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Door Johan Gerritsen 
 
Inleiding 
 
Eerder dan, zelfs door optimisten, verwacht ligt hier het eerste van vier voorziene delen van het 
nieuwe etymologisch woordenboek (hierna: EWN) ter tafel. Het ziet er goed uit, is overzichtelijk en 
degelijk, maar vanzelf niet volstrekt feilloos. Als dit laatste hier meer aan bod lijkt te komen dan 
het eerste, dan is het goed het hier eerst gezegde in het oog te houden. Kritiek vereist nu eenmaal 
adstructie [1668, niet in EWN], en een behoorlijke adstructie eist ruimte.  
 
Het boek begint met een Inleiding, die allereerst de noodzaak van een nieuw woordenboek 
onderbouwt. Moderne etymologische woordenboeken behandelen meer dan alleen ongelede 
woorden, erf- of stamwoorden, en wijden veel meer aandacht aan zaken als betekenisontwikkeling, 
woordgeschiedenis en, niet te vergeten, datering. Een punt waarop het nieuwe woordenboek zelfs 
op de andere aangeduide voorligt, is dat het in zijn verklaring van binnen het Indogermaans min of 
meer geïsoleerde woorden teruggrijpt op de substraattheorie, en dat het ook ten aanzien van het 
Indogermaans zelf de meest recente inzichten verwerkt. Verder is het beschikbaar komen van het 
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, en daarnaast van doorzoekbare elektronische versies van 
het Middelnederlands Woordenboek en het Woordenboek der Nederlandsche Taal, het werk al 
duidelijk ten goede gekomen. Voor de komende delen mogen we verwachten dat dit verder zal 
gaan. Het bestreken taalgebied beperkt zich ook niet tot Nederland en Vlaanderen: voorzover het 
Nederlands van Nederlands-Indië, Zuid-Afrika en Suriname of ook het Fries de standaardtaal 
beïnvloed heeft wordt dit bij de woordgeschiedenis betrokken, al vallen de aan de genoemde 
taalgebieden ontleende woorden hier niet direct op.  

Dan volgt een aantal pagina’s met personele verantwoordingen en dankbetuigingen. Het 
werk wordt, onder auspiciën van de Nederlandse en Belgische Academies, bezorgd door de 
Kiliaanstichting, die het etymologisch onderzoek in de twee landen bevordert. Het woordenboek is 
dan ook geenszins het werk van alleen de drie op het titelblad genoemden, maar steunt op een 
aanzienlijk fonds van deskundigen. Wel is het niet fraai, door het hele werk heen verwijzingen naar 
de dissertatie van dr Van der Sijs tegen te komen, en haar dan op blz. 13 (!) als ‘Drs.’ te zien 
bestempeld.  
 
Na deze algemene inleiding volgt een hoofdstuk Theorie, waarin een inleiding in de etymologie 
wordt gegeven, een beknopt overzicht van de Indo-europese talen, een bespreking van taalperioden 
en taalvarianten, en een verklarende lijst van taalkundige termen, die geen aanleiding geven tot 
verdere beschouwingen anders dan dat het ontbreken in de lijst van de term pseudo-(Frans, enz.) 
niet helpt om te verklaren waarom het gebruik ervan zo onevenwichtig is. (Waarom is despotie 
pseudo-Frans, maar het evenmin in het Frans bestaande discussiëren niet? Waarom is box 
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‘loophek’, pseudo-Engels, i.p.v. gewoon betekenisuitbreiding in het Nederlands, en braaf, met zijn 
nu volstrekt on-Franse betekenis – de betekenis ‘fraai’ ontbreekt trouwens – , geen pseudo-Frans? 
Waarom vind ik nergens ‘pseudo’ Grieks of Latijn, waarvoor er dan toch genoeg kandidaten zijn: 
caleidoscoop, camera, cerberus, charisma, noem maar op?  
Het nu volgende hoofdstuk bespreekt het gebruik van het woordenboek, en geeft een verklaring van 
de inrichting ervan, een literatuurlijst, en een afkortingenlijst. Daarover valt iets meer te zeggen.  
 
