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Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN1 
 
2. ba – byte 
 
 
Jan Luif 
 
 
1. Inleiding 
 

In 2010 heb ik in Trefwoord een lijst gepubliceerd met woorden uit het Etymologisch 
Woordenboek van het Nederlands (EWN), beginnend met A, waarvoor ik vooral met behulp 
van internet oudere dateringen gevonden had2. Hierbij presenteer ik een lijst met oudere 
dateringen voor woorden beginnend met B. 

 
Deze lijst is op enkele details na hetzelfde ingericht als de lijst met A-woorden. Van 

elk opgenomen lemma worden eerst de woordvorm, de woordsoort, de betekenis en tussen 
haakjes de oudste datering gegeven zoals die in de gedrukte versie van het EWN vermeld 
zijn. Daarna volgt, als die er is, een attestatie met een oudere datering dan die van het EWN, 
voorzien van een bronvermelding, plus tussen haakjes de datering van het overeenkomstige 
woord in het EWN. Als de nieuwe attestatie stamt uit een fase van het Nederlands (onl., mnl. 
of vnnl.) die ouder is dan die van de oudste attestatie in het EWN, wordt dat vermeld. 

De toevoeging van de corresponderende datering van het EWN tussen haakjes is 
nieuw. In de A-lijst leek me de aanduiding van de oudste datering uitsluitend achter de 
lemma-aanduiding voldoende. Maar het is heel goed denkbaar dat een nieuw gevonden 
oudste datering van een woord helemaal niet correspondeert met de oudste datering in het 
EWN. Om een simpel voorbeeld te geven. In het EWN stamt de eerste attestatie van het 
woord alligator uit 1734 met als vorm alligador, maar in mijn A-lijst komt een oudere 
attestatie uit 1730 voor met alligators, meervoud van alligator, een vorm die we in het EWN 
pas voor het eerst in 1764 aantreffen. Volgens de nieuwe opzet had dus wel achter de 
lemma-aanduiding "(1734)" gestaan, maar aan de nieuw gevonden oudste datering, uit 
1730, zou "(1764)" zijn toegevoegd. 

Soms is overigens een nieuwe "oudste datering" op het oog even oud als de oudste 
datering van het EWN, of zelfs jonger. Dat kan het geval zijn bij een correctie op die laatste 
attestatie, bijvoorbeeld omdat de vorm of de betekenis daarvan niet correct zijn, of omdat de 
datering van het EWN onjuist is. 

Ook nu zijn weer oudere dateringen binnen de ontwikkeling van een woord 
opgenomen. Vaak als ik van een interessante nieuwe betekenis of een duidelijk nieuwe vorm 
van een woord een oudere datering vond dan die welke het EWN opgaf, heb ik die met 
bronvermelding opgenomen na een liggend streepje, steeds met tussen haakjes de datering 
van de corresponderende vorm of betekenis in het EWN. Soms ook gaat het om een vorm of 
betekenis die ik de moeite waard vond, maar het EWN blijkbaar helemaal niet. Dan is er 
uiteraard geen datering uit het EWN tussen haakjes. De selectie van die tussenliggende 
vormen is tamelijk subjectief gebeurd. Want wat interessant is, is voor discussie vatbaar. 
Ook over "duidelijk nieuw" zullen de meningen verdeeld zijn. Ik ben in deze lijst tamelijk 
royaal geweest in het opnemen van tussenliggende vormen uit de geschiedenis van een 
woord. Als ik het idee had dat een attestatie, hoewel strikt genomen een doublure, toch 
informatief was (bijv. over het gebied waarin een woord in gebruik was), heb ik niet 

                                                
1 In dank dr. Ike van Hardeveld voor haar deskundige assistentie bij het interpreteren van enkele 
lastige passages in de citaten die ik gebruikt heb. Ook dr. Jan Louman, die mij behulpzaam is geweest 
bij mijn verantwoording van het gebruik van de resoluties van de Staten van Holland, ben ik veel dank 
verschuldigd. Eventuele onjuistheden komen overigens geheel voor mijn rekening. 
2 J. Luif 'Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN: 1. aak-azijn' in: Trefwoord 2010. 
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geaarzeld die op te nemen. Tenslotte maken op internet een paar bladzijden meer of minder 
niet uit. Overigens heb ik me daarbij wel de beperking opgelegd (die ook in andere gevallen 
gold) dat het zoeken naar een nieuwe datering binnen een redelijke tijd afgerond moest 
kunnen worden. 

Na de oudere datering(en) volgt ten slotte soms tussen accolades een correctie op de 
tekst van het EWN. In een enkel geval is die verbetering van belang voor de datering uit het 
EWN die ik tussen haakjes overneem. In dat geval is die datering van een asterisk voorzien. 

 
Bij het zoeken naar oudere dateringen heb ik in het algemeen de uitgangspunten 

gehanteerd die in het EWN in acht werden genomen. Bij kopieën van oudere teksten die niet 
als min of meer wetenschappelijk verantwoorde edities zijn te beschouwen, wordt als 
datering die van de kopie aangehouden, in elk geval vanaf het Middelnederlands. Alleen bij 
het Oudnederlands en in uitzonderingsgevallen ook bij een enkele latere attestatie wordt de 
datum van de oorspronkelijke tekst vermeld, met daarachter de datering van de kopie. 

In dit verband is er één uitgave die een nadere toelichting verdient. Dat is de gedrukte 
versie van de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland (zie Register in de 
literatuurlijst), waarvan de Universiteitsbibliotheek Gent een serie exemplaren bezit die door 
Google zijn gescand en op internet gezet. Circa 1669 werd besloten de registers van 
resoluties (vanaf 1572) te drukken3. Het resultaat geldt als betrouwbare, woordelijke 
weergave van de besluiten zoals deze in een bepaald jaar genomen zijn. Die 
betrouwbaarheid betreft echter niet de spelling. De spelling is die van de klerk of zetter in het 
jaar waarin de tekst vermenigvuldigd werd, en dat kan, als het om de oudste delen gaat, 
decennia later zijn dan het tijdstip van opstellen. Ik zal dat tot uitdrukking brengen door aan 
de oorspronkelijke datering toe te voegen: "spelling niet zeker". 

Op één punt wijk ik af van de uitgangspunten van het EWN. Bij een chronologische 
ordening van dateringen geef ik "van-tot"-dateringen (bijv. 1390-1410) een plaats op basis 
van het laatst genoemde jaartal (hier dus 1410) omdat dat het enige jaar tussen beide 
uitersten is waarin het betreffende woord zeker al voorkwam. 

 
Ook nu geldt weer dat elke nieuw gevonden oudste datering, een voorlopige is. Er 

worden op internet voortdurend nieuwe bronnen toegankelijk gemaakt, en ook de 
zoekmethoden worden langzamerhand beter, zodat het vrijwel altijd een illusie is te menen 
dat de oudste datering voor een bepaald woord nu wel gevonden is. Overigens zijn er 
inmiddels belangrijke vindplaatsen voor dateringen die niet meer vernieuwd worden. Van alle 
nieuwe dateringen die ik gevonden heb, komt ca. 35% uit de historische woordenboeken 
(inclusief MNW-R en MNW-P). En die woordenboeken worden minstens voorlopig als 
voltooid beschouwd. Veel nieuws uit die hoek valt er dus niet meer te verwachten. Het 
tegengestelde is het geval met andere boeken e.d. die op internet gezet worden. Daaraan is 
ca. 40% van mijn attestaties ontleend (de resterende 25% komt uit kranten). Ik verwacht dat 
de stroom teksten via Google Books en zeker via andere (zorgvuldiger bewandelde4) wegen 
nog lang zal aanhouden. Er is dus geen reden nog "even" te wachten met vroegere 
dateringen tot (vrijwel) alles op internet staat5. 

 
Ik heb de oudere dateringen van deze B-woorden verzameld tussen 1 augustus 2010 

en 15 augustus 2012. Het laatste halfjaar van deze periode heb ik besteed aan het nogmaals 
doorlopen van alle woorden aan de hand van de inmiddels nieuw gepubliceerde scans van 
Google Books en de nieuwe kranten die de Koninklijke Bibliotheek nog op internet gezet 
had. Ook heb ik gebruik gemaakt van de recent gelanceerde dateringswebsite Kronos 

                                                
3 Zie: http://tinyurl.com/8m2mlga, met name het onderdeel Inhoud en structuur van het archief op de 
website van het Nationaal Archief (www.gahetna.nl). 
4 De wijze waarop Google scans van boeken op internet zet, munt niet uit door zorgvuldigheid. Zie 
daarvoor: D. Brückner 'Google 'Bücher aus dem Blickwinkel des Lexikographen' in: Trefwoord 2012. 
5 Ik betreur het overigens wel dat ik nog geen gebruik kon maken van het nieuw te ontwikkelen "portal" 
voor Nederlandstalige teksten Nederlab, waarvan eind 2013 een eerste versie wordt gelanceerd.  
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(http://www.zoekkronos.nl), zij het met enige voorzichtigheid omdat ik niet altijd kon 
vaststellen of de gepubliceerde tekst gebaseerd was op een oude kopie of op een origineel. 

 
Net als bij de lijst met A-woorden heb ik weer boeken die ik via de Digitale Bibliotheek 

voor de Nederlandse Letteren gevonden heb, gemarkeerd met "(D)" achter de 
titelbeschrijving. Boeken gevonden via de website van Early Dutch Books Online zijn te 
herkennen aan de toevoeging van "(EDB)". Ook nu heb ik overigens weer enkele attestaties 
via andere wegen dan internet gevonden, bijv. door in de bibliotheek van de Universiteit van 
Amsterdam te zoeken naar oudere drukken dan die welke door Google gescand waren. De 
terugvindbaarheid van de kranten heb ik geprobeerd te verbeteren door steeds achter de titel 
van de krant tussen haakjes een korte aanduiding te geven van de website waar deze krant 
in gescande vorm te vinden is6. Die aanduiding wordt verklaard in de literatuurlijst.  

 
Ook bij de B-woorden heb ik weer gebruik mogen maken van de lijst met correcties 

en oudere dateringen die prof.dr.J.Gerritsen mij heeft toegestuurd. Ik heb de gebruikte 
dateringen en correcties gemarkeerd met "(G)". Een bijdrage van dr.J.Posthumus aan de 
door mij toegevoegde correcties op het EWN is te herkennen aan "(P)". 
 
 
2. Woordenlijst 
 
Bij advertenties is niet altijd de typografische variatie helemaal weergegeven. 
 
BA-BAD 
ba 1 tw. 'uitroep van afkeer' (1600) 
Ba Pater 'zeker, pater' [1566; iWNT wiegen] (1600) 
baadje zn. 'Indisch kledingstuk, kledingstuk van zeelieden' (1676) 
2 peyen, 2 baytjens ... tot cleedingh voor de slaven aldaer [1660; Van Riebeeck 3, 407] 
(1676) 
baai 1 zn. 'inham van de zee' (15e eeuw) 
- baey 'baai' [1598; iWNT] 
baai 3 zn. 'baaitabak' (1860*) 
163 Vaten Oude Verginy Baay Tabaksbladen [1757; Amsterdamse courant (KB) 9/7] 
- zuivere Baay [1810; Vriesche courant (KB) 23/2] (1860*) 
- de Heere-Baai ..., de Blanke ... en de gewone Baai [1822; LC 18/10] 
{De datering van de attestatie in het EWN moet zijn: 1836.} 
baaierd zn. 'ongevormde elementen; chaos' (1625) 
bayert 'warboel' [ca. 1612; iWNT] (1638) 
baal zn. 'zak voor handelswaar; hoeveelheid die erin gaat' (1305) 
- Van elker bale amandelen, rijs iof comijns 'van elke baal amandelen, rijst of komijn' [1343-
60; iMNW comijn] (1427) 
- ider baal 'iedere baal' [1628; iWNT los I] 
baar 1 zn. 'draagtoestel' (1240) 
Onl. bāra 'draagbaar' in: uor thiner báren 'voor je baar' [1151-1200; ONW] 
- Ick sel de baar neersetten [1617; iWNT god] (1688) 
                                                
6 Een ernstig probleem was dat de URL van de website van een dag- of weekblad soms zijn 
geldigheid verloren bleek te hebben. Vaak was met enig zoeken dezelfde informatie op een andere 
website te vinden. In een enkel geval bevatte de nieuwe website een afwijkend zoekprogramma, 
waardoor oude zoekresultaten niet zonder meer repliceerbaar waren (dat leek bij De Groene 
Amsterdammer het geval). Maar het kwam ook voor dat de informatie niet goed meer via internet 
terug te vinden was (mij is dat met de Waasland-kranten, zoals het Nieuwsblad van Temse, 
overkomen; zie de lijst met A-woorden onder avocado, een woord waarvan nu overigens via de KB-
krantensite oudere attestaties te vinden zijn). 
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baar 3 zn. 'staaf' (1341) 
bare 'scheidingsbalk' in gelijc datmen speelt ter baren 'zoals men een wedloop tegen elkaar 
houdt' [1317-25; iMNW] 
baard zn. 'haar op kin en wangen' (1201-25) 
bart 'baard' in: vendidit waltero bartde terram 'hij verkocht aan Wouter Baard het land' [1210; 
VMNW] 
baat zn. 'voordeel, winst; genezing' (1254*) 
arde clene bate 'heel weinig voordeel' [1240-60; VMNW] 
{De oudste datering in het EWN (1254) moet gewijzigd worden in: 1300-25. Het Latijnse 
origineel waarvan de mnl. tekst uit 1300-25 een vertaling is, stamt uit 1254.} 
babbelen ww. 'aanhoudend praten' (1530) 
- Die Hypocriten … babbelen … all zonder noodt 'schijnheiligen kletsen zonder noodzaak' 
[1557; iWNT nood] (1784)  
♦ babbel zn. 'gezellig praatje; praat, verhaal' (1872) 
Babbel, ofte babbelinge '(het) babbelen' [1648; Hexham] 
- die zo veel babbels heeft [1770; Koopman 2, 328] (1914) 
♦ babbelaar zn. 'soort snoepgoed' (1865-70) 
Een Babbelaer 'een kletser' [1648; Hexham] 
- 1 Trommel met Babbelaars (spelling niet zeker) [1777; Register 2, 1258] (1865-70) 
- De babbelaars zijn lekker en goedkoop [1800; Van Woensel, 159] 
♦ babbelbox zn. 'telefoonlijn waar meerdere mensen tegelijk met elkaar verbonden zijn' 
(1990) 
Babbelbox 'telefoonservice "om wildvreemden met elkaar te laten communiceren"' [1988; 
Leidsch dagblad (Ld) 19/5] (1990) 
♦ babbelziek bn. 'te praatlustig' (1879) 
babbelzieke en godslasterende Ketters [1754; Bower 2, 333] (1879) 
baboe zn. 'oppasster, (kinder)meid' (1866) 
de "baboe" van het kind [1850; RegtNI 2, 28] (1866) 
baby zn. 'zuigeling, klein kind' (1875) 
voor het onderhoud zyner vrouw en hetgeen er verder volgt — de "babies" [1852; De 
Curaçaosche courant (KB) 31/1] (1875) 
- ... had mijnheer de baby op zijn schoot [1869; Provinciale Overijsselsche en Zwolsche 
courant (KB) 25/8] 
♦ babyboomer 'iemand die geboren is tussen het eind van de Tweede Wereldoorlog en 
1960' (1988) 
zij is ook een babyboomer [1987; De waarheid (KB) 24/11] (1988) 
♦ babysitter zn. 'oppas' (1953) 
"baby-sitter" [1948; Leidsch dagblad (Ld) 29/12] (1953) 
♦ babysitten ww. 'als babysit optreden' (1976) 
"Baby-sitten" [1948; Leidsch dagblad (Ld) 29/12] (1976) 
baccalaureaat zn. 'laagste academische graad (onder andere in Engeland, Frankrijk en 
Amerika)' (1599 en 1824) 
eerst Bacalaris in de rechten [1567; Nomenclator 521a] (1599) (G) 
- en de afleiding baccalaureaetschap [1631; iWNT baccalaureaat] (1824) 
- dan het "baccalaureaat" der Godgeleerdheid [1791; Hopkins, 7] 
baccarat zn. 'kansspel met kaarten' (1886) 
baccarat of lanskenet (kansspelen met kaarten) [1848; Arnhemsche courant (KB) 18/1] 
(1886) 
bacchanaal zn. 'drinkgelag, zwelgpartij' (1698) 
om dat zy de Bacchanalen geopenbaart hadden [1646; Livius, 506] (1698) 
bacil zn. 'staaf- of kommavormige bacterie' (1886) 
eerst bacillen "in de apotheken, al die toebereidingen, welke rond en langwerpig zijn" [1843; 
Weiland] 
- bacilli 'bepaalde bacteriën' [1877; iWNT] 
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- om ... de sporen der bacillen te dooden  [1882; LC 4/9] (1895) 
back zn. 'verdediger (bij balspel)' (1899) 
daar zijn "goals" en "backs" (over voetbal) [1889; NvdD 15/4] (1899) 
- twee achterspelers (backs) [1891; NvdD 7/4] 
back-up zn. 'reservekopie' (1984) 
back-up 'reservekopie computergegevens' [1981; Sijs 2001] (1984) 
{De bron van de oudste attestatie in het EWN is niet CGW, maar GCW (P).} 
bacon zn. 'soort spek' (1932) 
Gerookt SPEK of BACON [1872; Suriname (KB) 26/3] (1932) 
- de productie van spek (bacon) [1899: LC 2/11] 
bacterie zn. 'eencellig organisme' (1868) 
bacteriën [1856; Duparc, 34] (1868) 
badge zn. 'speldje' (1958) 
terwijl op de borst de koperen Badge ("het eereteeken") fonkelde en glansde [1902; NvdD 
voor Ned.Indië (KB) 31/5] (1958) 
- onze badge en een kaartje [1925; Vaderland 15/5] 
badineren ww. 'luchtig schertsen' (1698) 
- Caresseren, lacchen, dansen, singen, speelen en badineeren 'strelen, lachen, dansen, 
zingen, spelen, schertsen' [1717; Maestr.Almanach, 17 mei pag.1] (1793) 
♦ badinage zn. 'luchtige scherts, grappenmakerij' (1698) 
- Een Badinage gaf hier oorzaak toe 'een schertsende opmerking was hier de oorzaak van' 
[1740; Kersseboom, 11] (1785) 
{Aan dit sublemma moet informatie over de herkomst worden toegevoegd, bijv.: Ontleend 
aan Frans badinage 'luchtige scherts' [1674; Rey], eerder 'dwaasheid, stommiteit' [1541; 
Rey], een afleiding van badin.} 
badminton zn. 'soort tennisspel' (1915) 
... Lawn-tennis, Badminton, en andere Buitenspelen in groote verscheidenheid voorhanden 
[1882; NvdD 16/6] (1915) 
 
BAG-BAL 
bagage zn. 'wat men op reis meeneemt' (1515-20) 
Mnl. Alle sijn baggaidge, dat ... was in sijn herberge 'al zijn bagage die in zijn herberg was' 
[1470; iMNW tote] 
- sijn iuweelen ende sijn bagagien 'zijn juwelen en zijn kostbaarheden' [1516; MNHWS] 
- haer bagagien te trossen 'haar bagage te pakken' [1515-30; MNHWS] (1562) 
- hun eyghen packen ende bagage 'hun eigen bepakking en reisbenodigdheden' [1614; 
iWNT verparken] (1567*) 
{Vorm en betekenis van de derde attestatie zijn onjuist. Beter is: Bagagie die t’legher volget 
'bagage die achter het leger aankomt' [1567; Nomenclator] (G)} 
bagatel zn. 'kleinigheid' (1666) 
lacht ... Om eenen scheet, een bagatel [ca. 1620; Leugenaer, 13] 
♦ bagatelliseren ww. 'als een bagatel voorstellen' (1950) 
dat het vraagstuk niet gebagatelliseerd zoude kunnen worden [1871; Vereeniging, 22] (1950) 
baguette zn. 'dun stokbrood' (1976) 
hun dagelijkse baguette [1956; Nieuwe Leidsche courant (Ld) 28/7] (1976) 
bajes zn. 'gevangenis' (1844) 
eerst (Bargoens) beijes 'huis' [1769; iWNT] 
♦ bajesmaf bn. 'afgestompt door het gevangenisleven' (1976) 
bajesmaf [1974; Picarta, boektitel] (1976) 
bak 1 zn. 'kom, trog, vat'  (1285) 
Onl. eerst als toenaam in Walteri Bac 'van Wouter Bak' [1196; ONW] 
{Bij de attestatie uit 1285 toevoegen aan "alleen in verbogen vorm backe 'bak'": "en in de 
vorm backen (mv.)".}  



 6 

bak 2 zn. 'grap' (1914) 
'n goeie bak [1895; AHB 20/6] (1914) 
bak 3 zn. 'varken' (1285-86) 
eerst als toenaam in filius. arnulfi Bake 'de zoon van Arnolf Bake' [1210; VMNW] 
{In de eerste attestatie moet de vorm baek geschrapt worden. Die komt in CG I niet voor.} 
bak 4 zn. 'gevangenis' (1865-70) 
in de bak 'in de (soldaten)gevangenis' [1851; NRC 28/5] (1865-70) 
bakbeest zn. 'lomp gevaarte, lomp mens' (1652) 
Dat groote Back-beest (een schip) [1615; iWNT plokken] (1661) 
bakboord zn. 'linkerzijde van een schip' (1599) 
aen Backboort [1566; iWNT stuurboord] (1599) 
baken zn. 'signaal' (1284) 
♦ baak zn. 'baken' (1599) 
baeck 'baken, vuurtoren' [1559; iWNT kundig] (1778) 
baker zn. 'kraamverpleegster' (1699) 
de Baker van dese Kraemvrou [1677; Boekelman, 11] (1699) 
- eerder al in de samenstelling Baecker-moer 'baker' [1621; iWNT bakermoer] (1631) 
♦ bakerpraatje(s) zn. 'kletspraat, onzin' (1898) 
vooroordeelen en bakerpraatjes [1848; Arnhemsche courant (KB) 4/4] (1898) 
♦ bakermat zn. 'zitplaats voor de baker; plaats van oorsprong' (1621) 
leggende in een baecker-mat (over een getransporteerde zieke) [1617; iWNT verkeerd] 
bakkebaard zn. 'baard op of langs de wangen' (1839) 
bakkenbaard [1774; Niebuhr, 65] (1839) 
bakkeleien ww. 'kibbelen' (1715) 
Vnnl. die 't best bakkeleyen kan 'wie het best vechten kan' [1681; Hoerdom, 100] 
bakken 1 ww. 'door verhitting bereiden of gereedmaken' (1285) 
♦ bakker zn. 'persoon die (brood) bakt' (1280) 
beckere 'bakker' [1240; VMNW] 
- Mychil de Baccre [1266; Debrabandere 2003] (1280) 
bakken 2 ww. 'zakken (bij een examen)' (1925) 
bakken 'zakken' [1920; Koenen] (G) 
baktand zn. (BN) 'kies' (ca. 1440) 
der lewe baectande 'de baktanden van de leeuw' [1380-1400; MNW-P] 
bakvis zn. 'jong meisje' (1875) 
Lorle is geen bakvisch meer [1857; Sterk 2, 19] (1875) 
bakzeil halen ww. 'achteruitkrabbelen' (1806-07) 
Vnnl. het minne bakseyl halen 'in de liefde niet op zijn stuk blijven staan' [1682; Kuyper, 91]  
- de aanvaller haalde bakzeil [1793; Marin] 
bal 2 zn. 'danspartij' (1643) 
- Bal 'grote danspartij' [1644; iWNT] (1682) 
bal 3 zn. 'bijnaam voor een gulden (Nederland) of frank (België)' (1936) 
eerst Bargoens bal 'frank' [1890; Moormann, 425] 
balans zn. 'weegschaal, evenwicht' (1294) 
- die balansche 'de weegschaal' [1390-1410; iMNW] (1573)  
- in balans 'in evenwicht' [1618; De Koning, E4r] (1802-06) 
{De betekenis van balanse in de eerste attestatie in het EWN is niet 'waag', maar 'zeker 
werktuig' (een onbekend hulpmiddel bij het maken van touw of kabels) (VMNW).} 
♦ balanceren ww. 'in evenwicht houden' (1698) 
eerst balancen 'heen en weer bewegen' in Hoe ment balance 'hoe men het ook schikt' [ca. 
1530; iWNT contenance] 
- den Voorsz Staat teegens den uitgeef gebalanceert zynde (spelling niet zeker) 'wanneer 
het genoemde overzicht (van het inkomen) is afgewogen tegen de uitgaven' [1585; Register, 
706] 
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- malcanderen ... balanceren  'elkaar in evenwicht houden' [1608; Van Meteren 28: 165a] (G) 
(1898) 
baldadig bn. 'uitgelaten, ondeugend' (1350) 
- een baldadich duegheniet [1561; De Dene 3, 116] (1599) 
baldakijn zn. 'troonhemel' (ca. 1350) 
pellele ende baudekine (twee kostbare zijden stofen) [1300-25; MNW-R] (ca. 1350) 
balein zn. 'substantie uit de walvisbaard; versterkingsstaafje' (1288) 
- bereyde als onbereyde walvisch baleynen 'geprepareerde en ongeprepareerde 
walvisbaleinen' [1620; iWNT walvisch] 
{De eerste attestatie in het EWN moet luiden: baleins smouts '(van) walvisvet' [1288-1301; 
CG I, 1337].} 
balen ww. 'geen zin hebben, iets heel vervelend vinden' (1951) 
Ik had er balen en balen van 'ik had het helemaal gehad' [1946; Van Goens, 123] (1951) 
balg zn. 'leren zak' (1287) 
Onl. balg 'balg, het blazen' in: tuba ... flatibus (balgun) inclyta 'trompet, door het blazen 
("balgen") beroemd' [951-1000; ONW] 
- balgen ofte blasen 'leren zakken of blazen' [1300-25; MNW-R] (1351) 
{Achter balge in de eerste attestatie moet toegevoegd worden: (datief).} 
balie zn. 'leuning, toonbank; orde van advocaten' (1290) 
Turre canteele ende baelgeen 'torens, kantelen en borstweringen' [1285; VMNW] (1290) 
- eene balie ... bij ieder Hof 'een groep advocaten bij elk gerechtshof' [1820; Leydse courant 
(Ld) 7/6] (1840) 
{ De eerste atestatie moet luiden: baelgi[e] 'rechtsmacht, balie' [1290; CG II, En.Cod.].} 
baljuw zn. 'landvoogd, rechter' (1237) 
- baliu van Aelst 'vertegenwoordiger van de landsheer te Aalst' [1266; VMNW] (14e eeuw) 
balkenbrij zn. 'vleesgerecht, vooral gegeten gedurende de slachttijd' (1898) 
balkenbrij [1841; AHB 24/12] (1898) 
balkon zn. 'open uitbouw aan een gebouw' (1663) 
eerst Balcon-venster [ca. 1620; Leugenaer, 23] 
- ghelijck eenen grooten Balkon hangende ter zyde aen het Stadthuys [1648; Publicatie, A2v] 
(1663) 
- een ... versierd ... balcon (van keizerlijke treinrijtuigen) [1856; Leydsche courant (Ld) 25/8] 
(1895) 
ballast zn. 'lading van weinig waarde die dient om een schip te verzwaren; (figuurlijk) 
overbodige last' (1374-94) 
daer zij haer ballast up legghen 'waar zij hun ballast op leggen' [1343-60; iMNW rijs] (1374-
94) 
- ballasten [ca. 1412; MNHWS] (1450) 
ballerina zn. 'balletdanseres' (1875) 
eerst prima ballerina "eerste danseres" [1843; Weiland s.v. prima] (1920) 
- dan zijne plotselinge hartstogt voor de "Ballerina" [1864; AHB 29/2] 
ballet zn. 'klassieke dansvorm' (1643) 
noytgesien balletten 'nooit geziene dansfeesten' [1618; iWNT pracht] (1643) 
balling zn. 'verbannene' (1237) 
als toenaam in: Waltero Banling [1209; Debrabandere 2003] 
ballistiek zn. 'leer van het afschieten van voorwerpen' (1824) 
balistiek "leer der banen, welke geworpene ligchamen in de lucht beschrijven" [1820; 
Nieuwenhuis 1, 222] (1824) 
ballon zn. 'met lucht gevulde bal' (1573) 
- Oft met den Ballon speelt 'of met de bal speelt' [ca. 1620; Ieucht spieghel, 222] (1636) 
ballotage zn. 'het stemmen over iemands toelating als lid' (1847) 
goedkeuring by "ballottage" 'goedkeuring (van een gezagsdrager) door stemming (met 
bonen)' [1785; Verzameling 3, 113] 
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- zonder eenige voorafgaande Ballotage (betreft lidmaatschap van de Burger-Societeit) 
[1800; Decreeten 7,2, 606] (1861) 
balorig bn. 'gemelijk, weerspannig' (1484) 
balhorig 'het horen moe' [1437; MNW-P] (1484) 
balpen zn. 'kogelpen' (ca. 1950) 
de ball-point pen, de penloze vulpen [1947; Leidsche courant (Ld) 17/5] (1952) 
- z.g. balpennen [1947; Zierikzeesche nieuwsbode (KZ) 29/11] (1960) 
- ball-point [1948; Nieuwe Leidsche courant (Ld) 5/6] (ca. 1950) 
- kogelpuntpennen (ball-pointpennen) [1948; Limburgsch dagblad (KB) 23/8]   
balsem  zn. 'hars, zalf' (1240) 
- balsem 'balsem' [1270-90; VMNW] (1608) 
balts zn. 'paringsritueel van de mannetjes van bepaalde vogel- en vissoorten' (1938) 
balts [1934; Vaderland 13/11] (1938) 
♦ baltsen 'tot paring lokken' (1938) 
baltsen, zooals de jagers zeggen [1897; Heimans/Thijsse, 67] (1938) 
baluster zn. 'kleine kolom' (1739) 
Vnnl. Pijlers oft Balusters [1604; Van Mander, 266v] (1739) 
balustrade zn. 'hekwerk' (1740) 
Vnnl. een Balustrade van drie voeten hoogh [1660; iWNT winket] (1740) 
 
