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Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN 
 
3. cabaret - cynicus 
 
Door Jan Luif 
 
1. Inleiding 
 
 Sinds het verschijnen van deel 1 van het Etymologisch Woordenboek van het 
Nederlands (EWN) zijn er op internet zoveel goed doorzoekbare bronnen beschikbaar 
gekomen dat veel dateringen uit dat deel gemakkelijk vervangen kunnen worden door 
oudere. Met dat uitgangspunt heb ik inmiddels twee lijsten met woorden met een oudere 
datering gepubliceerd, een lijst van woorden beginnend met A1, en een lijst woorden die met 
B beginnen2.  
 Ik presenteer hier nu een lijst met C-woorden waarvoor ik een oudere datering 
gevonden heb dan in het EWN gegeven wordt3. Deze verzameling dateringen is 
bijeengezocht tussen 1 december 2012 en 1 september 2015. 
 
 Ik heb deze lijst op precies dezelfde manier opgezet als de lijst van de B-woorden. Ik 
vat die opzet hier kort samen. Voor verdere details verwijs ik naar de inleidingen bij de vorige 
twee lijsten. 
 In deze lijst zijn alle C-woorden met een oudere datering opgenomen met de 
elementaire informatie zoals die in het EWN staat: eerst (vet gedrukt) het trefwoord, dan 
(afgekort) de woordsoort en vervolgens de betekenis. Daaraan heb ik (tussen haakjes) de 
oudste datering van het woord toegevoegd die in het EWN te vinden is. 

Als ik een absoluut oudere datering gevonden heb, geef ik die als volgt: eerst een 
korter of langer citaat met het bewuste woord, dan tussen vierkante haken daarachter de 
datering en de bron. Tenslotte geef ik tussen haakjes de oudste datering in het EWN van de 
variant die in vorm en betekenis redelijk correspondeert met de woordvorm die ik gevonden 
heb. 
 Het komt regelmatig voor dat ook andere fasen in de geschiedenis van een woord de 
moeite waard zijn. Om een voorbeeld te geven. Het woord curriculum betekent behalve 
'levensloop' ook 'onderwijsprogramma', terwijl het EWN het oudste voorkomen van 
curriculum dateert in 1899 in de combinatie curriculum vitae. Men zou nu heel strikt kunnen 
zijn en zeggen: ik neem alleen het woord curriculum op als het de eerste keer als apart 
woord voorkomt, in welke betekenis dan ook. Dat is in 1840 als 'leerplan'. Maar het is 
natuurlijk ook interessant wanneer het voor het eerst 'levensloop' betekent (in 1966), terwijl 
het ook wel aardig is om te weten wanneer de combinatie met vitae voor het eerst 
aangetroffen is (in 1780). Omdat een paar regels meer of minder in een artikel op internet 
geen probleem vormen, heb ik in zulke gevallen vaak ook oudere dateringen van die andere 
fasen gegeven. Ik heb dateringen van latere fasen in de ontwikkeling van een woord 
consequent vooraf laten gaan door een liggend streepje. Als er een duidelijke parallel in het 
EWN te vinden was, heb ik de datering daarvan er tussen haakjes achter gezet. Maar soms 
is er geen parallel. Een simpel geval: bij concubinaat in het EWN staan alleen voorbeelden 
van concubinaatschap (in 1570 en 1588). Dan is het informatief ook het eerste geval van 
concubina(a)t op te nemen (in 1620). 
 Maar niet alleen interessante ontwikkelingsfasen in de geschiedenis van een woord 
zijn het vermelden waard, ook attestaties die iets zeggen over de verspreiding, zijn soms van 
belang. In de 19e eeuw werden er in de VS verschillende Nederlandstalige kranten 
uitgegeven die voor geëmigreerde Nederlanders bestemd waren, zoals de De Sheboygan 

                                                
1 J. Luif 'Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN. 1. aak-azijn' in: Trefwoord 2010. 
2 J. Luif 'Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN. 2. ba-byte' in: Trefwoord 2012. 
3 Het is op dit moment niet zeker of er ook lijsten voor woorden met D en E zullen verschijnen. 
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Nieuwsbode (1849-61) en De Volksstem (1890-1919). Het ligt voor de hand dat in deze 
kranten Engelse leenwoorden voorkwamen die (nog) niet in Nederland waren 
doorgedrongen. Dan is het wat mager een eerste verschijning van een woord in zo'n krant 
als eerste optreden in het Nederlands te vermelden en het daarbij te laten. Het ligt voor de 
hand ook de eerste attestatie in een in Nederland verschenen bron op te nemen. Iets 
dergelijks geldt trouwens ook voor de kranten die in de voormalige Nederlandse koloniën 
verschenen, waar de invloed van andere talen, met name van het Engels, vrij groot was. Ook 
daarbij is het vaak informatief zowel het voor het eerst voorkomen in zo'n krant te vermelden 
als een eerste verschijning in Nederland zelf. 
 Er is nog een heel andere reden om soms meer dan één oudere datering te 
vermelden. Die reden is dat er soms gewoon niet één duidelijk oudste geval is. Neem het 
woord camping 'kampeerterrein' (dat overigens in deze betekenis niet in het Engels 
voorkomt), dat volgens het EWN voor het eerst aangetroffen is in 1941, in de betekenis '(het) 
kamperen'. Maar ik vond het al in 1925 in een krant in de betekenis 'kampeerverblijf' (die 
dicht bij de hedendaagse ligt), maar het zou daar gezien de context ook wel als een 
geciteerd Frans woord geïnterpreteerd kunnen worden (dat zijn wortels in het Engels heeft). 
Het blijft de eerste jaren daarna in elk geval bij die ene keer. Pas in 1931 trof ik het opnieuw 
aan, nu als '(het) kamperen' en in 1950 eenmalig in de betekenis 'kampeerwagen'. In 1953 
treffen we voor het eerst duidelijk de tegenwoordige standaard-betekenis aan. Moeten we 
dan alleen de eerste attestatie uit 1925 opnemen, of juist alleen de laatste? Het is veel 
informatiever al de hier weergegeven gevallen te vermelden (over het nut van de variant uit 
1950 zou men kunnen twisten). Dat betekent dat de attestatie uit 1925 als eerste (zonder 
streepje) wordt gegeven, en de overige (met streepje) daarna volgen. 
 Soms komt in het EWN na de geschiedenis van een woord in het Nederlands 
informatie voor over een of meer voorlopers van het woord in kwestie. Dan kan het zijn dat ik 
daar nog een ouder voorbeeld van gevonden heb. Dat neem ik dan ook op, zij het achteraan, 
voorafgegaan door een streepje en een mededeling als: "eerder al …". Bijvoorbeeld: in het 
lemma cashewnoot worden als voorlopers caju, cajoe (1689) en acasjouappel (1678) 
genoemd. In het rijke commentaar van prof.dr.J.Gerritsen, waar ik ook dit keer weer gebruik 
van heb gemaakt4, vond ik de vorm aca-jou, die al in 1596 voorkomt. Die vorm heb ik 
uiteraard opgenomen, voorafgegaan door een liggend streepje (zoals gebruikelijk voorzien 
van de aanduiding "(G)") 
 Als een soort bijvangst van het zoeken naar oudere dateringen trof ik soms ook 
onjuistheden aan in het EWN. Ik heb correcties van duidelijke fouten opgenomen tussen 
accolades bij het betreffende woord. 
 
 De bronnen die ik gebruikt heb, zijn in grote lijnen dezelfde als in mijn vorige lijsten 
met oudere dateringen: de historische woordenboeken van het Nederlands en op internet 
geplaatste kranten, tijdschriften en boeken. De bibliografische verwijzingen in de lijst met C-
woorden zijn terug te vinden in de bibliografieën in de vier delen van het EWN en in de 
literatuurlijst aan het slot van het artikel. Die literatuurlijst heb ik zo simpel mogelijk ingericht. 
De titelbeschrijvingen bevatten de informatie die nodig is om een boek in de catalogus van 
een bibliotheek terug te vinden. Soms geef ik ook de taal waaruit het vertaald is, omdat dat 
bij leenwoorden een aanwijzing kan vormen voor de taal waaraan het woord ontleend is. 
 Een belangrijke adres voor kranten op internet was in de eerste twee artikelen de site 
van de Koninklijke Bibliotheek. Deze bibliotheek heeft inmiddels in samenwerking met vier 
universiteitsbibliotheken onder de naam Delpher een veel omvangrijker website opgezet, 
waarop zowel kranten, tijdschriften, boeken als radiobulletins te vinden zijn. Ik heb daar 
uiteraard dankbaar gebruik van gemaakt. De afkortingen die ik in mijn vorige lijsten 
gebruikte, zoals "KB" voor de kranten-afdeling van de site, heb ik gehandhaafd. In de 
literatuurlijst is bij al deze korte aanduidingen de juiste thans geldende URL opgegeven. 
 Ook nu liep ik weer tegen het probleem aan dat digitale bronnen soms niet meer 
toegankelijk zijn. Het historisch archief van de Groene, ooit een rijke bron voor het EWN, is 

                                                
4 Prof. Gerritsen overleed in de periode dat ik dit artikel voorbereidde, op 24 mei 2013. 
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inmiddels niet echt bruikbaar meer. De teksten bekend als MNW-R en MNW-P, die op de cd-
rom Middelnederlands stonden, zijn nauwelijks nog te raadplegen omdat deze cd-rom op 
moderne computers meestal niet meer te installeren valt5. Een woord dat ik ooit via Google 
Boeken in een bepaald boek had gevonden, was soms als ik later ging zoeken geen treffer 
meer. De site Kronos, een mooie site om te zoeken in gedateerde teksten, is al enige tijd niet 
beschikbaar, al heb ik er nog wel vrij lang gebruik van kunnen maken. 
 De boeken en boekjes die ik als bron gebruikt heb, zijn vrijwel altijd te vinden via 
Google Boeken, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (boeken met een D 
erachter), en de afdeling Boeken Basis van Delpher (aangeduid met EDB). Een doodenkele 
keer heb ik een boek zelf in een bibliotheek geraadpleegd omdat ik wist dat een bepaald 
woord waarschijnlijk in dat boek te vinden was (en waar ongeveer) en omdat het boek 
gemakkelijk in natura geraadpleegd kon worden. 
 
2. Woordenlijst 
 
Bij advertenties is niet altijd de typografische variatie helemaal weergegeven. 
 
CAB-CAM 
cabaret zn. 'kleinkunsttoneel' (1360) 
In de naam Wistasse Cabaret 'Wistasse Herberg' [1331; Debrabandere 2003] 
- cabaret 'zeker soort theater' in: Het cabaret … speelt voor het nachtvolk [1906; De 
Telegraaf (KB) 17/11] (1920) 
cabine zn. 'hokje' (1912) 
wanneer evenals op de Fransche mail, des morgens de bediende aan de "cabine" ('hut') 
komt tikken [1873; AHB 15/7] (1924) 
- cabine 'ruimte in vliegtuig' [1919; NRC 11/9] (1934) 
cabriolet zn. 'auto met opvouwbare kap' (1824) 
cabriolet 'klein, zeer licht rijtuig' [1755; Leydse courant (Ld) 27/6] (1824) 
- Direct leverbaar: 16/20 P.K. Cabriolet [1913; NRC 25/12] (1929) 
cachet zn. 'kenmerk; distinctie' (1588) 
onder t'cachet ('wapenstempel, zegel') vanden Staten van Brabant [1578; Ordinantie, D2r] 
(1588) 
cachot zn. 'gevangenis' (1698) 
eerst in: gelt-kaesjot 'geldkist' [1669; iWNT] 
- een dicke Ysere Tralie van 't Cachot (in Frankrijk) [1676; Oprechte Haerlemsche courant 
(KB) 24/9] (1698) 
cactus zn. 'verzamelnaam voor planten van de familie Cactaceae' (1775) 
cactus, "toortsdistel" [1770; Buys] (1775) 
cadans zn. 'ritme' (1561) 
- om de cadans aen de dansers aen te wijssen [1682; Gage, 316] (1697) 
cadeau zn. 'geschenk' (1824) 
een cadeau voor zijne vrouw [1794; Box, 120] (1824)  
cadens zn. 'reeks slotakkoorden; versiering, improvisatie door solist' (1617) 
Cadencie 'harmonie (in de muziek)' [1599; Kil.] (G) 
cadet zn. 'officier in opleiding' (1539) 
een groot cadet 'een groot sinjeur' [ca. 1515; Mariken, 101] (1539) 
café zn. 'kroeg' (1855) 
Eerst in Franse context: Dit "café" is een prachtig ... "etablissement" [1824; Cramer, 347] 
- daarna Kaféhuyzen (in Gent) [1828; Almanach Gend, 259] 

                                                
5 Ik heb daarom aan de aanduidingen MNW-R en MNW-P de titel van de tekst toegevoegd waarin het 
citaat voorkomt. Deze verzameling Middelnederlandse teksten is overigens op aanvraag beschikbaar 
via het secretariaat van het INL. 
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- dan in combinatie met restaurant: zal openen een café restaurant [1844; Dagblad van 's 
Gravenhage (KB) 17/4] 
- de menigte net ingerigte en sierlijke cafés en restauratiën (in Milaan) [1851; Gids 1, 616] 
(1855) 
cafeïne zn. 'gif in koffie, thee etc.' (1857) 
dat het "caffeïne" … de grootste hoeveelheid stikstof bevat [1827; Bijdr.Nat.Wet. 2, 2, 156] 
(1857) 
cafetaria zn. 'snelbuffet' (1937) 
eerst een kop koffie drinken in de "Cafeteria" ('koffiehuis' in Noord-Afrika) [1893; AHB 5/11]  
- de z.g. "cafeteria" ('eenvoudig, goedkoop restaurant in de VS') [1909; NvdD voor Ned.Indië 
22/12] (1937) 
- Géén Lunchroom, géén Restaurant ... maar een CAFETARIA (in Leiden) [1933; Leidsch 
dagblad (Ld) 22/12] 
cahier zn. 'schrift' (1535) 
- cahier 'schrift' in: SCHRIJFBOEKEN of CAHIERS … van goed wit Velin Papier, 5 vel dik [1852; 
Opregte Haarlemsche courant (KB) 3/12] (1944) 
caisson zn. 'kist, munitiewagen; vak van een gewelf; werkkamer onder water; afzinkbak' 
(1811) 
"Caissons" 'afzinkbakken' [1765; Vad.lett. 2, 37] (1909) 
- caisson 'kist met springstof, gecontroleerde landmijn' [1770; Buys] 
- twee Caissons 'twee wagens (voor munitie?)' [1790; Bericht, 437] (1811) 
cake zn. 'zachte koek' (17e eeuw) 
kaek 'soort (zacht?) gebak' in: ... alle gebak, als "wafels", "panne koeken", ... "engelse 
kaeks", "pudding", en diergelyke [1683; Blankaart, 10-11] (G) (17e eeuw) 
calamiteit zn. 'grote ramp' (ca. 1630) 
miserable calamiteit (spelling niet zeker) [1570; Register, 472] 
- schaden calamiteyt ende alendicheyt 'ernstige schade, rampspoed en ellende' [1574; 
Exemplarys, A3v] 
calculeren ww. 'berekenen; inschatten, beredeneren' (1488) 
leertse calculeren ende rekenen [1485; Engelsman, 174v] (1488) 
♦ calculator zn. '(zak)rekenmachine' (1847) 
Calculator 'persoon belast met prijsberekeningen e.d.' [1773; Opregte Groninger courant 
(KB) 9/3] (1847) 
- calculator '(grote) rekenmachine' in: programmeerbare calculator [1971; De Telegraaf (KB) 
5/4] 
- De goedkope calculator is niet meer dan een telmachientje [1974; Nederlands dagblad (KB) 
18/11] (1984) 
caleidoscoop zn. 'weerspiegelende kijker' (1838) 
De wereld een kaleidoskoop? [1818; Vad.lett. 2, 478] (1838) 
callgirl zn. '(per telefoon) te bestellen prostituee' (1968) 
"call-girls" [1953; De Waarheid (KB) 11/2] (1968) 
♦ callboy zn. 'per telefoon te bestellen mannelijke prostituee' (1984) 
eerst call boy 'piccolo' in: De "call boy" schreeuwde weer om de "stewardess" [1910; NvdD 
voor Ned.Indië 17/11] 
- call-boy 'mannelijke prostituee' in: "Call-boys" in België [1964; Nieuwsblad van het Noorden 
(KB) 26/10] (1984) 
calvados zn. 'appelbrandewijn' (1961) 
een pint "calvados" [1911; AHB 19/6] (1961) 
calvarie zn. 'kruisberg, kruisweg' (1658) 
Mnl. Te caluarien 'op de Calvarieberg' [1285; VMNW] (1704) 
- Calvaria dats caluheit ('kaalheid'), ende is dat voirste deel vander pannen des hoofts 
vanden caluwen benen ('kale schedel') [1485; iMNW caluheit] (1669) 
camee zn. 'in reliëf gesneden steen' (1782) 
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CAMAEA ... een Geslacht van half doorschynende édele Gesteenten [1770; Buys] (1782) 
- Plat-verhéve Beeld-Werken en Cameën [1788; Loven, 317] (1824) 
camera zn. 'foto- of filmtoestel' (1824) 
de dingen, die zich in een "camera obscura" vertoonen [1707; De Lairesse 2, 168] (1824) 
- camera-obscura naast camera [1862; Van Monckhoven, 90] (1897) 
- 1 CAMERA met 4 OBJECTIEVEN [1864; Java-bode (KB) 25/5] 
camoufleren ww. 'onopvallend maken; wegmoffelen' (1924) 
waarvan locomotieven en wagons voor het meerendeel "gecamoufleerd" waren [1916; AHB 
8/11] (1924) 
camper zn. 'kampeerwagen' (1984) 
de WEVO-CAMPER, de prachtige opvouwbare kampeerwagen [1955; LC (KB) 22/4] (1984) 
camping zn. 'kampeerterrein' (1941) 
Een geïsoleerd geval: De "campings" zijn solide tenten [1925; Bataviaasch nieuwsblad (KB) 
13/1] 
- camping "kampeeren" [1931; Voorwaarts (KB) 12/8] (1941) 
- een uniek geval: in eigen campings 'in eigen kampeerwagens' [1950; De Gooi- en 
Eemlander (KB) 31/5] 
- de zogenaamde "Campings", de kampeerterreinen [1953; PZC (KZ) 15/8] (1958) 
 
