cruud. Liarre. (FC) 
 aarzelen ww MNW 'achteruitgaan' (letterlijke betekenis) [14e eeuw], WNT 
'terugdeinzen' (figuurlijke betekenis) [17e eeuw]. 
Naembouck [1546]: ærsselen, of ducelen. s'estourdir; Id. [1562]: ærsselen. Aller ou 
se porter de pis en pis. Twee andere figuurlijke betekenissen: 'duizelen'; 'slechter 
worden'. (FC) 
 abattoir znw o 'openbaar slachthuis'. WNT Supplement [1903]. 
J. Broeckaert, Bastaardwoordenboek, 1895: 'Men herinnere zich hoe in Januari 1887 
de Amsterdamsche gemeenteraad met 18 tegen 4 stemmen eene wijziging verwierp 
waarbij in een gemeenteverordening Slachtplaats voor Abattoir zou gesteld worden.' 
In het Frans is abattoir sinds 1806 opgetekend (Bloch-von Wartburg, Littré, Robert). 
(FC) 
                                                 
* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Trefwoord 9, oktober 1994, p. 68-71. De 
paginanummering van het origineel wordt tussen [  ] weergegeven.  
 



 absoluut bnw en bw 'onbeperkt, volstrekt'. WNT Supplement [1595]. 
G. Meurier, Ned.-Fr. Woordenboek [1567]: absoluyt, absouls, ou absolu 
(waarschijnlijk: 'vrijgesproken, of voltooid'). (FC) 
 adamsappel znw m 'deel van strottehoofd'. WNT deze betekenis s.a. 
F. Halma, Ned.-Fr. Woordenboek, 3e ed. [1757]: adamsappel 'uitwendieg dikte in de 
voorhals der mannen'. (FC) 
 adelaar znw m 'arend'. WNT Supplement [1664]. 
Teuthonista [1477]: Adeler, arn, eyn vogel; J. Murmellius, Pappa [1518]: ein arent off 
adeler. Daar deze twee oudste bronnen uit het Oostnederlandse grensgebied 
komen, maakt Duitse invloed waarschijnlijk. (FC) 
 affodil(le) znw v 'lelieachtige plant'. WNT Supplement [1567]. 
R. Dodoens, Cruijde Boeck [1554]: Affodillus, hier te lande Affodillen. (FC) 
 aftrekken ww 'iets verwijderen', MNW [1350]; 'rekenkundige term', WNT 
Supplement [1613], De [69] Tollenaere (Simon Stevin, [1548-1620]); 'korten 
(financiële term)', WNT [begin 17e eeuw]. 
Glossarium Bernense [1e helft 13e eeuw]: auellere/substrahere. atrecken; M. Kool, 
in: Scientiarum Historia 18 (1992): 1445 (rekenkundige term); Naembouck [1546]: 
aftrecken vander somme. z. Afslaen (Rabatre de la somme.) Kiliaan nam deze 
laatste financiële betekenis uit het Naembouck over, Simon Stevin nam de 
rekenkundige betekenis in 1585 over uit een ouder rekenboekje. (FC) 
 akelei znw v 'plant'. MNW acoleie [ca. 1340]; De Tollenaere: akelei [1543], mnl. 
acolie [1294]. 
J. Jacobs, in: Versl. Med. Kon. Vl. Academie 1930, p. 192: aquileia als Latijns en als 
Nederlands woord [ca. 1225]; F. Debrabandere, Woordenboek van de Familienamen: 
familienaam de Acoleyen = Acoleye = de Ockeleyen [1321]. (FC) 
 albast znw o 'soort marmer'. MNW: alabaster [eind 13de eeuw], WNT 
Supplement: albaster [1515], abast [1582], albast [1831]. 
G. Luython, Fr.-Ned. woordenboek: albatre. albast [1555]. (FC) 
 albe znw v 'koorhemd'. MNW: alve [1330], WNT Supplement: albe [ca. 1550]. 
Glossarium Bernense: albe [1ste helft 13de eeuw]. (FC) 
 alias bw 'anders gezegd'. WNT Supplement [1561]. 
Stadsarchief Diest: Jan Scotelmans alias peurere [1391]; vgl. Cijnsboek van het 
Begijnhof van Diest, ed. F. Claes, 1993, p. 47: Godeuart Swits anders van Halen [ca. 
1340]. (FC) 
 amandel znw v 'vrucht'. MNW: amanderen [eind 13de eeuw], De Tollenaere 
[1286]. 
K. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen ...: 'amandelen, (Lat.) de (...) 
amigalis' [1251, te Brugge]. (FC) 
 ammoniak znw m 'scherp ruikend gas'. WNT Supplement [1645] Ammoniacum, 
[1702] Gom Ammoniak, [1710] Ammoniak. 
Dictionarium Tetraglotton [1562]: 'Ammoniacum. Gomme Ammoniac. (FC) 
 anijs znw m 'plant'. MNW Supplement [1305], De Tollenaere [1253]. 
Glossarium Bernense [1ste helft 13de eeuw]: anisium. anis. (FC) 
 anker znw o 'gestel om een schip vast te leggen'. MNW [ca. 1370], De 
Tollenaere [ca. 1290]. 
Glossarium Bernense [1ste helft 13de eeuw]: ancora. anker (FC) 
 april znw m '4de maand'. MNW Supplement [ca. 1350]. 
Glossarium Bernense [1ste helft 13de eeuw]: aprilis. april. (FC) 