Woordbestand 
 
Het opgenomen woordbestand is eclectisch tot stand gekomen, en niet puur systematisch 
opgebouwd (gesteld al dat dit gekund had). Wel is er een aantal uitgangspunten. In principe (niet te 
verwarren met ‘uit principe’) zijn helaas geen verouderde en dialectale woorden opgenomen. De 
enkele die er toch zijn (zoals aat ‘wilde haver’, acht ‘ban’), hebben dus hun reden. Samenstellingen 
en afleidingen krijgen ‘in beginsel’ alleen een eigen ingang als ze qua ontwikkeling en afleiding 
belangrijk afwijken van wat op grond van de samenstellende delen of het simplex verwacht kan 
worden. Sommige gelede woorden zijn als sublemma opgenomen bij een verwant of component. 
Voor de basisselectie is uitgegaan van de dikke Van Dale en de Verschueren. Waarom juist van 
deze twee, en niet in de eerste plaats van de Woordenlijst wordt niet beargumenteerd. Het betekent 
wel dat heel wat daar niet in opgenomen technische termen, plantnamen, enz. direct ter beschikking 
zijn, maar anderzijds dat bijvoorbeeld het door Van Dale wel gelemmatiseerde denderend wordt 
opgenomen, het synonieme, maar daar niet gelemmatiseerde daverend niet (de Woordenlijst heeft 
beide). De reeds bestaande wetenschappelijke etymologische woordenboeken geven weinig dat hier 
niet is opgenomen, waartegenover in het nieuwe woordenboek een zeer aanmerkelijk ruimer 
bestand staat. Afgezien van de signalering hierboven in mijn eerste alinea zal ik op de selectie niet 
verder ingaan.  

De Literatuurlijst beslaat 17 pagina’s; elke ingang begint met de (vetgedrukte) vorm waarin 
er in het woordenboek naar wordt verwezen, en al net als in de Bronnenlijst van het WNT staat niet 
elke geciteerde auteur er in. Vreemd is dat de Dictionary of Old English (Toronto; ook de 
elektronische versie van de letters A-F is inmiddels gepubliceerd) ontbreekt, wat zich bijvoorbeeld 
wreekt bij de behandeling van broek ‘kledingstuk’ (waar ook het ontbreken van het Oudfries 
opvalt). Tot slot is er een afkortingenlijst, waarin zover ik zie alles wordt verklaard behalve alleen 
het gebruik van de enkele (i.t.t. dat van de dubbele) aanhalingstekens. 

Het nu volgende eigenlijke woordenboek is ingericht met twee kolommen, waarbij de 
vetgedrukte ingang iets uitspringt, en elk artikel door een regel wit van het voorgaande en van het 
volgende is gescheiden. Afgezien van licht inspringen bij een nieuwe alinea en bij de in kleiner 
letter gezette literatuurverwijzing is er geen verdere geleding. 
 
Opbouw van het artikel 
 
Het trefwoord is steeds voorzien van een moderne betekenis, die losstaat van de erop volgende 
gedateerde betekenisontwikkeling, en vreemd genoeg (advertentie ‘mededeling in de pers’; bowlen 
‘kegelen’; braaf ‘deugdzaam’) nog wel eens ongedateerd blijft. De ontwikkeling wordt dan 
gestaafd met telkens een verwijzing naar de betrokken bron, die nader wordt gedocumenteerd in de 
Literatuurlijst. Hierna wordt de eigenlijke etymologie behandeld, vaak op duidelijk ruimer schaal 
dan bij de voorgangers, waarna in de meeste gevallen een nadere bespreking volgt. Hierna kunnen 
een of meer door een dropje plus halfvette ingang voor aan de regel gemarkeerde sublemmata 
volgen, die (vanzelf op beperkter schaal) analoog aan het hoofdwoord worden behandeld. Tot slot 
wordt, waar dat terzake is, een verwijzing naar de literatuur over het woord in kwestie gegeven.  
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Etymologie 
 
Hier moet allereerst een onderscheid worden gemaakt tussen de ongelede en de gelede woorden. De 
eerste zijn al sinds jaar en dag in etymologische woordenboeken opgenomen, zodat er wel sprake 
kan zijn van nieuwe gezichtspunten (bijvoorbeeld o.g.v. de al genoemde substraattheorie), en zo nu 
en dan van verschil in inzicht, maar niet zo gauw van radicale vernieuwing. Heel anders ligt dit bij 
de gelede woorden. Met name het Van Dale Etymologisch Woordenboek (hierna EWB), en 
vervolgens het Chronologisch Woordenboek van dr Van der Sijs, hebben hier aandacht aan besteed. 
Echter, het laatste beperkt zich i.h.a. tot het identificeren van oorsprong en vroegste datering van de 
moderne betekenis, terwijl het eerste niet op een zodanige wetenschappelijke grondslag was 
opgezet dat er een verantwoord gebruik van kon worden gemaakt, en daar, met name ook door de 
gestelde randvoorwaarden, in de herziene tweede druk niet goed overheen is gekomen.  