CAN-CAR 
canapé zn. 'bank' (1734) 
een nieuw modes Koninglyk Ledikant Canapé 'een modieus koninklijk ledikant van het type 
canapé'  [1725; Amsterdamse courant (KB) 8/3] (1734) 
cannabis zn. 'hennepplant; hars uit de toppen van de hennepplant als roesmiddel' (1599) 
Kemp ('hennep') of cannabsis heet ende droge [1504-10, Herbarius, i3:1] (G) 
- Kemp heetmen in Griecx ende Latijn Cannabis. Inde Apoteke Cannabum [1543; Fuchs, 
cap.148] 
- Die tammen kemp ... In Latijn ende in die Apoteke "Cannabis" [1554; Dodonaeus, 84] 
(1599) 
cantate zn. 'zangstuk' (1777) 
ééne "Cantate" [1724; Boekzaal, 188] (1777) 
♦ Cantate zn. 'vierde zondag na Pasen' (1824) 
Mnl. in den zoent (l. zeent) cantate 'in de synode op zondag Cantate' [1377-81; iMNW seent] 
(1824) 
cantharel zn. 'eetbare gele zwam (Cantharellus cibarius)' (1911) 
Eetbare Cantharelle [1846; Kops/Van der Trappen, nr.660] 
canvas zn. 'sterk linnen weefsel' (1299-1356) 
- eene boot van Canvas [1863; Ts.Nijverheid 26, 460] (1907) 
capabel bn. 'bekwaam' (1558) 
capabel omme succederen 'bekwaam om te erven' [1535; Wetten Ypre, fol.38r] (1558) 
cape zn. 'schoudermantel' (1900) 
ZIJDEN, FLUWEELEN en KAMGAREN CAPES [1891; NvdD 19/12] (1900) 
cappuccino zn. 'koffie met hete melk en cacaopoeder' (1970) 
behagelijk z'n cappuccino roeren [1934; Gids 1, 7] (1970) 
caprice zn. 'gril' (1657) 
Syn de gemelte Engelsen evenwel van haer capritie ('grillen') ende onredelyckheyt niet aff te 
brengen geweest [1624; iWNT afbrengen] (G) 
{De laatste zin van het blokje met Nederlandse citaten ("De oudste … [1658; Meijer]") moet 
geschrapt worden.} 
capriool zn. 'bokkensprong, gekke streek' (z.j.) 
Die wilde caprioels 'de wilde reeën' [1485; iMNW] (z.j.) 
- desen dans gheschiet met cromme spronghen, / En cabriolen hooch [1611; Venator, 23v] 
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- de capriolen van een kappoen 'de capriolen van een kapoen' [1616;  Bredero, 121] (G) 
(1624)  
capsule zn. 'omhulsel; afsluiting' (1824) 
capsula 'vat gebruikt bij destilleren' in: Men zet het op de "Capsula" [1743; Chomel 1, 166] 
(1824) 
- CAPSULES met Kristalle Glazen, om over Ballonlampen en Gazlichten te hangen [1828; 
Rotterdamsche courant (KB) 6/9] (1881) 
capuchon zn. 'hoofdkap, damesmantel met kap' (1824) 
Vnnl. Een rijdt-kap ofte capuchon "riding cap" [1658; Hexham s.v. riding-cap] 
carambole zn. 'bepaald biljartspel; stoot bij biljartspel' (1837) 
Eerst: De REGLEMENTEN van het BILLARDSPEL en het Spel A LA CARAMBOLE [1797; De nieuwe 
Nederlandsche courant (KB) 29/3] 
- dan dat hij carambole heeft gemaakt 'dat hij een gelukte stoot heeft gemaakt' [1816; 
Picard/Van der Vijver, 90] (1891) 
{De betekenis van de laatste attestatie in het EWN moet zijn: 'geslaagde stoot …'.} 
caravan zn. 'kampeerwagen' (1940) 
Het plan was een Caravan aan te schaffen [1933; Vaderland 10/10] (1940) 
carbid zn. 'verbinding van calcium en koolstof' (1911) 
calcium carbid [1895; AHB 10/4] 
- dat leeken zelf zich carbid aanschaffen [1896; Leidsch dagblad (Ld) 5/10] (1911) 
carbonpapier zn. 'dun zwart papier om doorslagen te maken' (1924) 
met behulp van carbonpapier ... 12 afdrukken [1892; NvdD 30/8] (1924) 
carburateur zn. 'vergasser' (1911) 
Carburateur (ter verbetering van het gaslicht) [1857; NRC 24/6] 
- gewicht met motor, carburateur en toebehooren: 25 kilogram (van de "motocyclette") [1898; 
AHB 17/4] (1911) 
♦ carburator 'vergasser' (1919) 
de machinerie met de carburator (in een ballon) [1893; De Locomotief (KB) 13/1] 
- bevrijd … van den last een zwaren carburator mee te voeren (in een gemotoriseerd 
voertuig) [1898; Soerabaijasch handelsblad (KB) 11/7] (1919) 
cariës zn. 'tandbederf' (1702) 
Mnl. puustkine op thooft ... dese heten caries 'puistjes op het hoofd ... die heten caries' 
[1351; MNW-P, Cyrurgie] 
- als daer eenigh excrement aen het tant-vleesch, ofte aen de tanden hangt: Ofte daer is een 
caries ende verdervinge in [1623; Pigray, 371] (1702, 1867) 
carillon  zn. 'klokkenspel, beiaard' (1824) 
het "Carillon" van de "Parysche Samaritaine" [1722; Weyerman 1, 382] (1824) 
carnaval zn. '(feestelijkheden tijdens) de drie dagen voor Aswoensdag' (1653) 
Voor den "Roomsen Carnaval" van't jaer 1648 [1651; Van der Merwede, 191] (1653) 
carnivoor zn. 'vleesetend dier' (1847) 
Eerst als wetenschappelijke naam in: VLEESCH-EETENDE BEESTEN. "Carnivora" [1778; iWNT 
vleeschetend] (1847) 
- twee nieuwe carnivoren [1838-39; TNGP (5) I, 134] (1900) 
carpoolen zn. 'met elkaar in de auto meerijden' (1982) 
Mannen ... vormen soms een "carpool" [1961; Nieuwsblad van het Noorden (KB) 15/7] 
- een geïsoleerd geval: car-poolen 'het carpool-systeem bespreken' [1966; Het vrije volk (KB) 
16/3] 
- het in de Verenigde Staten al zo lang toegepaste car-pooling [1971; Limburgsch dagblad 
(KB) 10/2] 
- "carpoolen" 'met elkaar meerijden' [1976; De Waarheid (KB) 19/10] (1982) 
carport zn. 'afdak voor een auto' (1972) 
Te koop luxe MODELHUIS … gar. en carport [1955; De Telegraaf 10/8] (1972) 
carrière zn. 'loopbaan' (1588) 
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- nu de Ministerieele carrière van de burger ... is getermineerd [1798; RIAB 10, 134] (1804) 
carrosserie zn. 'koetswerk van een auto' (1912) 
Eerst carosserie 'rijtuigbouw(bedrijf)' in: De Carosserie toch is een zamengesteld vak [1863; 
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage (KB) 10/6] 
- dan carosserie 'koetswerk' in: Veel luxe zag men in de carosserie [1901; AHB 24/12] (1912) 
carrousel zn. 'draaimolen' (1671) 
om te sien het kostelijck "Carousel" ('ruiterfeest') [1665; Van Aitzema 10, 291] (1671) 
carter zn. 'metalen kast voor de krukas van een motor' (1911) 
het verlies van een oliebus der carter [1901; AHB 24/6] (1911) 
cartoon zn. 'humoristische spotprent' (1949) 
cartoon 'spotprent' in: een zijner cartoons [1900; AHB 15/2] (1949) 
- cartoons 'tekenfilms'  [1916; De Grondwet (KB) 7/11] (1953) 
cartouche zn. 'patroonhuls; sierrand' [1939; AHB 9/4] (1594) 
cardoes 'patroonhuls' in: laaden om cardoesen in te leggen (spelling niet zeker) [1575; 
Register, 462] (1594) 
 
CAS-CAY 
casco zn. 'romp van schepen, gebouwen, etc.' (1744) 
Vnnl. Caske ofte corpus van een Schip [1613; Hantvesten, 227] 
- het Casco van het schip (spelling niet zeker) [1714; Register, 364] (1744) 
- verzeekert hebbende op het casco of goederen in 't schip [1721; Amsterdamse courant 
(KB) 26/7] 
cash bw. 'contant' (1912) 
tegen redelijke prijzen voor "cash" [1854; De Sheboygan nieuwsbode (KB) 19/12] (1912) 
- "Cash", P. 5 'contant 5 P's (onbekende munteenheid)' [1861; Nederlandsche staatscourant 
(KB) 14/3] 
cash and carry zn. 'zelfbedieningsgroothandel' (1975) 
De prijzen zijn gebaseerd op "cash and carry" [1917; De Volksstem (KB) 19/12] 
- waren worden verstrekt op de "Cash and carry"- basis [1923; De Gooi- en Eemlander (KB) 
19/10] 
- Cash and Carry ('zelfbedieningsgroothandel') "Koopbest" [1966; Limburgsch dagblad (KB) 
25/10] (1975) 
cashewnoot zn. 'noot van een tropische boom (Anacardium occidentale)' (1968) 
cashew 'cashewnoot' in: de cherry, waaraan de cashew* groeit    NOOT: (*) Te "Suriname" 
cachou geheeten [1837; Teenstra 2, 314] 
- Een dito (= "stopflesch") kasjoenoten (Anacardium occidentale) [1883; Suriname (KB) 31/8] 
- vijftig kisten Cashewnoten [1912; NRC 17/5] (1968) 
- eerder al een boom ... welcks vrucht die Brasilianen "Aca-jou" noemen [1596; Van 
Linschoten. 46b] (G) 
casino zn. 'gelegenheid voor kansspelen; gebouw voor feestelijkheden en kansspelen' 
(1824) 
eerst De Casino te Bologne … Daar zyn speeltafels [1756; Richardson 5, 12] 
- dan een schoon Casino of openbaar Assembleehuis ('huis voor samenkomsten') [1773; 
Volkman(n) 2, 21] (1824) 
- een Casino te maken 'een gezellig samenzijn te organiseren' [1800; Alg.KLB, 71] 
 ♦ casinobrood zn. 'fijn vierkant brood' (1910) 
casinobrood [1888; Nieuwe Amersfoortsche courant (EC) 3/11] (1910) 
cassatie zn. 'vernietiging van een vonnis' (1615) 
casseringe, cassatie 'vernietiging' [1573; Thes.] (1615) 
♦ verbrekingshof zn. 'hof van cassatie' (1869) 
Het verbrekingshof zetelt te Brussel [1854; Vandewalle, 207] (1869) 
casselerrib zn. 'vleeswaar van varkensrib' (1910) 
casseler rib [1898; Nieuwsblad van het Noorden (KB) 27/10] (1910) 
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cassette zn. 'doos, kastje; houder voor geluidsband of film' (1688) 
♦ cassettedeck zn. 'cassetterecorder zonder ingebouwde versterker en luidsprekers' (1984) 
Stereo cassette-deck [1970; Nieuwsblad van het Noorden (KB) 9/10] (1984) 
cassis zn. 'uit zwarte bessen bereide frisdrank' (1912) 
triple sec / cassis / guignolet (drie likeuren) [1898; Nieuwe Amersfoortsche courant (EC) 
21/9] (1912) 
- Cassis (limonadesiroop) [1931; Nieuwsblad van het Noorden 17/6] (1976) 
castagnetten zn. mv. 'danskleppers' (1717) 
Vnnl. handelende de Castagnetten 'de castagnetten bespelende' [1682; Gage, 52] (1717) 
castreren ww. 'ontmannen' (1291-1300) 
♦ castraat zn. 'gecastreerd persoon; zanger die als kind gecastreerd is om de hoge stem te 
behouden' (1768) 
Vnnl. vanden rencontre ... met een castrato 'over de ontmoeting met een castraat' [1694; 
iWNT virtuoos I] (G) 
- melodieus ... singen, als Castraten, Lysters en Nachtegaelen [1717; AlmanachM, G2r] 
(1768) 
{De spelling van de attestatie in het WNT moet zijn: kastreren. De aangetroffen vorm is: 
ghekastreert.} 
♦ castratie zn. 'ontmanning' (1871) 
Vnnl. Castratie, een lubbinghe ('ontmanning') [1553; iWNT] (1871) 
casus zn. 'geval; naamval' (1552) 
Mnl. Eyn nomen dat vijf casus ind vijf uytghengh(e) hevet als “dominus" 'een nomen dat vijf 
naamvallen en vijf uitgangen heeft, zoals "dominus"' [1477; iMNW uteganc] (1552) 
- soe hebbe ic mine casus qualiken gheleert 'dan heb ik mijn lesje slecht geleerd' [1479; 
MNW-P, Proza-Reinaert] 
- die sake oft dat casus oft gheval [1530; iMNW geval] (1553) 
catalogus zn. 'geordende lijst' (1400-50) 
- een catalogus off Register [1556; Ordonnantie, titel] (G) (1663) 
catamaran zn. 'tweerompenboot' (1806) 
op ene dezer "Katamarans" [1731; Salmon, 436] (1806) 
catastrofe zn. 'grote, algemene ramp'  
een boek, dat hy Catastrophen, of Omkeering en Einde noemde [1650; Platina 1, 129] 
(1666) 
catechese zn. 'godsdienstonderwijs' (1663) 
Catechesis [ca. 1585; Joris, titel] (1663) 
♦ catechisatie zn. 'godsdienstonderwijs' (1624) 
catechisatie in het bisdom van Antwerpen [1616; Instructie, titel] (1624) 
♦ catechiseren ww. 'godsdienst onderrichten' (1663) 
Mnl. cathechiseren [1480; MNW-P, Tafel van den kersten ghelove] (1663) 
♦ catechismus zn. 'vragenboekje over godsdienstige beginselen' (1557) 
Catechismus [1538; Catechismus, titel] (G) (1557) 
categorie zn. 'onderdeel van een classificatie' (1665) 
Categorien [1633; Flacius, 435] (1665) 
catering zn. 'verzorging en levering van maaltijden' (1972) 
magazijnen, Catering, Civiele dienst, en Bewakings Dienst (in KLM-gebouw) [1954; Amigoe 
di Curaçao (KB) 2/2] (1972) 
- keuken-catering [1961; De Telegraaf (KB) 10/10] 
causaal bn. 'oorzakelijk' (1663) 
- een geïsoleerd geval in juridische context: causale Tochte 'gebruik van het eigen bezit' 
[1713; Cuypers & Cuypers, 536] 
- een … causale duiding 'een oorzakelijke interpretatie' [1817; Kinker, 229] (1824) 
cavalcade zn. 'ruiterstoet' (1653*) 
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ende soo vele de cavalcade aengingh 'en wat de ruiteroptocht betrof' [1646; Europische ... 
courant (KB) 15/5] (1660) 
{Aan de eerste attestatie in het EWN moet worden toegevoegd: [1653, iWNT uitrijden].} 
cavalerie zn. 'ruiterij' (1588) 
Capiteyn van die Caualierie [1587; Beschryvinghe, titel] (1588) 
- cavalerie verving het oudere mnl. chevalerie 'ruiterij' [1390-1410; MNW-R] 
♦ cavalier zn. 'begeleider van een dame, galante heer' (1596) 
alle de Cavaliers [1588; Piementel, titelpagina] (1596) 
cavia zn. 'Guinees biggetje (Cavia cobaya)' (1853) 
"Cavia's" of Indiaansche Konyntjes en maakt … van de Cavia's het "Konynen"-Geslagt 
[1761; Houttuyn 1, 2e stuk, 438] (1863) 
- kleiner dan de "Cabiai" [1768; Sandifort 4, 720] (1853) 
cayennepeper zn. 'scherpe peper' (1840) 
Cayenne-Peper [1795; Edwards 2, 124] (1840) 
 
CEE-CES 
ceel zn. 'bewijsstuk' (1240) 
- Besiet eens u ceel 'bekijk uw declaratie eens' [1583; Cluchten, 59] 
♦ doopceel zn. 'uittreksel uit het doopregister' (1757-62) 
om haar Doopcedel ... op te soecken [1677; Phoonsen, derde bericht, 75] (1757-62) 
- daarom heb ik myn Doopceel laten schryven [1714; Van der Hoeven, 34] 
cel zn. 'klein vertrek' (1240) 
- cel 'klein vertrek' in: is die cel een soet slaepcamer [1476-1500; iMNW utereiser] (1660) 
celibaat zn. 'ongehuwde staat' (1800) 
het celibaat der Diakenen en Priesters [1704; Le Lorrain, 111] (1800) 
cello zn. 'snaarinstrument' (1824) 
het Cello [1810; Hermes, 323] (1824) 
- verkorting van violoncello [1724; Soenius, titelpagina] (1824) 
celluloid zn. 'kunststof', bn. 'uit celluloid' (1899) 
ZUIGGEBITTEN  op Celluloid Basis [1872; AHB 14/3] (1899) 
cellulose zn. 'celstof' (1862) 
cellulosa (onverklaarde medische term) [1768; Le Vacher de la Feutrie 1,  201] 
- tot vorming van cellulose [1842; Mulder, 549] (1862) 
cembalo zn. 'soort klavier' (1745*) 
- Cembalo, Clavicembalo, Cimbalo, Clavecimbalo .. 'vleugelklavier, vleugelpiano' [1754; 
Lustig, 191] 
{De datering van de attestatie in het EWN moet niet zijn: 1745, maar: ca. 1745.} 
cement zn. 'snel verhardend bindmiddel' (1300-50) 
♦ cementeren ww. 'met cement besmeren; twee metalen onderdelen met een bindmiddel 
aan elkaar bevestigen' (1860-61) 
Mnl. eerst symenteren 'reinigen met behulp van "siment" (hier 'bijtende vloeistof')' [1400-34; 
iMNW] 
- vnnl. met kogelen … ghespijckt, met menschenbloet ghecementeert 'met kogels bespijkerd, 
met mensenbloed dichtgeplakt' [1626; Van Reyd, 627] 
censuur zn. 'toezicht op publicaties' (1540) 
Mnl. daer inne dat de copie was van de censure al gheprendt 'waarin het afschrift van het 
vonnis al afgedrukt was' [1488; iMNW prenten] (1540) 
♦ censureren ww. 'aan censuur onderwerpen' (1619) 
censureren 'bestraffen' [1609; Van Meteren, fol.99v] (1619) 
cent zn. 'honderdste deel van een munteenheid' (1816) 
Vnnl. Eerst cent 'procent' in: een sentjen winst 'een procentje winst' [1612; iWNT] 
- ook cent 'honderd' (in koopmanstaal) als in: met cent percent advance 'met honderd 
procent winst' [1617; iWNT avance] 
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- cent 'dollarcent' in: Een Belasting van 60 "Centen" [1789; Alg.KLB 3, 64] 
♦ centime zn. 'honderdste deel van een frank' (1806) 
5 deniers en 9 centimes [1796; 's Hertogenbossche vaderlandsche courant (KB) 5/2] (1806) 
centi- voorv. 'een honderdste' (1802) 
1/100 "Are" of "Cent[i]are", 1/100 "Bar" of "Centibar", Een "Centimetre" [1797; De Kanter, 58, 
59, 57] (1802) 
centraal bn. 'in het midden gelegen' (1795) 
Vnnl. centrale Eclips van de Maan [1689; Patridge, 4] (1795) 
♦ centrale zn. 'hoofdpost; centrale fabriek; overkoepelend orgaan, (vak)bond' (1907) 
een kleine centrale, welke den afnemers wisselstroom levert [1890; Ingenieur 5, 488] (1907) 
♦ centraliseren ww. 'in één punt samenbrengen' (1872) 
om deszelfs rijk te centraliseren [1810; Courrier d'Amsterdam (KB) 1/10] (1872) 
♦ centralisme zn. 'neiging om alles centraal te regelen, met name in de politiek' (1936) 
de aanneming van het "Centralisme" [1819; De Curaçaosche courant (KB) 17/4] (1936) 
- het stelsel van centralisme [1827; Utrechtsche courant (KB) 16/5] 
centrifugaal bn. 'middelpuntvliedend' (1824) 
de Centripetaal- en Centrifugaal-kracht [1805; Von Poppe 1, 158] (1824) 
- de "centrifugale" (middelpunt-schuwende) kracht [1821; Nieuwenhuis s.v. centrale 
beweging) (1872) 
♦ centrifugeren ww. 'met een centrifuge scheiden, zuiveren enz.' (1896) 
gecentrifugeerde suiker [1861; Bataviaasch handelsblad (KB) 18/12] (1896) 
- door veel te centrifugeren (bij de bereiding van suiker) [1863; Goessche courant (KZ) 7/9] 
♦ centrifuge zn. 'machine die centrifugaalkracht gebruikt, met name voor het drogen van 
wasgoed' (1865) 
de kracht, bekend onder de benaming van centrifuge [1843; Groninger courant (KB) 4/8] 
- centrifuge 'toestel voor de bereiding van suiker' [1851; AHB 22/5] (1865) 
- centrifuge 'droogapparaat voor wasgoed' [1887; Middelburgsche courant (KZ) 12/1] (1918) 
centrum  zn. 'middelpunt' (1400-50*) 
int middel van aertrike, Dats in centro [1400-29; MNW-R, Natuurkunde van het geheelal] 
(1568) 
- vanden circumferenciën (omtrek) totten centrum 'van de omtrek tot het middelpunt' [1485; 
iMNW wederhalen] 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN (1400-50) moet gewijzigd worden in: [1462; 
MNW].} 
♦ centreren ww. '(het zwaartepunt, de as, etc.) in het middelpunt brengen' (1828) 
dat eene lens wel "gecentreerd" is [1767; Vad.lett. 2, 204] (1828) 
- komen te centreeren 'samenkomen' [1789; Jaerboeken 2, 1195] 
cerberus zn. 'strenge bewaker' (1725) 
Vnnl. desen … "Cerberus" (over de paus) [1603; Verheiden, 20v] (1725) 
cerebraal bn. 'wat de hersenen betreft; zeer verstandelijk' (1847) 
eerst het cerebraal-systema 'het cerebraal systeem' [1822; Wigand/Naegele, 244] 
- cerebrale congestien 'ophopingen van bloed in de hersenen' [1826; Alg.KLB 2, 435] (1847) 
ceremonie zn. 'plechtigheid' (1477) 
♦ ceremonieel zn. 'plechtige vormen en gebruiken', bn. 'plechtig' (zn. 1662; bn. 1665-1700) 
ceremonieel bn. in: een ceremonieel ghebodt Christi 'een gebod m.b.t. de ceremoniën van 
Christus' [1627; Walaeus, 402] (1650-1700) 
- ceremonieel zn. in: … het gene moraal is of de seden betreft in ceremonieel verandert 
[1649; Wa(d)ding, 235] (1662) 
certificaat zn. 'schriftelijk bewijsstuk' (1441) 
goede lettren van certificatie 'goede bewijsstukken' [1431; CHN, gent 1431 1] (1441) 
{De datering van de tweede attestatie in het EWN moet zijn: 1515 en niet 1505.} 
♦ certificeren ww. 'officieel verklaren, vastleggen' (1380-1434) 
certefijerde 'verklaarde' [1370-78; MNHWS] (ca. 1380-1434) 
cervelaatworst zn. 'gekruide worst' (1824) 
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Brood, "Cervelat" en andere Worsten [1751; Opregte Groninger courant (KB) 15/10] (1904) 
- kleine Rozynen gevulde "Cervelat"-worsten [1753; Keyszler 1, 372] (1846) 
cesuur zn. 'rustpunt in versregel of muziekstuk; pauze' (1822) 
Zy weeten van Cesuur, noch scherpe of zachte accenten [1719; Bidloo, 22] (1822) 
 