BAM-BAP 
bamboe zn. 'plantengeslacht (Bambusa)' (1598) 
welck riet wordt vande Indianen "mambu" genaempt, en van de Portugesen "bambu" [1596; 
iWNT] (1598) 
{ De attestatie van 1631 is onjuist gedateerd; het moet zijn: [1624; iWNT atap].} 
♦ bamboe bn. 'van bamboe gemaakt' (1712) 
Vnnl. bamboese woningen 'van bamboe gemaakte woningen' [1657; iWNT atap] (1712) 
- bamboe ijzeren metalen en lederen rijtuig behoeften [1847; Javasche courant (KB) 22/5] 
(1893-1901) 
- in een bamboe bijgebouwtje [1879; NvdD 27/5] 
bami zn. 'Chinees-Indisch gerecht' (1897) 
kimlo en bami (twee vette mengsels ...) (beschrijving van gerechten van een Chinees 
souper) [1864; Waitz, 26] (1897)  
... hebben vier militairen bami ... gegeten [1866; De locomotief (KB) 3/4] 
♦ bapao zn. 'gestoomd broodje met vulling', met vormvariant bakpao (z.j.) 
Ba-pao ‘zeker gerecht’ [1976; Leidsch dagblad (Ld) 11/2] 
bakpao 'id.' [1980; Leidsche courant (Ld) 3/11] 
Bamis zn. (BN) 'Sint-Baafsmis; najaar' (1267) 
- Omtren Bamis 'omstreeks 1 oktober' [1343-44; iMNW ommetrent] (1569) 
bamzaaien ww. 'in den blinde trekken van de langste of kortste lucifer' (ca. 1940) 
spelletjes als bamzaaien [1934; Amersfoortsch dagblad/De Eemlander (EC) 30/6] (ca. 1940) 
ban zn. 'straf, in het bijzonder verbanning; betovering' (995) 
iusticia que dicitur ban  'het rechtsgebied dat "ban" genoemd wordt' [989; ONW] (1237) 
♦ bannen ww. 'verdrijven' (1277) 
vordreuen ochte ghebannen 'verdreven of verbannen' [1270; VMNW] (1277) 
banaan zn. 'vrucht van cultuurvormen van het geslacht Musa' (1596) 
- Bananen, Kokos, Limoenen [1677; Vermeulen, 51] (1774) 
♦ bananenrepubliek zn. 'staat met onstabiel politiek systeem' (1979) 
bananen-republiek [1923; Vaderland 11/10] (1979) 
bancair bn. 'betrekking hebbend op een bank' (1984) 
industrieele en bancaire … uitgiften [1927; Groene Amsterdammer 3/12] (1984) 
band 1 zn. 'bindstrook; verbintenis; boekdeel; ring om wiel' (1240) 
Onl. bant 'boei, band' in: zů then benthen 'in de boeien' [1151-1200; ONW] (1240) 
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- legt U vast op de band [1950; Limburgsch dagblad (KB) 21/10] (1976) 
band 2 zn. 'muziekkorps, dansorkest' (1929) 
een echte "jazz-band" is het eerst weergegeven door de negers en Zóó'n "band" wilde 
Chaplin [1918; De Sumatra post (KB) 8/2] (1932 en 1929) 
- de band 'het orkest, het muziekcorps' [1924; LC 27/12] 
bandelier zn. 'draagriem' (1607) 
ses honderd bandelieren '600 patroongordels' (spelling niet zeker) [1599 ; Register, 185] 
(1616) 
- Bandelieren 'patroongordels' [1608; Stevin, 99] 
- Kleed en Bandelier ('draagband') van een groene Couleur [1753; Opregte Groninger 
courant (KB) 4/5] (1862) 
banderen ww. 'van een smalle rand voorzien' (1912) 
Vnnl. eerst dat eenige gecaseerde Soldaten hen banderen (spelling niet zeker) 'dat enkele 
ontslagen soldaten samenspannen' [1587; Register, 907] 
- met een travers, een Bas te banderen 'met een dwarsfluit een bas te omlijsten (?)' [ca. 
1620; Ieucht spieghel, 88] 
- gebandeerde 'van strepen, banden voorziene' [1699; iWNT dop I] (1912) 
banderol zn. 'strookje' (1588) 
- in een samenstelling als banderollen-belasting ('belasting op tabakswaar via een speciale 
strook') [1904; Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 24/10) (1925) 
bandiet zn. 'struikrover, misdadiger' (1607) 
- Bandieten uit Utrecht (spelling niet zeker) 'ballingen uit Utrecht' [1612; Register, 869] (1664) 
- drie eedt ... vergeetene Bandieten 'drie bandieten die hun eed vergeten zijn' [1669; VOC, 
C.5, 70-72] (1717) 
- bandieten, oft moordenaers 'struikrovers, of moordenaars' [1686; Gabriel à S.Ioanne 
Baptista, 267] 
bang 2 tw. klanknabootsing voor het geluid van een harde slag.  
bang! [1844; Van Lennep 5, 406] (voor 1868) 
♦ beng zn. 'harde slag' (1992) 
de "beng" 'de knal' [1956; Limburgsch dagblad (KB) 15/10] (1992) 
banjer zn. 'branie, patser' (Bargoens) (1746) 
Vnnl. De Waart is Banjer-heer 'de waard is iemand die als een grote heer leeft' [1693; 
Rusting, 337] (1746) 
- Daer vind men banjer stof 'daar vindt men spul voor de branie'  [ca. 1820; Haasje, 70] 
(1859) 
- als een banjer leven ' als een heer leven'  [1831; Arnhemsche courant (KB) 6/8] 
{De laatste attestatie in het EWN is onjuist. Men kan deze vervangen door: banjerts 'heren' 
[ca. 1860; Moormann 1934], banjer 'heer' [1906; Moormann 1934].} 
banjo zn. 'tokkelinstrument' (1899) 
zijn banjo op zijn knie [1868; Onze tijd 1, 147] (1899) 
bank 1 zn. 'zitplaats, meubelstuk; ondiepte in zee' (1240) 
- buten banke 'buiten de rechtbank'  [1281; VMNW] (1340-79) 
- extra banc 'buiten de zandbank' [1293; VMNW] (1645) 
bank 2 zn. 'geldinstelling; centrale bewaarplaats' (1467) 
- zogenaamde "bloedbanken" [1939; Vlissingsche courant (KZ) 30/12] (1952) 
- Internationale Friese Spermabank [1959; LC 11/9] (1977) 
- databank [1968; Staten-Generaal digitaal, 2e Kamer 1967-1968, Aanh. 781] (1971) 
banket zn. 'feestmaal, bepaald gebak' (1285-1479*) 
- ‘t suyckerzoet bancket 'het suikerzoete suikergoed' [1614?; iWNT vlijen] (G) 
{De eerste attestatie is uit de 16e eeuw en moet geschrapt worden. Aan de tweede attestatie 
toevoegen 'feestmaal' (in plaats van "id."). De attestatie uit 1565 is niet helemaal precies. Het 
moet zijn: bancket suycker 'suikergoed' [1565; iWNT wijn].} 
♦ zeebanket zn. 'lekkernijen uit zee' (1838) 
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Vnnl. zeebanket 'lekkernijen uit zee' [1649; Olyf-krans, 401] (1838) 
bantamgewicht zn. '(tamelijk lichte) gewichtsklasse bij vechtsporten' (1933) 
kampioen bantam gewicht  (bij boksen) [1920; NRC 9/10] (1933) 
- ook bantam, veder, licht, .... (gewichtsklassen bij worstelen) [1922; NRC 22/9] (1941) 
baobab zn. 'apebroodboom (Adansonia digitata)' (1820) 
een nette beschryving van ... den verwonderlyken "baobab" [1768; Boekzaal 1, 188] (1820) 
♦ apebroodboom zn. 'baobab' (1820) 
de zoo zeldzame "apenbroodboom" [1806; Beschrijving 2, 27] (1820) 
baptist zn. 'doopsgezinde' (1786) 
twee Geloofsbelydenissen der "Baptisten" [1770; Vad.lett. 4, 1, 303] (1786) 
- eerder al de gheborte sant jans baptisch 'de geboorte van St.Jan de Doper' [1257; VMNW] 
(1269) 
 
BAR-BAS 
bar 2 zn. 'dranklokaal' (1886) 
een en dezelfde groote toonbank of bar [1875; NvdD 26/5] (1886) 
bar 3 zn. 'eenheid van druk (105 Pa)' (1942) 
millibar [1933; AHB 13/5] (1947) 
- bar en millibar [1938; Vaderland 1/11] (1942) 
barak zn. 'houten hulpgebouw, bouwval' (1609) 
een baraque oft hutte [1604; Numan, 79] (1609) 
barbaar zn. 'onbeschaafd mens, wreedaard' (1290) 
- dye barbaren 'die barbaren' [1480; iMNW bloet I] (1348*) 
- (als bn.) in: de alderwoestste en Barbaerste Menschen [1634; iWNT spelonk] (1697) 
{In de tekst uit 1348 (tweede attestatie) staat alleen baerber. De overige vormen (barbaer en 
barber) schrappen.} 
♦ barbarisme zn. 'fout tegen het taaleigen door het voorbeeld van een andere taal' (1780) 
Als eenen Vremdeling Fransch spreékt, en in de fransche woórden, die hy gebruykt, den 
zwier en de constructie van zyne moeder- tael behoud, zoo noemt men dit een "Barbarisme" 
[1763; Des Roches, 261] (1780) 
barbeel zn. 'karperachtige riviervis (Barbus barbus), mul (Mullus surmuletus)' (1287) 
- Den barbeel oft snoeck [1514; iMNW snoec] (1599) 
barcode zn. 'streepjescode' (1984) 
De barcode zou wel eens aanstekelijk kunnen werken [1982; Leidsch dagblad (Ld) 30/1] 
(1984) 
- eerder al streepjes-code [1960; Nieuwsblad van het Noorden (Lw) 21/6] (1983) 
bard zn. 'zanger en dichter (bij de Kelten)' (1585) 
- zekre Dichters ... den oude Barden niet ongelijk [1663; Dapper, 440] (1770) 
barderen ww. 'beleggen of omwikkelen met dunne plakjes spek alvorens te braden' (1958) 
bardeeren [1939; Lodewijks, 501] (G) (1958) 
bareel zn. (BN) 'slagboom' (1865-70) 
Wallen, Huysen, Bareelen 'walkanten, huizen, slagbomen' [1750; Octroy, 13] (1865-70) 
baren ww. 'ter wereld brengen, veroorzaken' (10e eeuw) 
eerst ber 'draag' (imperatief) en bīrīd '(hij) draagt' [501-10; ONW]  
baret zn. 'muts' (1477) 
- baretten, dwelc mutsen zijn boven ront, hooghe vanden hoofde [ca. 1500; Zeebout, 28] 
(1573) 
barg zn. 'gesneden varken' (8e eeuw) 
- S. Roberti Bargh 'van S. Robert Barg (= gelubd varken, of misschien varkenscastreerder)' 
[1205; Debrabandere 2003] (ca. 1330) 
bark 1 zn. 'driemaster' (1260) 
♦ barcarolle zn. 'gondellied' (1847) 
"Barcarole",  zeeker Zangstukjen aldus in Italiën geheeten [1792; Cazotte, 69] 
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bark 2 zn. 'boomschors' (1617) 
- des bomes barc 'de schors van de boom' [1375-1400; MNW-R] (z.j.) 
barmhartig bn. 'medelijdend' (1270-90) 
- barmhertigheit [1270-90; VMNW] (1430) 
barmsijsje zn. 'soort sijsje (Carduelis flammea)' (1860) 
barmsijsje [1852; Herklots 1, 79] (1860) 
barometer zn. 'luchtdrukmeter' (1721) 
Vnnl. het maken van barometers [1695; iWNT verbrengen] (1721) 
baron zn. 'edelman' (1220-40) 
- hi stond als Baron ghestelt in den boec van den guldebroedren [1399; iMNW gildebroeder] 
(1621) 
♦ baronie zn. 'grondgebied van baron' (z.j.) 
de baronie 'de verzamelde baronnen' [1300-1400; MNW-R] (z.j.) 
♦ -baron tweede deel van nieuwe samenstellingen waarmee economisch machtige mannen 
aangeduid worden (1984) 
Geen Suikerbaron, geen Koffilord ... kon jou helpen! [1865; Vad.lett. 1, 196] 
- olie-baronnen [1924; De tribune (KB) 1/2] (1984) 
- het wel of niet uitleveren van drugsbaronnen [1988; De waarheid (KB) 11/7] (1991) 
barracuda zn. 'roofvis van het geslacht Sphyraena' (1921) 
de Barracoota of Barracuda (soort vis) [1820; Tuckey e.a. 1, 187] (1921) 
barrage zn. 'versperring, stuwdam, herhaalde wedstrijd' (1899) 
een dwarse steendyk of "barrage" [1841; Noordstar 2, 253] (1899) 
- barrage 'beslissingspartij' in: ... zag van verdere barrage af (bij schietwedstrijd) [1889; 
Sportblad 1 6/6] (G) (1950) 
barrel zn. 'duig, rommel' (1895) 
Hy is een "barrel, d.i. een kwast, een ploert, een levenmaker" (Noord-Hollands) [1840; 
Tk.Mag. 3, 510] 
barrevoets bn. 'blootsvoets' (1276-1300) 
- barrevoets [1540; iWNT waskaars] (1625) 
barricade zn. 'straatversperring' (1669) 
met een baricade belet 'met een versperring tegengehouden' [1596; iWNT expediet] (1830) 
♦ barricaderen ww. 'versperren' (1740) 
Vnnl. de straten ende wegen met Carren ende Wagenen gebarricadeert [1608; Van Meteren, 
fol.13, Cccc 1r] (1740) 
barrière zn. 'versperring' (1566) 
barrieren 'schutsmuren' [1550; Boutillier, fol.2v] (1566) 
basaal bn. 'behorend bij de basis, fundamenteel' (1933) 
het basale uiteinde van het eerste lid van de duim [1859; Van Campen/Van der Hoeven, 37] 
(1933) 
- het bekende "basale"-dieet [1924; De Sumatra post (KB) 12/3] 
basalt zn. 'vulkanisch gesteente' (1781) 
Vnnl. eerst Een soorte van Marbre ... "Basaltes" gheheeten [1604; Van Mander, 22r] 
 - dan Zuilachtige Basalt 'basalt in zuilvorm' [1774; iWNT reus I] (1781) 
bascule zn. 'weegschaal' (1847) 
door de aanvoeging van een bascule 'door de toevoeging van een contragewicht' [1817; 
Verh.KNI 3, 7] (1847) 
- evenaar (bascule) 'weegschaal (bascule)' [1825; Cat.Volks- en kunstvlijt, 131] (1859) 
base zn. 'stof met een lage zuurgraad' (1888) 
melkzuer ... aen basen verbonden [1854; Koehler, 16]  
- in het eerste geval als zuur (–), in het andere als base (+) [1856; WGeysbeek, 4230a] 
(1888) 
- ouder "basis" 'restant van keukenzout na vervliegen van het zuur' [1766; Vad.lett. 1, 456] 
(1847) 
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♦ basisch 'de eigenschap van een base hebbend; met een pH hoger dan 7' (1834) 
(A) grondstoffige (basische) ... (B) middenzoutige of onzijdige zouten ... (C) zure zouten 
[1789; Pichler, 173] (1834) 
baseren ww. 'gronden' (1798) 
gebaseerd ... op die principes [1796; Groninger courant (KB) 2/12] (1798) 
- de gronden waarop de ... Rekenkamer hare beide Missives ... baseert [1797; Dagverhaal 8, 
200] (1847) 
basilicum  zn. 'kruid (Ocimum basilicum)' (1250) 
- baselike [1484; MNHWS] 
- Basilicom en Basilie [1543; Fuchs, cap. CCVIII] (1599 en z.j.) 
- daermen ... den Basilicum in plant [1605; Boccaccio, 99] (z.j.) 
basiliek zn. 'type kerkgebouw' (1854) 
in de gemelde Basilique Kerke [1753; Gazette 5/11] 
- de zeven Basilieken van "Roomen" [1775; Priest 1, 168] (1854) 
basilisk zn. 'slangdraak, fabeldier' 
- Een serpent Basilisck ghenaemt [1562; Kiliaan] (z.j.) 
basis zn. 'grondvlak, grondslag' (1618) 
De proiecture der basis 'de projectie van de basis' (meetkunde) [1549; iWNT uitsprong] 
- Den voet voor Basis daer onder ghesteken 'de voet als basis daaronder gezet' (over de 
overeenkomst tussen een zuil en de menselijke figuur) [1604, Van Mander, fol. 12r] (1618) 
basketbal zn. 'balspel; bal waarmee het spel gespeeld wordt' (1924) 
op een nieuwen ... tak van sport, "basket-ball" genaamd [1896; Rotterdamsch nieuwsblad 
(KB) 25/11] (1924) 
- Het Amerikaansche basketbal [1920; Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 9/8] 
basset zn. 'hondenras van Canis lupus' (1863) 
bassetje  "het kleine engelsche dashondje" [1847; Kramers] (G) (1863) 
{Betekenis wijzigen in: 'hondenras van Canis lupus familiaris'. (G)} 
bassin zn. 'kom, bekken' (1649-50) 
de Bassin van Rio grande 'het bekken van Rio Grande' [1602; iWNT aanzoeken] 
bastaard zn. 'onwettig kind, rasloos dier' (1273) 
Onl. in de toenamen van Theodericus Bastarh  'Diederik Bastaard' en Tideric Bastart 'id.' 
[1190 en 1196; ONW] (1273) 
 