Het is niet mijn bedoeling hier in discussie te gaan over etymologieën als zodanig, tenzij er 
duidelijke gronden zijn om ze te betwijfelen. Zo zou ik wel eens bewijs willen zien dat het 
Nederlandse crawlen echt is afgeleid van het Engelse ww crawl (het EWN hanteert nog het 
linguïstisch lang achterhaalde to crawl) eerder dan gewoon, zoals andere sporttermen, waar het 
Engels vaak niet eens een werkwoord voor heeft (badmintonnen, tennissen, voetballen), in het 
Nederlands gevormd van het geleende zelfstandig naamwoord. En gezien de nattigheid die het 
EWN kennelijk toch al voelt bij de afleiding van aftaaien uit het Engels, zou misschien eens 
aandacht kunnen worden besteed aan Deens aftage. Maar veel meer dan in de linguïstische 
achtergronden ligt bij de recentere vormingen de belangrijkste aanleiding voor twijfel in de 
dateringen, en die komen in de volgende paragraaf ter sprake. Wel echter valt, los van die 
dateringen, een zekere onevenwichtigheid op bij het al dan niet in aanmerking nemen van 
afwijkende vroegere vormen. Zo wordt antropologie (1868) gedateerd met anthropologia (1734); 
diabeet (1958) met diabetici, 1920. Maar despotisme (1848) wordt rechtstreeks ontleend aan het 
Frans, zonder despotismus (1828) in aanmerking te nemen, despotisch (1799) zonder het 
Nederlandse despotique (1785) te noemen. Analfabeet (1912, lees 1896) wordt gedateerd o.g.v. het 
meervoud analphabeten en wordt rechtstreeks aan het Grieks of Latijn ontleend, zonder te 
overwegen dat het niet alleen in 1824 als analphabetus bij Weiland, en in 1847 als Analphabētos 
bij Kramers staat, maar dat analphabeten in de bron (Kuipers) is opgenomen als meervoud bij 
enkelvoud analphabetus, een voor die tijd heel gewone situatie.  
 
Datering 
 
Anders dan bij sommige andere talen is datering in Nederlandse etymologische woordenboeken 
nog jong. Dat mag nauwelijks een wonder heten, want een goede grondslag ervoor is niet 
aanwezig. Het WNT heeft nooit getracht vroegste voorbeelden te vinden, zodat voor de erdoor 
bestreken periode andere bronnen gebruikt moeten worden. Dat zijn in de eerste plaats oudere 
woordenboeken, maar woorden worden daar doorgaans pas in opgenomen als ze al min of meer 
gesetteld zijn, en sommige, zoals de meer aanstootgevende, vaak ook dan nog niet. Van de recente 
daterende etymologische woodenboeken is het oorspronkelijke Prisma van De Vries, zoals 
voortgezet en uitgebreid door De Tollenaere, weliswaar degelijk, maar beknopt, zowel qua 
woordvoorraad als qua voor de datering gebruikte bronnen. Ontwikkelingsstadia krijgen regelmatig 
hun eigen datum, maar soms wordt alleen per eeuw gedateerd, en soms ook helemaal niet. Het Van 
Dale Etymologisch Woordenboek (EWB) heeft in de tweede druk dateringen toegevoegd, maar deze 
zijn zeer inhomogeen. Het Chronologisch Woordenboek heeft een deel van deze dateringen kunnen 
verbeteren, vooral ook dank zij de cd van het WNT, maar wie na de Middeleeuwen voor een woord 
een redelijk betrouwbare datering zoekt moet zelf op onderzoek uit. De drie genoemde kunnen 
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daarvoor natuurlijk als uitgangspunt dienen, maar grote voorzichtigheid blijft geboden. Zelfs het 
WNT vergist zich wel eens. 
 