CHA-CHE 
chagrijn zn. 'verdrietige, knagende ontevredenheid; chagrijnig persoon' (1720) 
Vnnl. mijn kop is vol Chagrijn [1672; Molière, 3] (1720) 
- chagrijn (bn) 'chagrijnig' in seer korzel, chagrin, end' eygen-sinnich [1676; Carlier, 36] 
♦ chagrijnig bn. 'zuur, gemelijk' (1866) 
zulke Chagrijnige trekken [1781; 't Hoen, 22] (1866) 
chalet zn. 'alpenhut, houten huis' (1845) 
een "chalet" of groote hut [1793; Coxe 2-1, 211] (1845) 
champagne zn. 'soort schuimende wijn' (1728) 
eenige Roemers Champagne wyn [1712; Weyerman, 26] (1728) 
- Dronk veeltyds zo veel "Moesel"-wyn, Zo veel "Champagne" en ouden "Ryn" [1724; 
Weyerman 1, 264 ] (1839) 
champignon zn. 'eetbare paddestoel (Agaricus bisporus)' (1698) 
van eenige Champignons (die van zelfs dickwils fenijnigh ende doodtlijck zijn) gegeten 
hebbende [1669; Van Aitzema* 2, 170] 
chanson zn. 'lied' (1847) 
De goede smaak vond weinig aardigheid aan chansons [1751; iWNT] (1847) 
chantage zn. 'afdreiging, afpersing' (1895) 
zuivere chantage! [1860; Kneppelhout 1, 128] (1895) 
♦ chanteur zn. 'zanger; afperser' (1795) 
chanteur 'zanger' in: de voornaamste Chanteurs uit deeze Stad [1783; Diemer of 
Watergraafsmeersche courant (KB) 2/5] (1795) 
- chanteur 'afperser' in: de eerste man … was een "chanteur", een deugniet [1876; Gids 3, 
124] (1914) 
♦ chanteren ww. 'afpersen' (1949) 
chanteeren (zonder betekenis) [1897; Salverda de Grave, 90] 
- dat hij gechanteerd werd [1910; NvdD voor Ned.Indië (KB) 18/2] (1949) 
chaos zn. 'baaierd, warboel' (begin 15e eeuw) 
caos 'baaierd; vormloosheid voor de schepping' [1400-20; MNW-R, Die Dietsche Lucidarius] 
(begin 15e eeuw) 
♦ chaotisch bn. 'compleet verward' (1844-51) 
't Chaötisch Ryk [1764; Vad.lett. 2, 496] (1844-51) 
chaperonneren ww. 'een (jonge) vrouw begeleiden en beschermen' (1847) 
om de dames te "chaperonneren" [1841; Klikspaan, 256] (1847) 
♦ chaperonne zn. 'begeleidster van een jong meisje' (1847) 
hare "chaperon" (de bejaarde dame, met wie zij op het bal verschenen was) [1836; 
Leeskabinet 2, 224] (1847) 
chapiter zn. 'hoofdstuk, onderwerp van gesprek' (1750*) 
op het chapiter van liefde komende 'bij het onderwerp liefde komend' [1705; Vanden Burge 
1, 319] (1750*) 
{De datering van de eerst attestatie in het WNT moet zijn: ca. 1750. (G)} 
charisma zn. 'bovennatuurlijke (religieuze) gave; bijzondere uitstraling' (1577) 
♦ charismatisch bn. 'met bijzondere uitstraling' (1938) 
in de Charismatische beteekenis van dit begrip [1854; Zaalberg/Van Campen 1, 111] (1938) 
c(h)aritas zn. 'naastenliefde' (1248) 
caritate 'christelijke liefde' [1240; VMNW] (1248) 
- Die derde minne heit caritas [1290-1310; MNW-P, Limburgse sermoenen] (1912) 
charme zn. 'boeiende aantrekkelijkheid' (1698) 
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♦ charmant bn. 'bekoorlijk' (1698) 
een charmante Musicque [1666; Solemniteyten, 12] (1698) 
♦ charmeren 'betoveren, bekoren' (1692) 
dat de ghereformeerde Kercken haer lieten Charmeren [1657; Van Aitzema 2, 152] (1692) 
♦ charmeur zn. 'zeer innemend man' (1912) 
Het dagblad … nam eene eerste plaats in onder de "charmeurs" [1865; Dagblad van 
Zuidholland en 's Gravenhage (KB) 3/1] (1912) 
charter zn. 'oorkonde; handvest; (lucht)bevrachtingsovereenkomst; afgehuurd 
vliegtuig' (1260) 
- in charter 'als chartervliegtuig' in:vliegtuigen, die tot voor kort in charter … vlogen [1946; 
Nieuw Noordhollandsch dagblad, ed. Schagen (AA), 23/1] 
- charter 'vlucht met afgehuurd vliegtuig' in: de eerste vlucht naar Indië in 1927 was een 
"charter" [1948; De Tijd (KB) 4/11] 
- charter 'afgehuurd vliegtuig' in: vervoer per KLM-charter [1951; Dagblad voor Amersfoort 
(KB) 11/8] (1952) 
♦ charteren ww. 'afhuren, inhuren' (1886) 
voor de uit- en thuisreize gecharterd (over schepen) [1835; Dagblad van 's Gravenhage (KB)  
5/6] (1886) 
♦ chartermaatschappij zn. '(vliegtuig)maatschappij die chartervluchten verricht' (1979) 
Personal Airways, een chartermaatschappij [1937; Vaderland 4/2] (1979) 
♦ chartervlucht zn. 'vlucht met afgehuurd vliegtuig (in tegenstelling tot een lijnvlucht)' (1950) 
de langste chartervlucht ooit gemaakt [1933; Vaderland 10/10] (1950) 
chassis zn. 'onderstel van een auto; houder van een fotografische plaat' (1898) 
chassis 'raamwerk' in: geschilderd in een Chassis [1766; Jaerboeken 1,2, 1181] 
- TE KOOP: EENE PHOTOGRAPHISCHE LENS .. met twee Châssis, Chambre Obscure en 
Voetstuk [1860; Opregte Haarlemsche courant (KB) 3/3] (1898) 
- het recht chassis (van "rijtuigen" op autotentoonstelling) [1901; AHB 28/12] (1902) 
chauffeur zn. 'autobestuurder' (1895) 
benden van schurken bekend onder den naam van "Chauffeurs" [1797; De nieuwe 
Nederlandsche courant (KB) 15/5] 
- Een afzonderlijke cours wordt gegeven voor chauffeurs ('stokers') [1862; Blik, 94] (1895) 
- wanneer de eigenaars van die luxe-voertuigen hun "chauffeurs" blootstellen aan … (over 
auto's) [1897; NvdD 4/2] (1900) 
♦ chauffeuse zn. 'vrouwelijke autobestuurder' (1935) 
chauffeurs en chauffeuses (van "automobiles") [1898; AHB 13/8] (1935) 
chauvinisme zn. 'overdreven vaderlandsliefde' (1873) 
het "Chauvinisme", zoo als men het in Frankrijk noemt en Dat zelfde chauvinisme [1857; 
Leydsche courant (KB) 1/4] (1873) 
♦ chauvinist zn. 'overdreven vaderlandslievend persoon' (1865) 
die Kommissie van Chauvinsten en Don Quichotten [1859; Leesmuseum 7, 54] (1865) 
checken ww. 'verifiëren' (1951) 
Bagage wordt gecheckt 'bagage wordt afgegeven' [1854; Sheboygan nieuwsbode (KZ) 30/5] 
- alles nog eens te controleren, "checken" noemt hij dat [1946; Leidsch dagblad (Ld) 21/9] 
(1951) 
♦ nachecken ww. 'checken' (1974) 
laat nu de olie ... na-checken [1946; Het Nieuws (KB) 9/11] (1974) 
♦ checklist zn. 'controlelijst' 
voor wie ... een "checklist" samengesteld is [1928; De Gooi- en Eemlander (KB) 24/6] (1956) 
chef zn. 'persoon die aan het hoofd staat' (1516) 
- chef 'leidinggevende' [1612; iWNT paspoort] (1688-96) 
♦ cheffin zn. 'vrouwelijke baas' (1950) 
om als "Cheffin" te worden opgeleid [1882; NvdD 22/8] (1950) 
chemie zn. 'scheikunde' (1657) 
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chymie, chemie 'alchemie' in: de Chymie des goudts en silvers en ghebruyckt in de Chemie 
[1604; Van Mander, 15v, 16r en 62r] (1657) 
♦ chemisch bn. 'scheikundig' (1652) 
Chymischer wijze bereydt 'op alchemistische manier bereid' [1641; Joncktys, 99] 
- Chemische remedien [1689; Bontekoe 2, 393] 
♦ chemicus zn. 'scheikundige' (1647) 
een seer vermaerdt en gheleert Philosophus, en Chymicus [1644; Reygersbergen 1, 460] 
(1647) 
- Heremitici of Chemici 'kluizenaars of alchemisten' [1666; Oprechte Haerlemse courant (KB) 
25/9] (1734) 
cheque zn. 'schriftelijke betalingsopdracht' (1855) 
eerst "check" "Kassiersbriefje" (in Londen) [1837; Olivier-Schilperoort 2, 226] (1855) 
- Cheques, (schatkistbiljetten) zonder gedwongen koers [1857; AHB 7/12] 
- cheques (kassiers-briefjes) [1858; Semarangsch advertentieblad (KB) 25/6] (1886) 
chevaleresk bn. 'ridderlijk' (1847) 
De Chevaleresque denkbeelden [1805; Meerman 3, 292] (1847) 
 
CHI-CHR 
chic zn. '(wereldse) verfijning'; bn. 'verfijnd' (1844) 
chique (zn.) 'zekere stijl van schilderen' in: veel van hetgeen de kunstenaars gewoon zijn 
"chique" te noemen [1840; Bürck, 172] 
- chic 'elegantie, goede smaak' in: het mangelde aen den zoogenaemden "chic" 'het ontbrak 
aan de zogenaamde "chic"' [1843; Nolet de Brauwere van Steeland, 17] 
chicaneren ww. 'vitten' (1668) 
Dat men hem niet en soude chicaneren 'dat men hem niet op een gezochte manier lastig zou 
vallen' [1601; iWNT disputabel] 
♦ chicane zn. 'haarkloverij; gezochte tegenwerping' (1698) 
dit is den weg van krakeel, "Chicane" [1668; Schuyt-praetje, 75] (1698) 
♦ chicaneurig bn. 'vol chicanes' (1802-09) 
Dat is drommels "chicaneurig"! [1797; Janus, 400] (1802-09) 
chiffon zn. 'fijn zijden weefsel' (1900) 
chiffon "eene zachte wollen stof, die niet kreukt" [1886; Kramers] (G) (1900) 
♦ chiffonnière zn. 'ladekast, linnenkast' (1827) 
Commode, Secretaire en Chiffonniere [1781; Amsterdamsche courant (KB) 18/9] (1827) 
chinezen ww. 'heroïnedamp opsnuiven' (1975) 
Alleen wil Den Haag niet, dat er ... illegaal ge-Chineest ('chinees gegeten') wordt [1965; 
Nieuwsblad van het Noorden (KB) 4/12] (1975) 
- dat zoiets normaal is als je net 'gechineesd' ('heroïnedamp gesnoven') hebt [1979; Het vrije 
volk (KB) 30/6] (1982) 
chip zn. 'geïntegreerde schakeling op plaatje silicium' (1979) 
CHIPS: kleine vierkante schilfertjes, verwerkt in micro-circuits [1966; De Tijd 17/9] (1979) 
♦ chipkaart zn. 'chequekaart met ingebouwde chip voor uiteenlopende toepassingen' (1991) 
een chipkaart, een elektronische beurs [1982; LC (KB) 4/1] (1991) 
♦ chippen ww. 'betalen met elektronisch "contant" geld' (1996) 
Eerst een jurk "chippen" 'een jurk computergestuurd op de machine naaien' [1980; Het vrije 
volk (KB) 8/10] 
- chippen 'automatiseren m.b.v. computers' in: banken worden gechipt [1980; LC (KB) 2/2] 
- chippen 'van een chip voorzien' in: Straks piept iedere dierentuinbewoner zoals hij gechipt 
is [1987; De Telegraaf (KB) 10/9] 
- dan chippen 'met een chipknip betalen' in: 100.000 punten ... waar 'gechipt' kan worden 
[1994; De Telegraaf (KB) 8/1] (1996) 
♦ chipknip zn. 'oplaadbare chipkaart van de banken, waarmee elektronisch "contant" 
betaald kan worden' (1995) 
Chip-knip vervangt kleingeld [1994; De Telegraaf (KB) 8/10] (1995) 
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chipolata zn. 'soort gevulde pudding' (1859) 
Chipolettapodding [1790; Marselis, 155] (G) 
- RUSSISCH IJS, genaamd CHIPOLATA [1847; AHB 4/12] 
chips zn. mv. 'krokant gebakken aardappelschilfers' (1950) 
Eerst Rumpsteak (lende-stuk) met gevulde tomaten, stukken komkommer en chips 
aardappelen [1911; Bos, 273] (G) 
- aardappel-chips (bij een cocktail) [1927; Reyneke van Stuwe 1, 117] 
- Lotti knabbelde chips [1938; Van Ysselsteyn, 93] (1950) 
chirurg zn. 'geneeskundige die vooral operaties verricht' (1663) 
een Meester of Chirurgus [1556; Paracelsus, A1r] (1663) 
- de collegiën der Chirurgen [1836; Vriend, 818] (1872) 
♦ chirurgie zn. 'operatieve geneeskunde, heelkunde' (1265-70) 
- de voorsz. konste van medicijne ende chirurgie [1540; iWNT usureeren] 
♦ chirurgijn zn. 'heelmeester' (1265-70) 
- chirurgien 'chirurgijn' [1515; iWNT ziekte] (1563) 
chloor zn. 'scheikundig element (Cl)' (1847) 
eerst zoutstof ("chlorine") [1820; Vad.lett. 1, 470] (1847) 
- en Chlore [1820; Alg.KLB 2, 297] 
- daarna chloor-kalk [1826; Alg.KLB 1, 350] (1847) 
chocolade zn. 'soort versnapering' (1644) 
'tPrincipaelste daer dese "Cacao" toe ghebruyckt wordt, is, daer een dranck van de maken, 
die sy "Chocolate" noemen [1625; De Laet, 224] (1644) 
choke zn. 'smoorklep in carburateur' (1889) 
dubbelloops Jachtgeweer ... linker loop choke [1886; NvdD 28/1] (1889) 
- Direct onder het bereik van den bestuurder is de choke [1925; AHB 23/1] (1951) 
cholera zn. 'zeer besmettelijke ziekte' (1253) 
- tho dem cholera 'tot cholera' [1528; Brunfels, 110r] (1562) 
- Ende drijft af ... die humoren, Cholera geheeten [1543; Fuchs, cap.24, d2v] 
cholerisch bn. 'driftig' (1485) 
want die materie es colerijc 'want de materie is cholerisch' [1351; MNW-P, Medicina] (1514) 
cholesterol zn. 'galvet' (1934) 
cholesterol en andere hoogere alcoholen [1924; NRC 9/12] (1934) 
- eerder al cholesterine [1826; Bijdr.Nat.Wet. 2, 176] (1924) 
- en later nog cholostearine [1850; Onze tijd 6, 12] (1869) 
christen zn. 'belijder van een christelijke godsdienst' (ca. 1100) 
♦ christendom zn. 'de christelijke godsdienst, de christelijke wereld' (1300-25) 
- die lijbertheijt van haer christendom 'de vrijheid van haar christendom' [1566; iWNT trekken] 
(1635) 
chromosoom  zn. 'drager van erfelijke eigenschappen' (1907) 
de gestalte der chromosomen [1896; Studiën 2, 242] (1907) 
chronisch bn. 'langdurig' (1824) 
Chronische ziektens [1772; Holberg 4, 191] (1824) 
chroom  zn. 'zeker metaal, scheikundig element (Cr)' (1824) 
Het chromium [1789; Pichler, 38] (1872) 
- CHROOM ("chrôme") is zeker de geschik[t]ste naam die wij aan dit metaal kunnen geven 
[1828; Bergsma, 15] (1893) 
chrysant zn. 'plant (Chrysanthemum sinense)' (1663) 
der bescrijvinge van Chrysanthemum seer ende gheheel ghelijck (over de ganzenbloem) 
[1554; Dodonaeus, 232] (1663) 
 
CIJ-CLU 
cijfer zn. 'getalteken' (1510) 
♦ cijferen ww. 'rekenen' (1555) 
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Aritmetica, ofte ciferen 'aritmetica of rekenen' [1553; Serlio, 5v] (1555) 
cineast zn. 'filmmaker' (1929) 
door de cineasten ... gefilmd [1924; Vaderland 18/11] (1929) 
cinema zn. 'bioscoop' (1914) 
het allernieuwste op het gebied van Cinema-opname (vertoond in een "bioscope") [1907; 
Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 9/1] 
- in "Cinema's", d.w.z. in vertoonplaatsen voor kinematografen ('projectoren') [1907; NvdD 
voor Ned.Indië 30/8] (1914) 
cipres zn. 'naaldboom van de geslachten Cupressus en Chamaecyparis' (1240) 
- ghelijc den cypres [1339; MNW-R, Boec van den houte] (1375-1400) 
circa bw., vz. 'ongeveer, om (1739) 
circa 1500 (datering) [1677; Balen, 123] (1739) 
circumflex zn. 'samentrekkingsteken, dakje' (1801) 
Vnnl. een abbreviatie op het ent met een circumflex [1677; Luyelack, 42] (1801) 
circus zn. 'beesten- en acrobatenspel' (1616) 
- CIRCUS van KONSTEN en DANS te PAARD [1814; Opregte Haarlemsche courant (KB) 30/6] 
(1897) 
citadel zn. 'deel van een vestingwerk' (1588) 
niet verre vande Citadelle van Venegien [1581; De Lobel 2, 252] (1588) 
citeren ww. 'aanhalen' (1479) 
- Als eist dat wy alle de Autheurs niet en citeren 'al is het dat wij niet alle schrijvers aanhalen' 
[1548; iWNT wij I] (1699) 
♦ citaat zn. 'aanhaling, ontleende passage' (1840) 
die … door eenige duizende citaten grondig bewezen had [1806; Von Kotzebue, 108] (1840) 
♦ citatie zn. 'dagvaarding; citaat' (begin 16e eeuw) 
Mnl. citaciën 'dagvaardingen' [1366; MNHWS] (begin 16e eeuw) 
- ook citatie 'aanhaling' in: eene ongelukkige "citatie" [1759; Brief uitdaager, 10] 
citroen zn. 'soort vrucht (Citrus medica)' (1554) 
♦ citroentje zn. 'glaasje citroenbrandewijn' (1898) 
Ik liet de man ongestoord zijn citroentje drinken [1838; Arnhemsche courant (KB) 5/7] (1898) 
♦ citrusvrucht zn. 'vrucht uit het geslacht Citrus (citroen, sinaasappel enz.)' (1954) 
eene groote hoeveelheid "Citrus"-vruchten [1846; Teenstra 1, 34] (1954) 
civet zn. 'reukstof; kat van het geslacht Viverra' (1579) 
een weynich muscus, ende een weynich ciuette [1558; Ruscelli, 81v] (1579) 
- veel Zivet-catten [1596; iWNT zivet] (1602) 
civiel bn. 'burgerlijk' (1431) 
♦ civiliteit zn. 'hoffelijkheid' (1562-92) 
civiliteyt [1531; MNHWS] (1562-92) 
claim  zn. 'aanspraak, vordering' (1886) 
claim '(verkregen recht op) land om te ontginnen etc.' in: dat men in een "claim" dagelijks ... 
zeventig oncen goud gevonden heeft [1855; Provinciale Drentsche en Asser courant (KB) 
3/2] (1914) 
- directe claims 'eisen i.v.m. directe schade' [1872; Leidsch dagblad (Ld) 18/4] (1886) 
♦ claimen ww. 'aanspraak maken op' (1961) 
om op eigen rekening een stuk land te claimen [1856; Sheboygan nieuwsbode (KB) 22/7] 
(1961) 
- De fabriek claimt als voordeel, dat de afstand ... dezelfde blijft [1888; De Kampioen, 118] 
- Een andere verzekerde ... claimde ... een jas [1914; NvdD voor Ned.Indië 15/5] (1968) 
clandestien bn. 'heimelijk, geheim' (1559) 
Mnl. trouwen clamdestinen 'heimelijke huwelijksbeloften' [1483; Boutillier, R8v] 
classificatie zn. 'indeling in klassen' (1924) 
de Mineraalen, onder eene algemeene classificatie te brengen [1778; Vad.lett. 1, 164] (1824) 
♦ classificeren ww. 'in klassen indelen' (1812) 
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deeze aangezigten … "classificeeren"; is het werk van den Physiognomist [1780; Lavater 1, 
57] (1812) 
♦ classificeerder zn. 'los havenarbeider, schoonmaker bij schepen' (1951) 
classificeerder 'indeler' in: classificeerder van witte wijnen [1880; De Tijd (KB) 15/3] 
- classificeerder 'scheepsschoonmaker' in: De vereeniging van Classificeerders ... bij de 
Stoomvaartmaatschappij "Nederland" [1915; Het Volk (KB) 7/12] (1951) 
claustrofobie zn. 'engtevrees' (1911) 
claustrophobie 'afkeer van kloosters' [1861; De Noord-Brabanter (KB) 26/12] 
- "claustrophobie" 'afkeer van een vast levenskader' [1893; LC (KB) 20/11] 
- claustrophobie 'afkeer van een enge ruimte' [1904; Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 18/2] 
 (1911) 
claxon zn. 'autotoeter' (1912) 
De auto heeft voorts twee Bleriot-lantaarns ... een electrische signaalhoorn Klaxon [1910; 
Sporten 25/5, 30] (1918-19) 
- Is een Claxon een geoorloofd signaal voor automobielen? [1911; NRC 6/10] 
cliché zn. 'drukvorm; gemeenplaats' (1836) 
- afgietsels of "cliché's" [1837; Cornelissen, 33] (1872) 
cliënt zn. 'klant' (1561) 
- eenen Advocaet … die noyt met sijnen Client en sprac [1618; Van Meteren, 75] (1699) 
climax zn. 'hoogtepunt' (1847) 
een "Climax" of opklimming van quaad tot erger [1733, Greenhill 2, 788] (1847) 
clip 1 zn. 'klem, knijper; sierspeld' (1936) 
Vul-Penhouder-Clips [1911; Bataviaasch nieuwsblad (KB) 29/4] (1936) 
clitoris zn. 'kittelaar' (1692) 
dese Clitoris [1650; Tulp, 246] (1692) 
clochard zn. 'dakloze, zwerver' (1968) 
Altijd weer die clochards [1927; De Telegraaf (KB) 4/1] (1968) 
closet zn. 'toilet' (1847) 
Hedendaags behoorde elk secreet een "water-closet" te zijn en een naar behooren ingerigt 
"closet" [ca. 1835; NBM, 229] (1847) 
close-up zn. 'foto- of filmopname van dichtbij' (1930) 
in het vak heet dit een "close-up" [1923; AHB 16/9] (1930) 
clou zn. 'pointe' (1899) 
haar glanspunt, haar "clou", zooals de Franschen zouden zeggen (over een tentoonstelling) 
[1882; Bataviaasch handelsblad (KB) 21/10] (1920) 
- dit bal was de clou van den avond [1888; De nieuwe koerier (RK) 17/1] (1899) 
clown zn. 'grappenmaker, hansworst' (1840) 
zijne talenten als "clown" of "komiek" [1833; Utrechtsche courant (KB) 15/7] (1840) 
club zn. 'vereniging, sociëteit' (ca. 1783) 
dat ... de Club van gedagte was ... [1723; Oprechte Haerlemsche courant (KB) 25/3] (ca. 
1783) 
cluster zn. 'groep, tros' (1963) 
een zeer groote klomp (Cluster) van zeer zaamgepakte sterren [1827; N.Verh.KNI, 44] 
(1972) 
- een cluster krachtige gloeilampen [1914; NRC 16/11] 
 