BAT-BED 
bat zn. 'slaghout' (1866) 
een balhout of "bat" (bij cricket) [1848; Leeskabinet 3, 109] (1866) 
- ping-pong spelen met net, ballen en bats [1935; Leidsch dagblad (Ld) 29/11] (1956) 
bataat zn. 'zoete aardappel (Ipomoea batatas)' (ca. 1565) 
batate (mv.) "West-indiaensche wortelen" [1608; iWNT] (ca. 1565*) 
{De datering van de attestatie in het EWN, ontleend aan het WNT, moet zijn: 1608.} 
batist zn. 'fijn lijnwaad' (1838) 
een Kapje met een batist strookje op het hoofd [1749; 's Gravenhaegsche courant (KB) 10/1] 
(1838) 
baton zn. '(witte) stok; koekje' (1912) 
met mynen bâton 'met mijn stok' [1780; Geubels, 38] (1912) 
- Met een baton in zyn hand [ca. 1810; Ryeland/Sette, 2] 
batterij zn. 'elektriciteitsbron; zwaar geschut' (1599) 
niet veel geschuts … om eenige batterie te maecken 'niet veel geschut om een batterij te 
vormen' [1591; iWNT werkman] (1599) 
- een groote Electrische Battery [1777; Vad.lett. 2, 269] (1847) 
- een batterij flesschen [1884; AHB 22/10] (1992) 
♦ legbatterij 'grootschalige mechanische kippenfokkerij' (1952) 
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de moderne leg-batterijen voor kippen [1934; Nieuwe Gorinchemsche courant (GC) 10/3] 
(1952) 
♦ batterijkip 'kip uit een legbatterij' (1984) 
drinknippels voor batterijkippen [1952; Limburgsch dagblad (KB) 12/4] (1984) 
bauxiet zn. 'aluminiumerts' (1871) 
het bauxit uit Frankrijk [1865; NRC, 29/9] 
- het in aluinaarde rijke mineraal "Bauxiet" [1869; Volksvlijt, 79] (1871) 
bavarois(e) zn. 'nagerecht, ijsgerecht' (1824) 
een kom "Bavaroise" 'een kom thee met siroop' [1807; Vad.lett. 1, 266] (1824) 
- eerst Bavaroise au Chocolat [1867; AHB 24/9] (1910) 
- dan Bavaroise 'zeker nagerecht' [1879; Emants, 230] 
baviaan zn. 'aap van het geslacht Papio' (1450-1500) 
- babewijnen en babbewijnen 'bavianen' [ca. 1500; Zeebout, 257 en 225] 
{In de tweede attestatie moet geschrapt worden: "bobijn, ook eenmaal".} 
baza(a)r zn. 'oosterse marktplaats, grote winkel, fancy-fair' (1572) 
besaren, dat zijn plecken daermen van allen te coope vindt [ca. 1500; Zeebout, 286] (1572) 
- Vant Bazar oft marct 'over de bazar of markt (in Turkije)' [1577; Nicolay, 43] (1676) 
bazelen ww. 'onzin praten' (1793-96) 
hy bazelt 'hij praat onzin' [1719; Argus 1, 336] (1793-96) 
bazooka zn. 'antitankwapen' (1948) 
eerst uit zijn "bazooka", een voorhistorisch muziekinstrument [1937; Leidsch dagblad (Ld) 
5/3] 
- dan een soort klein kanon, door de soldaten gedoopt "Bazooka"  [1943; Amigoe di Curaçao 
(KB) 29/3] (1948) 
bazuin zn. 'blaasinstrument' (1240) 
- basuyn [1477; iMNW strijtteken] 
beambte zn. 'ambtenaar, functionair' (1647) 
met beampten ende ghezelle [1606; Petrarca, 267v] (1647) 
- de beambten ter secretarie [1642; iWNT aanblijven] 
beat zn. 'ritme; vorm van popmuziek' (1963-64) 
een stuivende beat (jazz-jargon) [1955; Onze Taal, 14] (1965) 
- "beat"-band 'band van beat-muziek' [1961; Leidsch dagblad (Ld) 27/5] (1963-64) 
beatnik zn. (hist.) 'non-conformistische jonge schrijver of kunstenaar, bohemien' (1962) 
over de Beatniks ... schrijven [1959; Leidsch dagblad (Ld) 10/7] (1962) 
beaujolais zn. 'soort Franse wijn' (1867) 
schade aan de kwaliteit der Beaujolais wijnen [1844; NRC 14/10] 
- Beaujolais (in een lijst met wijnen) [1851; Leydsche courant (Ld) 29/9] (1984) 
beauty zn. 'schoonheid; mooie vrouw' (1785) 
Onze algemeene moeder was eene "Beauté" (over Eva) [1734; Steele 3, 263] (1785) 
- de beleedigde beauty [1872, Gids 2, 534] (1903) 
bebop zn. 'soort jazzmuziek' (1961) 
de apostels van de be-bop [1948; Leidsch dagblad (Ld) 8/3] (1961) 
bed zn. 'slaapplaats; gewasgrond' (ca. 1100) 
- Den doden leitmen up .i. bed [1300-50; MNW-R] 
bedeesd bn. 'beschroomd, verlegen' (1561) 
Ghy herten seer bedeest 'gij zeer angstige zielen' [1537; Joris, fol.17v] (1561) 
bedelen ww. 'om een aalmoes vragen' (1348) 
♦ bedelaar zn. 'iemand die bedelt' (1240) 
- bedelaer [1399; MNW-P] 
bedillen ww. 'bevitten, betuttelen' (1599) 
ander luyden zaken bedillende 'de zaken van anderen regelende' [1584; Spiegel, 12] (1599) 
bedingen ww. 'bij overeenkomst bepalen' (1254) 
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{De spelling van de eerste attestatie moet zijn: bedinghen.} 
♦ beding zn. 'voorwaarde' (1604) 
letten op de saecke, ende bedinghe van partyen [1582; iWNT overzien] (1604) 
bedoeïen zn. 'nomadische woestijnbewoner' (1720) 
Vnnl. Deze "Beduïnen" leiden een ongeregelt en beestachtigh leven [1668; Dapper, 680] 
(1720) 
bedoelen ww. 'met woorden aanduiden, zich ten doel stellen' (1733) 
Vnnl. bedoelen 'bereiken' in: ik kon ... mijn oogwit niet bedoelen [1675; Zoet, 177] (1733) 
- 't geen den Apostel bedoeld in dezen Zendbrief [1679; Groenewegen, 420] (1777) 
bedoening zn. 'gedoe, drukte'; 'bedrijfje, boerderij' (1896) 
in eene goede bedoening 'in een goede situatie' [1788; Byzonderheden 4, 112] 
{De eerste attestatie moet luiden: bedoening "gedoente, rommel" [1862; WNT bedoeling].} 
bedompt bn. 'duf, muf' (1608) 
blyft mijn redelijc oordeel bedompt 'blijft mijn redelijk oordeel beneveld' [1573; De Guevara, 
16r] (1608) 
{De eerste attestatie wijzigen in: bedompte 'benevelde, bewolkte' [1608; iWNT].} 
bedotten ww. 'beetnemen' (1573) 
bedodt, ende uutghestreken 'bedonderd en bedrogen' [1565; De Heere, 54] (1573) 
bedrag zn. 'geldsom' (1288) 
vol bedrach 'volledig bewijs' [1275-76; VMNW] (1288) 
- het bedragh der geheele Pachts-penningen [1665; Recueil, K1v] (1717) 
bedreven bn. 'ervaren' (1573) 
... was hi in archeyt wel bedreven 'was hij in slechtheid heel ervaren' [1528; iWNT uitgeven II] 
(1573) 
bedrijf zn. '(beroeps)werkzaamheid, firma; deel van toneelstuk' (1293) 
- Dat bleef al in sijn bedrijf 'dat bleef allemaal in zijn macht' [1300-25; MNW-R] (1500-20) 
- 't eerste bedrijf (in toneelstuk) [1610; iWNT handeling] (na 1625) 
bedrijven ww. 'doen, verrichten' (1282) 
[b]edriuen 'een bedrijf uitoefenen' [1278; VMNW] 
♦ bedrijvig bn. 'ijverig, altijd bezig' (1832) 
Vnnl. eerst bedryvigheyt 'bezigheid' [1539; Erné/Van Dis 1, 156] 
- bedryvig 'werkzaam' [1721; Boekzaal 1, 514] (1832) 
beducht bn. 'bevreesd' (1460-80) 
beducht 'bevreesd' [1456; iMNW verhurer] (1460-80) 
beduiden ww. 'duidelijk maken; betekenen, voorspellen' (1240) 
- beduyden 'betekenen' [1434-36; MNW-P] (1599) 
beduimelen ww. 'door betasten vuilmaken' (1739) 
Vnnl. hoese 't ... beduymelt 'hoe ze het ook behandelt' [1619; iWNT] (G) 
- Beduymelen 'beduimelen' [1672; Hexam, E1v.b] (1739) (G) 
beduusd bn. 'beteuterd' (1842) 
wierd beduusd (Gelders) 'raakte verbouwereerd' [1835; Geld.VA, 94] (1842) 
 
BEE-BEH 
beek zn. 'stromend watertje' (814*) 
in de plaatsnaam Lachbekki 'Lauwers (Groningen)' [786, kopie eind 12e, begin 13e eeuw; 
ONW] (814*) 
- in villa quae dicitur Bechi 'in het dorp dat Beek genoemd wordt' [826; ONW] 
- die beeck Cedron 'de beek(bedding) Kedron' [1477; MNW-P] 
{Aan de datering van de eerste attestatie moet worden toegevoegd: kopie 1190-95.} 
beeld zn. 'voorstelling, afbeelding, standbeeld' (10e eeuw) 
- dat beelt der dinghen 'de kopie van de dingen' [1399; MNW-P] (midden 16e eeuw) 
beemd zn. 'weiland, veld' (1208-09) 
- van beemde ende van lande 'van grasland en bouwland' [1248-71; VMNW] (1287) 
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been zn. 'lidmaat; bot' (ca. 1100) 
fana themo. marge. an that ben 'van het merg naar het bot' [891-900; ONW] (ca. 1100) 
beer 1 zn. 'roofdier' (1210-20*) 
terram wilkins berren 'het land van Willekin (de) Beer' [1212-23; VMNW] (1210-20*) 
- Een beer es starc [1315-35; MNW-R] 
{De datering van de eerste attestatie moet zijn: [1232-33; CG I, 13].} 
beer 2 zn. 'mannetjesvarken' (834) 
♦ berig bn. 'paringsbereid (van zeugen)' (1898*) 
beerig 'paringsbereid' [1897; iWNT] (1898*) 
{De datering van de attestatie in het EWN is onjuist. Dat moet zijn: 1897.} 
beet 2 zn. 'hap, het bijten' (1240) 
- een bete broots [1542; Liesvelt, 1Sam 2:36] (z.j.) 
beetje zn. 'kleine hoeveelheid' (1616) 
een lecker beetje 'een lekker hapje' [1612; iWNT waterig] (1630) 
- Van stickje tot beetje 'stukje bij beetje' [1618; Bredero, A3v] 
- een beetje sproeten 'wat sproeten' [1621; iWNT verzinnen] (1646) 
bef zn. 'witte halskraag' (voor 1450*) 
eene beffen met eenen kolire 'een muts met een halskraag' [1391-1410; iMNW hersenier] 
(voor 1450*) 
- met versetten bef 'met fluwelen kraag' [1601; iWNT versetten] 
{De datering van de eerste attestatie moet gewijzigd worden in: [ca. 1450; MNW].} 
beffen ww. 'met de mond het vrouwelijk geslachtsdeel stimuleren' (1972) 
bij het beffen [1966; Cremer, 87] (1972) 
begaafd bn. 'getalenteerd' (ca. 1450) 
begavet met gheesteliken gaven [1340-60; MNW-P] (ca. 1450) 
begeren ww. 'verlangen' (10e eeuw) 
♦ begeerte zn. 'verlangen' (1298) 
in begerten wesen 'vol verlangen zijn' [1265-70; VMNW] (1298) 
begiftigen ww. 'schenken' (1507) 
Mnl. eerst begift 'begiftigt' [1401-50; iMNW] (1508) 
begijn zn. 'vrouw die leeft als lekenzuster' (1254*) 
der beghinen 'van de begijnen' [1265; VMNW] (1254*) 
- van den crankenbeghijnnen 'van de zieke begijnen' [1291; VMNW] 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN is onjuist. Die moet zijn: [1300-25; CG I, 
64]. De gegeven datering is die van de oorspronkelijke Latijnse tekst. De tweede attestatie 
moet geschrapt worden. Het woord beghuinz betekent 'begint het' (VMNW s.v. ee I).} 
♦ begijnhof zn. 'woningcomplex voor begijnen' (1295) 
van den beghinen houe van megelne 'van het begijnhof van Mechelen' [1283; VMNW] (1295) 
begoochelen ww. 'bedriegen, misleiden' (1240) 
- dees Schalckes bedrogh begoochelt u verstant 'het bedrog van deze schavuit misleidt uw 
verstand' [1611; iWNT verbetering] (1618) 
♦ begoocheling zn. 'misleiding' (1573) 
- begoocheling 'waandenkbeeld' [1602; iWNT bemorsen] (ca. 1800) 
begroten ww. 'schatten, voorlopig berekenen; bezwaren, spijten' (1290) 
♦ begroting zn. 'raming, staatsbudget, becijfering met bescheiden' (1582) 
Mnl. begroetynghe 'vergoeding' [1451; CHN, gent 1451 1] (1582) 
♦ begrotelijk bn. '(te) duur' (1897) 
eene onbegrootelyke ('niet te schatten') menigte Koopvaardy-Schepen [1729; E.Mercurius 1, 
178] 
- begrootelijk 'spijtig' [1856; Navorscher, [2]32] 
beha zn. 'bustehouder' (1902) 
Hygiënische Bustehouder [1896; NvdD 10/8] (1902) 
- een B.h.tje [1935; Vaderland 26/9] (1950) 
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- behaatjes [1944; De gil (KB) 30/8] (1959) 
behartigen ww. 'zorgen voor' (1488) 
♦ behartigenswaardig bn. 'waard ter harte genomen te worden' (1872) 
Vnnl. deze atijd behartigens-waardige woorden [1661; Steendam, A2r] (1872) 
behept bn. 'lijdend aan' (1400-50) 
- aen de boosheydt behebt 'in het kwaad verstrikt' [1620; Socinus 12] (1635) 
{De datering van de 1e attestatie moet zijn: 1413-50.} 
beheren ww. 'administreren, besturen' (1415-35) 
♦ beheer zn. 'het beheren; bestuur' (1841) 
het beheer en directie van den aan te leggen Dyk (spelling niet zeker) [1753; Register 1, 303] 
(1841) 
- aan 't beheer van Zeeland toevertrouwt [1758; Vrolikhert, 108] 
behoefte zn. 'wat men nodig heeft, gebrek' (1253) 
behuof 'behoefte' [1236; VMNW] (ca. 1254) 
- om sijn behoef te doen 'om zich te ontlasten' [1659; Meerhuysen, 159] 
- in der haast zijne behoefte doen 'zich haastig ontlasten' [1806; Vad.lett. 2, 277] (1893) 
{Voorafgaande aan de laatste attestatie in het EWN moet worden toegevoegd: nnl.} 
behoren ww. 'toebehoren, nodig zijn, passen' (1236) 
♦ behoorlijk bn. 'gepast' (1630) 
Mnl. alsoe ghelijc alse ten war[den] van der heileger ewangelien behoerlec es 'zoals uit 
eerbied voor het heilig evangelie passend is' [1291-1300; VMNW] 
{Voor de tweede attestatie in het EWN moet toegevoegd worden: nnl.} 
behoudens vz. 'met voorbehoud van, behalve' (1237) 
- Behoudens twelnemen ende consent vanden college [1336-50; iMNW welnemen] (1576) 
- behoudens dat 'behalve dat' [1501; CHN, gent 1501 1] (1554) 
 
BEI- BEK 
bei zn. 'bes' (1287*) 
baia '(laurier)bes' [1226-50; VMNW] 
- olye van bayen 'olie van bessen' [1351; MNW-P] (1287*) 
- beye 'bes' [ca. 1480; MNHWS] (17e eeuw) 
- sich om een bey verhangen [1653; iWNT] (17e eeuw) 
{De eerste attestatie moet geschrapt worden (CG II bevat het woord baye niet). De derde 
attestatie vervangen door: beien 'bessen' [1646; iWNT].} 
beide telw. 'alle twee' (ca. 1100) 
- die [kin]de beide 'de kinderen beiden' [1201-25; CG II, Floyr.] 
♦ allebei telw. 'alle twee' (1265-70) 
- Si waren alle bey seer gram 'ze waren allebei heel kwaad' [1544; MNW-R] (1588) 
beige bn. 'zandkleurig' (1886) 
Beige, graauwe, bruine of zwarte sergie [1843; Handelsmag., 768a] (G) (1914) 
beignet zn. 'soort gebak' (1863) 
Bignetten, of gespoote gebak [1754; Aanh.Keukenmeid, 10] (G) 
- BIGNETTEN, of "Beignetten", ook "Benjees" genaamt, is een gebak in verscheidene zoorten 
beftaande [1778; Chomel, 185] (1863) 
- Amerikaansche Beignéts en Appel-Beignéts [1855; Bredasche courant (KB) 27/5] 
beitel zn. 'soort gereedschap' (ca. 1320) 
- betel, beytelkine [1351; MNW-P] (1477) 
♦ beitelen ww. 'met de beitel werken' (1826) 
Vnnl. Hy beytelt, steeckt en snijdt [1615; De Koning, D4r] (1826) 
beitsen ww. 'kleuren met beits' (1892) 
satijn- of blaauw gebeitst hout [1852; NRC 31/10] (1892) 
♦ beits zn. 'kleurstof om hout te verven' (1930) 
Zwarte en Noten Beitsen [1879; NvdD 8/11] (1930) 
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bekentenis zn. 'het bekennen; het opbiechten' (1548) 
Mnl. bekentenysse 'kennis' [1442; MNHWS] 
- bekentenis der namen gods 'kennis van de namen van God' [1485; Engelsman, 14r] 
beker zn. 'drinkgerei' (1318) 
bekeren 'bekers' [1284; VMNW] (1318) 
bekeuren ww. 'proces-verbaal opmaken' (1240) 
- ic ... was becort 'ík was berispt' [1317-25; iMNW] (1402-55) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. Die betreft het ww. becoren 
'bekoren' en niet bekeuren. Bij de tweede attestatie moet de vorm bekeuren geschrapt 
worden.} 
♦ bekeuring zn. 'proces-verbaal, beboeting' (1318*) 
- de bekeuringe 'de beboeting' [1584; iWNT ruiterwacht] (1318*) 
- bekeuring 'uitgedeelde boete' [1667; Van Leeuwen, 520] (1716) 
{De eerste attestatie in het EWN moet aldus gewijzigd worden: becoringe 'beboeting' [1318, 
kopie 1753-56; iMNW].} 
bekken zn. 'kom; lichaamsdeel; slaginstrument' (1240) 
- becken 'bepaald lichaamsdeel ("pelvis")' [1675; Blasius, Vocabularium] (1702) 
bekkeneel zn. 'hersenpan' (1340-50) 
helme. ende beckineele 'helm en metalen hoofdkapje' [1290-1310; MNW-R] (1340-50) 
beknibbelen ww. 'afdingen op, tornen aan' (1657) 
beknibbelen 'afdingen op, bekritiseren' [1621; Philalethius, 9] (1657) 
beknopt bn. 'kort, bondig' (z.j.) 
eerst becnoftelick (bw.) 'beknopt' [1480; iMNW] (z.j.) 
{De tweede, derde en vierde attestatie vervangen door de volgende: vnnl. beknoopt 'beknopt' 
[1603; iWNT], beknopt 'puntig' [1612; iWNT], beknopt (bw.) 'beknopt' [1610-19; iWNT], 
daarnaast ook beknochte 'beknopte' [1616; iWNT].} 
bekokstoven ww. 'bekonkelen' (ca. 1730) 
- een vooraf bekokstoofd allegaartje [1896; Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 23/11] (ca. 1900) 
bekoren ww. 'aantrekking uitoefenen' (10e eeuw) 
♦ bekoorlijk bn. 'aantrekkelijk' (1610) 
om u eenen bekoorlijcken danck te seggen 'om u op een manier die u kan bekoren dank te 
zeggen' [1605; Boccaccio, 59a] 
♦ bekoring zn. 'aantrekking, verleiding' (1410) 
nit dan een strit ende eene becoringe 'niets dan strijd en bekoring' [1290-1310; MNW-P] 
(1410) 
bekrompen bn. 'kortzichtig; niet ruim' (1678) 
Al te becrompen 'al te karig' [1561; Sartorius, 193r] 
- bekrompene, vernepene gemoederen 'kortzichtige, niet hoogstaande zielen' [1619; iWNT 
vernepen] (1784) 
♦ bekrompenheid zn. 'kortzichtigheid, kleingeestigheid' (1672) 
die melidelike bekrompenheid 'die miserabele kleingeestigheid' [1644; iWNT verhatelijken] 
(1672 en 1805) 
bekwaam  bn. 'kundig' (1260-80) 
- die ghi bequaem daer toe kennet 'die gij daarvoor geschikt acht' [1399; MNW-P] (1550) 
♦ bekwaamheid zn. 'kunde' (1599) 
Mnl. bequaemheit des tijts 'geschiktheid van het tijdstip' [1409; MNW-P] (1599) 
♦ zich bekwamen ww. 'studeren (voor)' (1786-1811) 
Vnnl. eerst bequaemt den ghebruycker tot 'maakt de gebruiker geschikt voor' [1630; 
Coornhert, 284r] 
- Poog met al uw kracht, ô yverige Schilderjeugt, u te bequamen tot eygen vindingen [1678; 
Van Hoogstraten, 192] (1786-1811) 
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BEL 
bel 2 zn. 'luchtblaasje' (1523) 
{De attestaties vervangen door de volgende: Vnnl. belle 'vruchtkegel aan de kop' [1523, 
kopie 1523-50; MNHWS], belle 'soort gezwel' [1544; MNHWS], 'luchtbel' [1586; WNT], bel 
'aardbol' [1608; WNT]; nnl. bel (gewest.) 'gezwel' [1836; WNT], 'groot glas' [1898; WNT].} 
♦ belroos 'huidontsteking' (erysipelas) (1701) 
Vnnl. belroos 'zekere ziekte' [1685; Bernagie, 17] 
belagen ww. 'in het nauw brengen' (1285) 
♦ belager zn. 'hij die belaagt' (1636*) 
hy ... hadde veel belaghers 'hij had velen die hem belaagden' [1525-37; BMHG 11, 28] 
(1636*) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: 1564.} 
belang zn. 'waarde, interesse, voordeel' (1265-70*) 
- belang 'belang, iets dat ertoe doet' [1591; iWNT voorland] (1599) 
{De oudste attestatie moeten luiden: na hare belanc 'naar haar gading' [1287; VMNW]. De 
attestatie uit 1265-70 betreft een bn. (VMNW).} 
♦ belangeloos bn. 'onbaatzuchtig' (1785) 
dat hy zeer belangeloos dezen Raad gegeeven had [1754; Maandelyksche, juli, 67] (1785) 
♦ belangrijk bn. 'gewichtig, aanzienlijk' (1785) 
belangrykste [1774; MN.Mercurius 37, 184] (1785) 
♦ belangstelling zn. 'interesse' (1840) 
de neiging der belangstelling 'neiging tot eigenbelang' [1780; Riedel 2, 60] 
- uwe hartelijke belangstelling in zijn leven [1782; Chevallier/Clarisse, 34] (1840) 
belazerd bn. 'gek, bedonderd' (1743) 
- Benje belazerd, vent? [1847; Thieme, 8] (1874) 
♦ belazeren ww. 'voor de gek houden' (1899) 
"Verneuken" geeft Weiland in zyn woordenboek niet, evenmin als "belazeren" [1851; Van 
Ryswyck, 145] (1899) 
beledigen ww. 'kwetsen' (ca. 1410) 
- beleedigen 'kwetsen' in: Godloosen, die ... de Godsalighe ... schelden, ende beleedigen 
[1562; Deux-Aes, 182ra, Ps 26] 
- Esau beleydighet syne Ouders 'Esau heeft zijn ouders leed aangedaan' [1562; Deux-Aes, 
Gen 28:6 noot] 
{De spelling in de tweede attestatie in het EWN moet zijn: be-leedighen.} 
♦ belediging zn. 'kwetsing, laster' (1784) 
Vnnl. beleediging 'kwetsing' in: een beleediging die niet te herstellen is [1657; Cervantes 2, 
362] (1784) 
beleefd bn. 'hoffelijk, wellevend' (ca. 1479) 
- beleefdelijck (bw.) 'hoofs, wellevend' in: ghi behoortse te dienen wel beleefdelijck [1520; 
iWNT visch] (1537) 
beleg zn. 'belegering; broodbelegsel' (1350-1400) 
- broodbeleg [1915; Centrum 4/11]  
- brood, margarine, beleg [1940; Nieuwe Leidsche courant (Ld) 23/7] (1956) 
beleid zn. 'wijze van handelen; overleg' (1291*) 
beleet 'gerechtelijke schouwing' [1298; VMNW] (1291*) 
{Aan de datering van de eerste attestatie in het EWN moet worden toegevoegd: kopie ca. 
1305.} 
belenden ww. 'liggen naast' (voor 1414*) 
belent heeft 'grenst aan' [1364; CRM 14, E579r36401] (voor 1414) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet gewijzigd worden in: [1545; iMNW].} 
beletten ww. 'verhinderen' (1254) 
♦ beletsel zn. 'hinderpaal, bezwaar' (1555) 
Mnl. geen beletsel 'geen belemmering' [1393-1402; MNW-P] (1555) 
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beleven 'meemaken' (ca. 1350) 
beleeft 'bijwoont, meemaakt' [1315-30; iMNW] (ca. 1350) 
♦ belevenis, zn. 'wat men meemaakt, ervaring' (1918) 
onze belevenis 'wat we beleefden' [1898; AHB 11/9] (1918) 
belfort zn. 'toren waarin de stadsklok hangt' (1263-77) 
- up het Belfort 'op het Belfort' [1553; iWNT wekker I] (1586) 
believen ww. 'behagen' (1419) 
believen 'goedvinden' in: belieft, gegonst ende geconsentiert 'goedgevonden, gegund en 
toegestemd' [1335; iMNW] (1419) 
{De betekenis van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: 'goedvinden'.} 
belijden ww. 'bekennen; een geloof aanhangen' (1282) 
- Die grootheit haerre scult sel si ... beliden 'de grootte van haar schuld zal ze bekennen' [ca. 
1450-70; iMNW schreyelike] 
bellettrie zn. '(beoefening der) schone letteren' (1864) 
bellettrie 'schone letteren' [1812; Vad.lett. 1, 550] (1864) 
- eerder al de beroemde "Belletrist"  [1781; Westphal, 83] (1824) 
beloken bn. 'gesloten, verborgen' (1287) 
beloken 'gesloten' [1265-70; VMNW] (1287) 
beloven ww. 'toezeggen' (1240) 
Onl. bilδven 'zich losmaken van' in: wie scal ich nu mich belouuan 'hoe zal ik mij nu 
losmaken' [ca. 1100; ONW] 
belust bn. 'begerig' (1588) 
dat belust volck 'het gulzige volk' [1528; Vorsterman, Num 11:34] (1588) 
 
BEM-BEP 
bemiddelen ww. 'als tussenpersoon fungeren' (1642) 
om eenen vrede te bemiddelen 'om een vrede tot stand te brengen' [1608; Pasquier, 282] 
(1642) 
- wannneer de betrokkene niet bemiddelbaar is 'als er voor de betrokkenen geen werk te 
vinden is' [1965-66; Staten-Generaal Digitaal, kamerst. 8609-3, 23] (1986) 
♦ bemiddelaar zn. 'hij die bemiddelt' (1854-55) 
Vnnl. een voortreffelyken bemiddelaar van het twaalfjaarigh bestandt [1656; Hooft, 382 
[=375]] (1854-55) 
♦ bemiddeling zn. 'het trachten tot overeenstemming te brengen; hulp' (1731-35) 
Vnnl. door Eumenes bemiddeling [1646; Livius, 595] (1731-35) 
bemoeien ww. (meestal wederkerend) 'zich mengen in' (1463*) 
- hem selve ... bemoeyt 'zich bemoeit' [1564; iWNT beworden] (1646) 
{De eerste attestatie in het EWN moet gewijzigd worden in: vemoyt (l. bemoyt) 'lastig 
gevallen' (1484-85; iMNW).} 
♦ bemoeienis zn. 'het zich bemoeien met' (1797) 
Zyn Majesteits bemoeienissen [1767; Middelburgsche courant (KB) 27/10] (1797) 
♦ bemoeiziek bn. 'zich al te graag met andermans zaken bemoeiend' (1866) 
zyne "bemoeizieke ziel" [1765; Nieuwland 1, 645] (1866) 
♦ bemoeizucht zn. 'het zich ziekelijk bemoeien' (1806-18) 
Vnnl. eerst bemoeizuchtige stoutheyd [1696; Meriton, 21] 
- Bemoeizucht en Babbelaary [1785; Wolff/Deken 5, 207] (1806-18) 
ben zn. 'tenen mand' (1430) 
benne 'ruif' [1345; MNHWS] 
- een ben visch [1630; iWNT visch] 
benard bn. 'hachelijk' (1627) 
benart oft bedreven 'in het nauw gebracht of ingesloten door drijvend materiaal' [1598; iWNT 
bedrijven] (1627) 
bende zn. 'troep' (z.j.) 
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- Koninc vander Vranscher bende 'koning van het Franse leger' [1521; iWNT verzeeren I] 
(1525) 
benedictijn zn. 'monnik in de orde van Sint-Benedictus' (1644) 
Benedictijn ende naemaels Cartuser [1500; Leeringe, 33] (1644) 
{Aan het begin van de attestaties moet "Nnl" veranderd worden in "Vnnl.". Vóór 
"Benedictijner (bn.) [1710; Marin]" moet ingevoegd worden "nnl.".} 
♦ benedictine zn. 'zekere likeur' (1912) 
"Benedictine" 'zekere likeur' [1866; Java-bode (KB) 14/4] (1912) 
♦ benedictines zn. 'benedictijner non' (1826) 
eerst Benedictinerssen [1807; Smet, 350] 
- dan d'abdye vande Benedictinen ofte Benedictinessen [1815; Diericx 2, 594] (1826) 
benefiet zn. 'voorstelling of wedstrijd ten bate van een goed doel' (1806) 
een "benefit Opera" voor haar [1772; Antwoord, 8] (1806) 
- Benefit 'gunst, gift' [1776; Koopman 6, 223] 
- benefit 'soort liefdadigheidsvoorstelling' in: een BENEFIT "ten voordeele der Heeren acteurs 
en actrices" [1787; Nederlandsche courant (KB) 14/3] (1831) 
- twee benefiets 'twee toelagen (voor artiesten)' [1815; Vad.lett. 2, 734] 
benepen bn. 'benauwd, bekrompen' (ca. 1600) 
eerst benepen 'in het nauw gebracht (scheepsterm)' [1581; Geuzenliedboek, 220] 
benevens vz. 'daarenboven' (1260-80) 
- benevens 'naast ' [1440-60; MNW-R] (186?*) 
{De datering bij de laatste attestatie moet gewijzigd worden in: 1864.} 
bengel zn. 'deugniet' (1599) 
eenen benghel onder den gordel hebben 'een knuppel onder de gordel hebben' [1562; Deux-
Aes, Deut 23:13 noot] 
bengelen ww. 'heen en weer slingeren' (1599) 
gebengelt holden 'van een stok voorzien houden' [1563; iWNT bengel I] 
benieuwd bn. 'nieuwsgierig' (1630) 
My benuwt [1613; iWNT] (1630) 
- benieuwd om te weten 'nieuwsgierig om te weten' [1682; Juvenalis/Persius Flaccus] (1784-
85) 
bent 2 zn. 'bentgras, buntgras, bewerkte hennep' (ca. 819-25) 
- bent 'bentgras' [1294-1300; VMNW] (1807) 
benul zn. 'besef' (1605-15*) 
- He het so veel benul als ene olde Ko 'hij heeft zoveel verstand als een oude koe' 
(Nedersaksisch spreekwoord) [1803; Lublink, 218] (1862) 
- benul "verstand, begrip" [1835; Tk.Mag. 1, 309] 
{De datering van de eerste attestatie kan gewijzigd worden in: [1605; iWNT].} 
benzine zn. 'soort brandstof' (1861) 
benzine (als verdovend middel) [1851; GNKC 4, p.2c] (1861) 
- benzine (als oplosmiddel) [1852; AHB 23/8] 
bepaling zn. 'omgevend paalwerk; vaststelling, besluit; (taalkunde) determinerende 
woordgroep' (1467) 
bepalinge 'afpaling, afbakening' [1460; OAR 12, 085vb] (1467) 
- bepaling van plaats, van tijd en van wijze [1846; Mulder, 283] (1872) 
beperken ww. 'begrenzen' (ca. 1715) 
Vnnl. ... sal ick my hier beperken [1614; Ymmeloot, B3r] (ca. 1715) 
 