Enkele uitzonderingen daargelaten, zoals wanneer precies bekend is wanneer een bepaalde persoon 
een bepaald woord in het Nederlands heeft geïntroduceerd (zo bijvoorbeeld gas), zullen dateringen 
altijd onzeker zijn. Daarvoor zijn een aantal goede redenen. Voor veel, zo niet de meeste al in de 
vroege Middeleeuwen gangbare (Oudnederlandse en Vroegmiddelnederlandse) woorden zijn de 
oudste nog bestaande bronnen al bekend; dat er nog veel oudere gevonden zullen worden is 
onwaarschijnlijk. Maar voor recentere woorden moeten we vaak op het voorkomen in 
woordenboeken en dergelijke afgaan, omdat niet bekend is wie een woord mogelijk al eerder heeft 
gebruikt of opgetekend. Het argument dat woordenboeken woorden kunnen vermelden die niet 
werkelijk gangbaar waren, spreekt me niet erg aan. Er zijn zeker gevallen bewijsbaar (zo is van het 
Engelse cecutiency, dat nog steeds in Chambers staat, slechts één gebruiksvoorbeeld aangetroffen, 
in 1656), maar ik ben in mijn oudere lectuur te veel gevallen tegengekomen die het vermoeden 
tegenspreken. (Met name een vertoog uit 1645 heeft me op dit punt de ogen geopend. Het staat vol 
van dit soort jargon, maar het was bestemd voor de Staten Generaal, en moest, om effect te hebben 
(wat het inderdaad heeft gehad) toch door de leden daarvan kunnen worden begrepen.) Voor een 
beperkt taalgebied als het onze is het helaas niet haalbaar om, zoals voor de OED wel is gedaan, 
medewerkers apart voor onderzoek naar vroegere voorkomens aan te stellen; maar met wat gezond 
verstand en speurzin is het toch vaak wel mogelijk om voor de in dit woordenboek gegeven 
dateringen vroegere te beargumenteren of zelfs te vinden. Om te beginnen zijn er de te talrijke 
gevallen waar een bepaalde dateringsbron wordt geciteerd, terwijl bij naslaan blijkt dat een eerdere 
uitgave van diezelfde bron dezelfde plaats oplevert. Dat geldt niet alleen voor gedrukte bronnen, 
ook het zoeken in de elektronische versie van het WNT lijkt (begrijpelijk, maar jammer) nogal eens 
gestaakt te zijn zonder dat alle gevonden citaten waren gelezen. En hoewel onder brocante wordt 
gezegd dat dit ‘zonder twijfel veel ouder’ is (dan 1981), is men bij brocanteur blijkbaar bij 1941 
opgehouden en heeft niet in Weiland (1824) en Martin (1829) gekeken, die het beide hebben, 
waarna Kramers, 1847, er brocanteren aan toevoegt. Van Dale schrapt het in 1898, Kramers in 
1926, Koenen pas in 1951. Ook te vroege datering komt een enkele keer voor. De aantekeningen in 
de Bronnenlijst van het WNT m.b.t. het gebruik van bepaalde edities zijn bijvoorbeeld niet steeds 
ter harte genomen. Zo heeft het WNT tot 1942 van Sewels Engels woordenboek (1691) de derde 
druk (1727) gebruikt, maar het EWN (in navolging overigens van het EWB) dateert de betrokken 
plaatsen zonder meer 1691. Dat ik tot dusver geen gevallen heb gevonden waar een zo geciteerd 
woord niet al in de druk van 1691 staat is daarom mooi meegenomen; maar er is wel zoveel aan de 
vertalingen veranderd (meestal al in de zeer grondige revisie van 1708) dat de herkomst duidelijk 
is. En wat de CD betreft, afzichtelijk wordt 1787 gedateerd o.g.v. WNT, vervallen, terwijl WNT, wit 
een citaat uit 1784, maar WNT, verstommen een uit 1671 geeft, meer dan een eeuw vroeger. Ook 
zijn de citaten in het WNT soms niet nauwkeurig gelezen, en zijn ze soms ook te weinig in 
samenhang gezien. Ik kom daar hieronder op terug.  