 astrologie znw v 'sterrenwichelarij'. WNT Supplement (astrologie 1553; 
astrologijn 1551, astrologus 1555, astroloog 1609), De Tollenaere a(r)strologie [ca. 
1285]. 
Seer schoone Spreeckwoorden [1549]: 'De astrologie is warachtich, maer den 
astrologijmeester en vindtmen niet'. (FC) 
 augustus znw m 'achtste maand'. MNW (i.v. oogst: ougst, eind 13de eeuw), 
WNT (i.v. oogst: augustus, 1556), De Tollenaere 'auguste [1289], telkens met de 
betekenis 'augustus'. 
IX daghe in oeghstmaent [1278: Cijnsboek van het Begijnhof van Diest, ed. F. 
Claes); jn Vnsen Vrowen dage te halven oweste [1277: J. Moors, Oorkondentaal); jn 
oextmaen [1381: Ibid.]; noeghenteen [sic] dage in Augusto [1386: Ibid.]. 
Augustus werd als naam van de maand reeds in de Romeinse tijd uit het Latijn 
overgenomen en tot oogst vervormd, maar in de late middeleeuwen werd de Latijnse 
naam opnieuw overgenomen (J. Goossens, Oo(g)st - oest - augustus, in: 
Naamkunde 16 (1984), pp. 135-145). (FC) 
 autoriteit znw v 'gezag, bevoegdheid'. MNW Supplement [1467-1490]. 
Glossarium Bernense: apocrifum. sunder auctoriteit; auctenticus. van auctoriteit [1ste 
helft 13de eeuw]. (FC) 
 banier znw v 'soort vlag'. MNW [ca. 1340]. 
J. Jacobs, in: Versl. Med. Kon. Vl. Academie 1928, p. 965: banire, vexillum [ca. 
1330]. (FC) 
 beer znw m 'drek'. MNW [ca. 1500]. 
M. Gysseling, Toponymisch woordenboek, p. 141: plaatsnaam Birbais [1034, kopie 
ca. 1700], Bierbeek. (FC) 
 begoochelen ww 'verblinden'. WNT [1630]. 
De Vierde Kiliaan: be-guychelen. Defraudari. ang. beguyle [1599-1607]. (FC) 
 bekomst znw v 'zoveel als men wenst'. MNW: becomte [ca. 1350]. WNT: 
bekoomste [1628], De Tollenaere [1603]. 
De Vierde Kiliaan: be-komste. sufficienta (i.v. be-komte) [1599-1607]. (FC) 
 bies znw v 'plant'. MNW [1330], De Tollenaere [2de kwart 13de eeuw]. 
[70] M. Gysseling, Toponymisch Woordenboek, p. 142: plaatsnaam Biesuth [972, 
kopie midden 11de eeuw], Biest. (FC) 
 bisdom znw o 'diocees'. MNW: bisdom [ca. 1270], bisscopdoeme [ca. 1300], 
maar in het Middelnederlands 'bijna uitsluitend de volle vorm bisscopdom, zelden 
bisdom' (WNT), De Tollenaere bisdum [1285], biscopdoem [1278]. 
Glossarium Bernense presulatus. biscdume; pontificium. bisgopdum [1ste helft 13de 
eeuw]. (FC) 
 blanketsel znw o 'schoonheidsmiddel'. WNT: blanket [1565], blanketten [1608]. 
Seer schoone Spreeckwoorden: 'Die sijn aensicht blanckedt, die peyst op sijnen eers' 
[1549]. (FC) 
 blok znw o 'vierkant deel, brok'. MNW [14de eeuw], De Tollenaere [ca. 1285]. 
F. Debrabandere, Woordenboek van de Familienamen: Willelmus Bloc [1242], 
familienaam. (FC) 
 boenen ww 'glanzend wrijven'. WNT [ca. 1610], De Tollenaere [ca. 1612]. 
Naembouck: boenen. Tenner [1546], d.i. tanen, looien of bruin maken; door Kiliaan 
als volgt overgenomen: 'boenen. fland. inquinare colore aut maulis' [1588], d.i. van 
kleur of vlekken voorzien. Volgens het WNT zou dit een ander werkwoord zijn dan 
ons huidige werkwoord boenen, maar is dit wel zo? (FC) 
 