BER 
beraadslagen ww. 'overleg plegen' (1562) 
beraetslaecht 'overwogen' [1560; Biestkensbijbel, Dan 4:16 (= 4:14)] (1562) 
{De eerste attestatie vervangen door: beraedtslaecht v 'overleg!' [1562; Deux-Aes, 2Makk 
11:36].} 
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beraden (zich) ww. 'overleg plegen' (ca. 1320) 
Onl. birādan 'aanraden' in: her beriet thie grimmen thiet 'hij gaf dat boosaardige volk als raad' 
[1151-1200; ONW] 
- beraden 'bijstaan' [1200; VMNW] (ca. 1320) 
berber zn. 'vloerkleed' (1862) 
eerst: Berberynen 'zekere inwoners van Kaïro' [1776; Vad.lett. 1, 575] 
- het land der Berbers [1786; Historie 16, 685] (EDB) (1862) 
- Berber tapijt 'tapijt van berberwol' [1968; Nieuwsblad van het Noorden (Lw) 29/3] (1984) 
- de Berbers, die steeds meer in de mode komen (over tapijten) [1969; Gorcumse courant 
(GC) 14/3] (1984) 
berd zn. 'bord, plank, tafel', in iets te berde brengen 'met iets voor de dag komen' (1240) 
dat bret 'het (speel)bord' [1201-25; VMNW] 
- te berde brenghen [1566; Du Val, 57r] (1644) 
bere- voorv. 'in hoge mate' (1965) 
maar hij was beresterk [1955; Limburgsch dagblad (KB) 27/8 ] (1965) 
- een bere-goed feest [1962; Dagblad voor Amersfoort (EC) 8/12] (1966) 
bereiden ww. 'klaarmaken' (1240) 
dat her uns bereite 'indien hij ons vertelt' [1201-25; VMNW] 
bereiken ww. 'komen tot' (ca. 1350) 
♦ bereik zn. 'afstand die men kan bereiken' (1724) 
Vnnl. boven het menschelick bereyck [1624; De Brune, 100] 
berenburg zn. 'Friese kruidenjenever' (1975) 
eerst Berenburger kruiden [1800; Groninger courant (KB) 24/1] 
- dan een glaasje Berenburg [1882; LC 15/11] (1975) 
berg 1 zn. 'hoge verheffing' (856) 
Als deel van de naam Cranaberga 'Kraanberg (bij Gent)' [814-20, kopie 941; ONW] (856) 
berg 2 zn. 'hoofduitslag' (1898) 
de zoogenaamde "Berg" ... het bovenmatig broeijen van het hoofd [1839; Blom, 62] 
(1898) 
bergen ww. 'in veiligheid brengen; opbergen' (10e eeuw) 
{In de laatste attestatie moet 'redden' vervangen worden door 'verbergen'.}  
♦ geborgen bn. 'veilig' (1610*) 
Mnl. gheborgen 'in veiligheid gebracht, verborgen' [1291-1300; VMNW] (1610*) 
{De datering "1610" moet veranderd worden in: 1640.} 
beri-beri zn. 'bepaalde ziekte' (1660*) 
een plaege, genaempt berebery [1612; Coolhaas, 6] (G) 
{De eerste attestatie in het EWN moet 1661 als datering hebben i.p.v. 1660, de laatste 1642 
i.p.v. 1631. De spelling van het lemma moet zijn: beriberi.} 
berk zn. 'loofboom uit het geslacht berk (Betula)' (midden 11e eeuw*) 
in de plaatsnaam Berclaus 'Berkelo (Noord-Frankrijk)' [1040; kopie midden 11e eeuw; ONW] 
(midden 11e eeuw*) 
- berc [1412-15; MNW-R] 
{Bij de datering van de eerste attestatie in het EWN (midden 11e eeuw) moet vermeld 
worden: kopie 18e eeuw.} 
berline zn. 'reiskoets'; (BN) 'personenwagen met verticale achterruit' (1739) 
Vnnl. Reed met een berline wegh '(ik) reed weg met een berline' [1692; iWNT pleisteren III] 
(1868) 
- Studebaker, "Big Six", Berline [1925; Nieuwsblad van het Noorden (KB) 20/5] (1977) 
- R4 Berline (zeker type Renault) [1963; Nieuwe Leidsche courant (Ld) 18/4] (1977) 
bermuda zn. 'zomerse kniebroek' (1968) 
Eerst Bermuda-shorts [1955; LC 20/10] 
- dan als wij ons hullen in een "Jamaica" en een "Bermuda" [1962; Dagblad voor Amersfoort 
(EC) 19/5] (1968) 
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beroemd bn. 'zeer vermaard' (1569*) 
onder de sotten beroemt worden [1528; Vorsterman, noot bij Spr 14:33] (1569*) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. Het gaat hier niet om het bn. 
beroemd, maar om de persoonsvorm van het ww. (zich) beroemen.} 
beroep zn. 'werkkring; appèl' (1292) 
♦ beroepen ww. 'appeleren, steun vragen; een predikant uitnodigen voor aanstelling' (ca. 
1400) 
berupen 'oproepen' [1240; VMNW] 
beroerte zn. 'herseninfarct' (ca. 1350-1410*) 
Die altoos om beroerte poocht 'die altijd uit is op beroering' [1350-1400; MNW-R] 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet gewijzigd worden in: [1380-1425; 
iMNW].} 
♦ beroering zn. 'onrust, opschudding, onlusten' (14e eeuw) 
Twe beruringen 'twee bewegingen (van het innerlijk leven)' [1270-90; VMNW] (14e eeuw) 
beroezen (zich) ww. (BN) 'zich bedrinken' (1945) 
beroest 'beneveld' [1726; Rusting, 203] (1945) 
berokkenen ww. 'teweegbrengen' (1544) 
Een toornich man, beroct twist 'een driftkop maakt ruzie' [1528; Vorsterman; Spr. 15:18] 
(1544) 
- berockent (verl.deelw.) 'veroorzaakt' [1596; Cort-begryp, 54] (1614) 
berouw  zn. 'spijt' (1345) 
Hi hadde berou [1300-25; MNW-R] (ca. 1400) 
♦ berouwen ww. 'spijt (doen) hebben' (10e eeuw) 
- berouwen 'berouw hebben' [1220-40; VMNW] (1290) 
♦ berouwvol bn. 'van berouw vervuld' (1870-76) 
een Berouwvolle "Biecht" [1782; Abraham a Santa Clara 1, 257] (1870-76) 
berrie zn. 'draagbaar' (1250-1300*) 
met berien 'met berries' [1320-30; iMNW] (1250-1300*) 
{De attestatie in het EWN moet geschrapt worden. Het lemma berie in het MNW bevat geen 
attestatie uit 1250-1300.} 
berucht bn. 'ten kwade bekend' (1291-1300) 
- ook berucht 'beroemd' [1642; Kil.Auctus] (G) 
{In de eerste attestatie moet geschrapt worden: beruft. Toegevoegd kan worden: beruft 
'slecht bekend' [1479; MNW-P].} 
 
BES 
bes zn. 'kleine vrucht' (1350-1420*) 
met besien 'met bessen (gezegd van druiven)' [1317-25; iMNW] (1350-1420*) 
- bes 'bes (gezegd van een druif)' [1660; iWNT] (17e eeuw) 
{De eerste attestatie van het EWN moet als volgt gedateerd worden: [1380-1425; iMNW].} 
beschaafd bn. 'welopgevoed' (1699) 
eerst onbeschaeft "onbeschoft" [1599; Kil. s.v. onbeschoft] 
- later ook Want de Turken zijn zo beschaaft en eerbiedig tot malkander [1670; Rycaut, 35] 
(1699) 
♦ beschaving zn. 'ontwikkeling, cultuur' (1793-96) 
tot beschaevinge huns vernufts 'tot verfijning van hun verstand' [1715; Boekzaal 2, 228] 
(1793-96) 
- eene uitwendige beschavinge 'een uitwendige civilisatie' [1740; iWNT hart I] 
beschermen ww. 'voor kwaad behoeden, beschutten' (10e eeuw) 
- tebescermene 'te zorgen voor' [1236; VMNW] (1240*) 
{De tweede attestatie in het EWN moet luiden: beschermen 'verdedigen' [1240; Bern].} 
♦ bescherming zn. 'dat wat beschermt' (15e eeuw) 
bescherminge 'bescherming, verdediging' [1240; VMNW] (15e eeuw) 
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beschikken ww. 'beslissen, ordenen' (1265-70) 
{De eerste attestatie in het EWN moet luiden: hi die ... beschikket alle dinc  'Hij die alles 
beschikt' [1265-70; VMNW].} 
♦ beschikking zn. 'ordening, besluit, regeling' (1816) 
Mnl. bescickinge des herten 'geschiktheid van het hart' [1484; iMNW minderinge] 
- bescickinge 'verordening' [ca. 1485; MNHWS] (1816) 
- vnnl. Naer u beschicking 'naar uw beschikking' [1618; iWNT gaan] (1816) 
beschoren bn. (alleen predicatief) 'toebedeeld' (1642) 
De dagh … die God beschoren had 'de dag die God beschikt had' [1620; iWNT] (1775) 
- eerder besceert 'toegedeeld' in: Mi es besceert dit nieuwe jaer 'voor mij is dit nieuwe jaar 
weggelegd' [1350-1400; MNW-R] (ca. 1480) 
beschot 1 zn. 'houten bekleding, afscheiding' (1445) 
♦ beschieten ww. 'met plankwerk bekleden' (1662) 
Mnl. daer die scepencamer mede bescoten is 'waar de schepenkamer mee betimmerd is' 
[1426; iMNW vilen] (1662) 
beschot 2 zn. 'opbrengst van graan of aardappelen' (1599) 
een cranc beschot 'een droevig resultaat' [1528-30; Doesborch, 231] (1599) 
beschouwen ww. 'oplettend bezien, beoordelen' (1240) 
Onl. biskouwon 'aanschouwen' in:  ... thich herre mach bescǒwen '... jou, Heer, kan 
aanschouwen' [1151-1200; ONW] 
beschroomd bn. 'bedeesd' (1599*) 
Als sy comen, zijn sy beschroomt 'als ze komen zijn ze angstig' [1591; iWNT volstaan] 
(1599*) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. In de genoemde bron (Kil.) komt 
beschroomd niet voor.} 
beseffen ww. 'vatten, zich ten volle bewust zijn' (1287) 
Nie ne besief hi deimsterhede 'nooit bemerkte hij gezichtsverzwakking' [1285; VMNW] (1287) 
besje zn. 'oude vrouw' (1628) 
Ay Besje 'hé oud wijfje (letterlijk: grootmoedertje)' [1615; iWNT proper] (1628) 
beslaan ww. 'bedekken; (ruimte) innemen' (1220-40) 
- dit ors weder beslaen 'dit paard opnieuw van hoefijzers voorzien' [1276-1300; VMNW] 
(1485) 
beslechten ww. 'vereffenen, uit de weg ruimen' (1500-50) 
Mnl gheenssins beslecht 'geenszins beslecht' [1460-80; MNW-R] (1500-50) 
beslommering zn. 'zware zorg' (1642) 
huyssorchs beslommering 'de zwaarte van de huiselijke zorg' [ca. 1600-03; Spiegel, 164] 
(1642) 
besmuikt bn. 'heimelijk' (1898) 
Daarbij lachte hij zoo besmuikt, als de vos voor het hoenderhok [1844; Zschokke, 49] (1898) 
besogne zn. 'aangelegenheid, beslommering' (1299) 
- aendringgende opde besogne 'aandringende op de zaak' [1625; iWNT verloven II] 
{De datering van de derde attestatie in het EWN moet gewijzigd worden in: [1315-30; 
iMNW].} 
best bn. overtreffende trap van goed (1236) 
Onl. mit then bezzesten saluon 'met de beste zalven' [ca. 1100; ONW] 
- den besten den ic kan 'de beste die ik ken' [1201-25; VMNW] (1236) 
bestaan ww. 'er zijn' (1220-40) 
Onl. bistān 'bestaan' in: The cristenheît ne mehte niet bestan 'Het christelijk geloof zou niet 
kunnen voortbestaan' [1151-1200; ONW] 
bestand 1 bn. 'opgewassen (tegen)' (1677) 
niet ghereet noch bestant en waren 'niet klaar noch in staat waren' [1609; Placcaet, A3v] 
(1677) 
- die tegen onse gantsche macht niet bestant en waren [1644; De Laet, 513] (1731-35) 
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bestand 3 zn. 'geordende verzameling gegevens' (1842-65*) 
eerst veebestand 'voorraad vee' [1837; iWNT] (1842-65*) 
- bestand 'saldo, hoeveelheid' [1841; ArchiefvG, 441] 
- computerbestand [1968; Staten-Generaal Digitaal 1968-69, Kamerstuknr. 9300 IX B – 16, 
4] 
- bestanden die vervat zijn in ... geheugens (bij computersystemen) [1971-72; Staten-
Generaal Digitaal 1971-72, kamerstuknr. 11785 - 2, 25] (1984) 
{De eerste attestatie in het EWN moet aldus gewijzigd worden: bestand 'voorraad', bijv. in 
veebestand) [1837; WNT].} 
besteden ww. 'gebruiken voor' (1277) 
- dar soe wel besteet ware 'waar ze (een aalmoes) goed besteed zou zijn' [1281; VMNW] 
(14e eeuw, en ca. 1625) 
{Voor de laatste attestatie in het EWN moet staan: vnnl.} 
bestek 2 zn. 'tafelgerei' (1930-40) 
zilveren bestek voor kinderen [1847; Javasche courant (KB) 6/10] (1930-40) 
bestellen ww. '(opdracht geven te) laten komen; bezorgen' (1392) 
Doen si die dinge hadden bestelt 'toen ze de zaken hadden geregeld' [1315-35; MNW-R] 
(1392) 
- hy bestelde steenhouwers 'hij liet steenhouwers komen' [1688; iWNT] (1784) 
bestemmen ww. 'aanwijzen, bepalen' (1345*) 
- bestemmen 'bestemmen (voor)' [1353; iMNW] (ca. 1420) 
{De eerste attestatie in het EWN moet aldus gewijzigd worden: bestemmen 'bepalen' [1348; 
MNHWS].} 
bestendig bn. 'duurzaam in stand blijvend', bw. 'zonder ophouden' (1569) 
unde bestendich ghebleven is 'en duurzaam gebleven is' [1551; Joris 2, 136r] (1569) 
- bestendich in der vreese Gods 'standvastig in de vreze Gods' [1562; Deux-Aes, Tob 2:14] 
- eerder ook vaster ende bestandiger 'vaster en zekerder' [1517; iWNT bestandig I] (1573) 
♦ onbestendig bn. 'ongestadig' (1573) 
onbestendich 'veranderlijk, vergankelijk' [1546; Calepinus, s.v. fluxus] (1573) 
- eerder ook onbestandighe 'wispelturige' [1528; Vorsterman, Ps 118:113, noot] (1573) 
♦ -bestendig, achtervoegsel 'bestand tegen' (1911) 
Vuurbestendig [1703; Petersen, bijvoegsel Kurze Untersuchung, 101] (1911) 
bestiaal bn. 'beestachtig, dierlijk; gemeen' (1638*) 
beestjaal 'beestachtig groot' [1617; iWNT] (1638*) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: 1617.} 
♦ bestialiteit zn. 'beestachtigheid' (1720) 
Vnnl. om bestialiteyt Te schouwen 'om dierlijk gedrag te mijden' [1582; Houwaert, 459] 
(1720) 
- bestialiteit waaronder ... zelfs wordt verstaan het zoenen op den kop van een rund [1924; 
Korn, 512] (1950) 
besturen ww. 'leiding geven' (1610-19) 
Mnl. Gheen wijsheit en mach baten, ist dattu of lates te bestueren 'geen wijsheid kan baten 
als Gij ophoudt leiding te geven' [1430-50; MNW-P] 
♦ bestuur zn. 'leiding, gezag; leidinggevende groep personen' (ca. 1400) 
O vrouwe, mijn ewelic bestier 'o vrouwe, mijn eeuwige hoedster' [1350-1400; MNW-R] (ca. 
1400) 
- sonder bestuoer 'zonder leiding' [1434-36; MNW-P] 
- Bestuer... ten paradise 'leidsman naar het paradijs' [1440-60; MNW-R] (1749) 
{In de eerste attestatie van het EWN moet 'bestuur, administratie' geschrapt worden.} 
bestwil zn. 'belang, welzijn' (1784-85) 
Vnnl. Om best Wil [1645; Fonteyn, 135] (1784-85) 
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BET-BEU 
bèta- voorv. 'de tweede' of 'tweede soort'; (NN) 'betrekking hebbend op de exacte vakken' 
(1847) 
Alpha en beta, de eerste en tweede letter van het Grieksch alphabet [1824; Maendblad, 178] 
(1847) 
- beta-stralen [1905; De Sumatra post (KB) 13/12] (1912) 
- betavakken [1928; Vaderland 5/11] (1952) 
{In het EWN moet aan de betekenis van de eerste attestatie worden toegevoegd: 'domkop'.} 
bête bn. 'onnozel' (1897) 
zoo stomp, zoo "bête" 'zo bot, zo dom' [1860; Gids 1, 105] (1897) 
betekenen ww. 'van een teken voorzien, beduiden' (10e eeuw) 
{De tweede attestatie in het EWN moet luiden: Beteekent dat 'wil zeggen dat' [1265-70; CG 
II, Lut.K].} 
♦ betekenis zn. 'beduiding, inhoud' (1240) 
- betekenis [1584; iWNT excipieeren] 
beteugelen ww. 'inhouden' (1644) 
laet u sin en lust ... sijn beteugelt [ca. 1600; iWNT vezen II] (1644) 
betichten ww. 'beschuldigen' (1516) 
Mnl. beticht ... van saken daer hy geen scult aen en hadde [1415; CHN, dordrecht 1415 1] 
(1516) 
betoeterd bn. 'gek, zot' (1903*) 
eerst zee was tog neet zoo betoeterd 'ze was toch niet zo gek' (dialect van Steenwijk) [1882; 
Leopold/Leopold 1, 594] 
- ook Ben de betoeterd 'ben je gek?' [1890; Nieuwe Gorinchemse courant (GC) 21/8] (1903*) 
{In het EWN moet de datering van de attestatie veranderd worden in: [1900; WNT].} 
betogen ww. 'trachten te bewijzen; een betoging houden' (1236) 
♦ betoging zn. 'bewijsvoering' (1758) 
Vnnl. Betoghing van persoon 'betoog m.b.t. een persoon' [1587; Spiegel, 191] (1758) 
- de gewigtige betooging 'de belangrijke manifestatie' [1844; Middelburgsche courant (KB) 
31/12] (1861) 
beton zn. 'bouwmateriaal' (1847) 
het gewigt van de beton [1812; iWNT vooruit I] (1847) 
betonen 1 ww. 'tonen' (1254*) 
betonen 'bewijzen' [1298; VMNW] (1254*) 
{De eerste attestatie is onjuist gedateerd: de datering moet zijn 1301-25 (de gegeven 
datering is die van het Latijnse origineel van deze mnl. tekst).} 
betrachten 'nastreven, zich houden aan (een verplichting of voorschrift)' (1477) 
betrachten 'bedenken, overwegen (?)' [1390-1410; MNW-R]   
betrappen ww. 'verrassen, overvallen' (1265-70) 
- Dit wijf es nu betrapt in overhoere 'deze vrouw is nu betrapt op overspel' [1275-1300; iMNW 
overhoer] (1599) 
- al dat mine handen betrappen connen 'al dat mijn handen kunnen pakken' [ca. 1460; 
Pelgrimagie, 46v] (1599) 
betrekkelijk bn. 'relatief' (ca. 1440*) 
betreckelic 'oproepbaar' [1350-84; iMNW] (ca. 1440*) 
{De eerste attestatie in het EWN kan beter geschrapt worden; de datering is niet juist. De 
datering bij de tweede attestatie moet zijn: 1584.} 
betweter zn. 'iemand die alles beter meent te weten' (ca. 1600) 
betweters [1598; iWNT vergeefs(ch)] (ca. 1600) 
- den bet-weet spelen [1624; De Brune, 20] (1644) 
♦ betweteren ww. 'de betweter uithangen' (1878) 
Maer, Meester, kan het zyn, wat men op u betwetert? [1842; Van Duyse, 74] (1878) 
♦ betweterig bn. 'wijsneuzig' (1984) 
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In zijne ... betweterige spelling, gemaakten stijl [1827; Halbertsma 2, 393] (1984) 
♦ betweterij zn. 'wijsneuzigheid' (1626) 
hij geeft het der betweterije ten besten 'hij geeft het prijs aan de betweterij' [1605; iWNT] 
(1626) 
beu bn. 'zat' (1340-50) 
Het sal hen hebben harde boy 'het zal hen zeer ergeren' [1315-30; iMNW] (1340-50) 
- Bue, bier, bue, bier! 'genoeg, bier, genoeg, bier!' [1559; iWNT zwalpen] (1615) 
- beu van boek-waij-koeken 'boekwijtkoeken beu' [1614; Spiegel, 169] (1619) 
beugel zn. 'ijzeren ring' (1345) 
- 2 bueghele '2 ringen' [1343-46; iMNW riden] (z.j.) 
{Bij de attestaties in het EWN moet boggel geschrapt worden.} 
beuk 2 zn. 'schip van een gebouw' (1477) 
- drie bueken 'drie beuken' [1544; iWNT voorkerk] (1562) 
{De laatste attestatie in het EWN moet geschrapt worden.} 
beul zn. 'scherprechter, wreedaard' (1227) 
- De beul tradt aen om worgen [1527; iWNT thuis I] (1550) 
♦ beulen ww. 'hard werken, wreed te werk gaan' (1677) 
Mnl. eerst bodelen 'beulen, doden' in: bodelt al, man ende pard [1317-25; iMNW] 
- beult 'martelt, kwelt' [1622; Venus, 32r] (1677) 
♦ afbeulen ww. 'geheel afmatten' (1784) 
een huur-paard, dat men zelfs heeft afgebeuld [1719; Argus 1, 313] (1784) 
beuling zn. 'ingewanden, darmen; worst' (1293) 
- bodelinge (mv.) 'darmen' [1317-25; iMNW] (ca. 1350) 
- beulinck 'worst' [1573; Thes.] (z.j. en 1599) 
beun 1 zn. (gewest.) 'verhoging' (1451) 
Onl. Bunni 'verhoging' in de plaatsnaam Buun (lees Bunn?) 'Bunne (plaats in Drenthe)' 
[1141?, kopie 1401-10; ONW] 
- beun 'zekere plaats op een schip, zolder bij Westfalers' [1681; Winschooten] (18e eeuw*) 
- beun 'zolder' [1801; Weiland] 
{De datering van de derde attestatie moet zijn: 19e eeuw.} 
beunhaas zn. 'iemand die zijn vak niet verstaat; zwartwerker' (1632) 
een Zieketrooster of pastoraele beunhaes [1627; Vondel, 6] (1632) 
{De laatste attestatie in het EWN moet luiden: nnl. beunhaas 'slecht vakman, niet opgeleide 
in het vak' [1867; WNT waterklerk].} 
beuren ww. 'opheffen; innen'  (1280) 
Onl. buren 'omhoogkomen, ontstaan' als in: sich buret 'richt zich op' [ca. 1100; ONW] 
- beuren 'innen' [1286-1343; MNW gaderen] (z.j.) 
beurs 1 zn. 'geldbuidel' (1240) 
Onl. bursa 'geldbuidel' in de toenaam van Elewout Borsa 'Elewout Beurs' [1188; ONW] 
beurs 2 zn. 'handelsplaats' (1525) 
- beurs 'handelsbeurs' [1571; iWNT afstellen] 
{De attestaties in het EWN moeten aldus gecorrigeerd worden: borssen, borsen (mv.) 
'handelverenigingen' [1525; MNHWS], buerse 'koopmansbeurs' [1545; MNHWS].} 
beurs 3 zn. 'toelage' (1641) 
de privatie van sijn Beurse 'de ontneming van zijn studiebeurs' [1631; iWNT privatie] 
beurs 4 bn. 'overrijp' (1640) 
- beurs 'verrot, bedorven' [1699; Tachard, 447 s.v. vitiosus] (1717) 
beurt zn. 'geregelde volgorde'(1445-55) 
♦ beurtrol zn. (BN) 'toerbeurt' (voor 1960) 
het afloopen van deze eerste beurtrol ('rooster') [1823; Nederlandsche staatscourant (KB) 
4/1] 
♦ beurtschipper zn. 'schipper die, bij beurten varend, een geregelde dienst onderhoudt' 
(1681) 
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Nader Ordonnantie Voor de Beurt-schippers [1652; iWNT buiten IV] (1681) 
 