COA-COK 
coach zn. 'trainer' (1930) 
onder leiding van een "coach" (betreft roeiers) [1892; LC (KB) 18/4] (1930) 
- eerder ook De bekende Waterloo-coach ('rijtuig naar Waterloo') [1865; Middelburgsche 
courant (KB) 16/5] (1886) 
♦ coachen ww. 'trainen, begeleiden' (1930) 
gedisqualificeerd door "coachen" van den kant (bij roeiwedstrijd) [1892; NvdD 21/6] (1930) 
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coalitie zn. 'verbond' (1795) 
Vnnl. indien men geen "coalitie" begeerde [1663; Aitzema, 46] (1795) 
cobra zn. 'naam voor verschillende gifslangen van de familie Elapidae, o.a. brilslang' (1847) 
Vnnl. een "Cobre Kapel", (dat is, een hairige en zeer vergiftige slang) [1681; Nieuhoff, 180] 
- dan verscheide brilslangen, die de naam van "Cobra" hebben [1767; Valmont de Bomare 1, 
222] (1847) 
coca zn. '(bladeren van) de struik Erythroxylon' (1564) 
♦ cocaïne zn. 'verdovend en roesmiddel gewonnen uit de cocastruik' (1898) 
In massa geroken doet de cocaïne een narcotische geur waarnemen [1864; NTvG, 28] 
(1898) 
cockpit zn. 'stuurhut in vliegtuig' (1886) 
"een perk" om hanen in te laten vechten, "cockpit" en een goed bezochte haneklopperij 
(cockpit)  [1861; Van der Tuuk, 228 en 438] (1886) 
- Stuurstoel en cockpit hebben buiten boord loozende afvoerpijpen (over boot) [1894; AHB 
23/9] (1930) 
- In de cabine is plaats voor 5 personen, in de cockpit voor twee (over vliegtuig) [1919; NRC 
1/10] (1930) 
cocktail zn. '(alcoholische) mengdrank; mengelmoes' (1886) 
cocktail 'mengdrank' in: in Amerika vraagt men een glas sherry met een stukje ijs, of cocktail, 
mentjulep ('mint julep', een bekende mengdrank) met hetzelfde accompagnement des 
smeltenden kristals [1853; AHB 21/3] 
- de groote verscheidenheid van grogs, cobblers, cock-tails en oesters [1874; AHB 20/8] 
(1886) 
cocon zn. 'omhulsel van een vlinderpop' (1843) 
een nieuwe Haspel, om de Zyde van de Cocons of Poppen af te winden [1751; Oprechte 
Haerlemsche courant (KB) 26/8] (1843) 
♦ cocooning zn. 'trend uit de late jaren 1980 om binnenshuis luierige gemoedelijkheid te 
zoeken' (1989) 
dat "cocooning" de nieuwe trend is [1988; De Telegraaf 30/4] (1989) 
♦ cocoonen ww. 'lui thuis recreëren' (1991) 
Cocoonen dé trend met Kerstmis 1989 [1989; De Telegraaf 23/12] (1991) 
♦ cocooner zn. 'iemand die zich terugtrekt in eigen huis' (1996) 
die de yup ontwierpen, de dinky, de ultra en de cocooner [1989; LC (KB) 10/6] (1996) 
code zn. 'verzameling wetten; regeling; stelsel van signalen; geheimschrift' (1804*) 
Mnl. Entie bouc die heet Code (betreft wetboek) [1300-25; MNW-R, Spiegel Historiael] 
(1824) 
- ingevolge van de wet ... van den code civil [1803; Gazette 17/11] (1804*) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. In het WNT wordt gesproken over 
de "Code Civil" die uit 1804 stamt, maar er staat geen Nederlands citaat waarin "Code Civil" 
voorkomt.} 
♦ coderen ww. 'in code zetten' (1946) 
bekend met het codeeren en decodeeren van telegrammen [1920; Vaderland 10/12] (1946) 
codex zn. 'oud handgeschreven boek; verzameling wetten' (1470-90) 
♦ donorcodicil zn. 'verklaring dat iemand na zijn dood zijn organen voor transplantatie 
beschikbaar stelt' (1984) 
"donorcodicil" [1978; LC (KB) 4/4] (1984) 
coffeeshop zn. (NN) 'gelegenheid waar softdrugs verkrijgbaar zijn' (voor 1972) 
eerst de coffeeshop 'de koffiebar' [1878; NvdD 26/7] 
cognac zn. 'soort brandewijn' (1567*) 
- oft "den Canjak goet was" [1789; Vanden Elsken, 61] (1790) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: 1576, niet: 1567.} 
cohabitatie zn. 'het (ongehuwd of buitenechtelijk) samenwonen; bijslaap'  
- in 'cohabitatie' met de socialisten [1985; Nieuwsblad van het Noorden (KB) 24/4] (1986) 
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coherent bn. 'onderling logisch samenhangend' (1669) 
♦ coherentie 'samenhang' (1847) 
Vnnl. coherentie [1666; Consideratien, 14] (1847) 
- het begrip cohaerentie (i.v.m. lichtgolven) [1939; Nieuwsblad van het Noorden (KB) 18/9] 
(1948) 
cohesie zn. 'onderlinge samenhang' (1805) 
Vnnl. cohesie "t’saamen-hanging, t’saamen-houding" [1668; Koerbagh] (1805) 
- de "Cohesie" der stofdeeltjes (in een lichaam) [1784; Boekzaal 1, 163] (1824) 
coïtus zn. 'geslachtelijke vereniging' (1562*) 
het "Coïtus", of Mannen en Vrouwen spel [1729; Picart 4, 385] (1824) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. De tekst uit 1562 geeft coitus als 
Latijns woord.} 
cokes zn. 'residu van steenkool' (1829) 
De Aerd-kolen alsoo bereyd zynde worden "Coaks" genoemd [1779; Indicateur 1, 72] (1883) 
- cokes- of gazkolen [1827; Rotterdamsche courant (KB) 17/11] 
 
COL 
cola zn. (NN) 'zekere frisdrank' (1930) 
de kola zal … als onschadelijk, opwekkend middel gebruikt worden, in plaats van alcohol, 
thee, koffie, enz. [1890; NvdD 11/11] (1930) 
- Coca Cola en andere soorten van zachte dranken [1906; De Grondwet (KB) 19/6] 
- "Drink slechts coca-cola" [1913; Middelburgsche courant (KB) 6/2] 
- die soepjes, de broodjes, cola's en al die dingen [1949; Leidsch dagblad (Ld) 3/12] (1952) 
♦ kola zn. 'zekere boom en noot' (19e eeuw) 
Vnnl. een fruyt ghenaemt "Cola" [1623; Ruyters, 276] (19e eeuw) 
colbert zn. 'jas zonder panden' (1881) 
HEEREN OVERJASSEN en KLEEDJASSEN, PRINSALBERTS, COLBERTS, JACETS [1864; LC (KB) 
2/12] (1881) 
cold turkey zn. 'het plotseling ophouden met het gebruiken van drugs; ernstige 
onthoudingsverschijnselen' (1976) 
Een geïsoleerd geval: een "cold turkey"-kuur [1956; Nieuwe Leidsche courant (Ld) 16/6] 
(1976) 
- De ontwenninskuur bestaat uit de zgn. "cold turkey" [1972; Nieuwe Leidsche courant (Ld) 
30/5] 
collaboreren ww. 'samenwerken, meewerken met de vijand' (1663) 
Collaboreren "medewercken" [1650; Hofman] (1663) 
- collaboreerend ('heulend') met de Duitschers [1944; Vrij Nederland 15/5] (na 1940*) 
{De tweede attestatie in het EWN moet als datering hebben: 1950.} 
♦ collaborateur zn. 'medewerker; iemand die met de vijand heult' (1838) 
- de politiek dergenen die men in het buitenland "collaborateurs" noemt [1942; Vaderland 
8/12] (na 1940*) 
{De datering van de tweede attestatie in het EWN moet zijn: 1945.} 
♦ collaboratie zn. 'medewerking; het heulen met de vijand' (1874) 
collaboratie "mede-werking, t’saamen-werking" [1668; Koerbagh] (1874) 
- collaboratie 'heulen (met de vijand)' [1944; Christofoor 15/1] (na 1940*) 
{De tweede attestatie in het EWN moet als datering hebben: 1949.} 
collage zn. 'kunstzinnig opgeplakte knipsels' (1930) 
COLLAGE ('lijm') om de POMMERANZEN aan de QUEUEN te PLAKKEN [1878; Bataviaasch 
handelsblad (KB) 24/7] 
- collage 'ongehuwd samenwonen' in: de ellenden van het huishouden, het huwelijksleven en 
collages [1885/86; NGids, 222] 
- collage 'het lijmen, klaren van wijn, ongehuwd samenwonen' [1905; Baale 1908] (G) (1930) 
- collage 'kunstzinnig plakwerk' in: zijn ... collages van ... geëxposeerd [1951; De Tijd (KB) 
9/1] (1958) 
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collatie zn. 'vergelijking van een afschrift met het origineel; tekstvergelijking' (1370-78) 
♦ collationeren ww. '(een afschrift) vergelijken met het origineel; teksten vergelijken' 
Mnl. ghecollacionert '( kopie met origineel) vergeleken' [1370-78; MNHWS] (1524) 
collecte 1 zn. 'geldinzameling' (1600) 
impositien, collecten exactien en andere lasten (allerlei aanduidingen van belastingen) [1515; 
iWNT exactie] (1600) 
- daarnaast ook van heurder collectatie 'van hun belastinginning' [1544; Keyser, 13] (1582) 
♦ collecteren ww. 'innen, inzamelen' (1582) 
te doen collecteren 'te doen innen' [1544; Keyser, 4] (1582) 
♦ collecteur zn. 'inzamelaar' (1415*) 
colectoers 'inzamelaars van precariegelden' [1497; MNHWS] (1415*) 
{De oudste datering in het EWN moet niet zijn 1415, maar: na 1500, de datering van het 
handschrift waarin deze attestatie voorkomt.} 
collecte 2 zn. 'kort gebed' (1340-60) 
collechte 'gebed uitgesproken over de gemeente' [1240; VMNW] (1340-60) 
collectie zn. 'verzameling' (1553) 
in welcke collectie ende vergaderinghe 'in welke verzameling en bijeenvoeging' [1550; 
Verboden boucken, a2v] (1553) 
collectief bn. 'gemeenschappelijk'; zn. 'verzamelnaam; groep' (1847; 1883) 
collectief klein Zeegel (spelling niet zeker) 'zekere belasting' [1746; Register, 108] (1847) 
- collectief 'verzamelnaam' in: als collectief gebruikt [1822; Bilderdijk 1, lijst, 6] (1883) 
{Bij de vierde attestatie moet "WNT verbindendverklaring" veranderd worden in: WNT vink I.} 
collega zn. 'beroepsgenoot, werkpartner' (1643) 
sijn Collega of Meedebroeder (spelling niet zeker) [1580; Register, 126] (1643) 
college 2 zn. 'onderwijsinstelling, soms met internaat; les aan instelling voor hoger 
onderwijs' (1573*) 
een collegie oft universiteyt [1551; Salwechter, b6r] (1573*) 
- collegien te houden '(onderwijs)bijeenkomsten te houden' [1666; iWNT mediteeren] (1783) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. Het in de bron gebruikte synoniem 
gheselschap laat zien dat het hier om college 1 ('bestuurslichaam e.d.') gaat.} 
collimeren ww. 'richtingen doen samenvallen' (1824) 
Vnnl. daer henen te collimeren 'de blik daarheen te richten' [1644; Copye, A4v] (1824) 
colonne zn. 'militaire formatie; stoet' (1710) 
Vnnl. de derde colomme of rye [1685; Van den Bos 2, 99] (1710) 
- De Marsch geschiedde in 2. Colonnen [1745; Hubner 5, 590] (1832) 
colporteren ww. 'aan de deur verkopen' (1847) 
colporteren 'leuren met' in: dat 'er ... Adressen ... ter tekening gecolporteert wierden [1797; 
Dagverhaal 7, 576] (1847) 
♦ colportage zn. 'rondgaan met boeken en geschriften om die aan de man te brengen' 
(1872) 
"Colportage", ofte Koophandel van huys tot huys [1787; Gazette 30/6, 2] 
- om dat dierbaar woord door "colportage" onder zijn vorige geloofsgenooten te verspreiden 
[1832; Arnhemsche courant (KB) 9/10] (1929) 
♦ colporteur zn. 'reiziger voor de boekhandel die intekenaren probeert te vinden' (1872) 
het Corps van de Boek-verkoopers en … de Colporteurs (in Frankrijk) [1758; Gazette 5/1, 3] 
(1872) 
colt zn. 'type revolver' (1899) 
vuurwapenen (Colt's revolvers) [1852; AHB 14/6] (1899) 
- schoot met een Colt [1915; Revue der sporten 10/11] (1930) 
coltrui zn. 'trui met rolkraag' (1968) 
Coltrui in multicolor shetland tweed [1960; Het vrije volk (KB) 30/12] (1968) 
column zn. 'kort stukje in krant of tijdschrift' (1969) 
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zooals vele beroemdheden uit filmland hun "column" schrijven [1937; Nieuwe Tilburgsche 
courant (KB) 27/11] (1972) 
♦ columnist zn. 'schrijver van een vaste rubriek' (1953) 
een "columnist", een schrijver van korte literaire opstellen van een echte literaire 
hoedanigheid [1925; AHB 31/10] (1953) 
 