 



 bollen, ww 'het bolspel spelen'. WNT [1573]. 
G. Luython, Fr.-Ned. Woordenboek: bouler, bollen [1555]. Een andere betekenis 
komt al eerder voor: Seer schoone Spreeckwoorden: 'op de plaetse daermen de 
ossen bolt (= ou on tue les beufz') [1549]. (FC) 
 bouwmeester znw m 'bouwkundige'. WNT [voor 1620]. 
H. Junius, Nomenclator: Aedilis (...) Boumeester, erfscheyder, roeymeester; 
Architectus, architecton (...) Bow oft werkcmeester [1567]. (FC) 
 brink znw m 'erf, dorpsplein'. MNW [midden 14de eeuw], De Tollenaere [1206]. 
Künzel e.a., Lexicon van Nederlandse toponiemen: plaatsnaam Mitdelbrinc [1152, 
kopie begin 15de eeuw], Middelbrinke. (FC) 
 bulken ww 'loeien'. WNT [begin 17de eeuw], De Tollenaere [1599-1607]; vgl. 
belken MNW [1488]. 
De vierde Kiliaan: Bulcken. i. bolcken. belcken. Mugire [1599-1607]; vgl. belken als 
koe ind ossen. Mugire [1477: Teuthonista]; bolcken, oft brullen als een koe. Mugire 
[1573: Thesaurus]. (FC) 
 buur znw m 'buurman'. MNW [14de eeuw], De Tollenaere [1280-1287]. 
Vgl. betekenis 'klein huis': Künzel e.a., Lexicon van Nederlandse toponiemen: 
plaatsnaam Buria [772, kopie ca. 1183-1195]. (FC) 
 cijfer znw o 'geschreven teken'. WNT [1561]. 
M. Kool, in: Scientiarum Historia 18 (1992), p. 96: cijfer [1510]. (FC) 
 decreet znw o 'verordening'. MNW [1330]. 
Glossarium Bernense: decretum. decreten [1ste helft 13de eeuw]. (FC) 
 deler znw m 'rekenterm'. WNT [eind 16e eeuw]. 
M. Kool, in: Scientiarum Historia 18 (1992), p. 96: deler en delen als rekenkundige 
termen [1537]. (FC) 
 deugniet znw m 'schelm'. WNT [1564].  
Seer schoone Spreeckwoorden: 'Dlijf der galghe ende de ziele den ghene diese wil, 
seyt de deuchniet' [1549]. (FC) 
 dialect znw o 'gewesttaal'. WNT [1864]. 
J. Daan, in: Taal en Tongval 44 (1992), p. 156: de Griekse vorm dialektos [1584: 
Twe-spraack], de Latijnse vorm dialectus [1628: Ampzing], eigenlijk 'gesprek', of 
'(omgangs)taal'. Vgl. dialectus, wijs van spreeken [1663: Meijer II]. 
L. ten Kate, Aenleiding ... II, p. 62: 'een tweederhande Dialect, na de verscheidene 