BEV-BEZ 
bevallen 1 ww. 'baren' (begin 15e eeuw) 
♦ bevalling zn. 'het baren' (1785) 
Vnnl. bevallingen [1686; Burnet 1, 622] (1785) 
bevallen 2 ww. 'behagen' (1265-70) 
♦ bevallig bn. 'gracieus' (1568) 
Mnl. Dasse Gode bevellike was dor hare kuscheit 'dat ze God welgevallig was door haar 
kuisheid' [1290-1300; iMNW] (1568) 
bevelen ww. 'gelasten' (ca. 1100) 
- sint sie ime unser herre beuahl 'sinds onze Heer ze hem opdroeg' [1151-1200; ONW] 
(1282) 
♦ bevel zn. '(militair) gezag; gebod' (1423-73) 
met des inghels beuele 'op bevel van de engel' [1291-1300; VMNW] (1477) 
bever zn. 'knaagdier (Castor fiber)' (918-48*) 
Beueris (gelatiniseerde vorm) 'Beveren, Bièvre (plaats bij Dinant)'  [770-79, kopie 1221-30; 
ONW] 
{Aan de datering van de eerste attestatie in het EWN moet worden toegevoegd: kopie eind 
11e eeuw.} 
bevestigen ww. 'vastmaken; bekrachtigen' (1284) 
- mueren of toornen dair men die stede mede bevestiget 'muren en torens waar men de stad 
mee versterkt' [1417; MNW schiltraem] (1477) 
- bevestigd 'vastgemaakt' [1763; iWNT zolder] (1830) 
♦ bevestiging zn. 'bekrachtiging; aanhechting' (1704) 
Mnl. eerst die bevestinge ende confirmacie 'bevestiging en bekrachtiging' [1469, MNW-P] 
- en bevestingen 'versterkingen' [1477; iMNW platse] 
- vnnl. dan tot ... bevestiginge 'tot bevestiging, bekrachtiging' [1588; Hotman, 47] (1704) 
- bevestiging 'vastmaking' [1822; iWNT vijling] (1846) 
bevoegd bn. 'door wet of gezag gerechtigd' (1698) 
daer sy ... wel bevoegt waren [1629; Edict, C4v] (1698) 
bevorderen ww. 'de werking van iets begunstigen; (in rang) verhogen' (1536) 
♦ bevordering zn. 'het vooruithelpen; promotie' (1599) 
de bevordering der eere Gods [1567; iWNT verklaring] (1599) 
- de dagelijcksche bevorderinge der nuttelijcker zeevaert [1598; iWNT voorstel I] 
♦ bevorderlijk bn. 'gunstig' (1865) 
Vnnl. bevorderlick 'ondersteunend, voorthelpend' [1637; Statenvertaling, Ezr 1:4] 
bevredigen ww. 'voldoen aan een behoefte' (1323) 
eerst beuerden 'beschermen' [1265-70; VMNW] 
bevreemden ww. 'verbazen' (z.j.) 
Eerst my ... befremen 'mij verwonderen' [1511; iMNW] 
- (Dit) befrempt ons 'dit verbaast ons' [1543-1600; iMNW verdunken] (z.j.) 
bevrijden ww. 'verlossen' (1300-10) 
- bevrijden 'afperken' [1501; iWNT weide I] (ca. 1605) 
beweren ww. 'een mening verkondigen' (1455*) 
bewaeren 'ingang doen vinden, waar maken' [1391-1400; iMNW bewaren III] 
{Het eerste lemma in het EWN moet geschrapt worden. Het VMNWS kent alleen: 
bewaerigen 'een zaak overtuigend bewijzen' (1455, kopie 1593).} 
bewerkstelligen ww. 'teweegbrengen' (1793) 
dat ... dit niet zonder veel Geld ... te bewerkstelligen was [1740; Seiz, 167] (1793) 
bewind zn. 'bestuur, regering' (1350-1420) 
bewint der werlt 'regiem van de wereld' [1394; CRM 14, E045p39401] 
bewust bn. 'bekend (met); besef hebbende van' (1614) 
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somen dit bewust is 'als men hiervan op de hoogte is' [1551; Joris 2, 85r] (1635) 
♦ onbewust bn. 'niet wetend, onwillekeurig' (1462-66) 
onbewust 'onbewust' [1551, Joris 4, 1r] (1599) 
♦ bewustzijn zn. 'vermogen tot besef' (1846) 
als of het Bewust zyn het gantsche Weezen der Ziel uitmaakt [1741; Wolff 1, 94] (1846) 
♦ bewusteloos bn. 'buiten kennis' (ca. 1800) 
bewusteloos [1796; Drenkelingen, 177] (ca. 1800) 
bezadigd bn. 'bedaard' (1598*) 
Een besatighde beweging des ghemoedts 'een bedaarde gemoedsbeweging' [1586; iWNT] 
(1598*) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet gewijzigd worden in: [1586; WNT].} 
bezeren ww. 'pijn doen' (1374) 
beseert 'gepijnigd, gekwetst'  [1315-35; MNW-R] (1374) 
bezetten ww. 'innemen' (1240) 
Onl. thaz sie alle thie wege besezzen wolden 'dat ze alle wegen zouden bezetten' [1151-
1200; ONW] (1240) 
- tebesettene in 'te voorzien van' [1236; VMNW] 
bezichtigen ww. 'nauwkeurig bezien' (1544) 
besichtigen 'inspecteren' [1530; iWNT offreeren] (1544) 
bezie zn. 'bes' (ca. 1300) 
- Enen wijngaerd ... met besien 'een wijngaard met druiven' [1317-25; iMNW] (1350-1400) 
bezig bn. 'bedrijvig, werkende aan' (ca. 1240-60) 
♦ bezigen ww. 'gebruiken' (1295) 
gebesegt 'uitgeoefend, gepleegd' [1265-70; VMNW] (1295) 
bezinnen ww. 'nadenken' (1285) 
♦ bezonnen bn. 'bedachtzaam' (1835) 
Vnnl. besonnen 'behoedzaam' [1622; Erasmus, 3] (1835) 
♦ onbezonnen bn. 'ondoordacht' (1726*) 
Vnnl. een onbesonnen man 'een onverstandig man' [1542; Liesvelt Job 42:2] (1726*) 
{De eerste, ongedateerde attestatie in het EWN moet geschrapt worden.} 
bezoedelen ww. 'bevlekken' (1556) 
- ick hebbe alle mijn ghewaet besoedelt [1562; Jes 63:3] 
bezwaar zn. 'bezwaar, hindernis, protest' (1605) 
sonder beswaer 'zonder onaangenaamheid' [1565; Hantboecxken, 44v] 
 
BIA-BIJ 
biaisband zn. 'boordlint' (1872) 
een "biais" van wit gaas [1791; Kabinet van mode en smaak 1, 419] 
bibberen ww. 'trillen, rillen van kou' (1794) 
hy bibbert [1700; Boekzaal 1, 419] (1794) 
bibliotheek zn. '(plaats van een) boekenverzameling' (1462-85) 
♦ bibliothecaris zn. 'boekenbeheerder' (1682) 
het voorz. ampt van bibliothecaris [1593; iWNT noodwendig] (1682) 
biceps zn. 'tweehoofdige opperarmspier' (1663) 
Biceps,  dat is de twee-hoofdighen Muscul (spier van de knie) [1663; Herls, 184] 
- "Biceps", de "Muis", of tweehoofdige (spier in de bovenarm) [1678; Van Hoogstraten, 55] 
(1881) 
bidet zn. 'wasbekken voor onderlichaam' (1847) 
zyn' voeten wasschende in een langwerpige steenen kom, bekend by den naam van "bidet" 
[1769; Vad.lett. 2, 54[9]] (1847) 
bidon zn. 'waterkruikje op racefiets' (1912) 
bidon 'kruik, kan' [1865; De tijdspiegel 2, 81] 
bie bn. 'geweldig' (1970) 
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De stemming was ... niet bi [1934; Echo, 15/1, 170] (G) (1970) 
biecht zn. 'bekentenis' (10e eeuw) 
- biecht 'biecht' [1412-15; MNW-R] 
bieden ww. 'ter beschikking stellen, aanbieden, een bod doen' (10e eeuw) 
- bieden 'aanbieden, geven' [1151-1200; ONW] (1237) 
{De eerste attestatie moet aldus gewijzigd worden: Onl. in de afleiding gebiedan 'gebieden' 
als in: Gebuit (lees Gebiut) got crefti thinro 'Gebied, God, jouw macht' [10e eeuw; ONW].} 
biedermeier zn. 'tijdperk (1815-1850); toen heersende stijl' (1939) 
kamers uit den zgn. "Biedermeier"-tijd [1905; De Gelderlander (AN) 6/9] (1939) 
biefstuk zn. 'lap vlees van de bovenbil' (1840) 
Biefstek [1790; Marselis, 76] (G) 
- biefstuk [1806; Groninger courant (KB) 18/11] (1840) 
biel(s) zn. 'dwarsligger voor spoorrails' (1914) 
Eenige materialen, Biels, Waterbakken (te koop) [1862; Nieuwe courant van Den Helder 
(AA) 15/11] (1914) 
bier zn. 'drank uit gerst en hop' (1236) 
Onl. er ne dranc bier noh win 'hij dronk bier noch wijn' [1151-1200; ONW] (1236) 
♦ bierkaai zn. in de uitdrukking vechten tegen de bierkaai 'een hopeloos gevecht leveren' 
(1858) 
maar vecht eens tegen de bierkaai [1845; Leeskabinet 2, 118] (1858) 
- eerder al de nieuwe gemaeckte Bierkay [1609; iWNT klinker I] (1648) 
bies 1 zn. 'plant (m.n. Cyperaceae Juncaceae)' (972) 
- Glis ende bies 'alle waterplanten' [1315-50; MNW-R] 
{De tweede attestatie in het EWN moet luiden: bise, scaf bise, bize, beze 'papyrus, rietgras' 
[1225-50; CG II, Pl.gloss.], de derde aldus: bisse en biese [1240; Bern.].} 
biet zn. 'plant van het geslacht Beta', '(suiker)biet (cultuurvorm van Beta vulgaris)' (1240) 
- Biet moet drie jaer staen, eer 't zaet goet is [1663, Aenghelen 1, 51] (1710) 
bietsen ww. 'bedelen, klaplopen' (1919) 
- blijven bietsen 'blijven rondzwerven' [1925; Querido, 323] 
- op de biets loopen [1925; Querido, 107] (1937) 
- we bietsen wel een beetje mee, als het om shag gaat [1944; Het nieuws (KB) 28/12] (voor 
1947) 
big zn. 'jong van het varken' (1266) 
- de eerstgeworpen Big [1660; Jonston 1, 86] 
biggelen ww. 'naar beneden rollen (van tranen)' (1588) 
- Nu biggelt … Mijn laeuwe traentgens 'nu moeten jullie biggelen, mijn lauwe traantjes' [1605; 
iWNT biggelen II] (1636) 
bijbel zn. 'de Heilige Schrift' (1276-1300*) 
- Bibel [1400-20; MNW-R] (1276-1300*) 
{De eerste attestatie in het EWN moet als volgt geherformuleerd worden: "bible [1285; 
VMNW], bibele [1287; VMNW hier]". Vóór 1300 komt de vorm bibel niet voor.} 
bijdehand bn. 'vlug van begrip' (1806-07*) 
- een fiksch, bijdehand wijf [1859; Studentenalmanak, 99] (1806-07*) 
{De eerste attestatie in het EWN moet aldus gewijzigd worden: bij de hand 'vaardig, gevat, 
slim' [1806; iWNT hand].} 
♦ bijdehandje zn. 'iemand die bijdehand is, m.n. een kind' (1896) 
"bijdehandje", van ... "bij de hand" (zijn) gevormd [1862; Taalgids, 106] (1896) 
bijdrage zn. 'financieel aandeel; verhandeling' (1759) 
Maendelijksche by-dragen [1758; Picarta, titel tijdschrift] (1759) 
♦ bijdragen ww. 'als zijn aandeel inbrengen' (1789) 
Vnnl. dat sy ... haer contingent mede bydragen sullen [1664; Van Aitzema 9, 1009] (1789) 
bijgeloof zn. 'superstitie' (1595) 
van haren byghelooue 'van hun bijgeloof' [1560; Biestkensbijbel, Hand 25:19] (1595) 
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♦ bijgelovig bn. 'met bijgeloof behept; op bijgeloof berustend' (1657) 
al te bygheloouich 'al te bijgelovig' [1560; Biestkensbijbel, Hand 17:22] (1657) 
bijkans bw. 'bijna, nagenoeg' (1432-68) 
Dat sy dicwile bicant sijn doet 'dat ze dikwijls bijna dood zijn' [1400-20; MNW-R] (ca. 1440) 
bijl zn. 'breedbladig hakwerktuig' (1240) 
♦ billen ww. 'de groeven van een molensteen scherpen' (ca. 1450) 
billen 'scherpen' [1390-1400; iMNW mostaertmolen] (ca. 1450) 
bijlage zn. 'bijvoegsel' (1708) 
Vnnl. met al syn aenhangh ende bylage 'met alles wat erbij hoort' (over onroerend goed) 
[1636; Scriverius, 68] 
- bylaghen 'bijvoegsels' [1643; Walaeus 2, 489] (1708) 
bijltjesdag zn. 'dag van de afrekening, uur van de waarheid' (voor 1945) 
Bijltjesdag [1941; De zwarte soldaat (KB) 7/1] (voor 1945) 
bijou zn. 'kleinood' (1690) 
♦ bijouterie zn. 'kleinodiën; juweliersbedrijf' (1809) 
alle slach van Bijouterien 'allerlei kleinodiën' [1772; Gazette 11/5] (1809) 
bijslaap zn. 'geslachtsgemeenschap; concubine' (z.j.) 
eerst bislapen 'geslachtsgemeenschap hebben' in: wanneer een man ene ioncfrouwe edder 
('of') ene vrouwe echteliken ('op wettige wijze') bislapet [ca. 1440; MNW eder] 
bijslag zn. 'toemaat, toegift, toeslag' (1415) 
- boven hetgeene Spanjen soude beloven ... een redelyck byslagh ('extra bedrag') [1668, 
kopie 1724; De Witt 4, 734] (1765-67) 
- kinderbijslag [1912; Volk 24/4] (1939) 
bijsluiter zn. 'ingesloten gebruiksaanwijzing' (1962) 
bijsluiter, vouwblad, briefhoofd, vloeiblad, ... ("drukwerkreclame") [1931; Reclame, nov., 7] 
(1962) 
bijspijkeren ww. 'opknappen, herstellen' (1855) 
dat kan ik niet bijspijkeren 'dat kan ik niet (bij)betalen' [1846; Museum 11, 306] 
bijstaan ww. 'helpen, ondersteunen; voor de geest staan' (1480) 
Dat gi mi hebt ... bi gestaen 'dat ge mij geholpen hebt' [1265-70; VMNW] (1480) 
- het staat mij bij, dat L. nog gezegd heeft [1924; Vaderland 11/12] (1984) 
♦ bijstand zn. 'hulp, ondersteuning' (1490 en 1559) 
hulpe ende bijstant [1433; iMNW indracht] (1559) 
{In de attestaties van het EWN moet bij het mnl. het woord alleen in de toelichting geschrapt 
worden.} 
bijster bn. 'kwijt'; bw. 'zeer' (1378) 
van een bysteren verken 'voor een loslopend varken' [1343-46; iMNW] (1488) 
bijval zn. 'instemming, applaus' (1818) 
Vnnl. Hebben Wy dien aengaende ... genoegsaeme byval gekregen [1656; Copie, 6] (1818) 
bijzin zn. 'afhankelijke zin, ingebedde zin' (1858) 
het aanhangen van menigvuldige bijzinnen [1822; Recensent 1, 80] (1858) 
 
BIK-BIV 
bikini zn. 'tweedelig badpak' (1952) 
de twee minimale lapjes, die hier als badpak fungeren – men noemt ze algemeen "bikini's["] 
[1949; Leidsch dagblad 24/9] 
bikken 1 ww. 'hakken' (1248-1316*) 
- Met bicken, met delven 'met hakken, met graven' [1350-1400; MNW-R] (1400-50) 
{De eerste attestatie in het EWN moet de volgende datering hebben: [1317-25; iMNW].} 
bikken 2 ww. 'eten' (14e-15e eeuw) 
bicte op enen boom '(de vogel) pikte tegen een boom' [1317-25; iMNW] (14e-15e eeuw) 
♦ boutenbikker zn. 'souteneur' (1972) 
eerst behojje-bikker 'souteneur' [1906; Boeventaal] 
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- je bikker bedoel je 'je pooier bedoel je' [1931; Dekker, 100] (1970) 
biljard telw. 'duizend biljoen (1015)' (1970) 
Het bedraagt thans 2 biljard 929 miljard 800 miljoen mark, of in cijfers 2.929.800.000.000 
marken (biljard is hier gebruikt als 'biljoen') [1923; Suriname (KB) 6/3] 
biljart zn. '(speeltafel voor) spel met ballen en keus' (1712) 
Vnnl. eerst speel "au billiard" 'biljartspel' [1669; Van Aitzema 3, 456] 
- billard 'biljarttafel' [1718; Argus 25/5] (1782-83) 
binair bn. 'tweeledig' (1847) 
oude "binaire" verdeeling (tegenover decimale) [1832; Jaarboekje, 58] (1847) 
- een binair getal [1939; De la Vega, 165] (1963) 
bingo zn. 'geluksspel' (1970) 
dat men ... Bingo speelt [1938; Vaderland 23/6] (1970) 
bink zn. 'forse man, kerel' (1731) 
- uwe bink in Steê 'uw kerel in de stad' [ca. 1730; Rosseau, 132] (1756) 
binnen bw., vz. 'in een ruimte' (1201-25) 
Onl. binnen '(van) binnen' [1151-1200; ONW] (1201-25) 
binnenvetter zn. 'introvert persoon' (1861) 
binnenvetjes "woorden ... rijk aan zin" (overdrachtelijk) [1846; Maandschrift, Mengelschrift 
334] 
- binnenvetje 'iemand die meer weet dan hij toont' [1856; Taal, 17] 
bint zn. 'dwarsbalk' (1350-1400) 
- bint 'balkwerk' (of 'dwarsbalk') [1443; OAR 11, 42r-d] 
{Bij de eerste attestatie in het EWN moet bint geschrapt worden, omdat bint in het lemma 
van het MNW op zijn vroegst in een 15e eeuw afschrift voorkomt. De spelling van de eerste 
twee attestaties moet zijn: ghebint (1350-1400), gebint (1351). De betekenis van de derde 
attestatie (1376) is 'dwarsbalken'.} 
bio- voorv. 'biologisch' (1982) 
150 tot 730 kubieke meter biogas [1955; Friese koerier (KB) 25/1] (1982) 
- bio-industrie [1970; LC 29/10] 
- Biobak [1987; Leidsche courant (Ld) 17/9] (1992) 
biografie zn. 'levensbeschrijving' (ca. 1820) 
de "Biographie" of "Leevensbeschryving" van groote en goede Mannen [1762; Watts, 368] 
(ca. 1820) 
bioscoop zn. 'filmtheater' (1898) 
De bioscoop is de clou van de voorstellingen [1897; Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 20/11] 
(1898) 
bis bw. 'nog eens, tweemaal' (1824) 
Vnnl. bis 'tweemaal' (bij versregels in een lied) [1615; Apollo, 78] (1824) 
bisamrat zn. 'muskusrat (Ondatra zibethicus)' (1847) 
bisamratten, konijnen, hazen [1843; Handelsmagazijn, 952a] (G) (1847) 
biscuit zn. 'droog koekje' (1725) 
- BISCUITS (Kaakjes) [1867; Leidsch dagblad (Ld) 11/2 ] (1932) 
bisschop zn. 'priester van de hoogste rang' (10e eeuw) 
♦ bisschopswijn zn. 'warme rode kruidenwijn' (1778) 
bisschop 'rode kruidenwijn' [1768; iWNT] (1778) 
- bisschopswijn  [1875; AHB 31/10] (1961) 
bissen ww. (BN) 'een studiejaar overdoen' (1979) 
bissen 'íets nog een keer uitvoeren' in: de fanfare moest "bissen" [1976; De voorpost (Aalst) 
14/5] 
bits bn. 'vinnig, onvriendelijk' (1613) 
eerst bitselyck (bw.) in: Doe sprack d'ander wel bitselyck [1585; Coornhert, 71] 
- Sulcken bitschen tael [1610; iWNT] (1625) 
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bitter bn. 'bijtend, scherp' (10e eeuw) 
♦ bitter zn. 'alcoholische drank met bitter kruidenextract' (1802) 
Geestige Aftreksels, of Maagbittertjes [1764; Tissot, 447] 
- als ... ik wat Bitter heb gedronken, Dan raek ik somtyds wel beschonken [1768; 
Frese/Schaaf, 9] (1802) 
♦ bitterbal zn. 'gekruide vleesbal' (1946) 
kleine „bitterballetjes" snoepen [1923; AHB 17/2] 
- Denkt aan de bekende bitterballen! [1930; Nieuwe Tilburgsche courant (KB) 1/2] (1946) 
♦ verbitterd bn. 'bitter geworden; woedend, boos' (1573) 
Mnl. verbittert '(letterlijk) bitter geworden' [1399; MNW-P] (1573) 
- een verbittert herte 'een boos hart' [1466; MNW-P] (1573) 
bitumen zn. 'mengsel van koolwaterstoffen' (1550) 
Mnl. Met bitumen gheleit 'met aardpek bevestigd' [1285; VMNW] (1550) 
bivak zn. 'legerplaats' (1824) 
Bivouac 'legerkamp te velde' [ca. 1790; Beschrryving, 74] 
- noyt onder dak ... immer in "bivak" [1803; Plat du Temple 4, 120] (1852) 
♦ bivakkeren ww. 'gelegerd, gevestigd zijn' (1824) 
bivouaqueerde de geheele nagt [1794; Jaerboeken 1, 413] (1824) 
- gebivakkeerd [1814; Opregte Haarlemsche courant (KB)10/3] 
 