COM 
coma 2 zn. 'nevelmassa om de kern van een komeet' (1914) 
haar omringende neveluchtige omhulsel ("coma") (betreft komeet) [1874; De standaard (KB) 
16/7] (1914) 
combineren ww. 'samenvoegen' (1612*) 
dat deselve twee Kameren gecombineerd sullen worden (spelling niet zeker) [1581; Register, 
647] (1612*) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet minstens aldus gepreciseerd worden: 
1612; kopie 1696.} 
♦ combinatie zn. 'verbinding, samenvoeging' (1748-78) 
Vnnl. de combinatien van eenige Dorpen (spelling niet zeker) [1581; Register, 514] (1748-78) 
♦ combinatiewagen 'auto voor zowel personen als licht vrachtvervoer; stationcar' (1961) 
Een geìsoleerd geval: een combinatiewagen, d. w. z. een vrachtwagen in luxe uitvoering die 
binnen eenige minuten in een luxe personenwagen kan worden veranderd [1926; AHB 11/9] 
(1961) 
- combinatiewagen, luxe-bestel [1950; De Telegraaf (KB) 7/9] 
- zogenaamde Combi's (gecombineerde bestelwagen en autobus) [1952; De Nieuwsgier 
(KB) 15/12] (1974) 
- de "combi" – bestelauto en weekender in één [1953; De Telegraaf (KB) 23/4] 
combo zn. 'klein muziekensemble' (1957) 
een kleine combo, t.w. trombone … trompet[,] vibrafoon, piano, drums en bas [1950; 
Nieuwsblad van het Noorden (KB) 4/2] (1957) 
comfort zn. 'materieel gemak' (14e eeuw) 
grote hulpe ende confort 'grote hulp en steun' [1315-30; iMNW confoort] (14e eeuw) 
- een denkbeeld van de ware "comfort" [1830; Ravelyn, 180] (1847) 
♦ comfortabel bn. 'behaaglijk, aangenaam' (1847) 
een "confortable" vuurtje (in de haard, in Londen) [1816; Defauconpret, 208] (1847) 
- minder confortabel [1834; Van der Hoop/Schull, vi] 
comité zn. 'taakgroep' (1689) 
de Committe en het Parlement (in Engeland) [1645; Europische courant (KB) 30/11] (1689) 
commanderen ww. 'bevelen' (1580-1610) 
Maer wist ghy wat sorghe en last het commanderen / Met bringht [1577; Houwaert, 91] 
(1580-1610) 
♦ commandant zn. '(militair) bevelhebber' (1676) 
syn Commandant ende Proviant-meester [1617; Bor, 63] (1676) 
commandeur zn. 'een van de hoogste rangen bij ridderorden; officiersrang bij de 
marine' (1282) 
♦ commodore zn. 'bevelhebber over smaldeel; gezagvoerder van konvooi schepen; hoge 
rang bij de luchtmacht' (1781) 
den Engelschen Commodore leverde vervolgens zyn Last over aen ... [1771; Gazette 21/11] 
(1781)  
commando zn. 'bevel; legereenheid' (1652) 
onder den "Commando" van 'onder leiding van' [1620; Articulen, B3r] (1652) 
commentaar zn. 'toelichting, kritiek' (1615) 
commentarien 'commentaren, verklarende aantekeningen' [1534; Eusebius Pamphili, fol.82r] 
(1615) 
commies zn. 'middelbare ambtenaar' (1534) 
♦ commiesbrood zn. 'soldatenbrood met veel zemelen' (ca. 1605*) 
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daer men geen Commis-Broot becomen can [1669; Van Aitzema, 228] (ca. 1605*, 1740) 
{De eerste attestatie in EWN met de datering "ca. 1605" moet geschrapt worden. In het WNT 
wordt geen attestatie van het woord commiesbrood gegeven, maar een verordening waar 
dat woord uit te verklaren valt.} 
commissie zn. 'opdracht; groep personen met een opdracht; provisie' (1378) 
Want die commissie en had niet inne 'want er was geen lastbrief' [1315-35; MNW-R, Spiegel 
Historiael] (1378) 
commode zn. 'ladekast'; (NN) 'babyaankleedmeubel' (1784-85) 
commode 'ladenkast' in: 40 verlakte Commodes van China. 9 dito Paravents 
('kamerschermen'). 8 dito Lessenaers [1727; 's Gravenhaegse courant (KB) 13/8] (1784-85) 
- Baby Commodes [1921; Nieuwe Tilburgsche courant (KB) 5/3] 
- wiegen, ledikantjes, commodes, enz. [1923; AHB 9/6] (1936) 
commotie zn. 'opschudding, drukte' (1492) 
vol commocie 'zeer aangedaan' [1401-50; iMNW commotie] (1524) 
communiceren ww. 'informatie uitwisselen; te communie gaan' (1488) 
♦ communicatie zn. 'verbinding; uitwisseling van informatie' (1488) 
de communicatie des bloeds Christi 'de gemeenschap met het bloed van Christus' [1384-95; 
MNW-P, N.T. in de Zndl. Vert.] (1488) 
communie zn. 'ontvangen van de hostie, deel van de mis' (14e eeuw) 
♦ communicant zn. 'communieganger' (1514) 
communicant [1494-1512; MNHWS] (1514) 
communisme zn. 'maatschappelijk stelsel' (1850) 
de naam alleen van communisme [1841; AHB 22/11] (1850) 
♦ communist zn. 'aanhanger van het communisme' (1850) 
eene nieuwe staatkundige sekte, die den naam van communisten draagt [1840; 
Nederlandsche staatscourant (KB) 28/7] (1850) 
♦ communistisch bn. 'volgens, van het communisme' (1851) 
communistische leerstellingen [1841; AHB 16/9] (1851) 
compact bn. 'vast, dicht' (1872) 
hoewel vleessige "fibren" ('vezels') hetzelve zeer "compact" maken [1743; Vogel, 52] (1872) 
♦ compactdisc zn. 'digitale (grammofoon)plaat' (1983) 
Philips heeft gisteren een geluidsweergavesysteem geïntroduceerd ...: de compact disc, een 
kleine grammofoonplaat die ... de gewone plaat zal kunnen verdringen [1979; Leidse courant 
(Ld) 10/3] (1983) 
compagnie zn. 'handelsvereniging; legerafdeling' (ca. 1250) 
- den clerck vander compaignie 'de schrijver van de compagnie' [1578; Ordinantie wacht, 
B2v] (1592) 
compagnon zn. 'makker, vennoot' (1574) 
veynooten compainons of ghemachtighe [1570; iWNT vennoot] (1574) 
♦ kompaan zn. 'makker, kameraad' (1300-50) 
Augustus compaen 'de kameraad van Augustus' [1300-25; MNW-R, Spiegel Historiael] 
(1300-50) 
competentie zn. 'bevoegdheid; (taalk.) onderliggend taalvermogen' (1550-1600) 
behoudens dat de visscher competentie van staelen ende schuttingen gehouden zoude zijn 
te settene 'behalve dat de visser wat toereikend is aan staken en waterkeringen zou moeten 
plaatsen (?)' [1576-79; Vierlingh, 53] 
♦ competent bn. 'deskundig, bevoegd' (1450-1500) 
niet competent 'niet toereikend' [1389; CRM14, P065p38902] 
competitie zn. 'mededinging; reeks wedstrijden tussen clubs' (1906) 
in competitie met de Republiek 'in wedijver met de republiek' [1792; Voute, 96] (1926) 
compileren ww. 'samenstellen uit reeds bestaande delen, bijeenbrengen tot een geheel' (ca. 
1350) 
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Die tbouc van sentencien … compileerde ('samenstelde') mede [1315-50; MNW-R, Spiegel 
Historiael] (ca. 1350) 
♦ compilatie zn. 'het compileren; verzamelwerk' (1824) 
Vnnl. dese (com)pilacie 'dit verzamelwerk' [1505; Stapel, titel] (G) (1824) 
- de compilatie ofte verzaemynghe [1629-30; Tweeden placaet, *ii] 
♦ compilator zn. 'samensteller van compilaties' (1824) 
Vnnl. de meeninghe vande Compilateurs 'de opvatting van de samenstellers' [1615; Trigland, 
312] 
- De Compilatores ofte Versamelers [1638; iWNT verzamelaar] (1824) 
compleet bn. 'volledig' (1613) 
ende deene incomplete ende dander complete 'en de ene (fractuur) onvolledig en de ander 
volledig' [1547; Paré, D4v] (1613) 
complement zn. 'aanvulling' (1614) 
Mnl. een complement dat is vervullinge bij dat ander [1485; Engelsman, 184v] (1614) 
complex bn. 'samengesteld, ingewikkeld' (1847) 
Een "saamengezet" (of "complex") "denkbeeld" [1761; Watts, 39] (1847) 
♦ complex zn. 'samengesteld geheel; zenuwtoestand' (1847) 
hetzelfde complex van slijmhuidgangen en bloedvaten [1841; ArchiefvG, 600] (1847) 
complicatie zn. 'verwikkeling; bijkomend ziekteverschijnsel' (1731) 
Vnnl. om dese complicatien constelijc te connen tracteren 'om deze complicaties bekwaam 
te kunnen behandelen' [1547; Paré, B8r] (1824) 
compliment zn. 'plichtpleging, groet' (1635) 
een seer courtoisen brief aende Staten vol complimenten ende bedanckinge [1602; iWNT 
courtois] (1650) 
♦ complimenteren ww. 'complimenten maken' (1663) 
begroeten, congratuleeren en complimenteeren (spelling niet zeker) [1608; Register, 746] 
(1663) 
- complimenteren "plight-plegen" [1650; Hofman] 
♦ complimenteus bn. 'veel complimenten makend, vleiend' (1830-35) 
Vnnl. soo voldoende en complimenteux 'zo gedienstig en vleierig' [1689; iWNT voldoende] 
(1830-35) 
- geen complimenteuser groet 'geen vleiender groet' [1726; Swaanenburg, 4] 
complot zn. 'samenzwering' (1588) 
het Complot binnen de Stad Leyden (spelling niet zeker) [1587; Register, 969] (1588) 
component zn. 'samenstellend deel van een geheel' (1895) 
het zintuig ontbindt haar weder in haare componenten [1849; Jaarboekje, 438] (1895) 
componeren ww. 'samenstellen, muziek schrijven' (1434*) 
.1. plaesterkiin gesmert metter .12. apostelen zalve die avicenna componerde 'een pleistertje 
besmeerd met de twaalfapostelenzalf, die Avicenna samenstelde' [1351; MNW-P, Cyrurgie] 
(1434*) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: 1642, het jaar van het afschrift 
waarin het woord voorkomt.} 
compositie zn. 'samenstelling; muziekstuk'  (1370) 
compositie 'schikking' [1360; iMNW volbetalinge] (1370) 
compote zn. 'vruchtenmoes' (15e eeuw) 
Een tonne conpoost 'een ton met ingemaakte spijs' [1351-1400; iMNW] (15e eeuw) 
- Compot 'bepaald soort confiture' [1752; Van den Brenk, 19] (1778) 
computer zn. 'elektronische machine voor het opslaan en verwerken van gegevens' (1957) 
een computor voor de berekening van de windsnelheid [1950; De Telegraaf (KB) 10/5] 
(1957) 
- een "computer" – een soort rekenschijf [1951; De Nieuwsgier (KB) 16/1] (1957) 
 
CONC-CONF 
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concaaf bn. 'hol' (1620) 
- Van holle ofte Concave Spherische Spieghels [1641; Leurechon 1, 184] (1778) 
concentreren ww. 'op één punt richten; samentrekken op één punt' (1799) 
Vnnl. op het kint geconcentreert [1654; Bedenckingen, 95-96] (1799) 
♦ concentratie zn. 'samentrekking; gehalte in een mengsel; het concentreren van de 
aandacht' (1721) 
de dissipatie en Concentratie der geesten [1694; De la Charriere, 44] (1721) 
♦ concentratiekamp zn. 'massaal gevangenenkamp' (1941) 
concentratiekampen 'verzamelkampen' (doel onduidelijk) [1898; Rotterdamsch nieuwsblad 
(KB) 18/5] 
concept zn. 'ontwerp' (1504*) 
Mnl. mijn concept 'mijn idee, plan' [ca. 1450; Froissart 1, 319] 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: 1502.} 
♦ concipiëren ww. 'in ontwerp opstellen' (1493) 
geconcipeert 'ontworpen' [1442; MNHWS] (1493) 
♦ anticonceptie zn. 'geboortebeperking' 
eerst Anticonceptief 'anticonceptiemiddel' [1893; NvdD 24/3] 
- anticonceptie [1936; Soc.Gids. 474] (1953) 
concern zn. 'grote onderneming met vele dochtermaatschappijen' (1929) 
het hoofdkwartier van het "Concern" 'het hoofdkwartier van de firma" (betreft VS) [1885; De 
Locomotief (KB) 1/4] 
- zulk een voos "concern" 'zo'n immoreel bedrijf'  [1893; AHB 28/4] (1929) 
concert zn. 'muziekuitvoering; muziekcompositie' (1663) 
concert van Oorloge (spelling niet zeker) 'oorlogsovereenkomst' [1646; Register, 457] (1663) 
- 't concert  'de overeenkomst' [1647; Eerstelinck, A4r] 
- een heerlijck Concert van Musijck [1676; Oprechte Haerlemsche courant (KB) 26/11] (ca. 
1710) 
concies bn. 'kort en bondig' (1805) 
soo concis als de natuur van het selve toelaat (spelling niet zeker) [1779; Register, 544] 
(1805) 
- zoo concis mogelijk [1784; Verzameling stukken 5, 370] 
concilie zn. 'algemene kerkvergadering' (ca. 1350) 
concilie 'kerkvergadering' [1240; VMNW] (ca. 1350) 
conclaaf zn. 'gedeelte van het Vaticaan waar kardinalen zich afzonderen om een paus te 
kiezen; die vergadering zelf' (1449) 
Vanden cardinalen die int conclave ingaen [1393-1402; iMNW] (1449) 
conclusie zn. 'gevolgtrekking' (1265-70) 
♦ concluderen 'beslissen, besluiten' (1370-78) 
Dit concludeert Ihesus 'tot deze slotsom komt Jezus' [1315-35; MNW-P, Luikse leven van 
Jezus] (1370-78) 
concours zn. 'wedstrijd' (1791) 
Vnnl. concours 'samenkomst' [1676; Vanden Stock, 30] 
- concours 'bijeenkomst om de beste aan te wijzen'  [1765; Gazette, 15/4] (1791) 
concreet bn. 'aan vorm of voorwerp gebonden; werkelijk bestaand' (1663) 
- in 't "concreet" 'in samenhang' en concrete zaaken [1733; Berkeley, 524 en 546] (1847) 
concubine zn. 'bijzit' (1379) 
Ene hoere was die moeder sine, Ende dijns vader concubine [1300-25; MNW-R, Spiegel 
Historiael] (1379) 
♦ concubinaat zn. 'buitenechtelijke samenleving' (1570) 
- concubinat [1620; Berkvens/Venner, 360, § 7, 2] 
- eerder al concubinagie in: daeromme verbieden de canonijcke rechten de concubinagien 
'daarom verbiedt het kerkelijk recht de buitenechtelijke samenlevingen' [1503-16; iWNT 
fornicatie] 
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concurreren ww. 'wedijveren, mededingen' (1531) 
- indien 'er meerder … ter mededinginge mogten concurreeren [1781; Prysvraagen, 10] 
(1829) 
♦ concurrent zn. 'mededinger' (1659) 
- eerst als bn. in concurrente remedie 'gelijkwaardig rechtsmiddel' [1564; Van den Keere, 47] 
(1612) 
♦ concurrentie zn. 'mededinging' (1582) 
preferentie ende concurrentie 'voorrang en gelijkgerechtigdheid' [1570; iWNT preferentie] 
(1582) 
condens zn. 'condenswater' (1960*) 
condens 'gecondenseerde melk' eerst in samenstellingen als in: condens-fabrieken [1916; 
AHB 6/6] 
- condens 'gecondenseerde melk' in: condens, cacao en melkpoeder [1917; NRC 4/10] 
(1960) 
- condens 'condenswater' in: waardoor nergens condens optreedt [1955; Nieuwe Leidsche 
courant (Ld) 19/7] 
{Bij de attestatie in het EWN moet als betekenis worden toegevoegd: 'gecondenseerde 
melk'.} 
♦ condensatie zn. 'het condenseren' (1663) 
een condensatie oft dickmaeckinge [1660; iWNT] (1663) 
♦ condensator zn. 'opslagmedium voor elektriciteit, Leidse fles' (1831) 
de proeven met den Condensator en den Electrometer [1791; Alg.KLB 6, 43] (1831) 
conditie zn. 'voorwaarde; toestand waarin iets zich bevindt' (1254) 
♦ conditioneren ww. 'als voorwaarde stellen' (1535) 
Mnl. condicionneren 'als voorwaarde stellen' [1391; MNHWS] (1535) 
♦ conditioneel bn. 'voorwaardelijk' (1571) 
conditionael 'voorwaardelijk' [ca. 1540; MNHWS] (1571) 
condoleren ww. 'medeleven betuigen bij overlijden' (1663) 
Den Grave ... gecondoleert over de dood van de Gravinne (spelling niet zeker) [1571; 
Register, 553] (1663) 
♦ condoleantie zn. 'rouwbeklag' (1663) 
condoleancie [1625; Bogerman, *3v] (1663) 
♦ condoleance zn. 'rouwbeklag' [1956; Kolsteren] 
Vnnl. gesonden om de Condoleance aen de Koningh ende Koninginne te doen [1657; Van 
Aitzema 2, 735] (1956) 
condoom  zn. 'voorbehoedmiddel' (1847) 
condom "overtrek tegen aansteking" [1843; Hooiberg 1, s.v. Cundum] (1847) 
{De attestatie in het EWN moet zijn: condom [1847; Kramers] (G).}  
condor zn. 'gierensoort uit de Andes (Vultur gryphus)' (1762) 
een ongelooflijck-groote Vogel, genoemd "Condora" [1703; De Vries, 326] 
- "Condor", een Vogel van een geweldige gestalte [1707; Lobo, register] (1762) 
confectie zn. 'in voorraad gemaakte kleding' (1832) 
de confectie dier Kleederen 'het vervaardigen van die kledingstukken' [1797; Oprechte 
Haarlemse courant (KB) 1/6] (1832) 
conference zn. 'cabaretachtige voordracht' (1920) 
de "conférence" 'de voordracht' (in een Franse context) [1855; Kerk-bode, 335] 
- als zij een conférence ('voordracht') ... over hunne lotgevallen gaven [1862; Rotterdamsche 
courant (KB) 14/1] (1920) 
♦ conferencier zn. 'houder van conferences' (1930) 
"causerie" ... waarin de Fransche conférenciers uitmunten [1867; Rotterdamsche courant 
(KB) 6/2] (1930) 
confessie zn. '(geloofs)belijdenis' (14e eeuw) 
confessie 'belijdenis van zonden, biecht' [1310-25; iMNW] 
confetti zn. 'bonte papiersnippers' (1847) 
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een half pond "confetti" ('kleine witte ballen die op suikergoed lijken') [1812; Vad.lett. 2, 599] 
(1847) 
confidentie zn. 'vertrouwelijke mededeling' (1577) 
Mnl. Van rechte comt confidentia 'uit recht komt vertrouwen voort' [1374; MNW-R, 
Heymelijchede der heymelijcheit] 
- confidencie of betrou [1483; Boutillier, U2v] (1577) 
configuratie zn. 'groepering, formatie' (1658) 
configuratien ende Aspecten (betreft stand van hemellichamen t.o.v. elkaar) [1607; 
Meusevoet, 150] (1658) 
confisqueren ww. 'verbeurdverklaren' (1467-90) 
♦ confiscatie zn. 'gerechtelijke inbeslagneming' (1511) 
Mnl. confiscacie [1460; MNHWS] (1511) 
confituren zn. mv. 'in suiker ingelegde, gekonfijte vruchten' (1595) 
Mnl. confiture 'in suiker bereid voedsel (?)' [1331; iMNW hondeken] (1595) 
- Wijn, cruut, was ende confiture 'wijn, groente, was en in suiker bereid voedsel' [1343-45; 
iMNW voture] 
confrater zn. 'ambtgenoot' (1650) 
zijn confrater 'zijn ambtgenoot' [1579; Coornhert, C1] (1650) 
confronteren ww. 'met iets onaangenaams in aanraking brengen' (1609) 
Van confronteerne [1543; Wielant cap.36, 73] (1670) 
 
CONG-CONS 
congé zn. 'ontslag'; (BN) 'vakantie' (1574) 
congie 'zekere heffing op (transport van) granen' [1522; MNHWS] 
conglomeraat zn. 'opeenhoping' (1847) 
"conglomeraat" 'zeker gesteente' [1821; Vóór-wereld 2, 126] (1847) 
congregatie zn. 'godsdienstige vereniging' (1531) 
Mnl. die ghehele congregacie 'de gehele (klooster)gemeenschap' [1478; De Voragine, 245r] 
(1531) 
conifeer zn. 'kegeldragende naaldboom' (1863) 
de familie der "coniferae" [1831; Javasche courant (KB) 17/12] 
- Coniferen [1839; TNGP, 75] (1863) 
connaisseur zn. 'kenner' (1847) 
Waarom word ik toch ook geen "connaisseur"? [1820; Graauwe mannetje, 47] (1847) 
connectie zn. 'relatie' (1650) 
connexie (spelling niet zeker) 'verbintenis, bestuurlijk verband' [1609; Register, 910] (1650) 
- de Connexie 'het (logisch) verband' [1612; Venator, 37] 
consciëntie zn. 'geweten' (1265-70) 
♦ consciëntieus bn. 'nauwgezet' (1562) 
Mnl. Mit enen wisen ende conscienciose man 'met een wijs en gewetensvol man' [1430-50; 
MNW-P, De imitatione Christi I] (1562) 
consecratie zn. 'heiligmaking' (1479) 
de consecratie des wijns in dat Bloed Ons Heeren [1380-1400; MNW-P, Spieghel der 
eeuwigher salicheit] (1479) 
consecutief bn. 'op elkaar volgend' (1658) 
Vnnl eerst als bw. consecutievelijk, als in: Consecutivelicken en behooren sulcke 
Contracten… niet getolereert oft toe gelaten te worden 'bijgevolg horen zulke contracten niet 
getolereerd of toegelaten te worden' [1571; iWNT subtiliteit] 
- de consecutive Resolutien 'de opeenvolgende resoluties' [1656; Register, 350] (1748) 
consensus zn. 'overeenstemming van gevoelens' (1847) 
tot een consensus ('overeenstemming') … worden gebracht (spelling niet zeker) [1763; 
Register, 552] (1847) 
- consensus 'toestemming, verlof, inwilliging' [1824; Weiland s.v. consent] 
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♦ consent 'toestemming; bewijs van toestemming; instemming' (1544) 
Mnl. biden consente van sinen coeuente 'met instemming van zijn convent' [1266; CG I, 89] 
(1544) 
consequent bn. 'logisch voortvloeiend' (1503) 
- consequent "gevolgelijk, besluitelijk, met zich zelven en zijne grondstellingen 
overeenstemmend" [1824; Weiland] (1872) (G) 
conservatief bn. 'behoudend' (1840-50) 
"het conservatieve commité" 'het handhavend comité'[1817; Bataviasche courant (KB) 29/11] 
- zelfstandig gebruikt in: zoogenaamde conservatieven, of voorstanders van het oude stelsel 
(in Engeland) [1833; Groninger courant (KB) 5/2] 
- "Conservatieve" staatsmannen van Engeland [1833; AHB 20/4] (1840-50) 
- Mnl. eerder al conservacie 'handhaving' [1468; MNHWS] (1503) 
conservator zn. 'bewaarder (in museum of archief)' (1482) 
conservatoers 'gevolmachtigden' [1460-80; MNW-R, Brabantsche yeesten] (1482) 
- Conservateur van 't Muséum [1802; De Goesin, titelpagina] (1840) 
- Conservator der verzameling van Natuurlijke Historie [1830; AcTs, 31] (1875) 
conservatorium  zn. 'muziekacademie' (1824) 
het Keyserlijck Conservatorium 'bescherming door de keizer van privileges (?)' [1683; 
HMercurius, 247] 
- het conservatorium van St.Pasqualis 'de (muziek?)onderwijsinstelling van St.P.' [1759; 
Oprechte Haerlemsche courant (KB), 17/2] 
- Daar … executeerde het Conservatorium verscheidene Eerezangen [1798; Bataafsche 
Leeuwarder courant (KB) 24/7] (1824) 
conserven zn. mv. 'verduurzaamde levensmiddelen' (1351) 
- Conserven 'verduurzaamde levensmiddelen' [1845; NRC 21/1] (1888) 
conserveren ww. 'in stand houden, verduurzamen' (1526) 
Mnl. Maer die godheit hem con[serveert] 'maar god bewaart hem' [1400-20; MNW-R, De 
spieghel der menscheliker behoudenesse] 
- conserveert bewaart, behoudt' [1480-1500; MNW-P, Boeck van surgien] 
consideratie zn. 'overweging, toegeeflijkheid' (1524) 
Mnl. met aldusdanige consideracien 'met zulke overwegingen' [1463; Biesheuvel, fol. 21r] 
(1524) 
consignatie zn. 'inbewaringgeving' (1482) 
♦ consigneren ww. 'in bewaring geven' (1545) 
Mnl. Te consigneren sijn sculde 'zijn schuld in bewaring geven' [1483; Boutillier, SVIIIr] 
(1545) 
consistent bn. 'zichzelf gelijk blijvend; dicht, duurzaam' (1824) 
consistent 'vast' [1770; Buys] 
♦ consistentie zn. 'samenhang; dichtheid' (1658) 
in concistentie ('samengaan') van twee wtnemende dingen [1592; Paré, 177] (1658) 
consolideren ww. 'hecht en duurzaam maken' (1351) 
- geconsolideert of vast ghemaect [1485; Engelsman, 85r] (1545, 1577) 
consorten zn. mv. 'medestanders, soortgenoten' (1434-1542) 
Te aenuerden bliscap tot mijne consort 'de vreugde tot mijn bondgenoot te aanvaarden' 
[1503; Pertcheval, 57] (1434-1542) 
constant bn. 'onveranderlijk; onophoudelijk' (1503) 
Mnl. of hi was constant In sijn weerc 'of hij standvastig in zijn werk was' [1350-1400; MNW-R, 
Gruuthuse-handschrift] (na 1530) 
♦ constante zn. 'onveranderlijke grootheid' (1885-89) 
de "constante" (in een wiskundige formule) [1841; Vad.lett. 1, 61] (1885-89) 
constateren ww. 'vaststellen' (1816) 
constateeren [1739; Overzieninge, 11] (1816) 
♦ constatering zn. 'vaststelling' (1860-65) 
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tot constatering van derzelver regt 'tot vaststelling van hun recht' [1793; Zaaken, 385] (1860-
65) 
♦ constatatie zn. (BN) 'vaststelling' (1927) 
uw eerste indruk is die eener verificatie, constatatie [1862; Spectator, 229] (1927) 
constellatie zn. 'onderlinge stand' (1451-75) 
Des loops ... der constellacien 'van de loop der planeten' [1350-1400; MNW-R, Gruuthuse-
handschrift] (1451-75) 
constipatie zn. 'verstopping' (1832) 
Vnnl. De "constipatie" is een onnutte "subdivisie" van een "obstructie" 'de constipatie is een 
nutteloze onderafdeling van een verstopping' [1689; Bontekoe 1, 90] (1832) 
constitutie zn. 'grondwet; gestel' (1562) 
Mnl. Constituciën 'regels' [1308; iMNW recken] 
constructie zn. 'bouw, bouwsel' (1332) 
{De voorlaatste attestatie bij constructie in het EWN moet geschrapt worden. In het lemma 
constructie in het WNT komt geen vermelding uit 1872 van constructie met de betekenis 
'taalkundige bouw' voor.} 
♦ construeren ww. 'samenstellen, opbouwen' (1663) 
heeft ... gheconstrueert / Een collegie van canonicken 'heeft een kanunnikencollege 
gevormd' [1560; Van Vaernewijck, C4r] (1663) 
consul zn. 'Romeins overheidspersoon; gevolmachtigd vertegenwoordiger van een 
land' (1448) 
Consul ende Dictator te samen 'consul en dictator beide' (in Rome) [1300-25; MNW-R, 
Spiegel historiael (Eerste Partie)] (1562) 
♦ consulaat zn. 'gebouw van een consul' (1582) 
Consulaet 'consulschap (in het antieke Rome)' [1558; Franck, 68vb] 
consumeren ww. 'gebruiken, verbruiken' (1479) 
♦ consument zn. 'verbruiker, afnemer' (1843) 
Hier by zullen alle Europeesche Consumenten winnen 'hier zullen alle Europese 
consumenten baat bij hebben' [1807; Vriesche courant (KB) 31/12] (1843) 
♦ consommatie zn. (BN) 'verbruik, vertering' (1503*) 
geschikt voor de consommatie [1803; Gazette 29/12] (1503*) 
{De attestatie uit 1503 in het EWN moet geschrapt worden. Het woord consummacie 
betekent 'voltooiing, voltrekking'. Zie iWNT s.v. consummatie.} 
 