Landstreken, ten minste in 't praten, zig opdoet' [1723]. (FC) 
 diggel znw m 'scherf'. De Tollenaere [ca. 1600]. 
De Vierde Kiliaan: digghelen hol. [1599-1607]. Kiliaan geeft de betekenis niet aan. 
Waarschijnlijk is hol. de aanduiding dat het een Hollands woord is. Het woord staat 
bij het trefwoord in het Etymologicum 'dighen. ger. sax. sic. Aridus, torridus', d.i. 
Hoogduits, Saksisch, Sicambrisch voor 'droog, dor', maar het verband is niet 
duidelijk. (FC) 
 dikzak znw m 'dik persoon'. WNT [1645]. 
De Vierde Kiliaan: dick-sack. Homo corpulentus: ventricosus, ventriosus; dick-sack. i. 
drij-buyck [1599-1607]. (FC) 
 drol znw m 'ineengedraaid voorwerp'. WNT [1697], De Tollenaere [1599]. 
Teuthonista: drollen. bobbyn [1477]; Kiliaan: drol. Res conuoluta [1588]. (FC) 
 enk znw m 'gemeenschappelijk bouwland'. MNW [waarschijnlijk 14e eeuw]. 
Künzel e.a., Lexicon van de Nederlandse toponiemen: [71] plaatsnaam Aldenenge 
[ca. 1200?]. (FC) 
 evenaar znw m 'equator'. WNT [begin 17de eeuw], De Tollenaere [1599]; vgl. 
MNW  'balans' [1414]. 



S. Stevin, De Thiende: 'de verheffing des Evenaers (= Aequatoris) ende Aspunts' 
[1585]. Ik merk op dat euenaer, effenaer. Aequator [1588] bij Kiliaan vermoedelijk 
een andere betekenis heeft. Kiliaan verbindt dit lemma met euenen, effenen, 
Aequare, d.i. effen of gelijk maken, en geeft er waarschijnlijk de betekenis aan: 
persoon of zaak die effen, gelijk maakt. (FC) 
 evenwijdig bnw 'parallel'. WNT [1810]. 
S. Stevin, Dialectike ofte Bewysconst: 'euewijdich, parallelogrammum' [1585]. (FC) 
 florijn znw m 'gulden'. WNT [1599]. 
In Leuvense Bijdragen 83 (1994), p. 210, heb ik een voorbeeld gegeven met florijn 
als adjectief: 'vyftich florine guldene penninghen' [1369]. In dezelfde tekst staat echter 
ook een voorbeeld met florine als substantief: 'viere guldene florine der voirs. munten' 
[1369]: Documenten over de heerlijkheid Horst te Sint-Pieters-Rode in de 14de en 
15de eeuw, ed. E. van Ermen, 1987, p. 14. (FC) 
 fundament znw o. MNW [eind 13de eeuw]. 
Glossarium Bernense: Fundamentum. fundement [1ste helft 13de eeuw]. (FC) 
 
 
 
 