BLA-BLI 
blaag zn. 'stout, lastig kind' (1855) 
blaag 'kind' en (in Gelderland) 'dwingend kind' [1832; Bomhoff 2, 125a] (G) (1855) 
blaar 1 zn. 'huidzwelling' (1240) 
{De tweede attestatie moet geschrapt worden. Volgens het VMNW horen deze vormen bij 
blad.} 
♦ bladderen ww. 'bladders krijgen' (1873) 
doen bladderen 'blaren doen krijgen' [1745; Miller 1, 60] (1873) 
blaar 2 zn. 'witte plek, bles' (1343-46) 
eerst als toenaam in wandel de blare 'Wandel de Kale'  [1289; VMNW] 
blaaskaak zn. 'snoever, opschepper' (1562) 
Blaescaecken [1561; De Dene 2, 106] (1562) 
blabla zn. 'hol gezwam' (1964) 
het leven is ook maar bla-bla (filmliedje) [1937; NvdD voor Ned.Indië 2/9] 
- De radio bla-bla-èrt door de nauwe straatjes [1941; Amigoe di Curaçao, 20/3] 
- geen sport-bla-bla 'geen sport-geklets' [1948; Dagblad voor Amersfoort (EC) 20/11] (1964) 
blaken ww. 'gloeien, in vuur en vlam staan' (1240) 
♦ blaker zn. 'kandelaar' (1428) 
Van enen blaker voer tglasvinster 'voor een (hang)lamp voor het raam' [1317; iMNW] (1428) 
blameren ww. 'te schande brengen, kleineren' (1265-70) 
♦ blamage zn. 'schande, oneer' (1929) 
Blamagen 'pijnlijke mislukkingen' [1877; Heldersche en Nieuwedieper courant (AA) 21/1] 
(1929) 
blancheren ww. 'even opkoken' (1761) 
eerst Op de Munten werd het wit kooken blanseren genoemt 'bij munten werd het wit koken 
blancheren genoemd' [1721; iWNT] 
blanco bn. 'oningevuld' (1676) 
in Blanco 'niet ingevuld' [1665; Van Aitzema 10, 460] (1676) 
blanketten ww. 'de huid blank maken, verbloemen' (ca. 1350) 
- geblancket 'geblanket' [1300-25; MNW-R] (ca. 1350) 
{De bron van de attestatie in het EWN is niet het MNW, maar het MNHWS.} 
♦ blanketsel zn. 'poeder om de huid mee wit te maken' (1559) 
Mit blancketsel 'met blanketsel' [1503; Pertcheval, 30] (1599) 
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blasfemie zn. 'godslastering' (1466) 
blasphemie 'godslastering' [1291-1300; VMNW] (1466) 
blaten ww. 'blèren (van schapen)' (1240) 
- alle die beesten ... blaten ende riepen elcs na sijnre natueren 'alle beesten blaatten en 
riepen, ieder naar zijn aard' [ca. 1440; iMNW rinc] 
blazer zn. 'kort jasje' (1940) 
de z.g. "blazers" (geborduurde hemdblousen)  [1912; LC  25/7] 
- "blazer" 'soort jasje' [1922; Vaderland 29/7] 
blazoen zn. 'heraldiek wapen' (14e eeuw*) 
Die ... drouch een blasoen 'die een wapenschild droeg' [1350-1400; MNW-R] (14e eeuw*) 
{De datering van de eerste attestatie moet gewijzigd worden in: [1390-1400; iMNW].} 
blessure zn. 'kwetsuur' (1794) 
de dieven hadden eene blessure geïnfigeert 'de dieven hadden een verwonding toegebracht' 
[1743; Bokkerijders, RHCL Maastricht, LvO 2402] (1794) 
- hy naait de "blessure" toe [1748, Lynceus 2, 21] 
♦ blesseren 'verwonden' (1830) 
de geblesseerde Soldaten [1757; LC 3/8] (1830) 
bleu 1 bn. 'verlegen' (1623) 
- bleu van gemoedt 'bangig van inborst' [1657; Van Heemskerck, 748] (1671) 
blij bn. 'vrolijk' (10e eeuw) 
- bly 'gelukkig, opgewekt' [1460-80; MNW-R] 
blik 1 zn. 'oogopslag' (1276-1300) 
♦ blikken ww. 'kijken' (1350) 
Daer blikkede oc dat rode gout 'daar glinsterde ook het rode goud' [1265-70; VMNW] (1350) 
blind bn. 'niet in staat te zien' (1240) 
Onl. blint als eerste deel van het toponiem Blintheim (onbekende plaats) [wrsch. 901-50, 
kopie 1150-58; ONW] 
♦ blinderen ww. 'onzichtbaar maken; kogelvrij maken' (1842) 
eerst de afleiding Blindeering [1814; Dagblad der provincie Braband (KB) 9/8] 
- dan onze gemetselde geblindeerde batterijen [1827; Merkes 2, 151] (1842) 
♦ blind(e) zn. '(venster)luik' (1643) 
eerst blinde 'soort zeil' als in: onse fock, groot marszeyl ende blynde (drie zeilen) [1597; De 
Jonge 2, 367] (G) 
♦ blindelings bw. 'zonder te kijken' (1599) 
blindelincks [1588; iWNT] (1599) 
- eerder al mnl. blindelinghe 'met gesloten ogen' [1467-80 iMNW achterdeinsen] (1516) 
blinken ww. 'glanzen' (1399) 
wel blinckende 'mooi glanzende' [1351; MNW-P] (1399) 
blinkerd zn. 'hoge kale duintop; lichte plek aan de hemel' (1838) 
Vnnl. eerst Mijn "Helicon" zy slechs voortaen den witten blinck ('het hoge duin') [1610; De 
Meester] 
- blinkers "de hoogste duinen" [1681; Winschooten, 53] (1854) 
blits bn. 'zeer modern' (1966) 
♦ blitskikker zn. 'modieus geklede jongere' (1975) 
eerst "The Blitzkikkers" (naam van band) [1966; PZC 5/3] 
- ook blitser 'branieschopper' [1966; PZC 25/7] 
- dan Gewoon Eigen Huis Mensen, dus Blitzkikkers [1971; Revue 2/6] (1975) 
 
BLO-BOD 
blocnote zn. 'schrijfboekje' (1892) 
BLOC-NOTES. (Notitie-bladen.) [1864; Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage (KB) 24/3] 
(1892) 
- schreef op een bloknoot [1896; Paap, 336] 
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bloed zn. 'rood lichaamsvocht' (10e eeuw) 
♦ bloed- voorv. 'zeer' (1730-39) 
Vnnl. Die is goetedel, maer bloetarm [1560; Franck, 232r] (1730-39) 
- een bloedjong onschuldig mens [1823; Clauren, 217] (1939) 
- bloedheet [1904; Gids 4, 480] (1949) 
- ... is het ... weer "bloedlink" geworden [1948; Zierikzeesche nieuwsbode (KZ) 22/12] (1963) 
bloem 1 zn. 'bloeiend deel van een plant' (ca. 1100) 
- die bloem van Kerstenheit 'het puikje van de christenen' [1315-35; MNW-R] 
{De eerste attestatie in het EWN moet aldus luiden: thie bluom 'de bloesem', thie bluomon 
'de bloemen' [ca. 1100; ONW].} 
bloem 2 zn. 'fijn gezift meel' (1285) 
- bloem [1672; iWNT] 
bloemkool zn. 'koolsoort (Brassica oleracea, convar. botrytis, var. botrytis)' (1567) 
Bloemkoole [1554; Dodonaeus, 589] (1567) 
bloemlezing zn. 'anthologie' (1819) 
Anthologia Graeca of "Grieksche Bloemlezing" [1727; Van Cattenburgh, 423] (1819) 
bloesem  zn. 'bloemen aan boom of struik' (1287) 
- Bloesem [1375-1400; MNW-R] 
blok zn. 'groot stuk' (1242) 
Onl. als familienaam in Gozuinus et Walterus Bloc ‘Gozewijn en Wouter (de) Blok’ [1176-
1200; ONW] (1242) 
blokfluit zn. 'houten fluit zonder kleppen' (1933) 
Luit, altviool, blokfluit (kamermuziekinstrumenten) [1927; AHB 10/11] (1933) 
blokkade zn. 'versperring, afsluiting' (1663) 
... door een blockade, heeft moeten overgeven [1644;Van Reyd 2, 156] (1663) 
blokken ww. 'hard studeren' (1555) 
- blocken 'hard werken, speciaal i.v.m. geschriften' [1573; Thes.] (1588) 
{De eerste attestatie in het EWN moet luiden: blocquierd, 'studeer!' (gebiedende wijs) [1555; 
WNT].} 
blokkeren ww. 'versperren' (1599*) 
de Schansen ... daer mede Oostende was geblockeert [1600; Verhael, A2r] (1599*) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. In Kiliaan (1599) komt blockeren 
("besluyten") niet voor.} 
blond bn. 'lichtgeel (van haar)' (1272*) 
Onl. als toenaam in Gerardus Blunde 'Gerard (de) Blonde' [1170; ONW] 
- benoerden boudekins blonden 'ten noorden van Boudekijn de Blonde' [1279; CG I, 453] 
(1276*) 
{De tweede attestatie in het EWN stamt uit een afschrift van kort voor 15 april 1312  en staat 
in CG I, 308. Die moet geschrapt worden. De eerste attestatie is van 1291, en staat in CG I, 
1590. De reeks attestaties in het EWN moet daarom als volgt luiden: benoerden boudekins 
blonden 'ten noorden van Boudekijn de Blonde' [1279; CG I, 453], blont, blond 'blond, geel,  
bleek, rossig, licht' [1285; CG II, Rijmb.], blondekin 'blondje' [1291; CG I, 1590].} 
♦ blondine zn. 'vrouw met blond haar' (1824) 
eene blondine [1793; Geszner, 89] (1824) 
blouse zn. 'bovenkledingstuk' (1840) 
Hoeden, shawls en ridicules, / Lintjens, strikjens, kantjens, tules / Blouses ... [1827; Storm 
van 's Gravensande, 113] (1909) 
blubber zn. 'modder' (1944) 
blubber of spek (van een walvis) [1855; Huisvriend, 59] (1952) 
- blubber "gecoaguleerde latex" [1912; NvdD voor Ned.Indië 8/8] 
- blubber 'modder' [1921; De Sumatra post (KB) 31/3] (1944) 
- 'k Schrok me de blubber [1935; Van Iependaal, 161] (1937) 
blues zn. '(melancholische) muziek' (1936) 
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Blues op blues ... spelen zij [1923; iWNT tango I] (1936) 
bluffen ww. 'pochen' (1411*) 
- "Ballon" verstout te bluffen ' '"windbuil" matigt zich aan te pochen' [1719; Houbraken 2, 356] 
(1805) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN is niet juist. Deze als volgt wijzigen: [1470-
90; MNW-R].} 
♦ bluf zn. 'snoeverij' (1643) 
bluf 'iets dat spot met alles in zijn soort' [1622; iWNT] 
blunder zn. 'domme fout' (1847) 
blunder 'miskleun' in: een Engelsche "blunder" [1805; Bilderdijk 1, 153]  
- menigvuldige "blunders" [1837; Recensent 1, 310] (1847) 
♦ blunderen ww. 'domme fouten maken' (1936) 
eerst blunderen 'voortsukkelen' in: Thans is deze compagnie geblunderd door allerlei 
kampongs [1905; NvdD voor Ned.Indië 23/10] 
- dan geblunderd 'misgekleund' [1912; De Sumatra post (KB) 12/7] (1936) 
blussen ww. 'vuur doven' (1285) 
blisgen 'doen uitgaan, blussen' [1240; VMNW] (1285) 
blut bn. 'platzak' (1597) 
- en maakt de kassen blut 'en maakt de kassen leeg' [1720; Tafereel, 3] (1872) 
blutsen ww. 'deuken' (1562) 
Mnl. altoes roerende ende wel blutsende 'aldoor roerende en goed kloppende' [1351; iMNW] 
(1562) 
♦ bluts zn. 'deuk, kneuzing' (1562) 
groote blutsen 'grote kneus-plekken' [1554; Turias, 44] (1562) 
boa zn. 'reuzenslang (Boa constrictor); halsbont' (1287) 
- Sabels, Moffen, Boa's, bonte Randen [1828; Dagblad voor 's-Gravenhage (KB) 19/12] 
(1839) 
board zn. 'bouwmateriaal' (1855) 
- Etalage-cartons ... Board [1933; Vlissingsche courant (KZ) 22/5] (1951) 
- hardboard [1933; Limburger koerier (KB) 24/5] (1955) 
- eerst zacht board [1940; AHB 1/11] 
- dan zachtboard [1949; Limburgsch dagblad (KB) 14/1] (1956) 
bobbel zn. 'bult' (ca. 1490) 
eerst bob(b)el 'blaar, buil' als toenaam in Henrico Bobel [1300; Debrabandere 2003] 
- seuen bobbelen 'zeven waterstralen' [1479; MNW-P] (ca. 1490) 
♦ bobbelen ww. 'bulten, oneffenheden vertonen' (1873*) 
Vnnl. Den derden ende lesten zuldy bobbelen moeten 'de derde en laatste versvoet zul je uit 
moeten laten springen' [1548; iWNT notoir] (1873 en 1599 s.v. bobbel) 
{De attestatie "vnnl. bobbelen '(op)borrelen, dobberen' [1599; Kil.]", die onder de attestaties 
van het hoofdlemma bobbel staat, moet aan de attestaties van het sublemma bobbelen 
toegevoegd worden.} 
bobijn zn. (BN) 'spoel' (1573) 
- bobijn 'spinspoel' [1640; Bolland, 137] (1912) 
♦ bobine zn. 'inductiespoel; type raceauto' (1912) 
"Bobine van Ruhmkorff" 'Ruhmkorff-inductor'  [1863; Dagblad van Zuidholland en 's 
Gravenhage (KB) 27/11] (1953) 
- bobines 'klosjes' [1899; Woordenschat] (1912) 
bobslee zn. 'soort slee' (1912) 
Bobsleigh-race [1903; NvdD 22/1] (1912) 
- Bobslede-wedstrijden [1904; NvdD 29/12] 
- De Bobsleigh, of eenvoudig Bob genoemd [1907; Leidsch dagblad (Ld) 23/2] (1914) 
- bobslee-rennen [1907; NvdD voor Ned.Indië 30/7] (1914) 
bochel zn. 'bult, bultenaar' (1599) 
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- een strammen bochel-Floor 'een stramme sukkel met een bochel' [1623; Van de Venne, 64] 
bocht 1 zn. 'kromming' (1031*) 
- een inwendighe bocht 'een kromming aan de binnenkant' [1594; Stevin, 73] 
- in die bocht (op zee) [1596; iWNT vlei II] (1614) 
{Aan de datering van de eerste attestatie in het EWN moet worden toegevoegd: kopie 1691-
1700.} 
bod zn. 'het bieden; geboden som' (1440) 
eerst van een onrechten bode 'vanwege een onrechtvaardige eis' [1343-46; iMNW] 
- te bode staen "iets veilen" [1408-14; iMNW] (1440) 
bode zn. 'boodschapper' (10e eeuw) 
♦ dienstbode zn. 'huisbediende, dienstmeisje' (1530) 
Mnl. dienstbaden ... knecht of megeden 'huisbedienden ... knecht of meisjes' [1434-36; 
MNW-P] 
bodega zn. 'wijnlokaal' (1855) 
eene "bodega" of magazijn, om den wijn op te bergen [1834; Irving, 369] (1855) 
body zn. 'lichaam; consistentie, pit' (1906) 
... hadden hun "body" zeker te lief [1872; Leidsch dagblad (Ld) 14/2] (1906) 
♦ bodywarmer zn. 'mouwloze jas' (1986) 
bodywarmer 'ondergoed voor de romp' [1976; Frisia (Lw) 28/10] 
- bodywarmers (jack zonder mouwen) [1979; Leidse courant (Ld) 26/9] (1986) 
 
BOE 
boedel zn. 'bezit, erfenis; spullen' (1289) 
ook boedel 'roerende goederen' [1289; VMNW] (1289) 
boef zn. 'schurk' (1265-70) 
♦ boefje zn. 'ondeugend jongetje' (1649) 
Wacht u van de boefkens heel 'hoed u ten zeerste voor de cupido's' [1544; MNW-R] (1649) 
- een snoo boefken, ende een leugenachtich clapperken 'een boosaardig slecht mannetje en 
een leugenachtige kletsmajoor' [1569; Goltzius, 103v] 
- boefken 'jongetje' [1588; iWNT] (1728) 
boeg zn. 'voorste deel van een scheepsromp' (1240) 
- voor sijnen boech 'voor zijn boeg' [1551; iWNT] (1599) 
{De bron voor de tweede attestatie in het EWN is niet het MNW, maar MNHWS.}  
boei 1 zn. 'keten' (1285) 
♦ boeien ww. 'de aandacht vasthouden' (1300-50) 
- boeien 'de aandacht vasthouden' in: te boeien 't wuft gehoor [1651; Van Vondel, 85] (1816) 
{De betekenis "(overdrachtelijk) 'de aandacht vasthouden'" moet op de huidige plek 
geschrapt worden en toegevoegd worden achter boeijen (1816).} 
boei 2 zn. 'drijvend baken' (1563) 
Boeye 'boei' [1551; iWNT] (1563) 
boeier zn. 'klein plezierjacht' (1477) 
boeyers of pleiten 'boeiers of platbodems' [1455; iMNW pleite I] 
- een barke of eenen boyer 'een bark of een boeier' [1462; Br.Middelburg 3, 122] (1477) (G) 
{De tweede attestatie in het EWN moet luiden: boyer [1514; MNW].} 
boekanier zn. 'zeerover' (1691) 
Boecaniers 'vrijbuiters die op een deel van Cuba wonen' [1682; Gage, 427] 
boeken ww. 'te boek stellen; reserveren' (1704) 
Vnnl. wie een coggescip boeckt 'wie een koggeschip inschrijft' [1520-40; iMNW opsliken] 
(1704) 
boeket zn. 'ruiker' (ca. 1480) 
- Wie spreeckt van ruyckeren, van tuyltjes en bouquetten [1657; Westerbaen 4, 120] (1698) 
boekhouden ww. 'de (financiële) administratie behouden' (1579) 
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{In de betekenisomschrijving van boekhouden moet 'behouden' veranderd worden in 
'bijhouden'.} 
♦ boekhouder zn. 'hij die de (financiële) administratie bijhoudt' (1517) 
Mnl. Wisselaers ende boechouders ('bankiers') [1468-97; iMNW] (1517) 
♦ boekhouding '(financiële) administratie' (1865) 
Vnnl. bouchaudijnghen 'keren dat men boekhoudt' [1581; iWNT] (1865) 
boekmaag zn. 'derde maag van een herkauwer' (1855) 
verstopping in de boekmaag of darmen [1836; Nijverheid 3, 285] (1855) 
boekstaven ww. 'op schrift stellen' (1477) 
- boekstaven 'op schrift stellen' in: Zo moeten wy wederom Boek-Staven, de "Heerlyke 
Besluiten" [1744; E.Mercurius 2, 218] 
{De eerste attestatie van het zn. boekstaaf moet luiden: buohcstaf 'letter' [10e eeuw; ONW].} 
boel 2 zn. 'liefje; overspelige' (1423) 
van onsen buele 'van onze naaste verwant' [1343-71; iMNW] (1423) 
- Mijn boel 'mijn geliefde' [1350-1400; MNW-R] (1450-1500) 
♦ boel(er)en ww. 'een ongeoorloofde vrijpartij hebben' (1573) 
gheboeleert 'ontucht bedreven' [1528; Vorsterman, Ps 105:39] 
boeman zn. 'kinderschrik' (1573) 
- BOEMAN ... voor ... "bullebak", "bietebauw" (in Breda) [1836; Hoeufft, 76] (1846) 
{De datering van de tweede attestatie (boesman) in het EWN kan gewijzigd worden in 1588.} 
boemelen ww. 'lanterfanten; uitgaan' (1894) 
boemelen 'slenteren, spijbelen' (op de Zuid-Hollandse eilanden) [1848; De Jager, 201] 
(1899) 
- gedanst, geboemeld, gedronken 'gedanst, café's bezocht, gedronken' [1886; Groene 
Amsterdammer 7/11] (1894) 
♦ boemeltrein zn. 'stoptrein, langzame trein' (1889) 
niet à grande vitesse, maar per bommeltrein [1869; Vad.lett. 1, 297] (1889) 
- met den boemeltrein, die vijftien minuten na den sneltrein arriveert [1877; Leeskabinet 3, 5] 
(1900) 
boemerang zn. 'terugkerende werpknots; iets dat zich tegen iemand keert' (1912) 
boomerang 'Australisch werpwapen' [1839; Alg.KLB 1, 242] (1912) 
boenen ww. 'schrobben' (1286) 
♦ boender zn. 'werktuig om mee te boenen' (1784) 
Vnnl. met eenen selvighen boender gheschrobt 'met eenzelfde borstel geschrobd' [1612; 
Meerman, C4r en C4v] (1784) 
boer 1 zn. 'landbouwer' (1516) 
Mnl. boor, boer 'boer, landman', eerst in de toenamen van Heinric de Bor (= de Boor) [1375; 
Debrabandere 2003] en Jan Boer [1434; Debrabandere 2003] (1516) 
- een grof karel ende boer 'een onbehouwen vent en boerenpummel' [1508; MNW-P] 
♦ boerderij zn. 'boerenwoning' (1644) 
- Boerdery 'boerenhuis en -bedrijf' [1726; E.Mercurius 2, 106] (1784-85) 
boerenjongens zn. 'drank van rozijnen op brandewijn' (1891) 
zooals de Groningers zeggen, "boerenjongens" (ge weet: rozijnen op brandewijn) [1861; 
Tijdspiegel 2, 45] (1891) 
boerenkool zn. 'koolsoort (Brassica oleracea, convar. acephala, var. sabellica)' (1778) 
Vnnl. Boerekool [1666; iWNT uitgebreid] (1778) 
boete zn. '(geld)straf' (1254) 
Onl. bot (in Latijnse context) 'boete' [1110; ONW] 
boetiek zn. 'winkel' (1745) 
Vnnl. Bouticq 'kraam' [ca. 1620; Leugenaer 1, 2] (1745) 
boetvaardig bn. 'berouwvol' (ca. 1565*) 
Wort boetveerdich beuonden [1582; De Ries, 3v] (ca. 1565*) 
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{De datering van de eerste attestatie in het EWN is blijkens de meest recente informatie niet 
ca. 1565, maar: [1586; iWNT].} 
boezelaar zn. 'voorschoot' (1691*) 
Met sijn rassen schortje aen, En sijn boeselaer voor gedaen [1694; Buysman, 48] (1691*) 
{De attestatie in het EWN komt uit het WNT, waarin Sewel geciteerd wordt. Dit is echter niet 
Sewel 1691, maar Sewel 1727. (G) De attestatie in het EWN moet dus luiden: boezelaar 
'schort' [1727; iWNT].} 
boezem 2 zn. 'waterloop waarin polderwater wordt geloosd' (1599) 
Mnl. bosem, bosam 'waterberging' [1482-1501; MNHWS] 
- inham, oft boesem der zee [1567; Nomenclator, 424a] (1599) (G) 
boezeroen zn. 'kiel' (1783) 
een gestreept hembdrok ... daerover een boeseroen [1738; Amsterdamsche courant (KB) 
11/10] (1783) 
 
BOF-BOM 
bof zn. 'doffe slag; gelukje; ziekte' (ca. 1350) 
ic soude u geven ene buffe 'ik zou u een klap geven' [1315-30; iMNW] (14e eeuw) 
- de bof 'gezwel in de onderkaak' [1773; Verh.HMW, 50] (1902*) 
{De datering van bof 'kinderziekte' in het EWN moet geschrapt worden. In het WNT bevat de 
vermelding van dit woord in deze betekenis geen datering. Het betreffende artikel in het 
WNT stamt uit 1893.} 
♦ boffen ww. 'geluk hebben' (1858-70) 
buffen 'zich opblazen, bluffen' [1401-50; iMNW] 
- boffen 'bluffen' [1460-80; iMNW]  
- boffen 'werpen' [1801; Weiland] 
- men "boft" 'men heeft geluk' [1860; Taalgids, 46] (1858-70) 
bohémien zn. 'kunstenaar met ongeregeld leven' (1889) 
bohémien 'onaangepaste kunstenaar' [1859; Navorscher, 254] (1889) 
boiler zn. 'heetwaterreservoir' (1938) 
boiler, bad, kranen, douche en leiding [1916; Nieuwsblad van het Noorden (KB) 15/2] (1938) 
bok zn. 'mannetjesgeit' (10e eeuw) 
{De datering van de tweede attestatie moet zijn: [1212-23; CG I, 5]} 
♦ bokkig bn. 'koppig, nors' (1860) 
Vnnl. bokkig 'bokachtig' in: sachmen den armen verliefden bockighen Godt "Faunum" [1604; 
Van Mander, 78r] 
- je trotse bokkigheid [1740; iWNT ui] 
bokbier zn. 'bepaald soort bier' (1886) 
Munchens bokbier [1841; Rause, 54] (1886) 
boksen ww. 'vuistvechten' (1808) 
wanneer de Engelschen zig "boxen" 'als de E. elkaar bevechten' [1780; Niebuhr 2, 166] 
(1808) 
- het vechten met de vuist, of het zogenaamde "Boxen" (over Engeland) [ 1790; Vad.lett. 2, 
126] 
bol 1 zn. 'rond voorwerp' (1280) 
Onl. bolla 'bol, heuvel' als laatste deel van de plaatsnaam in: in Ordebolla mansus duos  'In 
Ordebolle twee hoeves' [1125-50 (falsum 1083); ONW] 
- Die steenen ... vielen up hare bolle 'de stenen vielen op haar hoofd' [1325-1400; iMNW] 
bolderkar zn. 'houten trekkar' (1984) 
een WANDELWAGENTJE of een bolderkar [1943; Arnhemsche courant (KB) 29/5] (1984) 
boleet zn. 'paddestoel uit het geslacht Boletus' (1912) 
boletus 'soort paddestoel' [1778; Chomel] (1912) 
- bij duizenden gevonden in Boleten (over bepaalde insecten) [1854; Herklots 2, 31] (1952) 
bolero zn. 'Spaanse dans' (1847) 
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bolero "een nationale dans in Spanje" [1820; Nieuwenhuis] (1847) 
- de ietwat theatrale "boléro" (soort hoed) [1881; NvdD 28/11] (1899) 
- Het bolero-jakje, de bolero-hoed [1889; Groene Amsterdammer 3/11] (1899) 
bolide zn. 'meteoor; raceauto' (1895) 
Deze lichtballen noemt men "Bolides" [1783; Jaerboeken 3, 1437] (1895) 
- Fangio reed in zijn tweede bolide de race van zijn leven [1953; Leidsch dagblad (Ld) 22/6] 
(1973) 
bolk zn. 'vis van het geslacht Trisopterus' (1288) 
Onl. bullok 'bolk, schelvis, wijting, zeevis' in de Latijnse zin et piscis ... quem buollek vocant 
'en een vis die ze buollek noemen' [1170; ONW] (1288) 
- bolc 'bepaalde vis' in twee bolke [1340-60; iMNW] (17e eeuw) 
bolknak zn. 'sigaar'  (1940) 
Bolknakken 'reclamemerk sigaren' [1907; Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 17/5] (1940) 
bolleboos zn. 'uitblinker' (1866) 
Mazemat, Bolleboos, Sjofel  (verbasterde Hebreeuwsche woorden) [1825; Alg.KLB 2, 366] 
- "Bolleboos" ... van de bende 'de baas van de bende' [1832; AHB 17/11] (1866) 
bolsjewiek zn. 'leninist' (1918) 
eerst Bolsjewiks [1916; De tribune (KB) 11/3] 
- het hoofdkwartier der Bolsjewieki [1917; Volk 9/6] (1918) 
bolster zn. 'bast' (1477) 
bolster 'notendop' in: Van buten is die bolster sure [1375-1400; MNW-R] (1477) 
bolus 1 zn. 'kleisoort, medicijn voor dieren' (ca. 1506) 
Mnl. Van aerde genoemt bolus [1485; Engelsman, 7r] (ca. 1506) 
bolus 2 zn. 'rond, plat gebak; drol' (1839*) 
- Met een borrel en een bolus, Ik bedoel van gember dan (zinspeling op de betekenis 'hoop 
uitwerpselen') [1934; Leidsche courant (Ld) 29/12] (1961) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: 1841.} 
bom 1 zn. 'projectiel' (1643) 
Vnnl. De bommen, Mortiers, ende ander vyer-wercken 'bommen, mortieren en andere 
explosieve materialen' [1635, De Harduyn/Vander Linden, 65] (1833) 
bom 2 zn. 'stop van een vat' (1284-85) 
- Het vat ... moest tot aan de Bom toe vol zyn [1790; Reisbroeders, [A5r]] 
{De tweede attestatie in het EWN (bomme, bonde, bonge) moet als volgt gecorrigeerd 
worden: vnnl. bonge [1507; MNHWS], bonde [1545; MNHWS], bomme [1573; Thes.].} 
bombarderen ww. 'bommen werpen' (1658) 
- dit geduurig kanonneren en Bombarderen [1684; Duruban, 573] 
♦ bombardement zn. 'beschieting met bommen' (1830) 
Vnnl. Bombardement 'beschieting met bommen' [1692; Amsterdamse courant (KB) 25/10] 
(1830) 
bombarie zn. 'drukte, spektakel' (1720*) 
Bombarie 'Bombario' (naam in hekelschrift) [1720; Tafereel 2, 2] 
- Bombarie-Actien 'gebakken-lucht-aandelen' [1721; E.Mercurius 2, 3] (1720*) 
- het "Bombario" der "Sanctificatie" 'het spektakel der heiligverklaring' [1722; Weyerman 1, 
62] 
{De datering van de attestatie in het EWN moet gewijzigd worden. Er is in het WNT geen 
attestatie uit 1720. Er  wordt alleen gezegd dat in hekelschriften op de windhandel van 1720 
de namen Bombario en Bombardium voorkomen en dat het woord bombarie mogelijk ook uit 
die tijd stamt. Datering op basis van het WNT-artikel zou moeten luiden: Nnl. bombarie 
'drukte' [1811; WNT]. } 
bombast zn. 'hoogdravende taal' (1824) 
als naam in Neef Bombast (die gek op goud is) [1726; Weyerman, 351]  
- bombast "een brallende Styl" [1770; Buys] (1824) 
♦ bombastisch bn. 'hoogdravend' (1847) 
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ontaarden in bombastische opstuivingen [1824; Halbertsma 1, 16] (1847) 
bombazijn zn. 'soort stof' (1574) 
bombesijn 'katoen' [1567; Nomenclator, 198b] (G) (1574) 
bomen 2 ww. 'met de vaarboom voortbewegen' (1679) 
boomde met een vlot langhs d'oevers [1623; iWNT] (1679) 
bomijs zn. 'ijs dat niet op water rust' (1809-11) 
Vnnl. bomys 'niet door water gedragen ijs' [1657; iWNT] (1809-11) 
bom-moeder zn. 'bewust ongehuwde moeder' (1981) 
eerst BOM-groep 'groep bewust ongehuwde moeders' [1979; Nieuwe Leidsche courant (Ld) 
13/2] (1981) 
- dan BOM-moeder "bewust ongehuwde moeder" [1980; Leidsche courant (Ld) 30/12] (1988) 
 