CONT-CONV 
contact zn. 'aanraking' (1841) 
contact of raking (van hemellichamen) [1769; Opregte Groninger courant (KB) 30/6] (1841) 
♦ contacteren ww. (BN) 'zich in verbinding stellen met, benaderen' (1972) 
- Pos zal de Surinaamse Voetbal Bond ... contacteren [1950; De Surinamer (KB) 9/11] 
(1972) 
♦ contactlens zn. 'lens die op de oogbol wordt aangebracht, ter vervanging van brillenglas' 
(1950) 
Het principe der contactlenzen [1937; Limburgsch dagblad (KB) 30/10] (1950) 
container zn. 'laadbak' (1949) 
groote stalen "containers" [1925; NRC 27/6] (1949) 
contemplatie zn. 'overpeinzing, beschouwing' (1265-70) 
♦ contemplatief bn. 'beschouwend, bespiegelend' (1872) 
Mnl. die contemplatijf sijn [1463; Biesheuvel, 112r] (1872) 
contemporain bn. 'hedendaags; uit dezelfde tijd' (1870) 
eerst contemporain zn. 'tijdgenoot' [1847; Kramers, 188a] (G) 
- contemporaine kunstgeschiedenis [1859; Kunstkronijk, 57] (1870) 
contentieus bn. 'betwist; twistziek; inzake geschillen' (1523) 
Mnl. die somme contenciose 'het betwiste bedrag' [1483; Boutillier, K8r] (1523) 
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context zn. 'samenhang' (1824) 
Vnnl. op ... den gheheelen context aller Hooft-stucken 'op de totale samenhang van alle 
hoofdstukken' [1603; Emmius, 29] (1824) 
continent 1 zn. 'vasteland' (1805) 
de Kust van dat continent (spelling niet zeker) [1748; Register, 398] (1805) 
continu bn. 'onafgebroken' (1517) 
- continue ende bernende corsten [1565; Hippocrates, 29r] (1663) 
♦ continueren ww. 'voortzetten' (1315-35) 
Lucas continuert dese parabole ... aldus [1291-1300; VMNW] (1315-35) 
♦ continuatie zn. 'voortzetting; uitstel (rechtskundig)' (1462) 
continuacie 'voortzetting van een rechtszaak' [1422; MNHWS] (1462) 
conto zn. 'rekening' (1643) 
conto [1620; Sijs 2001] (1643) 
contra vz. 'tegen'  
contra wilsin ghecocht 'van Wilsin gekocht' [1298; CG I, 2504] 
- de supplicacie van W. contra capitle van Veurne 'het verzoekschrift van W. tegen het 
kapittel van Veurne' [1370-78; iMNW redeninge] (1554) 
contrabas zn. 'laagste (strijk)instrument' (1754) 
met de Basson, Contra-Bass, en diergelyken [1738; iWNT basson] (1754) 
contract zn. 'schriftelijke overeenkomst' (1391) 
♦ contractant zn. 'partij in een contract' 
Mnl. de namen ende toenamen van de contractanten [1538; CHN, brugge 1538 1] (1572) 
♦ contracteren ww. 'een contract sluiten' (1540) 
contracteren 'overeenkomen' [1527; MNHWS] (1540) 
contradictie zn. 'tegenstrijdigheid' (1512) 
Mnl. in der contradixien ocht wedersegginge Chore 'in de tegenspraak of weerspannigheid 
van Chore' [1384-95; MNW-P, N.T. in de Zndl. vert. (dl. 2), Canonieke Brieven] (1512) 
contraheren ww. '(zich) samentrekken' (na 1624*) 
{De datering van de eerste attestatie bij contraheren moet zijn: 1624.} 
♦ contractie zn. 'samentrekking' (1669) 
eerst contractie 'samenvatting (van gedachtengoed)' [1548; iWNT] 
- de groote contractie aller joncturen 'de sterke samentrekking van alle gewrichten' [1592; 
Paré, 739] (1669) 
contrapunt zn. 'het toevoegen van een stem bij een gegeven melodie' (1680) 
contrepoint 'begeleiding, tegenstem' en contrepoint singen [1599; Kil.] 
- ghesonghen, / Met d' alderfijnste tonghen // en grove contrepunt [1611, Venator, 23v] 
(1680) 
contrast zn. 'tegenstelling' (1776) 
een natuurlyke en gemakkelyke "contraste" en de beweegingen, "contrasten", en 
"contorsien" der beelden [1707; De Lairesse 1, 387 en 400] 
- 't "Contrast" (verscheidenheid) (in de schilderkunst) [1747; Maandelyksche 2, 103] (1776) 
♦ contrasteren ww. 'een tegenstelling vormen' (1774) 
hoe zy "Contrasteeren" [1707; De Lairesse 1, 45] (1774) 
contribueren ww. 'bijdragen' (1454) 
yet daertoe te contribueerne 'iets daaraan bij te dragen' [1408; MNW utegedaen] (1454) 
controle zn. 'inspectie' (1391-93) 
♦ controleren ww. 'inspecteren; beheersen' (1548) 
controlueren 'berispen' [ca. 1516; iWNT volvoeren] (1548) 
controverse zn. 'twistpunt' (1230-31*) 
- remonstrantsche controversen [1618; iWNT remonstrantsch] 
{De eerste attestatie in het EWN is moet gedateerd worden: 1276-1300. Het Latijnse 
origineel is uit 1230-31.} 
conveniëren ww. 'schikken, gelegen komen' (1545) 
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convenieren 'dagen' [1520; iWNT citeeren] (1545) 
convent zn. 'klooster; vergadering' (1236) 
Onl. als toenaam in Walterus Couent 'Wouter Convent' [1122; ONW] 
conventie zn. 'overeenkomst; traditioneel gebruik; belangrijke vergadering' (1398) 
de couentie 'de belofte' [1290; VMNW] 
♦ conventioneel bn. 'door de gewoonte voorgeschreven' (1612) 
conventionele 'door gewoonte(recht) bepaalde' [1576; iWNT locaal I] 
conventikel zn. 'buitenkerkelijke godsdienstige bijeenkomst' (1550) 
conventiculen 'sectarische bijeenkomsten' [1535; iWNT vermaledijd] (1550) 
convergeren ww. 'samenbuigen, zich naar één punt richten' (1824) 
En segt men in tegendeel die stralen "Convergerende" te wesen [1715; Nieuwentijt, 204] 
(1824) 
♦ convergent bn. 'naderend, samenvallend' (1847) 
in een punt als "b" Convergent te samen komen [1715; Nieuwentijt, 208] (1847) 
conversatie zn. 'gesprek' (1340-60) 
in heleghen conversacien jof wandelinghen (cursivering weggelaten) 'in heilig verkeer of 
gedrag' [1348; MNW-P] (1340-60) 
converteren ww. 'omzetten' (1505*) 
Gheconverteirt ‘aangewend’ [1527; CHN, ieper 1427 1] (1505*) 
- een informatiedrager … die … te converteren is naar monotypeband [1967; Colloquium, 
145] (1994) 
{De datering van de oudste attestatie in het EWN is niet 1505, maar eind 16e eeuw. De 
oorspronkelijke tekst is weliswaar uit 1505, maar de gebruikte kopie is van eind 16e eeuw.} 
♦ conversie zn. 'omzetting, verwisseling' (1577) 
De lossinge of conversie (van rente) [1571; Register, 541] 
- conversie … van conventionele ponskaartenapparatuur naar de 3e generatie computer 
[1968; De Tijd (KB) 27/1] 
convocatie zn. 'samenroeping' (ca. 1450) 
♦ convoceren ww. 'bijeenroepen' (1619) 
tot desen fine geconvoceert 'met dit doel bijeengeroepen' [1561; iWNT trans I] (1619) 
 
COO-COU 
coöperatie zn. 'samenwerking; op samenwerking gegronde vereniging of bedrijf' (1658) 
cooperatie 'samenwerking' [1647, Antwoordt, 4] (1658) 
♦ coöperatief bn. 'op samenwerking berustend' (1875) 
de cooperatieve-vereenigingen [1863; AHB 22/9] (1875) 
♦ coöpereren ww. 'samenwerken' (1653) 
trouwelick ende vlijtich coopereren 'trouw en ijverig samenwerken' [1636; Propositie, B1r] 
(1653) 
coördinaat zn. 'lijn die de ligging van punten, lijnen of vlakken bepaalt'; (mv., BN) 
'persoonlijke gegevens' (1658) 
- de Vlakte, tusschen deze kromme Linie en haare Coordinaten begrepen [1738; Wolff 1, 
573] (1852) 
coördineren ww. 'samenhang aanbrengen' (1658) 
♦ coördinator zn. 'iemand die coördineert' (1959) 
coördinators (ambtenaren voor de samenwerking van de departementen) [1922; Vaderland 
12/8] (1959) 
♦ coördinatie zn. 'onderlinge afstemming' (1658) 
een Coordinatie van Souverainiteyt 'een samenvoeging van souvereine macht' [1649; 
Bramhall, 33] (1658) 
copuleren ww. 'paren' (1601) 
♦ copulatie zn. 'paring' (1668) 
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Mnl. copulacie of geselscap met haer nichte oft neve 'gemeenschap of samenleving (?) met 
zijn nicht of neef' [1483; Boutillier, cap.193, A6v] (1668) 
cordon bleu zn. 'stuk vlees gevuld met ham en kaas' (1968) 
onze "cordon bleu" 'onze keukenprinses' [1847; Toussaint, 269] (1968) 
- escaloppes de veau cordon bleu 'kalfslapjes toebereid als cordon bleu' [1950; De Telegraaf 
(KB) 3/6] 
- Cordon Bleu 'zeker vleesgerecht' [1951; De Telegraaf (KB) 19/11] (1976) 
corduroy zn. en bn. 'ribfluweel' (1899) 
Tixets, Pillows, Cottons de Nims, Jeans en Corduroys (allerlei stoffen) [1774; Leydse courant 
(KB) 27/6] (1899) 
cornedbeef zn. 'verduurzaamd rundvlees in blik' (1907) 
gebraden Vleesch; Bouillons Geleijen; Cornedbeef, enz. [1835; Surinaamsche courant (KB) 
9/10] (1914) 
- ENGELSCH GEZOUTEN VLEESCH (Corned Beef) [1862; Java-bode (KB) 30/8] (1907) 
- het beroemde Corned Beef in blikken [1876; NvdD 12/10] 
corporatie zn. 'vakgenootschap' (1698) 
corporatie 'vakgenootschap' [1647; Van Meteren, 57r] (1647) 
corpulent bn. 'gezet' (1553) 
♦ corpulentie zn. 'gezetheid' (1602) 
corpulentie 'grootte, houding van het lichaam' [1599; Kil.] (1602) 
corpus zn. 'verzameling teksten' (1967) 
een "corpus" ('verzamelwerk') van de schilderkunst … in de 15e eeuw [1952; De Tijd (KB) 
13/9] (1967) 
- Corpus der Middelnederlandse Oorkonden [1957; NTg 50, 351] (1976) 
correspondentie zn. 'briefwisseling' (1579) 
geen verstant noch correspondentie 'geen contact en geen relatie' [1568; Placcaet, 
titelpagina] (1579) 
♦ corresponderen ww. 'overeenstemmen' (1540) 
corresponderen 'overeenstemmen' [kort na 1515; MNHWS] (1540) 
corrigeren ww. 'verbeteren' (1297) 
Gekorrigeert 'bestraft' [1265-70; VMNW] (1297) 
corroderen ww. 'inbijten, aanvreten, roesten' (1577) 
Mnl. corrodeert 'aanvreet' [1485; Engelsman, 147r] (1577) 
♦ corrosie zn. 'het wegknagen, bijten, oplossen' (1778) 
Vnnl. schorftheyt, ende meer ander corrosien, die een mensch aen sijn lijf heeft 'schurft en 
nog andere aantastingen van het lichaam van een mens' [ca. 1550; Fuchs, V2v] (1778) 
corrumperen ww. 'bederven' (1287) 
♦ corruptie zn. 'bederf; omkoping' (1354) 
Het es ghezayt in corupciën 'het (lichaam) is geteeld in bederfelijkheid' [1348; iMNW 
ontebrekelijc] (1354) 
♦ corrupt bn. 'omkoopbaar' (1503) 
Mnl. oft de maegt oft de corrupte 'de maagd óf de smeerlap' [1460-80; Sidrac, 14] (1503) 
corsage zn. 'bloemenbroche' (1849) 
corsage 'bovenlijfje van een japon' [1822; Cramer 2, 284] (1849) 
- CORSAGE verloren (kleine advertentie) [1921; Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 28/11] 
(1936) 
corselet zn. 'combinatie korset en bustehouder' (1563) 
corseletten, pansyseren, schilden [1559; Ordonnanciën, 379] (1563) 
- corselet 'zeker kledingstuk voor vrouwen' in: vrouwen met bretellen en corselet [1861; 
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad (KB) 23/12] (1940) 
corso zn. 'optocht' (1864) 
corso 'koers, loop, weg, wisselkoers' [1824; Weiland] (G) (1864) 
corvee zn. 'huishoudelijke taak' (1815) 
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"Corvée" aen den staet 'herendienst aan de staat' [1776; Gazette 18/3] 
couchette zn. 'bed in de trein' (1914) 
slechts een couchette 'alleen maar een slaapplaats (op een schip)' [1865; Utrechtsch 
provinciaal en stedelijk dagblad (KB) 10/7] (1914) 
-  het nachtelijk krom liggen in de couchette (in een trein) [1892; AHB 14/4] 
coulant bn. 'tegemoetkomend' (1806-09) 
in die coulante Verhandeling 'in die welwillende verhandeling' [1752; Jaerboeken 2, 1314] 
♦ coulance zn. 'coulantheid (1956) 
de coulance en vlugheid waarmede zij deze zaak behandelde [1886; Java-bode (KB) 9/2] 
(1956) 
coulisse zn. 'toneelscherm' (1830-35*) 
het uitsteeken van hoofden buiten de "coulisse" [1786; NDTW, 71] (1830-35*) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN kan aldus verbeterd worden: [1808; iWNT].} 
coupe 1 zn. 'snit' (1895) 
juiste coupe en soliede bewerking (advertentie "dames-kleedermaakster") [1862; Dagblad 
van Zuidholland en 's Gravenhage (KB) 30/3] (1895) 
coupe 2 zn. 'schaaltje' (1906) 
Deze vazen zijn 31 in getal, waaronder 15 groote 15 kleine en 4 coupes [1840; Bredasche 
courant (KB) 21/1] (1906) 
coupé zn. 'treincompartiment' (1829) 
Een Coupé met Spiegels, binnen met Geblomt Trijpt en sterk van Leer, Yser en Hout 
(beschrijving van een koets) [1700; Oprechte Haerlemse courant (KB) 12/6] (1868) 
- De drie reizigers van den coupé ('deel treinwagon voor personen') [1846; AHB 24/3] (1884) 
couperen ww. 'afsnijden; weglaten; afnemen van kaarten' (1836) 
Vnnl. om alsoo te couperen den wech 'om zo de weg af te snijden' [1615; Baselius, 118] 
(1847) 
coupeuse zn. 'modiste' (1921) 
eene JUFVROUW, bekwaam te fungeren als COUPEUSE [1860; Dagblad van Zuidholland en 's 
Gravenhage (KB) 11/5] (1921) 
♦ coupeur zn. 'kleermaker' (1898) 
Men vraagt bij een voornaam "Kleedermaker" een COUPEUR [1841; AHB 5/2] (1898) 
coupon zn. 'bewijsbon; overgeschoten stuk stof (van een rol)' (1775-76) 
450 Coupons van Fransse Billets d'Anuités (in een opsomming van effecten) [1758; 
Amsterdamse courant (KB) 12/9] (1775-76) 
- een extra schoone party Franse Kamerdoeken, Baptiste en Coupons fyn wit Haarlemmer 
gebleekt Linnen [1759; Amsterdamse courant (KB) 26/5] (1936) 
coupure zn. 'grootte waarin bankbiljetten of aandelen worden uitgegeven' (meestal mv.); 
'weggelaten passage' (1890) 
Vnnl. de voorschreve Coupure doen repareren 'de genoemde doorgraving laten herstellen' 
(spelling niet zeker) [1674; Register, 147] 
- Het stuk had gemakkelijk een paar coupures kunnen ondergaan [1848; Caecilia, 7] (1890) 
courant 1 bn. 'gangbaar' (1499) 
XII rinsch gulden current '12 als betaalmiddel geaccepteerde rijnsguldens' [1484; iMNW 
waskerse] (1499) 
♦ rekening-courant zn. 'lopende bankrekening' (1623) 
courant rekenyng 'lopende rekening' [1601; iWNT uittrekken] 
coureur zn. 'wiel-, motor-, autorenner' (1934) 
coureur 'loper' [1892; Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant (AN) 24/8] 
- coureurs 'autocoureurs' [1905; Leidsch dagblad (Ld) 16/2] (1951) 
courgette zn. 'kleine langwerpige eetbare pompoen (Cucurbita melopepo)' (1968) 
een kleur die …. het midden houdt tusschen maanlicht en teer zee-groen Courgette [1928; 
NvdD voor Ned.Indië 3/11] 
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- kleurige courgettes, die er uit zien als Spaansche pepers [1929; Nieuwsblad van het 
Noorden (KB) 28/11] 
- Courgette is een klein soort pompoen [1931; AHB 29/8] (1968) 
couvert 1 zn. 'envelop' (1627) 
onder uwe couverte 'ingesloten in een aan u geadresseerde omslag' [1617; iWNT zekerlijk] 
(1627) 
couvert 2 zn. 'eetgerei voor één persoon' (1729) 
couvert "Al ’t geen een genoodigde om zindelyk te eeten op tafel voor hem vind; als servet, 
taljoor ('bord'), mes, lepel en vork" [1720; Marin] (G) (1729) 
 