Een ander zwak punt is dat dateringen worden ontleend aan latere bronnen, zonder 
vermelding van de oorspronkelijke bron, en zonder blijkbare verificatie. Zo wordt beroerd 
‘ellendig’ 1704 gedateerd o.g.v. het Chronologisch Woordenboek, dat helaas nooit zonder 
deugdelijke verificatie gebruikt moet worden (wat elders al evenmin kwaad kan, maar hier de 
rigueur is). Bij naslaan blijkt het te gaan om Hannot en Van Hoogstraten, maar de betekenis 
‘ellendig’ komt daar zelfs in 1736 nog niet voor (vexatus, niet miser, enz., zoals in het artikel 
ellendig). De bronvermelding zou er zeer op vooruitgaan indien de werkelijke bron werd geciteerd 
(en geverifieerd; ik besef dat ik nu heel wat verlang). Het is een vitium originis van het 
Chronologisch Woordenboek dat een groot deel van de goed achttienduizend daar gegeven 
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dateringen berust op het materiaal voor het EWB. Een grondige verificatie ervan was, gezien dit 
aantal, wel uitgesloten, en heeft dan ook maar tot op zekere hoogte (met name waar de 
elektronische versie van het WNT uitkomst bood) plaats gehad. 
 Ook de dateringen in het WNT zijn door het EWN soms niet voldoende kritisch bekeken. Zo 
wordt buffelen ‘eten’ o.g.v. het eerste citaat 1858-70 gedateerd. Maar het tweede citaat is uit 1843. 
Verder blijken, al weer net als bij de twee zoeven genoemde woordenboeken, ook de in de 
Literatuurlijst vermelde werken niet, zoals men had mogen hopen, uitputtend te zijn geraadpleegd, 
zodat ook daar nog wel wat vroegere dateringen zijn te vinden. En tot slot, maar dat geeft geen 
grond het EWN of zijn voorgangers iets te verwijten, wil er hier en daar nog wel eens een vroegere 
bewijsplaats opduiken. Ik heb zo tot dusver een goede driehonderd correcties op de dateringen 
bijeengesprokkeld, wat niet veel lijkt voor een bestand van ruim 3900 (sub)lemmata, maar toch 
meer is dan men zou mogen verwachten als bedacht wordt wat hierboven over de vroegste bronnen 
gezegd is. En het mag dan soms om niet meer dan een paar jaar gaan, dat drol in de betekenis 
‘keutel’ zo’n driehonderd jaar te laat wordt gedateerd (1890) geeft toch te denken. Wie te weinig 
Latijn kende om Kiliaans pila stercoraria te begrijpen, had toch altijd nog in Kilianus Auctus, 
1642, kunnen zien dat dit hetzelfde is als het Franse Merde (dat Cotgrave op zijn beurt vertaalt als 
Mans dung, turd, excrements, ordure, een fraaie maar ondubbelzinnige collectie); maar ja, anders 
dan men van de Kiliaanstichting verwacht zou hebben, is de Auctus niet geraadpleegd. Zo heb ik er 
nog zevenentwintig andere opgesnord die honderd of meer jaren te laat zijn, al is niet in alle 
gevallen duidelijk dat ze continu aanwezig zijn geweest.  

Nu is het heel aardig om te weten hoe vroeg (of hoe laat) een bepaald woord, een bepaalde 
vorm, of een bepaalde betekenis in het Nederlands is opgedoken, maar men zou kunnen denken dat 
dat toch meer een zaak voor historici of sociologen zou zijn. Maar wat essentieel is voor een juiste 
etymologisering is dat over alle gegevens wordt beschikt, en juist hier speelt de datering een 
belangrijke rol. Eerder heb ik al eens het geval behandeld van manmoedig, dat het WNT ‘minder 
regelmatig gevormd’ achtte naast mannenmoed, maar dat in feite de duidelijk oudste vorm van de 
twee blijkt te zijn. Het nu besproken werk levert ook hier diverse voorbeelden van, al is gelukkig de 
grote meerderheid van de genoemde antedateringen alleen maar interessant voor de 
woordgeschiedenis sec. In wat volgt bespreek ik een aantal gevallen waarin uiteenlopende oorzaken 
tot een aanvechtbare interpretatie hebben geleid. 
 