BON-BOO 
bon zn. 'briefje, bewijsje' (1784) 
hij heeft 'er Bon op, ik geef hem mijn Bonnetje 'hij krijgt lof, ik geef hem mijn goedkeuring' 
[1779; iWNT] (1784-85) 
- "Bon" voor zeventig ponden vleesch [1793; N.Placaaten 1, 240] (1867-79) 
bonafide bn. 'betrouwbaar' (1824) 
Vnnl. "bona fide" ende onder eede  'te goeder trouw en onder ede' [1627; Quintyn, 27] (1824) 
- bona fide (bn.) 'te goeder trouw zijnde' in: de "bona fide" schepen [1818; De Curaçaosche 
courant (KB) 24/10] 
♦ malafide bn. 'te kwader trouw' (1824) 
het "mala fide", of ten onrechte aangematigde bezit [1740; Seiz, 41]  (1824) 
- mala fide (bn.) 'te kwader trouw zijnde' in: een "mala fide" bezitter [1865; Polak, 246] 
bonbon zn. 'chocoladesnoepje' (1785) 
... Oranje-Appelen, Bonbons en andere Dilicatessen [1772; Middelburgsche courant (KB) 
16/5] (1785) 
bond zn. 'verbond, verdrag, vereniging' (1469) 
bond 'bundel' [1343-44; iMNW] (1469) 
bondage zn. 'het vastbinden bij s.m.-spel' (1970) 
artikelen voor bondage, flagellantisme, sadisme enz. enz. [1969; LC 12/12] (1970) 
bondig bn. 'afdoende, beknopt' (1557) 
- kortst en bondighst [1630; iWNT kort I] (1699) 
bonenkruid zn. 'plant (Satureja hortensis)' (1872) 
Vnnl. met boonkruid, perselie, peper ... toebereid [1683; Blankaart, 14] (1872) 
- bonenkruid [1730; Marin s.v. keul] (1872) 
bonificatie zn. 'vergoeding, schadeloosstelling' (1847) 
bonificatie 'vergoeding' [1796; Dagverhaal 3, 142] (1847) 
bonjouren ww. 'wegsturen, wegjagen' (1802-09) 
Onderwyl bonjourt men Styntje 'ondertussen zegt men Styntje gedag (of: stuurt men S. weg)' 
[1734; Goeree, dl. 2 (Mengeldichten), 129] 
- of ik jou ook ten bed uit bonjourde! 'of ik jou ook het bed uit stuurde' [1784; iWNT] 
bonken 1 ww. 'stoten' (1842) 
bonken 'slaan' [1801; Weiland] (1842) 
bonken 2 ww. 'in het veen werken' (1892) 
eerst afbonken in: Afbonken noemt men, daer de aerde horizontael gestoken word [1737; 
Court van der Voort, 46] 
bon-mot zn. 'geestige opmerking' (1788) 
Daar kan een' Boer wel een bon mot ontvallen [1733; Van Effen, 115] (1788) 
bonnefooi zn. 'goed geluk' (1872) 
op "de bonne foi" af 'tot op goed geluk af' [1850; AHB 11/9] 
- Hij doet het op de bonne fooi [1858; Harrebomée 1, 194] (1872) 
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bons 1 zn., tw. 'stoot, dreun' (1676) 
eerst douwdt boffe-bons 'duw met een flinke stoot' [1634; Van de Venne, 69] 
- sulcken bons op de borst [1668; Lydius, 12] (1676) 
bonsai zn. 'miniatuurboompje' (1974) 
een geïsoleerd geval: bonsai (dwergboompjes, enz.) [1938; Vaderland 2/3] (1974) 
- de Bonsai-cultus, het kweken van dwergboompjes [1962; PZC 17/11]  
bont 1 bn. 'veelkleurig' (1281) 
Onl. als toenaam in Francone Bunte 'Frank (de) Bonte' [1196; ONW] (1281) 
bont 2 zn. 'pelswerk' (1276-1300) 
bont 'bont, pels' [1287; VMNW] (1276-1300) 
bonus zn. 'extraatje' (1895) 
Dit overschot nu wordt "bonus" genoemd [1843; Handelsmag., 218] (1895) 
boodschap zn. 'opdracht' (1200) 
Onl. bodaskap 'opdracht, boodschap' in: the bodescaf brehte ere gabriel 'die boodschap 
bracht haar Gabriel' [1151-1200; ONW] (1200) 
- ik ga mijn boodschappen af doen 'ik ga verder met mijn boodschappen' [1682; Asselijn, 28] 
- dat gy voor iemand Boodschappen ging doen [1709; Burmannus, 23] (1867-79) 
boog zn. 'schiettuig; ronding' (10e eeuw) 
- End spannen huer-en boogh 'en spanden hun boog' [1561; Uutenhove, 36r] 
boogie-woogie zn. 'snelle instrumentale blues' (1953) 
"Boogie Woogie" [1936; De Sumatra post (KB) 19/12] (1953) 
- "boogie woogie" [1937; AHB 27/3] 
bookmaker zn. 'makelaar bij weddenschappen, vooral bij paardenrennen' (1880) 
het kantoor van een Engelschen "bookmaker" [1872; De locomotief (KB) 11/9] (1880) 
- wedrennen-commissionairs en "book-makers" [1874; Leidsch dagblad (Ld) 26/9] 
boon zn. 'peulvrucht' (1210) 
- een cleen boon 'een kleine boon' [1450-70; iMNW swelle] 
boor 1 zn. 'werktuig' (ca. 1440) 
ij boren '2 boren' [1399; Verwijs, 243] (G) (ca. 1440) 
boor 2 zn. 'scheikundig element (B)' (1898) 
de grondstof "bore" of "boor" [1854; Girardin, 30] (1898) 
♦ boorwater zn. 'oplossing van boorzuur in water, ter ontsmetting van wonden' (1898) 
boorwater [1892; Leidsch dagblad (Ld) 30/7 ] (1898) 
♦ boorzuur zn. 'verbinding van borium met zuurstof en waterstof', bn. 'uit boorzuur bereid' 
(1872) 
Boraxzuur, boorzuur "Acidum boracicum" [1854; Campagne, 34] (1893) 
boord 1 zn. 'rand, zoom' (700-50) 
bort 'rand, oever' in Bordaa 'Boorne' (waterloop bij Rauwerd, Friesland) [ca. 576, kopie 8e 
eeuw, kopie 9e eeuw; ONW] (700-50) 
boord 2 zn. 'scheepswand, scheepsdek, schip' (1300-50) 
Onl. bort 'scheepsboord' in de Latijnse zin: scuta cum bort dabit II d.  'een schuit met boord 
zal twee penningen geven' [1159-64 (of 1166-68); ONW] (1300-50) 
boos bn. 'toornig' (1240) 
Onl. bδsi 'kwaadaardig' in: Thure sinen bosen níth 'door zijn kwaadaardige haat' [1151-1200; 
ONW] 
booswicht zn. 'schurk' (1400-50) 
- alle vierige pilen des booswichts 'alle vurige pijlen van de Boze' [1526; iWNT vurig] (1573) 
boot zn. 'klein vaartuig' (1293) 
- Ende voer over in eenen boot ... in Vrancrike 'en voer met een boot over zee naar Frankrijk' 
[1300-25; MNW-R] (voor 1384, 1549) 
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BOR-BOT 
bord zn. 'plat gerei' (1201-25*) 
Onl. bret 'plank' als deel van de plaatsnaam de Britte 'Bree (bij Maaseik, in België)' [1007; 
ONW] (1201-25*) 
- bort 'paneel' [1390-1410; iMNW] (1201-25*, 1500-36) 
{De eerste attestatie in het EWN is onjuist. Die moet luiden: bret 'spelbord' [1201-25; CG II, 
Floyr.].} 
bordeaux zn. 'wijn uit de streek van Bordeaux' (1912) 
eerst welbewaarde witte bordeauxse wyn [1797; Amsterdamsche courant (KB) 25/7] 
- dan welbewaarde Roode Bordeaux WYNEN [1813; Affiches, annonces et avis divers 
d'Amsterdam (KB) 28/10] 
- ten slotte roode Bordeaux à 8 ... en 30 stuivers [1824; 's Gravenhaagsche courant (KB) 
10/5] (1912) 
♦ bordeaux(rood) bn. 'wijnkleurig' (1984) 
Bordeaux (kleur van laarzen) [1869; Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage (KB) 9/5] 
(1984) 
- Bordeaux-rood [1878; De tijd (KB) 9/8] (1984) 
bordeel zn. 'seksclub' (1276-1300) 
- bordeel 'bordeel' [1300-25; MNW-R] (1500) 
bordes zn. 'hoge stoep' (1385*) 
eerst bardessche 'duiker, watergat' [1380; Stallaert 1, 124a] 
{De datering van de eerste attestatie in het MNW is onjuist. Deze kan aldus gecorrigeerd 
worden: de bardeschen 'de luifel' en bardesschen, bertesschen, bartesschen 'watergat, 
tochtgat' [1384-1407; iMNW], ter barteghe 'op het bordes' [1414; iMNW].} 
bordpapier zn. 'karton' (1698) 
uyt hout, of liever bord-papier gemaeckt [1663; Barbette, 6] (1698) 
borduren ww. 'figuren maken met de naald' (1562) 
Mnl. een costelijck laken dat berduert was [1479; MNW-P] (G) 
- Te borduerene 'om  te borduren' [1518; iWNT kap II] (1562) 
boreling zn. 'pasgeboren kind' (1864) 
om den boreling den borst te bieden [1854; Lados, 203] 
- boorlingje [1857; Gazette van Yperen en Poperinghe (BK) 26/9] (1864) 
borg zn. 'onderpand, garantie, zekerheidstelling' (1237) 
♦ borgen ww. 'op krediet geven' (1285) 
borgen 'op borgtocht vrijlaten' [1253; VMNW] 
borgtocht zn. 'borgstelling' (1268) 
- borghtocht 'borgtocht' [1282; VMNW] (1616) 
borst 2 zn. 'jongeman' (1601-43) 
Mnl. borsten 'jonge mannen' [1480; MNHWS] (1601-43) 
borstplaat zn. 'suikergoed' (1869) 
borstplaat 'soort kandij' [1717; Marin 135b] (G) (1869) 
borstwering zn. 'muur of wal ter beschutting' (1384-1407) 
- borstweringe [1440-60; iMNW crenken] (1488-95) 
bot 1 zn. 'been, knook' (1477) 
dat die vulnisse solde gaen in sinen botten 'dat het bederf in zijn beenderen zou komen' 
[1400-50; MNW-P] (1488) 
bot 2 zn. 'platvis (Platichthys flesus)' (1287) 
Onl. but 'bot' in de Latijnse regel de C buttis semis d.  'van 100 botten een halve penning' 
[1159-64 (of 1166-68); ONW] (1287) 
bot 3 zn. 'knop' (ca. 1350) 
Dat ic niet dorste ghenaken Der botten 'dat ik niet dichtbij de knoppen (van de roos) durfde te 
komen' [1290-1310; MNW-R] (ca. 1350) 
♦ uitbotten ww. 'knoppen krijgen' (1555) 
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Mnl. Nemmer daer bome en botten 'bomen hebben daar nooit knoppen' [1300-50; MNW-R] 
(1555) 
- De cnoppe die alder eerst wtbottet 'de knop die het eerst uitkomt' [1552; iWNT] 
bot 4 bn. 'stomp' (1564) 
alle botte, plompe, slechte sinnen 'alle botte, plompe, slechte mensen' [ca. 1500; iWNT zin] 
- met gheen botte vlieme 'niet met een bot lancet' [1514; iMNW vlieme] (1562) 
♦ botterik zn. 'lomperik, stommerik' (1599) 
eenen botterick 'een onnozele hals' [1582; Taye s.v. dandin] (1599) 
botanisch bn. 'plantkundig' (1815) 
Vnnl. de Lyst der Botanische Zaaden [1697; E.Mercurius 2, 15] (1815) 
♦ botanicus zn. 'plantkundige' (1658) 
Botanicus, ende Anathomicus [1641; Orlers, 210] (1658) 
♦ botanie zn. 'plantkunde' (1658) 
- botanie [1689; Bontekoe 1, 295] (1824) 
botel zn. 'drijvend hotel' (1965) 
eerst hotel-botel en "boatels" [1959; LC 4/6] 
- dan een botel, een boot-hotel [1960; Nieuwe Leidsche courant (Ld) 2/6] (1965) 
boter zn. 'zuivelproduct' (1240) 
Onl. butero 'boter' in de toenaam van Hugone Butero '(aan) Hugo Botter' [1155; ONW] en in 
de plaatsnaam Boterbeika 'Boterbeke' [1190, kopie ca. 1225; ONW] 
- boter 'boter' [1284-85; VMNW] 
♦ boteren ww. 'gelukken' (1708*) 
het zal van daag met my niet botteren 'het zal wel niet zo goed lopen met mij vandaag' 
[1707; iWNT] (1708*) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet luiden: [1729; WNT].} 
boterbrief zn. 'officieel stuk' (1912) 
"vleesch-" en "boter-brieven" ... om op vastendagen, boter, kaas, eijeren en vleesch te 
mogen eten [1855; Buddingh, 26] 
- boterbriefje 'brief met de wenk ontslag te nemen' [1868; NRC 21/4] 
boterham  zn. '(beboterde) snee brood' (1567) 
eenen boteram "ghebotert broot" [1561; Paludanus, 55] (1567) 
botsen ww. 'met kracht tegen iets aanstoten' (1588) 
die ... botste int stoue ‘die stommelend het vertrek binnenkwam’  [1528; iWNT trekken] (1588) 
bottelen ww. 'op flessen tappen' (1824) 
gebottelde mol 'soort bier in flessen' [1707, Dancourt, 36] (1824) 
♦ bottelier zn. 'opzichter over de wijnkelder, wijnschenker' (1272) 
Onl. eerst butelir 'opperschenker' als toenaam in Razo Butelir de Gauere  'Razo (de) Bottelier 
van Gavere' [ca. 1144; ONW] 
- Reynaer is een ioncker ende een bottelier [1479; MNW-P] 
botulisme zn. 'vleesvergiftiging door bacteriën' (1886) 
Gelukkig is Botulismus een zeldzaam voorkomende ziekte [1877; NvdD 19/12] 
botvangen ww. 'falen' (1630) 
Waer Harmen bot ghevangen heeft 'waar H. een blauwtje gelopen heeft' [1616; iWNT] 
(1640) 
{De vorm van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: bot vanghe. De juiste spelling van 
het lemma is bot vangen.} 
 
BOU-BOY 
boudoir zn. 'sierlijk damesvertrekje' (1856) 
Het eenzaam vertrekje ("boudoir") der ziel [1791; Campe 2, 334] (1856) 
bougainville zn. 'heester van het geslacht Bougainvillea' (1899) 
De "buginvillea's" zijn van Zuid-Amerikaanschen oorsprong [1870; Oudemans, 622] (1899) 
bougie zn. 'ontstekingsmechanisme voor explosiemotoren' (1824) 
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wasch-keersen of bougies [1747; João José de Santa Thereza, 102] 
- Onder het rijden heeft men éénmaal een bougie verwisseld (over "motor-rijtuigjes") [1900; 
Maas- en Roerbode (RK) 1/12] (1917) 
bouillon zn. 'vleesnat' (1500-25) 
Mnl. Dese wallende bolione 'deze kokende bouillon' [1301-50; iMNW wallen] (1500-25) 
- smorgens een bouillon (uit een doktersadvies) [1652; Aitzema 93] (1745) 
boulevard zn. 'brede straat' (1658) 
- eerst Noordzee boulevard (brede weg zonder bomen aan zee) [1882; Vlissingsche courant 
(KZ) 31/12] 
- Café l'Union bij den boulevard (in Vlissingen) [1893; NvdD 11/9] (1952) 
boulimie zn. 'eetstoornis (extreem vasten naast extreem eten)' (1912) 
"Boulimie", "Boulimia" "geeuwhonger", een "ongesteldheid" [1805; Plutarchus 12, Brutus, 57] 
- bulimie "Hondshonger: eene ziekte" [1820; Nieuwenhuis] 
bout zn. 'metalen staaf; poot van een dier' (ca. 1330) 
Onl. in Latijnse context in: partes que appellantur bouten  'de delen die "bouten" (schenkels) 
genoemd worden' [1176-1200, kopie 1201-50; ONW] (1390-1410) 
- ook bouten 'houten of metalen planken van een damwand' [1293; VMNW] 
{De tweede attestatie in het EWN moet luiden: boute en bout 'ijzeren staaf' [1343-46; MNW 
perse].} 
♦ strijkbout zn. 'strijkijzer' (1902) 
Kopere Strijkbouten met Schroeven [1824; Opregte Haarlemsche courant (KB) 2/12] (1902) 
bouvier zn. 'hondenras van Canis lupus' (1936) 
Fransche herdershonden (Bouvier, Brie, Beauce) [1916; AHB 16/6] (1936) 
{Aan de Latijnse naam van de bouvier moet worden toegevoegd: familiaris. (G)} 
bouwen ww. 'construeren' (10e eeuw) 
- bouwen 'bewonen' en 'bebouwen' [1300-25; MNW-R] (1377 en 1475) 
{De derde attestatie in het EWN moet luiden: buwen 'construeren' [1460-80; iMNW].} 
bouwvallig bn. 'vervallen; op het punt van instorten' (1450-1500) 
♦ bouwval zn. 'ruïne' (begin 17e eeuw) 
bouwval [1642; iWNT] (begin 17e eeuw) 
boven bw. 'op een hoger gelegen plaats'; vz. 'hoger dan' (1220-40) 
Onl. bovan 'boven' in: bouon ther burg porten 'bovenop de stadspoort' [1151-1200; ONW] 
bovenlicht zn. 'raam boven een deur' (1848) 
Huisdeur met Kozyn, Bovenlicht en Glazen Lantaarn [1813; Affiches, annonces et avis divers 
d'Amsterdam (KB) 5/8] (1848) 
bowl zn. 'vruchtendrank' (1808) 
een goede "bowl punch" [1765; Denker 2, 358] (1808) 
- een bowl ... maken [1877; Foore 2, 75] (1895) 
bowlen ww. 'kegelen' (1899) 
bowlen (bij cricket) [1887; NvdD 25/8] (1899) 
- eerst het Amerikaanse kegelspel "bowling" [1961; Leidsch dagblad (Ld) 28/6] 
- dan bowlen 'soort kegelen' [1968; Nieuwsblad van het Noorden (Lw) 22/3] (1923*) 
{De betekenis van de tweede attestatie in het EWN moet luiden: bowlen 'bowls spelen' 
[1923; Koenen] (G).} 
box zn. 'afgesloten ruimte; loophek voor kinderen' (1857) 
boxes "stalling voor de paarden" [1846; Bredasche courant (KB) 6/8] (1857) 
- Baby-Box "kinderloophekje" [1900; NvdD 23/11] (1939) 
- in de box 'in de door een hekje omgeven ruimte (voor baby's)' [1919; NRC 5/5] 
boy zn. 'jongen; (in Ned.-Indië) inlandse bediende' (1784-85) 
myn zoete kleine Boy, ... myn lief kind! jongetje [1782; Wolff/Deken, 806] (1784-85) 
boycot zn. 'economische en/of sociale uitsluiting' (1910) 
de boycott der slachters [1886; NvdD 18/5] (1910) 
- eerder al het "Boycotten" van grondeigenaars [1880; NvdD 14/12] (1899) 
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BRA 
braak 1 zn. 'het openbreken' (1254*) 
Onl. eerst braka 'kreupelhout' in het toponiem Brakela 'Brakel' [736, kopie 941; ONW] 
{In de lijst met attestaties in het EWN moeten de volgende wijzigingen worden aangebracht. 
De eerste attestatie schrappen omdat break hier een vorm van breken is. Bij de tweede 
attestatie moet de datering als volgt gewijzigd worden: [1309; iMNW]. De vierde attestatie 
moet als volgt gewijzigd worden: vnnl. braecke 'het breken, werktuig om vlas te breken' 
[1599; iWNT]. De laatste attestatie kan beter vervangen worden door: nnl. braak 'inbraak' 
[1717; Marin] (G).} 
braak 2 bn. 'niet bebouwd' (1281) 
eerst brake zn. 'braak land' [1269; VMNW] (1296) 
braam 1 zn. 'vrucht van het geslacht Rubus' (1173-eind 13e eeuw) 
Onl. brāma 'braam' in: Bramhese 'Braamhese (onbekende plaats bij Xanten)' [1051-1100; 
ONW] (1173-eind 13e eeuw) 
- braem [1469; MNW-P] 
braam 2 zn. 'oneffen rand' (1599) 
- de braam met een plat Graveerijzer afschrappen [1778; Chomel 5, 2720a] (1804) 
brabbelen ww. 'verward, onduidelijk praten' (1554) 
Mnl. de afleiding brablyng 'gekijf' [1477; iMNW] (ca. 1500) 
braden ww. 'door hitte vlees gaar laten worden' (1240) 
Onl. bradan 'braden' in: wart als ein uisg gebraden 'werd als een vis geroosterd' [1151-1200; 
ONW] (1240) 
braderie zn. 'feestelijke markt' (1933) 
"braderij" 'kermisachtige markt' (in Brussel) [1924; Vaderland 2/6], ook aangeduid als 
"Braderie" [1924; Groene Amsterdammer 7/6] (1933) 
- later ook in Nederland braderie 'bijzondere markt' [1950; Dagblad voor Amersfoort (EC) 
7/7], ook "braderij" genoemd [1950; Nieuwe Leidsche courant (Ld) 19/9] (1956) 
braille zn. 'blindenschrift' (1899) 
het puntschrift van BRAILLE [1845; Woordenboek voor vrijmetselaren 2, 82] 
- Braille-schrift [1877; AHB 8/8] (1899) 
- in "Braille" gekopieerd [1893; NvdD 20/7] 
braken ww. 'voedsel overgeven; vlas bewerken' (1350) 
braken 'radbraken (?), kraken' [1317-25; iMNW] (1350) 
- braken '(uit)braken' [1400-50; MNHWS] (1546) 
brallen ww. 'luidruchtig snoeven'  
Apollo mach met sijn schoonheyt brallen 'Apollo mag met zijn schoonheid pronken' [ca. 
1600; iWNT] (1620) 
brancard zn. 'draagbaar' (1847) 
eerst Brancard 'soort dissel (bij rijtuig)' [1764; MNMercurius 17, 64] 
♦ brancardier zn. 'brancarddrager' (1899) 
brancardiers "ziekendragers" [1888; Javabode (KB) 25/4] (1899) 
branche zn. 'tak van wetenschap, handel of nijverheid' (1706*) 
Mnl. betreckelijc tot de branche van de lechwevers 'm.b.t. de bedrijfstak van de tapijtwevers' 
[1462; iMNW lechwever] (1847) 
- vnnl. branche 'tak' [1515; iWNT] 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: voor 1706.} 
brand zn. 'vuur' (1240) 
Onl. brant 'door brand kaal geworden land' als plaatsnaam in: (Latijn) de Branda  'm.b.t. 
Brand' [1001-50; ONW] 
♦ brandschoon bn. 'blinkend schoon' (1733) 
brandschoon 'heel schoon' [1718; Argus 7/9] (1733) 
brandbrief zn. 'brief met dringende oproep' (1550) 
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- Brant-brief der Heeren Staten om de Contributie [1608; Van Meteren 24, 61v.a, kantnoot] 
(1786) (G) 
brandewijn zn. 'soort sterke drank' (1350) 
- dat nyemant brandewijn sal moeten vercoepen dan alleen den pachter [1529; CHN, gouda 
1529 1] 
{In het EWN moet vóór "bernewin, berndewijn [16e eeuw; MNHWS]" staan: "vnnl.".} 
branding zn. 'het woelen en schuimen van golven aan de kust' (1676) 
eerst branding 'brandstof' [1526; iWNT kool I] 
- dan de groote branding van de zee [1642; iWNT mossel II] (1676) 
brandschatten ww. 'afpersen onder dreiging van brandstichting' (1488) 
eerst brantschattingen [1472; iMNW dinctale] 
brandweer zn. 'blusdienst' (1828) 
eerst het onderhouden der Brandweeren ('hulpmiddelen bij het blussen') [1769; Jaerboeken 
2, 1131] 
brandy zn. 'brandewijn' (1855) 
"Brandy" "Brandewijn, Genever" [1834; Almanak 9, 133] (1855) 
branie zn. 'waaghals, lef' (1617) 
- Een inlandsche voorvechter, of, zoo als men in de Oost-lndien zegt, "Branie" [1835; Willinck 
1, 250] 
- hij is een brani 'hij is moedig, vermetel' [1837; Tk.Mag., 448] (1883) 
bras 1 zn. 'scheepstouw' (1598) 
♦ brassen 1 ww. 'de ra's door middel van de brassen richten' (1685) 
bras recht u focke-ra [1671; iWNT opgorden] (1685) 
brasem  zn. 'vis (Abramis brama)' (1350-1400) 
Onl. brasma in de Latijnse zinsnede una brasma, que appellatur stolbraesne  'een brasem 
die "stolbrasem" genoemd wordt' [ca. 1200; ONW] 
brassband zn. 'muziekgroep met hoofdzakelijk koperen blaasinstrumenten en trommels' 
(1984) 
een buitengewoon slechte Fransche brass band [1890; De locomotief (KB) 27/6] (1984) 
- terwijl buiten de "brass band" het Wilhelmus blies [1918; AHB 5/5] 
brassière zn. 'beha' (1961) 
Brassières "Keurslijfjes" [1863; Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage (KB) 19/4] 
- Amerikaansche Brassières 'soort bustehouders' [1919; Volk 29/10] (1961) 
bravo tw. 'uitstekend gedaan, goed zo' (1787) 
"Bravo!" "Bravissimo!" [1756; Lustig 1, 330] (1787 en 1824) 
♦ bravoure zn. 'vermetelheid; zelfverzekerd vertoon van vaardigheid' (1824) 
Vnnl. In dese actie heeft ... S. .... sijne Bravoure doen blijcken [1683; Diarium, 46] (1824) 
 