COW-CRO 
cowboy zn. 'veedrijver' (1899) 
Cow-boy 'knecht van een veehouder' [1881; NvdD 26/12] (1899) 
coyote zn. 'prairiewolf' (1912) 
Een ander zonderling dier is de "coyote" of "coati", een middelsoort tusschen vos en wolf 
[1849; Picard, 222] (1912) 
{Achter de betekenis moet in het EWN worden toegevoegd: (canis latrans) (G).} 
crack zn. 'uitblinker'  
de "crack" ('uitblinkend paard') van den Hertog van Portland [1889; Sportblad 1:1, 6/6, 6b) 
(G) 
- een portret van dezen jeugdigen "crack" (een wielrenner) [1894; Kampioen 22/6, 437] 
(1914) 
cracker zn. '(knapperig) droge biscuit'  
… Beschuit, Crackers, Vleesch en Spek [1820; Surinaamsche courant (KB) 21/2] (1955) 
- "crackers" (Bostonsche beschuit) [1835; Frijlink 1, 198] 
cranberry zn. 'duinbes of grote veenbes (Oxycoccus macrocarpos)' (1880) 
De "vaccinium hispidulum" ("cranberry") is van de lage … soort [1818; Lewis en Clarke 3, 6] 
- bezig … met cranberries te plukken [1849; De Sheboygan nieuwsbode 11/12] (1880) 
- de cranberries … en kastanjes van Noord-Amerika [1851; AHB 13/10]  
craquelé zn. 'barstjes in het oppervlak' (1948) 
Het "craquelé", met ligt-grijze, naar "jade" gelijkende opppervlakte (type Chinees porselein) 
[1856; Volksvlijt, 120] (1948) 
- het craquelé glas [1858; AHB 13/5] 
crash zn. 'spectaculair ongeval; computerstoring' (1936) 
met een crash 'met een harde klap' (bij een botsing van een auto) [1921; Limburgs dagblad 
(KB) 3/11] 
- indien het slechts één crash ('vliegtuigongeluk') voorkwam [1925; AHB 24/2] (1936) 
♦ crashen ww. 'verongelukken (van een vliegtuig); vastlopen (van computer)' (1994) 
het was gecrasht aan de andere zijde van 't vliegveld [1938; De Indische courant (KB) 4/8] 
(1994) 
- Het crashte met oorverdovend geraas (betreft vliegtuig) [1954; Nieuwe Leidsche courant 
(Ld) 3/7] 
crawl zn. 'bepaalde zwemslag' (1919) 
de zoogenaamde "crawl"-slag [1907; AHB 5/6] 
- Bij ZWEMMEN invoegen: … 100 M. Spaansche slag (trudgeon of crawl) [1911; AHB 15/12] 
(1919) 
♦ crawlen ww. 'crawlzwemmen'. Nnl. crawlen [1958; Bakker] (1958) 
met natte blonde manen "crawlde" ze haar eindspurt [1923; Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 
22/8] (1958) 
crazy bn. 'gek, dol' (1953) 
waardoor men niet dronken, maar "crazy" (gek, waanzinnig) wordt [1873; De Locomotief 
(KB) 21/5] (1953) 
- de dames … moeten crazy worden van al 't moois [1896, Elsevier 2, 354] 
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creatie zn. 'schepping' (1571) 
Mnl. die creaci dat is die sceppenis des nauels 'de creatie, dat is de schepping van de navel' 
[1485; Engelsman, 93r] (1886) 
♦ creatief bn. 'vindingrijk, scheppend, productief' (1922) 
creatief 'scheppend' in: de creatieve wijze van eigendomsverkrijging [1873; Themis, 485] 
(1931) 
♦ creatuur zn. 'schepsel; ellendig misselijk mens' (1265-70) 
creature 'schepsel' [1240; VMNW] (1265-70) 
♦ creëren ww. 'scheppen' (1575) 
creeerde ende maecte 'stelde aan en maakte' [1517; Aurelius, 257v] (1575) 
crèche zn. 'kinderdagverblijf' (1881) 
"crèches", of inrigtingen tot bakering en verzorging van hulpbehoevende jonggeboren 
kinderen [1846; Arnhemsche courant (KB) 30/1] (1881) 
credit zn. 'wat verschuldigd is, wat is toevertrouwd' (1543) 
♦ creditcard zn. 'betaalkaart, kaart waarmee op krediet gekocht kan worden' (1977) 
een credit-card van "American" [1952; Zeeuwsch dagblad (KZ) 22/3] (1977) 
crematie zn. 'lijkverbranding' (1876) 
crematie 'verbranding' [1863; Kramers, 259b] (G) 
- crematie-methode of lichaamsverbranding [1871; Suriname (KB) 7/5] (1876) 
- Onder de Duitsche Joden in Londen is "crematie" eveneens verre van onbekend [1874; 
AHB 14/4] 
♦ crematorium zn. 'Instelling voor lijkverbranding' (1910) 
een goed crematorium [1876; AHB 3/12] (1910) 
♦ cremeren ww. 'verbranden van lijken' (1943) 
verboden proeven te nemen om lijken te cremeeren [1876; De Standaard (KB) 28/4] (1943) 
creoliseren ww. 'het tot moedertaal worden van een pidgintaal' (1913) 
de "creoliseering" der taal [1900; Soerabaijasch handelsblad (KB) 20/6] (1952) 
creool zn. 'afstammeling van negerslaven; klein oorringetje' (ca. 1740) 
♦ boslandcreool zn. 'afstammeling van weggelopen slaven' (1956) 
Creolen 556 / Chinezen 29 / Indianen 764 / Boslandcreolen ± 2000 [1954; Het Nieuws (KB) 
17/12] (1956) 
- dan de Boslandcreolen [1955; Leeuwarder courant (KB) 31/10] 
crêpe zn. 'gekroesd weefsel; soort rubber, dun gekroesd papier; dunne pannenkoek' (1772) 
Vnnl. met swart Krip bedekt 'met zwart gekroesd weefsel bedekt' [1690; E.Mercurius, 84] 
(1786-93) 
♦ crêpepapier zn. 'dun gekroesd papier' (1942) 
Crinkled en Crèpe papier [1891; Boekhandel 40, 269] (1942) 
creperen ww. 'ellendig omkomen' (1786) 
overmits 11 stux van dit beestiaal … zijn gecrepeert 'omdat 11 stuks van dit vee dood 
gegaan zijn' [1717; Cape Town, C.44, 28-35] (1786) 
- gelijk den Leeuw "physice" moeste crepeeren [1720; Correspondentie, 219] 
crimineel bn., zn. 'misdadig, betreffende de misdaad; misdadiger' (1460-80) 
criminele punytie 'lijfstraf' [1452; iMNW uteseggen] 
♦ criminaliteit zn. 'misdadigheid' (1865) 
onder voorwendzel van criminaliteit [1707; E.Mercurius 1, 147] (1865) 
crisis zn. 'beslissend keerpunt; periode van ernstige stoornis' (na 1624*) 
Mnl. crisis 'doorbraak, beslissend punt' [1485; Engelsman, 134r] (na 1624*) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet zijn 1624, en niet: na 1624.} 
criterium zn. 'beslissend kenmerk, toets; soort wegwedstrijd in de wielersport' (1663) 
- "Criterium" 'zekere wedren voor paarden' [1886; NvdD 23/12] 
- Criterium voor liefhebbers 'zekere wielerwedstrijd voor amateurs' [1897; AHB 31/3] (1921) 
criticus zn. 'beoordelaar' (1698) 
Sommighe … heeten Poëten, andere Oratoren … andere Critici [1564; Cebes, B2r] (1698) 
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♦ criticaster zn. 'muggenzifter'. Nnl. criticaster 'id.' [1842; WNT Aanv.] 
van eenen Afschryver of gebrekkelyken oordeelkundigen ("Criticaster") [1789; Eichhorn 1, 
170] (1842) 
croissant zn. 'halvemaanvormig broodje van bladerdeeg' (1906) 
De "croissant" ('zeker luxe brood uit Parijs') [1868; AHB 10/4] (1906) 
cross zn. 'wedren over niet-gebaande wegen' (1929) 
het seizoen der cross-country-loopers (atletiek) [1894; Athleet 7/2] 
- cross 'zekere loopevenement' in: ter gelegenheid van den Cross in het Grünewald [1913; 
Sportblad 20, 20] (1941) 
♦ crossen ww. 'rijden in of als in een cross-country' (1962) 
wegens "crossen" gedisqualificeerd (bij paardenraces) [1920; Bataviaasch nieuwsblad (KB) 
9/8] 
- "crossen" ('wild autorijden') [1931; De Gooi- en Eemlander (KB) 16/5] (1984) 
- "crossen" 'een veldloop houden' (BN) [1949; Het vrije volk (KB) 12/12] (1962) 
- Ook in Groningen gaat men "Crossen" (athletiek) [1954; Nieuwsblad van het Noorden (KB) 
13/1] 
croupier zn. 'spelleider bij een speelbank' (1824) 
als "Croupier" 'als geheime partner van een gokker (?)' [1743; Haverkamp 8, 197] 
- Als "croupier"? 'als spelleider van een speelbank?' [1799; Schouwburg, De speeler, 26] 
(1824) 
 
CRU-CYN 
cru bn. 'ruw, grof' (1897) 
Zóó "cru" zijn wij nooit teregtgezet en kunnen dan ook niet zonder appel in dat vonnis 
berusten [1862; Navorscher, 86] (1897) 
cruciaal bn. 'van overheersend belang, doorslaggevend' (1950) 
Nu komen we aan het cruciale punt [1936; De Gooi- en Eemlander (KB) 30/5] (1950) 
cruise zn. 'vakantietocht met luxeschip' (1953) 
toeristenschepen op hun "cruises" door West-Indië [1911-12; Marineblad, 9, 819] (1953) 
- Aan de eigenlijke Cruise werd door 550 reizigers deelgenomen [1926; Vaderland 19/10] 
crux zn. 'kernprobleem, knelpunt' (1913) 
van hunne crux ('moeilijk uit te leggen plaats in tekst') … kunnen afhelpen  [1856; Gids 2, 
834] (1913) 
crypte zn. 'ondergrondse ruimte onder een kerk' (1569) 
cryptisch bn. 'verborgen, duister' (1937) 
de kryptische of ingewikkelde … besluiten [1812; Vad.lett. 1, 458] (1937) 
♦ crypto- voorv. 'in het geheim zijnde wat het tweede lid zegt' (1913) 
Crypto-Calvinisten 'mensen die in het verborgene calvinist zijn' [1701; Arnold 2, 720] (1937) 
♦ cryptografie zn. 'het schrijven van code, geheimschrift' (1824) 
CRYPTOGRAPHIE, de Konst om in Cyffer of met "Sympathetische" Inkt te Schryven 'de kunst 
om in cijfercode of met onzichtbare inkt een tekst te noteren' [1770; Buys] (1824) 
culinair bn. 'wat de keuken of de kookkunst betreft' (1847) 
cursus van "Culinaire Chimie" 'cursus in keukenchemie' [1830; Bredasche courant (KB) 13/2] 
(1847) 
culmineren ww. 'zijn toppunt bereiken' (1824) 
Vnnl. de Mane culmineerde daar 'de maan bereikte daar de hoogste stand' [1690; Fullenius, 
35] (1824) 
cultureel bn. 'op de cultuur betrekking hebbend' (1917) 
voor cultureele doeleinden [1895; Nieuw Israelietisch weekblad (KB) 11/1] (1917) 
cultus zn. 'godsverering; eredienst; overdreven aandacht' (1847) 
Aanvankelijk alleen culte als in: uiterlyke "culte", of eerbiedbewyzing, die men aan het 
Opperwezen  .. aflegt [1796; Dagverhaal 2, 407] 
- dan ook cultus in: uiterlijke Godsvereering (Cultus) [1804; Seiler,174] (1847) 
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curatele zn. 'beheer over andermans vermogen' (1546) 
in voochdien of curatele 'onder voogdij of curatele' [1543; Wielant cap.89, 103] (1546) 
curatief bn. 'de genezing bevorderend' (1847) 
een waarlijk genezend ("curatief") middel [1840; PTGeneeskunde, 225] (1847) 
cureren ww. 'genezen' (1339) 
cureren 'verzorgen, herstellen' in: curerdene 'herstelde hem' [1285; VMNW] (1351) 
curettage zn. 'reinigen met een curette' (1923) 
25 maal curettage (in Vroedvrouwenschool) [1904; Verslag scholen, 283] (1923) 
♦ curette zn. 'lepelvormig instrument waarmee inwendige organen worden schoongemaakt' 
(1847) 
een instrument, in 't Frans genoemt "Curette" [1710; Palfyn, 226] 
- Van de "curetten", om onnatuurlyke dingen uittehaelen, dienstig (paragraaftitel) [1728; 
Croissant de Garengeot, 101] (1847) 
curie 1 zn. 'eenheid van radioactiviteit' (1918*) 
welke Eenheidsmaat … "één Curie" zal worden genoemd [1912; Revue, 245] (1918*) 
{De attestatie in het EWN moet aldus gewijzigd worden: curie [1942; WNT]. In het lemma 
straling komt het woord curie niet voor.} 
curie 2 zn. 'pauselijke regering' (ca. 1844) 
Roomsche Curie [1822; Heeren 2, 890] (ca. 1844) 
curieus bn. 'merkwaardig' (ca. 1461) 
curioes 'kieskeurig, veeleisend' [1380-1400; MNW-P, Gheesteliken tabernakel] (ca. 1461) 
curriculum zn. 'levensloop; leerplan' (1899) 
in mijn "curriculum vitae" geweeven [1780; Musäus 1, 323] (1899) 
- curriculum 'leerplan' in: dat zulk een "Curriculum" met zoodanige wijdsche benaming 
verdient vereerd te worden [1840; Ts.N.Indië 2, 461] (1974) 
- curriculum 'levensloop' in: Brieven met uitvoerig curriculum [1966; De Telegraaf (KB) 13/8] 
(1984) 
cursief bn. '(van letters) schuin op de regel' (1548) 
♦ cursiefje zn. nnl. 'kort luchtig stukje in de krant' (1971) 
eerst: deze paar cursiefjes 'deze paar cursief gedrukte woorden' [1905; Op de hoogte 2, 
12/2, 116] 
- dan: een vlot geschreven "Cursiefje" [1929; Vaderland 6/12] (1971) 
cursor zn. 'aanwijzer op een computerbeeldscherm' (1980) 
springt de 'cursor' direct naar de plaats van het ordernummer [1979; Open, 198] (1980) 
cursus zn. 'leergang' (1804) 
myn tweede "Cursus" der Heelkundige Bewerkingen [1733; Ulhoorn, 165] (1804) 
♦ cursist zn. 'deelnemer aan een cursus' (1946) 
kursisten '"kategorie nihilistische vrouwen" die (in Kiev) speciale cursussen hebben gevolgd' 
[1879; Bataviaasch handelsblad (KB) 9/8] 
- "de cursisten" 'degenen die een cursus (hier: handenarbeid) volgen' [1881; NvdD 18/8] 
(1946) 
cyaan zn. 'kleurloos, zeer giftig gas (CN); blauwe kleur' (1831) 
cyangas [1827; Recensent 2, 49] (1831) 
♦ cyanide zn. 'cyaanverbinding' (1885) 
eerst: Cyaniden-kroon 'kroon van blauwe bloemen (korenbloemen)' [1830; De Thouars, 14] 
- dan: cyanide-verbindingen [1835; Berzelius 2, 432] (1885) 
cyclamen zn. 'plantengeslacht uit de sleutelbloemfamilie (Cyclamen)' (1624) 
Mnl. cyclamen 'zeker kruid' in: Cyclamen … men heetet suinebroet ('zwijnenbrood') of 
erdappel [1351; MNW-P, Herbarijs] (1624) 
- Toen nam zij eene cyclaam van den schouder der doode [1902; NvdD 11/4] (z.j.) 
cycloon zn. 'wervelstorm' (1863) 
Deze cyclone van den orkaan 'deze wervelstorm horend bij de orkaan' [1850; Bleekrode, 
1068] 
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- een hevige cycloon [1858; NRC 8/6] (1872) 
cycloop zn. '(eenogige) reus' (1561) 
Mnl. die heeten … ciclopen in latijn die maer met enen oge sien [1287; VMNW] (1561) 
cyclus zn. 'tijdkring; reeks verhalen etc.' (1663) 
Mnl. "Ciclus", spacium van etzlichen jaren in sych weder comende na sommigen getal 
'cyclus, periode van enkele jaren, bij zichzelf terugkomend na een bepaald aantal jaren' 
[1477; iMNW somich] (1824) 
♦ cyclisch bn. 'als een cyclus' (1880-84) 
de Ciclische of Circlische … calculatien omtrent het Paeschfeest 'de cyclische of circulaire 
berekeningen van de paasdatum' [1722; Amsterdamse courant (KB) 12/12] 
cynisch bn. bw. 'gevoelloos, ongeloof aan de dag leggend' (1635) 
de selve cleedinghe ende ghewoonte van leven .. waer over sy oock Cynische ghenaemt zijn 
[1621; Augustinus, 504v] (1635) 
- cynisch straf 'honds streng' [1772; Hume 6, 25] (1848) 
- met een Cynischen grimlach [1781; Stijl 9, 87] 
♦ cynisme zn. 'het cynisch zijn' (1872) 
het "Cynismus" of de "Hondsheit" der oude "Adamiten" (betreft een ketterij) [1738; Picart 6, 
195] 
- Cynismus 'zekere filosofische stroming' [1804; Van Engelen 3, 117] 
- cynisme 'zeker soort spot' in: een walgelijk cynisme van den filosoof [1821; De Boulogne, 7] 
(1872) 
♦ cynicus zn. 'cynisch persoon' (1656) 
Chiliasti ende Cinici / Ketters 'chiliasten en cynici – ketters' [1558; Franck, 69ra] (1656) 
- cynicus 'zeker soort spotter' in: de stroefheid van eenen ouden bijtenden "Cynicus" [1786; 
De Montesquieu 4, 2e stuk, 421] (1841) 
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Berzelius, J. (1834-41), Leerboek der scheikunde, vert. uit het Duits, 7 dln, Rotterdam 
Beschryvinghe (1587), Een corte beschryvinghe: van dat valsch verraet dat tot Deventer 

gheschiet is, Alkmaar 
Bidloo, G. (1719), Tooneel- poëzy, Leiden 
Biesheuvel, I. (2005), Die pelgrimage vander menscheliker creaturen, Hilversum 
Bijdr.Nat.Wet. (1826-32), Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen, Amsterdam 
Blankaart, S. (1683), De borgerlyke tafel, Amsterdam 
Bleekrode, S. (1847-52), Jaarboekje van wetenschappen en kunsten, Gorinchem 
Blik (1862), Een blik op de Nederlandsche volksschool, Amsterdam enz. 
Boekhandel (1834-1980), Nieuwsblad voor den boekhandel, 's Gravenhage 
Boekzaal (1700-1811), Maendelyke uittreksels, of de Boekzael der geleerde werrelt, 

Rotterdam en Amsterdam (deels ook D) 
Bogerman, J. (1625), Het christelijck overlijden van den … prince Mavritivs van Nassav, 

Leiden 
Bontekoe, C. (1689), Alle de philosophische, medicinale en chymische werken, 2 dln, 

Amsterdam 
Bor, P. (1617), Den oorspronck, begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen, Leiden 

(D) 
Bos, I. (1911), Zak-Gids voor het Hotel-, Restaurant- en Banketbakkersbedrijf, Amsterdam 
Bos, L. van den (= L. Sylvius) (1685), Historien onses tyds, 1669-1679, 4 dln, Amsterdam 
Boulogne, É.A. de (1821), Herderlijk onderrigt van den bisschop van Troyes, 's-Gravenhage 
Boutillier, J. (1483), Somme rurael, Delft 
Box, W. (1794), Aan het publiek, Amsterdam (EDB) 
Bramhall, J. (1649), Een schoone waerschouwinge, om sich voor de Schotsche kerck-

discipline te hoeden, vert. uit het Eng., 's-Gravenhage 
Bredero, G.A. (1972), Lucelle,  ed. C.A. Zaalberg, Culemborg (D) 
Brenk, G. van den (1752), t'Zaamenspraaken tusschen een mevrouw, banket-bakker en 

confiturier, Amsterdam 
Brief uitdaager (1759), Brief aan den uitdaager van den schryver der vaderlandsche historie, 

Amsterdam 
Brunfels, O. (1528), 12. Pandect boekelkens, z.pl. 
Bürck, A. (1840), Lodewijk Philip, koning der Franschen en zijne familie, vert. uit het Duits, 

Zaltbommel 
Burge, W. vanden (1705), Nieuwe historische en geographische reisbeschryvinge, 2 dln, 

's-Gravenhage 
Caecilia (1844-1917), Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland, 

Utrecht/Rotterdam/'s-Gravenhage (Td) 
Cape Town, Cape Town Archives Repository, South Africa, zie 

http://databases.tanap.net/cgh/ 
Carlier, A. (1676), Kruys van diamanten, Gent 
Catalogen (1550), Die catalogen oft inuentarisen van den quaden verboden boucken, 

Leuven 
Catechismus (1538), Catechismus, dat is de groote kinderleere, Antwerpen 
Cebes (1564), Cebetis des thebaenschen philosoophs tafereel, Antwerpen 
Charriere, J. de la (1694), Nieuwe operatien der chirurgie, vert. uit het Frans, Amsterdam 
CHN, Compilatiecorpus Historisch Nederlands 1.0: ambtelijke teksten 1250-1800, zie 

http://www.diachronie.nl/corpora/chna 
Cluchten (1950), Vier excellente cluchten, red. J. Mak , Antwerpen (D) 
Colloquium (1969), Verslag van het derde colloquium van hoogleraren en lectoren in de 

nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten (5-9 sept. 1967), Den Haag 
Consideratien (1666), Consideratien op de deductie en declaratie van oorlogh etc., 

Rotterdam 
Coornhert, D.V. (1579), Iustificatie des magistraets tot Leyden in Hollandt, Leiden 
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Copye (1644), Copye uyt seker missive, ghesonden aen sijne koninckl: majest. van 
Denemarken, Noorwegen, etc., z.pl. 