- het WNT is niet grondig doorzocht 
 
akoestiek 
Het valt op dat het EWN geen vroeger voorkomen vermeldt dan 1856, hoewel Weiland, 1824, 
Akustiek heeft, en EWB en Chronologisch Woordenboek op 1751 dateren, geen onwaarschijnlijk 
jaartal voor een aan de muziek gerelateerde term. En inderdaad, wie de CD van het WNT om 
acoust* vraagt krijgt 37 treffers, waaronder drie die Lustig, 1751, voor acoustyk citeren (WNT, 
toonkunde, wederomkaatsen; WNT-A, optiek; de nalezing bij het Supplement, waar het ook staat, 
blijkt op de CD niet opgenomen). Het woord is dus niet helemaal zo ‘tamelijk recent’ als het EWN 
ons wil doen geloven. 
 
- de gegeven datering vraagt om meer 
 
astronoom 
Hiervoor citeert het EWN, van 1538 af, eerst drie oudere vormen. ‘De jonge vorm zonder 
achtervoegsel [astronoom, 1864] is misschien ontstaan onder invloed van Duits Astrologe’ [het Duits 
had toen Astrolog, maar nou ja]. Maar als astronoom echt zo jong is, dan zou Ned. astroloog (‘1864’, 
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maar al bij Weiland, 1824, en astrologen-bril al 1607-8) eerder in aanmerking komen dan Duits 
Astrolog(e). Ziet men nu astroloog na, dan blijkt deze vorm ‘misschien ontstaan onder invloed van 
Duits Astronom’. Het lijkt erop dat enig nader onderzoek hier wel op zijn plaats zou zijn. Daar zou 
dan ook het Frans bij kunnen worden betrokken, waaruit we in elk geval econome en gastronome 
toen al geleend hadden. 
 
- het gebruikte woordbestand blijkt onvolledig 
 
beduimelen 
Het vroegste door het EWN gevonden voorkomen is in 1739. Het is, zegt men, een frequentatief bij 
het in 1672 gevonden beduimen, een afleiding met be- van het znw. duim. Op dat laatste lijkt niets 
aan te merken, al is het opvallend dat hierop onder duim op geen enkele manier wordt ingespeeld. 
Maar wat bepaald te denken geeft, is dat het WNT het weliswaar bij uit-en-te(r)-na nog een keer uit 
1947 vermeldt, maar dat het onder beduimen maar één citaat heeft (uit Huygens). Dit komt uit de 
Korenbloemen, waarvan de eerste druk in 1658 was uitgekomen. Staat het daar ook in? En dan is er 
die datum 1739 voor beduimelen zelf. Het woord staat al minstens van 1672 af in woordenboeken, 
maar er is nog wat heel anders aan de hand. Het laatste citaat in het WNT geeft als bron: Coster, 
462. De volgorde van citaten in het WNT is doorgaans (maar lang niet steeds) chronologisch, ook al 
trok men zich aanvankelijk van dateringen niet al te veel aan, en Costers jaartal blijkt 1883 te zijn. 
Geen probleem dus? Toch wel, want wie is die Coster? Dat blijkt Samuel te zijn. Zijn verzamelde 
werken zijn wel in 1883 uitgekomen, maar hij overleed al in 1665. Dat citaat moet dus 
nagetrokken, en blijkt te komen uit de Duytsche Academi, 1619, liefst 120 jaar vóór 1739. En wat 
het EWN ook niet beseft, is dat er al een werkwoord duimelen bestond, waarvan de betekenis 
nauwelijks anders is dan van beduimelen, en dat gewoon, met citaten van 1615 tot 1712, op zijn 
alfabetische plaats in het WNT staat. Beduimelen wordt er daar van afgeleid.  
 
draineren, drainage  
Volgens het EWN komt draineren (1859) van Frans drainer, maar geven de oudste vindplaatsen voor 
drainage (Kramers, Kuipers, beide 1912) aan dat dit laatste zou zijn overgenomen uit Engels 
drainage ‘ontwatering, onttrekking’. Gezien de betekenis, stelt het EWN, zou Frans drainage ‘het 
draineren’ echter eerder als oorsprong in aanmerking moeten komen. Die betekenis wordt niet 
geadstrueerd, wat wel had gemoeten, want een verschil tussen het Frans en het Engels op dit punt ten 
tijde van de ontlening is zo niet te vinden. Maar het woord is dan ook een heel stuk ouder dan 1912, 
zelfs als men in aanmerking neemt dat ‘Kuipers 1912’ hier bestaat uit de gedrukte vellen van Kuipers 
1896, waar een voor drainage niet relevant supplement aan is toegevoegd.  