Corespondentie (1720), Secreete corespondentie over de provinciaale compagnie tot 
Utrecht, z.pl. 

Cornelissen, N. (1837), Levens-schets van heer en meester J.J. Raepsaet, Gent 
Coxe, W. (1793), Reizen door Switserland, 3 dln, Utrecht/Rotterdam (EDB)  
Cramer, A. (1822), De bogchels mijner luimen, 2 dln, Amsterdam 
Cramer, A. (1824), Waarheid door gekheid omsluijerd of wat wordt van Parijs gezegd, 

Amsterdam 
CRM 14, Corpus Van Reenen-Mulder, zie: http://www.diachronie.nl/corpora/crm14 
Croissant de Garengeot, R. (1728), Nieuwe verhandeling over de nutste instrumenten der 

chirurgie, Amsterdam 
Cuypers, P., en G. Cuypers (1713), Tractaet van grondt-proceduren, Brussel 
Dagverhaal (1796-98), Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering, 9 dln, 

's-Gravenhage (EDB) 
Defauconpret (1816), Vijftien dagen te Londen, Leeuwarden 
EC, krant toegankelijk via http://archiefeemland.courant.nu/ 
EcSocTs (1947-2004), Economisch en sociaal tijdschrft, Antwerpen 
EDB, boek toegankelijk via http://www.delpher.nl/nl/boeken 
Edwards, B. (1794-1799), Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche 

volkplantingen in de West-Indiën, 6 dln, Haarlem (EDB) 
Eerstelinck (1647), Eerstelinck der vrede of ophoudinghe van vyandtschap, z.pl. 
Eichhorn (1789), Inleiding in het Oude Testament, 4 dln, vert. uit het Duits, 2e dr., 

Utrecht/Amsterdam 
Elsevier (1891-1940), Elseviers geïllustreerd maandschrift, Amsterdam 
Elsken, J. van den (1789), Versamelinge der brieven van den heer Keuremenne, 5e dr., 

Bonn 
E.Mercurius (1690-1756), (Nederlands gedenkboek of) Europische Mercurius, Amsterdam/ 

's-Gravenhage 
Emmius, U. (1603), Den David-Jorischen geest in leven ende leere, 's-Gravenhage 
Engelen, C. van (1804), Bydragen tot de kennis der aardrykskunde, etc., dl.3, Utrecht 
Engelsman, B. (2009), Van den proprieteyten der dinghen (uitgave in de DBNL van de editie 

van 1485, Haarlem) (D) 
Eusebius Pamphili (1534), Die historie diemen heet Ecclesiastica, Antwerpen 
Exemplarys (1574), Exemplarys oft Copie vande oepene brieffuen onssheeren des Conincx, 

Brussel 
Flacius, M. (1633), Catalogus ofte naem-register, dl 1, Hoorn 
Franck, S. (1558), Chronica, tijtboeck ende gheschietbibel, Emden 
Frijlink, H. (1835), Licht en schaduw uit het menschelijk leven, 2 dln, Amsterdam 
Froissart, J. (1898), Cronyke van Vlaenderen, dl.1, Gent (D) 
Fuchs, L. (ca. 1550), Den nieuwen herbarius, dat is, dboeck vanden cruyden, Basel 
Fullenius, B. (1690), Nodig berigt, Franeker 
Gage, T. (1682), Nieuwe ende seer naeuwkeurige reyse door de Spaensche West-Indien, 

Utrecht 
Gazette (1758–1809), Gazette van Gend, Gent 
Goesin, P.F. de (1802), Beschryving van de schilderyen en beelden …, Gent 
Graauwe mannetje (1820), Het graauwe mannetje, of de dwaasheden van den dag, 

Amsterdam 
Greenhill, W. (1732-36), Verklaring over de profetie van Ezechiel, 4 dln, vert. uit het Eng., 

's-Gravenhage 
Groskamp-Ten Have (1940), Hoe hoort het eigenlijk?, 4e dr., Amsterdam 
Hantvesten (1613), Hantvesten priuilegien willekeuren ende ordonnantien der stadt 

Aemstelredam, z.pl. 
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Heeren, A. (1822), Handboek der geschiedenis van de staatsgesteldheid van Europa, vert. 
uit het Duits, 2 dln, Zutphen 

Herbarius (1504-10), Den herbarius in Dyetsche, Antwerpen 
Hermes, J. (1810), Geschiedenis van den heer Leopold Kerker, vert. uit het Duits, dl 1, 

Haarlem 
Herp, H. (1607), Den spieghel der volmaecktheydt, Antwerpen 
Hippocrates (1565), Van die wonden int hooft, Antwerpen 
HMercurius (1650-90), Hollandtsche Mercurius 33, Haarlem 
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Hoeven, W. van der (1714), De vermomde minnaar, Amsterdam 
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Hooiberg, T. (1843), A complete pocket-dictionary of the English and Dutch languages, 2 dln, 

Dordrecht (1847) 
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Houwaert, J.B. (1578), Milenus clachte; gedrukt 6-11-1577, Antwerpen 
Hubner, J. (1745), Vervolgen tot de staatkundige historien, 8 dln, Leiden 
Hume, D. (1769-74), Historie van Engeland, vert. uit het Engels, 8 dln, Rotterdam 
Indicateur (1779-1787), Den Vlaemschen indicateur ofte Aen-wyser der wetenschappen, 

Gent 
Ingenieur (1886-), De ingenieur, 's-Gravenhage (Td) 
Instructie (1616), Instructie ende ordonnantie tot vervoordinghe vande catechisatie in het 

bisdom van Antwerpen, Antwerpen (WorldCat) 
Jaarboekje (1847-52), Jaarboekje van wetenschappen en kunsten, door S.Bleekrode, 

Gorinchem 
Jaerboeken (1746-98), Nieuwe Nederlandsche jaarboeken (of: jaerboeken), 

Leiden/Amsterdam 
Janus (1795-98), Janus verrezen, Utrecht (EDB) 
Joncktys, D. (1641),Hedensdaegse Venus en Minerva of twist-gesprek tusschen die zelfde, 

Dordrecht (D) 
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Utrecht enz. 
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Le Lorrain, abbé de Vallemont, P. (1704), Vallemonts historie-saal, dl.3, Leiden 
Leurechon, J. (1641), Mathematische vermaecklyckheden, 3 dln, vert. uit het Frans, 2e dr., 

Arnhem 
Le Vacher de la Feutrie, A., e.a. (1768-71), Heelkundig woordenboek, 3 dln, 's Gravenhage 
Lewis, M., en Clarke, W. (1816-18), Reize naar de bronnen van den Missouri etc., 3 dln., 

Dordrecht 
Linschoten, J.H. van (1596), Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea etc., 
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Merwede, M. van der (1651), Uyt-heemsen oorlog ofte Roomse min-triomfen, Den Haag 
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Meteren, E. van (1647), Historien der Nederlanden, Amsterdam 
Meusevoet, M. (1607), Een waerachtigh ende volcomen verhael, van de gheheele 

procedueren,  ghehouden teghen ... Garnet, vert. uit het Eng., Alkmaar 
Molière (1672), Klucht van George Dandin, z.pl. 
Monckhoven, D. van (1862), Eenvoudige handleiding tot de photographie op collodium, 

Gouda 
Montesquieu, C.-L. de Secondat (1783-87); De geest der wetten, 4 dln, Amsterdam (EDB) 
Mulder, G. (1842), Scheikundige onderzoekingen 1, Rotterdam 
Musäus, J.K.A. (1780-81), Physiognomische reizen, 2 dln, Utrecht 
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NGids (1886-1943), De Nieuwe Gids, Amsterdam (D) 
Nieuhoff, J. (1681), Zee en lant-reize, Amsterdam  
Nieuwentijt, B. (1715), Het regt gebruik der werelt beschouwingen ter overtuiginge van 

ongodisten en ongelovigen, Amsterdam 
Nolet de Brauwere van Steeland, J. (1843), Een reisje in het noorde, Leuven 
NRC, Nieuwe Rotterdamsche Courant, zie KB 
NTvG (1857-), Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde, Amsterdam 
NvdD, Het nieuws van den dag, zie KB  
NvdD voor Ned.Indië, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, zie KB  
N.Verh.KNI (1827-1848), Nieuwe verhandelingen der eerste klasse van het Koninklĳk-

Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, 
Amsterdam 

Olivier-Schilperoort, T. (1837), Herinneringen uit Engeland, 2 dln, Kampen 
Onze tijd (1848-65), Onze tijd, merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, Amsterdam 
Op de hoogte (1903-39), Op de hoogte, maandschrift voor de huiskamer, Amsterdam 
Open (1969-96), Open, vaktijdschrift voor bibliothecarissen etc., Deventer 
Ordinantie (1578), Ordinantie ende nieuwe declaratie … des Conincx, Antwerpen 
Ordinantie wacht (1578), Ordinantie opt stuck vander wacht, Antwerpen 
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Ordonnantie (1556), Ordonnantie ende Edict des Conincks van Spaengne/Engelandt, 
Nijmegen 

Overzieninge (1739), Overzieninge van het onderzoek of antwoord op een libel, 
's-Gravenhage 

Palfyn, J. (1710), Nauwkeurige verhandeling van de voornaemste handwerken der 
heelkonst, Leiden 

Paracelsus, T. (1556), Die groote chirurgie, vert. uit het Duits, Antwerpen 
Paré, A. (1547), Een suuerlick tractaet, vert. uit het Frans, Antwerpen 
Paré, A. (1592), De chirurgie, vert. uit het Frans, Dordrecht 
Patridge, J. (1689), Mene mene tekel upharsin, Amsterdam 
Pertcheval, J. (1948), Den camp vander doot, ed. Gilbert Degroote en A.J.J. Delen, 

Antwerpen/Amsterdam (D) 
Phoonsen, J. (1677), Berichten en vetoogen, raackende het bestier van den omslagh van de 

wissel-banck, Amsterdam 
Picard, H. (1849), De globe, keur van reisverhalen etc. 9, dl.1, Amsterdam 
Picard, L.B., en C. van der Vijver (1816), De gebroeders Philibert, Aalst 
Picart, B. (1727-38), Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-

zeden en gewoontens enz., 6 dln, Amsterdam enz. (D) 
Pichler, J. (1789), Manier om geneeskundige voorschriften voor te schryven, Amsterdam 

(EDB) 
Piementel, D. de (1588), Breeder verclaringhe, z.pl. 
Piemontois, A. (1561), De Secreten, Antwerpen 
Pigray, P. (1623),  Cort begrĳp van de leere der medicĳne ende chirurgĳe, Dordrecht 
Placcaet (1568), Placcaet van geen verstant noch correspondentie te houden, noch hulpe 

ende bystant te beewĳsen den rebellen, Delft 
Platina, B. (= B. de' Sacchi) (1650), 't Leven der roomsche pauzen, vert. uit het Latijn, 2 dln, 

Amsterdam 
Poppe, J. (1805-08), De physische kindervriend, 2 dln, Gorinchem 
Propositie (1636), Propositie. ghedaen by de keyserl. majesteyt, 's-Gravenhage 
Prysvraagen (1781), Prysvraagen voorgesteld in de algemeene vergaderingen des 

oeconomischen taks van de Hollandsche maatschappye der weetenschappen te 
Haarlem, Haarlem (EDB) 

PTGeneeskunde (1822-56), Practisch tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang, 
Gorinchem 

PZC, Provinciale Zeeuwse courant, zie KZ 
Ravelyn, H. (1830), Luimige nachtwaken, vert. uit het Engels, Leeuwarden 
Recensent (1806-50), De recensent, ook der recensenten, Amsterdam 
Register (1524-1780), Register van Holland en Westvriesland (of: Resolutien van de Heeren 

Staaten van Holland en Westvriesland), 's-Gravenhage 
Revue (1896-1936), De Hollandsche revue, Haarlem (Td) 
Revue Sporten (1907-34); De revue der sporten, z.pl. (Td) 
Reyd, E. van (1626), Voornaemste geschiedenissen inde Nederlanden ende elders 

beschreven, Arnhem 
Reygersbergen, J. (1644), Chroniik van Zeelandt, 2 dln, Middelburg 
Reyneke van Stuwe, J. (1927), "Krach": roman uit de handelswereld, 2 dln, Amsterdam 

(EDB) 
RIAB (1798), Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig 

Hollandsch gewest, dl.10, 's-Gravenhage (Td) 
Richardson, S. (1756-57), Historie van den ridder-baronet, Karel Grandison, 7 dln, 

Harlingen/Amsterdam 
RK, krant toegankelijk via http://roermond.x-cago.com/kranten/searchs.do 
Ruscelli, G. (1558), Die secreten vanden eerweerdighen heere Alexis Piemontois, 

Antwerpen 
Ruyters, D. (1623), Toortse der zee-vaert, Vlissingen 
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Salmon, T. (1731), Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren, vert. 
uit het Engels, dl.3, Amsterdam 

Salverda de Grave, J. (1897), 'Bijdragen tot de kennis der uit het Fransch overgenomen 
woorden in het Nederlandsch 2', in: TNTL 16, 81-104 

Salwechter, J. (1551), Dboeck van exceptien inden rechte, Antwerpen 
Sandifort, E. (1765-75), Natuur- en genees-kundige bibliotheek, 11 dln, 's-Gravenhage 
Schouwburg (1799) Algemeene spectatoriaale schouwburg, dl.8, Amsterdam (EDB) 
Schuyt-praetje (1668), Schuyt-praetje gehouden tusschen een Haagenaer, etc., Middelburg 

(1698) 
Seiler, G.F. (1804), Bijbelsche uitlegkunde, Leiden 
Serlio, S. (1553), Den eersten boeck van architecturen, Antwerpen 
Sidrac (1936), Het boek van Sidrac in de Nederlanden, ed. J. van Tol, Amsterdam (D) 
Soc.Gids (1916-38), De socialistische gids, Amsterdam (Td) 
Soenius, G. (1724), Mengelzangen … voor het clavecimbaal en de stem, violoncello, violino, 

flauto etc., Haarlem 
Solemniteyten (1666), Solemniteyten ende ceremonien ... Don Francisco de Movra etc., 

Gent 
Spectator (1856-1908), De Nederlandsche spectator, Arnhem/'s Gravenhage 
Sportblad (1889), Het sportblad, Velp 
Sportblad (1913), Het sportblad, Amsterdam (Td) 
Sporten (1907-34), De revue der sporten, Amsterdam (Td) 
Stapel (1505), Die moderacie vanden stapel, z.pl. 
Starkey, G. (1687), Pyrotechnia ofte vuur-stook-kunde, vert. uit het Eng., Amsterdam 
Stijl, S. (1774-83), Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen 

en vrouwen, 10 dln, Amsterdam/Harlingen (D) 
Stock, G. vanden (1676), Motif voor den eerw: Heere Gerardus Berckhans, z.pl. 
Studiën (1868-1941), Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, 

's-Hertogenbosch (Td) 
Swaanenburg, W. van (1727), De vervrolykende Momus, of koddige berisper, Amsterdam 

(D) 
Td, tijdschrift toegankelijk via http://www.delpher.nl/nl/tijdschriften 
Teenstra, M. (1836-37), De Nederlandsche West-Indische eilanden, 2 dln, Amsterdam 
Teenstra, M. (1846), Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen, 

3 dln, Groningen 
Themis (1839-1938), Themis: regtskundig tijdschrift, 's-Gravenhage 
Thouars, G. de (1830), Vaderlandsche harptoonen, voor mijne lot- en leedverwanten, 

Amsterdam 
TNGP (1834-45), Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie, Amsterdam/Leiden 
Toussaint, A. (1847), Diana, Amsterdam 
Trigland, J. (1615), Christelycke ende nootwendighe verclaringhe, z.pl. 
Ts.Nijverheid (1823 – 1892), Tijdschrift … ter bevordering van Nijverheid, Haarlem 
Ts.N.Indië (1838-1901), Tijdschrift voor Neerland's Indië (later Nederlandsch-Indië), 

Batavia/Groningen 
Tulp, N (1650), De drie boecken der medicijnsche aenmerkingen, Amsterdam 
Tuuk, H.N. van der (1861), Bataksch-Nederduitsch woordenboek, Amsterdam 
Tweeden placaet (1629), Tweeden placaet-bovck inhovdende diversche ordonnancien, 

edicten, ende placaeten, Gent 
Ulhoorn, H. (1733), Tweede vertoog, over het ongemak van de spina bifida, Amsterdam 

(1804) 
Vaernewijck, M. van (1560), Vlaemsche audvremdicheyt, Gent 
Valmont de Bomare, J. (1767), Algemeen en beredenerent woordenboek der natuurlyke 

historie, 2 dln, Dordrecht 
Vandewalle, L. (1854), Schets van Belgies toestand, Gent 
Venator, A.T. (1612), Een besonder tractaet van de voornaemste leer-stucken, z.pl. 
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Venator, A. (1611), Een claer ende doorluchtich vertooch van d'Alckmaersche kerckelicke 
gheschillen, z.pl. (D) 

Verheiden, J. (1603), Af-beeldingen van sommighe in Godts-woort ervarene mannen, 
's-Gravenhage 

Verslag scholen (1904), Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen, 
z.pl. 

Verzameling stukken (1784), Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener 
commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam, 6 
dln, Dordrecht/Rotterdam (EDB) 

Vierlingh, A. (1920), Tractaet van dyckagie, eds. J. de Hullu en A.G. Verhoeven, Den Haag 
(D) 

Vogel, Z. (1743), Verhandeling van alle soorten der breuken, Utrecht 
Volkman(n), J. (1773-74), Reis-boek door Italiën, 6 dln, Utrecht 
Volksvlijt (1856), De volksvlijt, tijdschrift voor nijverheid etc., Amsterdam 
Vóór-wereld (1820-1821), Magazijn der vóór-wereld, vert. uit het Duits, Amsterdam 
Voragine, J. de (1478), Dat winterstuc vanden passionael, Gouda 
Voute, R. (1792) Korte beschouwing van den daadlyken toestand van den theehandel, 

Amsterdam (EDB) 
Vriend (1827-42), De vriend des vaderlands, Amsterdam 
Vries, S. de (1703), Kort begryp ... van allerley onlanghs uytgekoomene boecken, Utrecht 
Wa(d)ding, P. (1649), Twee brieven etc., vert. uit het Duits, Amsterdam 
Walaeus, A. (1627), Censvre, Leiden 
Watts, I. (1761), Logica, vert. uit het Engels, 's-Gravenhage 
Wetten Ypre (1535); De wetten costumen kueren ende statuten vander sale ende casselrie 

van Ypre, Antwerpen 
Weyerman, J.C. (1712), De gehoornde broeders ofte vrouwelyk bedrog, Amsterdam 
Weyerman, J.C. (1722-23), Den Amsterdamschen Hermes 2 dln, Amsterdam (D) 
Weyerman, J. (1724-26), Den ontleeder der gebreeken, 2 dln, Amsterdam 
Wielant, F. (1995), Verzameld werk. I. Corte instructie in materie criminele, ed. J. Monballyu, 

Brussel 
Wigand, J., en F. Naegele (1822-26), De geboorte van den mensch, 3 dln, Amsterdam 
Wolff, C. (1738-39), Grond-beginzelen van alle de mathematische weetenschappen, vert. uit 

het Duits, 3 dln, Amsterdam 
Ysselsteyn, M. van (1938), In den doolhof, Leiden 
Zaaken (1788-1799), Zaaken van staat en oorlog, Amsterdam (EDB) 
Zaalberg, J., en A. van Campen (1854-56),  Bibliotheek voor buitenlandsche theologie 3 dln, 

Deventer 
 