Raadpleegt men de Aanvullingen op het WNT, dan ziet de oudste vindplaats voor dat woord er 
al heel anders uit:  
 

Over de drainage, titel [vert. 1850]. - WNT-A, drainage.  
 
Bij natrekken blijkt het te gaan om R.A.C. Steinmetz, Over de drainage (waterafvoer door buizen 
onder den grond), ’s-Gravenhage, 1850 (uit het Duits). Dat is dus liefst 72 jaar vóór 1912 (en nog 
altijd 46 vóór 1896), en verder blijkt het woord al bij Kramers, 1863, te vinden, en daarna 
regelmatig voor te komen, ook al heeft van Dale in 1872-1874 alleen draineerbuis, draineering en 
draineeren. Drainering (1855 in het WNT) blijkt trouwens ook al in de titel te staan van de Korte 
verhandeling over de Drainering of droogmaking der landerijen, door de Onder-ingenieur der 
bruggen en wegen J.M.J. Leclerc in 1850 te Brussel gepubliceerd. In 1860 vinden we het ook in de 
medische betekenis.  
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Nu de kwestie van de ontlening uit het Engels of uit het Frans (dat het zelf, even voor het midden 
van de negentiende eeuw, uit het Engels had geleend). De eerste die Franse ontlening noemt is 
Baale, 1908; en het zojuist genoemde werk van Leclerc is in Brussel, in 1850, ook in het Frans 
verschenen, als supplement bij een uit het Engels vertaald werk van H. Stephens. Maar de 
Nederlandse versie zegt niets over vertalen, en de tekst is probleemloos. Lezen we Leclerc, dan 
krijgen we eerst een theoretische bespreking (met op blz. 5 en passant een definitie van het tot 
dusver 1869 gedateerde calorie, dat als zoveel in het Nederlands ongelede wetenschappelijke 
woorden niet in het EWN staat), en uit die bespreking blijkt dat de recente vorderingen op dit 
gebied juist in Engeland zijn gemaakt. Daarna komt het eigenlijke werk, en vallen we ineens over 
de drains: droogmakings-drains, verzamelings-drains, of, zoals hij ze liever noemt, zameldrains, 
hoofddrains en gewoon maar drains. Het EWN heeft, zien we dus, het door WNT-A uit 1854 
geciteerde, ongelede znw. drain over het hoofd gezien, dat door het WNT aan het Engels wordt 
toegeschreven, waarvan de uitspraak in 1863 door Kramers als dreen wordt aangegeven (dreen, 
dreens, dreen'idz), en die dat anno 2004 nog steeds is. En aangezien al deze vormen er midden 
negentiende eeuw al waren, en daarna continu traceerbaar zijn, heeft het er zo alle schijn van dat ze 
echt uit het Engels komen of althans daarvan zijn afgeleid, en dat de tegenwoordige Franse 
uitspraak van draineren en drainage secundair is, eraan gehecht o.g.v. hun vorm. Tot aan de 
Tweede Wereldoorlog was het Frans bij ons nogal wat gangbaarder dan het Engels.  
 
- het oorspronkelijke toepassingsgebied is niet onderkend 
 
evenredig 
Hier wordt niet het woord als zodanig in beschouwing genomen, maar alleen de verbinding 
‘evenredig met’ (1735; waarom niet ook het gelijkbeduidende en onder WNT, water uit 1757 
geattesteerde ‘evenredig aan’?) en het gebruik als wiskundige term (1805). 

Dit blijkt de zaken op hun kop te zetten, want terwijl in het WNT ‘evenredig met’ niet 
vroeger is aan te wijzen dan 1734, is de wiskundige term zonder veel moeite tot 1659 terug te 
brengen, haast anderhalve eeuw voor 1805 en driekwart eeuw voor 1734. Het woord zou dan toch 
eerder van de wiskunde uit geëtymologiseerd moeten worden en het tweede lid zou wellicht niet 
rede zijn maar reden, verhouding (naar Lat. ratio). Hier sluit dan bij aan dat het gelijkbeduidende 
evenredelijk er al in 1605 is (Stevin: everedelicke (WNT, even (I)), en dat Sewel, E-N, 1691, 467a 
‘evenredenig’ heeft voor Proportionable, Proportional, ‘evenredenheyd’ voor Proportion. 
Evenredenig heb ik elders niet gevonden, maar evenredenheid heeft in het WNT een zelfstandig 
artikel, en dateert er van 1631 (WNT, reden) tot 1697 (WNT, werkstellig), waarna het nog enige tijd 
in woordenboeken is te vinden. Evenredig zelf is in 1766 (Sewel/Buys) nog ‘Een Woord in de 
Wiskunde’. 
 
- de context van het woord is niet gezien 
 
durfal 
Dit wordt 1872 gedateerd, en geëtymologiseerd als een afleiding van durven. Daar lijkt niets op 
tegen te zijn, tot men constateert dat het van 1805 af (Siegenbeek, Spelling) regelmatig te vinden is, 
en dan steeds in gezelschap van durfniet. Dit laatste woord echter blijkt dan minstens van 1752 
(Marin) af regelmatig voor te komen, zodat durfal eerder een analogievorming dan een directe 
afleiding lijkt. 
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- verbanden binnen en buiten het artikel zijn niet gezien 
 
contanten 
Aan het slot van de bespreking van dit woord wordt gesteld dat het uit frasen als in contanten gelde 
(1609) kan zijn geïsoleerd, maar dat ‘ontlening aan het Italiaanse contanti (mv.) ook niet 
onmogelijk is’. Trekt men het vroegste citaat na (1604, WNT, trachten), dan blijkt allereerst dat 
voor ‘1604’ moet worden gelezen ‘1614’, maar meer ter zake, dat het een citaat van Jan 
Pieterszoon Coen is. Ook de twee in tijd volgende citaten (beide 1616) blijken van hem. Voor wie 
ooit geschriften van Coen heeft gelezen is het dan meteen duidelijk dat de Italiaanse suggestie een 
heel waarschijnlijke is, want zijn Nederlands kent nogal wat handels-Italianismen. Hij had voor hij 
in Indië kwam zes jaar op een handelskantoor in Rome gewerkt (wat ook zijn spelling Ragia voor 
Radja verklaart). Wel moet worden opgemerkt dat dit contanten niet op zichzelf staat, maar het 
meervoud is van contant: ‘80.000 realen van achten aan contandt’, ‘10.000 realen aan contant’, 
‘300.000 realen van achten aan contanten’, alle drie 1 januari 1614. 

Dit brengt ons gelijk bij een ander aspect van het werk: het bestreken taalgebied. Er wordt, 
als boven al gezegd, wel aandacht besteed aan het ‘overzees’ Nederlands, maar dat geldt zo te zien 
alleen duidelijk allochtone woorden zoals baboe (en ook daarvan niet al te veel). Toch blijkt er tot 
1649 in het hele WNT niet één citaat voor contanten te vinden dat uit Nederland of België stamt, 
terwijl er van 1614 tot 1646 toch dertien zijn.  

 
- de tekst van de bron is niet nauwkeurig gelezen 
 
barcarolle ‘gondellied’ 
Volgens het EWN het eerst gevonden bij Kramers, 1847, die ook de vorm barquerolle zou geven. 
Die vorm staat daar inderdaad, maar net als Weiland, die in 1824 ook beide vormen heeft (maar elk 
op zijn alfabetische plaats) maakt Kramers een onderscheid in betekenis. De barquerolle is geen 
gondellied, maar ‘een klein lustvaartuig; eene kleine Italiaanse bark’ (Weiland). 
 
De meeste hier voor het EWN gesignaleerde onvolkomenheden komen voort uit vrij geniepige 
vallen, en ik heb in de eerste plaats willen laten zien hoe die vallen er uitzien, en enigszins hoe ze te 
vermijden zouden zijn. Zelfs de citaten in het WNT, al blijkt dat hier niet, zijn niet altijd letterlijk te 
vertrouwen. Het eerste vereiste is een gezond wantrouwen: ten aanzien van de bronnen, maar ook 
ten aanzien van het eigen werk. Het boek is het waard. 
 
Groningen, februari 2004 
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