BRE-BRI 
breedvoerig bn. 'omstandig' (1760) 
Breedvoerig 'omstandig' [1700; Goeree 2, 84] (1760) 
breien ww. 'met naalden weefsels maken' (1351) 
Onl. gibrēdet 'gevlochten, dooreen geweven' in: [in] lampreythe wise gebreyde 'als lampreien 
gevlochten' [ca. 1100; ONW] 
brein zn. 'hersenen' (1477) 
eerst braghenpanne 'hersenpan' [ca. 1440; MNW] (1477) 
- doer sijn breyn 'door zijn hersens' [1458; MNW-P] (1486 en 1550-60*) 
{De datering van de tweede attestatie in het EWN wijzigen in: [1517-18; iMNW brein].} 
bremzout bn. 'erg zout' (1845) 
eerst Bremzout (zn.) 'zout uit brem bereid' [1748; Weinmann 3, 21] 
- 't is brem zout 'het is erg zout' [1793; Marin s.v. brem] (1845) 
bres zn. 'gat (in muur)' (1588) 
bressen cloeten 'ronde kogels om bressen te schieten (?)' [1516; iWNT artillerie] (1588) 
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- een zeer groote bresse 'een zeer grote bres' [1575; iWNT slagorde] 
- de bres gemaeckt in Plutoos poort [1625; iWNT ruggelings] 
bretel zn. 'draagband aan broek' (1837) 
een Assortiment van diverse soorten van HOEDEN, dito CASQUETS en BRETELLES, alles naar 
de nieuwste smaak [1803; Rotterdamsche courant (KB) 5/4] 
- bretels, corsetjes, en andere elasticque goederen [1805; Rotterdamsche courant (KB) 27/8] 
(1837) 
brevet zn. 'getuigschrift' (1444) 
- Brevet... om hier te Lande te moogen blyven (spelling niet zeker) 'verblijfsvergunning' 
[1629; Register, 639] (1854) 
- brieven ende brevetten (van de paus) [1656; Placcaeten, 35] (1703) 
- het brevet van de paus [1692; iWNT resolutelijk] 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN wijzigen in: 1444, kopie 1511. In de tweede 
attestatie (gedateerd 1703) moet breve geschrapt worden. De datering heeft uitsluitend 
betrekking op brevet. Het woord breve komt als sublemma voor bij brief.} 
bridge zn. 'bepaald kaartspel' (1918) 
een levendige woordenwisseling ... over een spel, "bridge" [1902; Middelburgsche courant 
(KB) 22/11] (1918) 
♦ bridgen 'bridge spelen' (1927) 
bridgen 'bridge spelen' [1907; Kramers II, 80] (G) (1927) 
brief zn. 'schriftelijke mededeling' (1236) 
die brieue 'de boodschappen op schrift' [1201-25; VMNW] (1236) 
♦ breve zn. 'kort pauselijk schrijven' (1725) 
Vnnl. een breve oft Bulle 'een decreet van de paus' [1671; Taisne, 201] (1725) 
bries 1 zn. 'zachte wind' (1596) 
- met een goeden bries uit den O. N. O. [1816; Middelburgsche courant (KB) 7/5] (1863) 
bries 2 zn. 'cokesgruis' (1914) 
zand, asch, bries, steenkool [1884; NvdD 6/9] (1914) 
brigade zn. 'afdeling in het leger of bij de politie' (1650) 
Dese Regimenten waren verdeelt in dry Brigades [1633; Langenhoven, 2] (1669-72) 
♦ brigadier zn. 'legerrang, politierang' (1686) 
brigadier 'legerrang' in: Prins ..., graef ... soucken brigadier te sijn [1644; Willem Frederik, 71] 
(1686) 
brijn zn. 'pekel' (1240) 
- brijn, oft pekel [1573; Thes.] (1599) 
brik 1 zn. 'open, vierwielig rijtuig' (1886) 
eene fraai getuigde brik en eene ... met vier paarden bespannen calèche [1846; AHB 16/9] 
(1898) 
- een goed onderhouden Afrijwagen of Break [1859; AHB 18/4] (1886) 
♦ break zn. 'stationcar' (1992) 
Eerst in typenaam van auto's: de stationcar van Citroën, de ID 19 ... Break [1958; LC 3/10] 
- dan Drie verschillende uitvoeringen van de 1500 als break [1964; Leidsch dagblad Ld) 2/10] 
(1992) 
brik 2 zn. 'vaartuig' (1786) 
Snaauw of Brik-Schip [1771; MNMercurius 1, 172] 
- een Brik, Hollands maaksel, en verscheide Schepen hem onbekend [1778; Leydse courant 
(Ld) 14/12] (1786) 
briket zn. 'blok brandstof' (1883) 
de zoogenaamde "briquets" 'zeker kolenproduct' [1855; NRC 14/1] 
briljant bn. 'schitterend, zeer knap, virtuoos' (1745) 
Vnnl. een geslepen brillante Diamant [1699; Oprechte Haerlemsche courant (KB) 19/2] 
- het briljante weezen van myn zon [1724; Van Swaanenburg 1725, 349] (1745) 
♦ briljant zn. 'geslepen diamant' (1761-85) 
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Vnnl. Uw hayr dat glinst're van brillanten [1672; Westerbaen 1, 264] (1761-85) 
♦ brillantine zn. 'polijstmiddel voor metalen; haarsmeersel' (1914) 
indiene, madrasse, brillantine (allerlei stoffen) [1828; Javasche courant (KB) 11/11] 
- brillantine 'schuur- of poetspoeder voor metaal en glas' [1863; AHB 4/8] (1914) 
- baardparfumeering met brillantine [1881; NvdD 24/4] 
- ROWLANDS' MACASSAR OIL Sterkt en bewaart het HAAR, is de beste Brillantine voor het 
HAAR [1891; AHB 15/12] (1914) 
brink zn. 'dorpsplein' (1152) 
brunc 'rand, dorpsweide' in de plaatsnaam Brunchorst [1128-39; ONW] (1152) 
brio zn. 'levendigheid' (1795) 
- met veel brio [1867; AHB 8/4] (1914) 
brisant bn. 'snel ontploffend' (1906) 
brisante springstoffen [1887; Leidsch dagblad (Ld) 6/10] (1906) 
brits zn. 'slaapbank' (1477) 
- de Britsen voor de Soldaten [1767; iWNT voetvolk] (1764-75*) 
{De laatste attestatie in het EWN kan preciezer: [1774; iWNT].} 
 
BRO 
brocante zn. (BN) 'curiosa; semi-antieke spullen' (1981) 
Brocante (in advertentie) [1975; De voorpost (Aalst) 25/4] (1981) 
♦ brocanteur zn. (BN) 'handelaar in curiosa' (1941) 
eerst Brocanteur "rariteit-kramer" [1823; Arnhemsche courant (KB) 10/4] 
- en brocanteur  "een kunstkooper; een handelaar in schilderijen en andere kunstwerken" 
[1824; Weiland] (G) (1941) 
♦ brocanterie zn. (BN) 'zaak, winkel waar curiosa verkocht worden', ook 'rariteiten' (z.j.) 
De dagelijkse banale gebruiksvoorwerpen - in de rage van de ‘brocanterie’ nu ook door 
antiquairs ontdekt [1977; Baetens, 72] 
- brocanterie- en antiekmarkt [1985; De Voorpost (Aalst) 9/8] 
broccoli zn. 'koolsoort (Brassica oleracea, convar. botrytis, var. italica)' (1779) 
Spruiten van Broccoli, Boeren- en Savoi-kool [1745; Miller 1, 64] (1779) 
broche zn. 'sierspeld' (1855) 
Pendelogs en Oorringen, Venetiaansche Dames Halskettingen, Broches voor Dames [1834; 
Surinaamsche courant (KB) 25/9] (1855) 
- eerder al mnl. brose 'speld, gesp, broche' [1342; MNHWS] en Zilvere en goude Borsjes 
'zilveren en gouden broches' [1718; Herlein, 244] 
♦ brochette zn. 'vleesspiesje' (1976) 
een pen met ring ("brochette") [1939; Lodewijks, 284] (G) (1976) 
brochure zn. 'dun boekje' (1796) 
"Brochure" 'boekje' [1728, kopie 1738; Picart, 35 noot] (1796) 
♦ brocheren ww. 'boeken innaaien' (1872) 
gebrocheerde stoffen 'stoffen waar op een bepaalde wijze figuren ingeweven zijn' [1723; 
E.Mercurius 2, 152]  
- daarna gebrocheerd 'ingenaaid' (van drukwerk) [1772; Gazette 15/6, 4a] (1872) 
broddelen ww. 'knoeien' (1546) 
Mnl. hem die puysten uut broddelen 'er komt pus uit zijn puisten' [1480-1500; MNW-P] 
♦ broddelaar zn. 'knoeier' (1599) 
brodder, broddeler 'ondeugdelijke maker' [1588; iWNT] (1599) 
♦ broddelwerk zn. 'knoeiwerk' (1691) 
het losse broddelwerk / Van overdaat [1680; Tradel, 6] (1691) 
broderie zn. 'borduurwerk, versiering' (1850) 
eerst "broderie" 'bepaald patroon in bloembedden' [1740; Stammetz/Labordus, 83] 
- en Ik wraak hunne cierlyke spreekwyzen en "broderies" ('verfraaiingen') ... niet [1772; 
Holberg 4, 152] 
- dan broderie 'borduursel' [1778; Chomel, 290] (1850) 
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broed zn. 'vogelkroost' (1287) 
♦ broedsel zn. 'vogelkroost' (1450-82) 
so quaden broetsel [ca. 1460; Pelgrimagie, 66v] (1450-82) 
broeinest zn. 'kweekplaats' (1642) 
daer het zijnen lieven Moederlijcken broednest weet te zijn gheweest [1604; Van Mander, 
249v] (1642) 
broek 2 zn. 'laag gelegen moerassig land' (918-948) 
bruok in de plaatsnaam Brucheim [868, kopie 18e eeuw; ONW] 
- in Latijnse context in in palustro sive bruco 'in het moeras of de broek' [1091-1100; ONW] 
{Aan de datering van de eerste attestatie in het EWN toevoegen: kopie eind 11e eeuw.} 
broes zn. (NN) 'sproeikop van een gieter' (1899) 
in eenen gieter ... die echter eenen fijnen broes moet hebben [1854; Meijlink, 23] (1899) 
brok zn. 'stuk' (1420) 
Onl. bruk 'afgebroken stuk' in: samo ther bruch thes ruoden epheles 'zoals het afgebroken 
stuk van de granaatappel' [ca. 1100; ONW] (1420) 
- van den brokken 'van de brokken' [1291-1300; VMNW] 
brokkelen ww. 'in stukjes breken of vallen' (1562) 
- die ouergeschoten brockelinghen 'de overgebleven brokken' [1542; Liesvelt, Marc 8:8] 
(1546) 
brokstuk zn. 'fragment' (1872) 
geen enkele "Brokstukken" 'geen losse fragmenten' [1792; Vad.lett. 1, 228] (1872) 
bromfiets zn. 'lichte motorfiets' (1950) 
♦ brommer zn. 'bromfiets' (1956) 
Steeds meer brommers [1950; LC 21/9] (1956) 
♦ snorfiets zn. 'lichte bromfiets' (1976) 
een geïsoleerd geval: snorfiets 'rustig rijdende bromfiets' [1952; Limburgsch dagblad (KB) 
5/11] 
- de invoering van de "snorfiets" [1975; LC 10/9] (1976) 
brommen 1 ww. 'een grommend geluid maken' (1477) 
- Wy brommen alle als de Beyren [1562; Deux-Aes, Jes 59:11] 
bron zn. 'wel; oorzaak' (10e eeuw) 
als eerste deel van het toponiem Brunnenuurt [944, kopie 1150-58; ONW] (10e eeuw) 
bronchitis zn. 'aandoening aan de luchtwegen' (1832) 
om haar ... van "bronchitis" te onderscheiden [1814; Jaarboeken GHN 3, 101] (1832) 
brood zn. 'gebakken deeg' (12e eeuw) 
thaz brot 'het brood' [1151-1200; ONW] (1220-40) 
♦ brooddronken bn. 'overmoedig' (1344) 
- in de afleiding brootdronckenscappen 'losbandigheden' [1531; Vorsterman, 1 Petr 4:3] 
(1573) 
♦ broodmager bn. 'zeer mager' (1784-85) 
broodmager [1736; Abraham a Sancta Clara 3, 309] (1784-85) 
broom  zn. 'scheikundig element (Br)' (1834) 
"bromium" [1827; Nederlandsche staatscourant (KB) 11/8] (1834)  
- BROOM ("brôme"), kunnen wij ... aannemen 'broom ... kunnen we (als naam) accepteren' 
[1828; Bergsma, 12] (1870) 
broos bn. 'breekbaar' (ca. 1265-70) 
Onl. brusk 'broos, zwak' in de toenaam in: feodum reineri brusch 'het leengoed van Reiner 
Broos' [1170; ONW] 
{De laatste attestatie in het EWN wijzigen in: vnnl. broosch 'breekbaar, zwak' [ca. 1525; 
iWNT].} 
♦ bros bn. 'brokkelig, teer' (1596) 
Mnl. brosch inden lichaem 'zwak, broos in het lichaam' [1485; Engelsman, 93v] 
brouwen 1 ww. '(bier) bereiden' (1288*) 
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bruwen 'bedenken, beramen' [1290; VMNW] (1288*) 
- gebrouwen '(bier) bereid' [1334; iMNW saisoen] (1400-20) 
{De datering van de eerste attestatie in het EWN wijzigen in: 1288-1301 (VMNW).} 
 
BRU-BUK 
brug zn. 'verbinding over diepte' (840-75) 
- Uppe there bruggen 'op de brug' [1151-1200; ONW] (1240) 
- brug [1370-90; iMNW werven] 
bruien ww. (gewest.) 'plagen, kwellen; stoten, slaan' (1573) 
- Ick bruye wel een reys voor je beck 'ik sla je wel eens op je bek' [1642; De Vos, B2r, vs. 
350] (1686) 
bruikbaar bn. 'geschikt voor gebruik' (1599) 
bruycbaer landt [1561; Placcaet1, A2r] (1599) 
bruiloft zn. 'huwelijksfeest' (1240) 
Onl. zuo einer brutloft 'op een bruiloft' [1151-1200; ONW] 
- Jans brulofte [1317; iMNW gierant] (1465) 
bruin bn. 'kastanjekleurig' (ca. 1210–1240) 
Onl. brūn 'bruin' als toenaam in Sigerus Brun 'Zeger (de) Bruine' [1151-75; ONW] 
bruisen ww. 'hevig borrelen' (1336-39) 
- het bruuscht daer dagelike 'het stormt daar elke dag' [ca. 1400; iMNW] (z.j.) 
brunette zn. 'vrouw met bruin haar' (1560) 
bruynnetken 'meisje met een donkere huid' [1523; MNHWS] (1560) 
brutaal bn. 'grof, aanmatigend' (1553) 
♦ brutaliteit zn. 'onbeschoftheid, aanmatigendheid' (1759) 
Vnnl. brutaliteyt 'beestachtigheid, bruutheid' [1646; Sybille, 14] (1749) 
bruto bw. 'met de verpakking; onzuiver' (1624) 
't last bruto 'het bruto gewicht' [1595; iWNT kaviaar] (1624) 
bruut bn. 'gewelddadig; ruw' (1340-50*) 
- bruut 'ruw' in: logge, onbewerktuigde, "brute" stof [1775; Van Engelen, 20] (1912) 
- bruut 'barbaars' in: brute, redelooze ... Mammon-heerschappij [1897; iWNT sanctionneeren] 
(1905) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. Die betreft het zn. bruut.} 
♦ bruut zn. 'beestachtig ruw mens' (1922) 
Mnl. alse een bruut 'als een onnozele' [1320-30; iMNW] 
- brute 'barbaar' in: ten teeken, dat hij juist geen brute was [1876; Leidsche courant (Ld) 3/6] 
- Bruut! 'barbaar!' [1886; Kloos/Verwey, 34] 
buddy zn. 'helper van aids-patiënt' (1984) 
op je buddy vertrouwen (bij sportduiken) [1972; Leidsche courant (Ld) 2/8] (1984) 
buddyseat zn. 'duozitting van motor of bromfiets' (1963) 
origineel BUDDY-SEAT, geschikt voor elk motor rijwiel [1950; LC 17/7] (1963) 
- met Buddy zit [1954; PZC 13/2] 
budget zn. 'begroting, beschikbare middelen' (1816) 
zal ... de "Budget", dat is de Zak, geopend worden (betreft "verslag ... van den Staat der 
Natie, ten opzigt van Financien" in het Lagerhuis in Groot-Brittanië) [1780; Middelburgsche 
courant (KZ) 14/3] 
- DE AMERIKAANSCHE BUDGET ("Geldstaat") 'de financiële situatie van Amerika' [1791; 
AlgKLB, 199] 
- "Budget" of jaarlyksche berekening van Staatsbehoeften, ook het "Budget" (betreft 
Frankrijk) [1800; Oeconomische courant 10/12] (1816) 
buffelen ww. 'gulzig eten' (1858-70*) 
Alawel , wat wil de gai buffelen ? 'Wel, wat wil u eten?' (Antwerps) [1832 ; Bok, 240] (1858-
70*) 
{De datering van de eerste attestatie in het WNT moet gewijzigd worden in: [1870; iWNT].} 
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buffer zn. 'stootkussen; opvang, beveiliging' (1875*) 
Buffers of schokbrekers [1844; Van Hall, 215] (1875*) 
- buffervoorraad [1934; De Sumatra post (KB) 13/6] (1945) 
{De eerste attestatie in het EWN moet als volgt gewijzigd worden: bufferschijven [1875; 
WNT], buffers 'stootkussens' [1900; WNT].} 
buffet zn. 'soort keukenkast; voor zelfbediening uitgestalde etenswaren' (1350-1400) 
van 1 bofitte 'voor een aanrechttafel' [1343-46; iMNW] (1350-1400) 
- een koud Buffet [1808; Rotterdamsche courant (KB) 12/5] (1956) 
bugel zn. 'koperen blaasinstrument' (1901) 
"Es-Bugel" (picolo) [1881; NvdD 17/6] 
- harmonica, piano, bas, tuba, bugel ...  [1885; Volkstaal 2, 243] (1901) 
buggy zn. 'licht rijtuig; opvouwbaar kinderwandelwagentje' (1914) 
in de "buggy" of draagstoel [1822; Haafner, 165] 
- in Buggies of te paard 'in rijtuigjes of te paard' [1825; Verh.BG, 243] (1914) 
- Te koop gevraagd baby buggy [1975; PZC 3/6] (1984) 
bui zn. 'vlaag' (1573) 
een reghenachtighe buye [1556; iWNT afsnoeien] (1573) 
- buy 'regenbui' [1605; Hooft, 39] 
- een quaer buy 'een slecht humeur' [1612; iWNT stik II] 
buidel zn. 'zak' (1240) 
- buydel 'leren zak' [1447; CHN, breda 1447 1] (1573) 
buik zn. 'lichaamsdeel' (8e eeuw) 
- buics (genitief) [1286; VMNW] (z.j.) 
buil 1 zn. 'bult' (10e eeuw) 
- sine grote buylen 'zijn grote bulten' [ca. 1460; Pelgrimagie, 47v] (z.j.) 
buil 2 zn. 'papieren zak' (ca. 1506) 
- Buydel, buyl, oft budel 'zak' [1573; iWNT buidel] 
♦ builen ww. 'bloem zeven' (1351) 
gebudeld eten 'gebuild, fijn brood eten' [1300-25; MNW-R] (1351) 
buis 3 zn. 'vissersvaartuig' (1407-32) 
Onl. būsa 'vrachtschip' in Latijnse context in: de buza 'voor een vrachtschip' [1163; ONW] 
buit zn. 'het veroverde' (1558) 
Mnl. buyt 'buit' [1467-80; iMNW roekelooslike] (1558) 
buitelen ww. 'tuimelen' (1612) 
eerst beyteler, buyteler 'buitelaar' [1599; iWNT] 
buiten bw., vz. 'aan de uitwendige kant' (1220-40) 
Onl. būtan 'buiten' als toponymisch element in: Butensteneha 'Buitensteen-A (?) (onbekende 
plaats)' [944, kopie 1150-58; ONW] 
buitenbeentje zn. 'afwijkend iemand' (1859) 
buitenbeentje 'buitenechtelijk kind' [1787; Keeze kost, 13] (1859) 
- politieke buitenbeentjes [1885; De locomotief (KB) 10/11] (1947) 
buitenissig bn. 'excentriek' (1868*) 
eerst buitenïssigheden [1863; AHB 6/2]  
- buitenissig element [1889; Gids 4, 536] (1868*) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. Buitenissig komt niet voor in een 
publicatie van Multatuli uit 1868. In zijn Ideeën komen alleen buitenissigheid en 
buitenissigheden voor (DBNL). De nieuwe attestatie uit 1863 stamt uit een ingezonden brief 
van Multatuli.} 
buizen 1 ww. 'drinken, zuipen' (ca. 1450) 
laet Laurens eens busen 'laat Laurens een drinken' [1301-50; iMNW croese] (ca. 1450) 
{De spelling van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: buzen.} 
buks zn. 'schiettuig' (1704) 
Mnl. geschot van ... bussen 'munitie voor vuurroeren' [1388; iMNW cnoopiser] (1704) 
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- eene menigte engelsche buksen en snaphanen [1811; Courier d'Amsterdam (KB) 9/3] 
buksboom  zn. 'altijdgroene struik (Buxus sempervirens)' (998) 
buks 'buksboom' in de plaatsnaam in in Buxude (Latijn) 'in Bussus (plaats in Noord-Frankrijk)' 
[856, kopie ca. 1088; ONW] (998) 
 
BUL-BYT 
bul 1 zn. 'stier' (950) 
- in de naam Bulle als in: Elyzabet sorori Bullen 'Elizabeth, de zus van Bulle' [1282; VMNW] 
(1281*)  
- in de toenaam van Jan de Bul [1326; Debrabandere 2003] 
{De tweede attestatie in het EWN moet gewijzigd worden in: mnl. bolle 'stier(?)' [1282; CG I, 
614]. De naam bolle kan ook beschouwd worden als een patroniem, hier de vlijvorm van een 
Germaanse persoonsnaam.} 
bul 2 zn. 'oorkonde' (1300-25) 
- Bul 'officieel document' [1612; Meerman, B2r] 
bulderen ww. 'donderen, luid schreeuwen' (1475-95) 
- soe bulderde hi met groten gherope 'toen riep hij luid met groot geschreeuw' [1477; Delftse 
bijbel, Gen 27:34] (1485) 
♦ balderen ww. 'getier, geraas maken' (1642) 
eyselick balderen vanden bussen 'verschrikkelijk bulderen van de vuurmonden' [1604; 
Giovio, 144r] (1642) 
buldog zn. 'hondenras van Canis lupus' (1729) 
Buldog 'soort hond' [1720; Weyerman 27/9] 
{In de betekenisomschrijving van buldog moet aan Canis lupus worden toegevoegd: 
familiaris. (G)} 
bulk zn. 'onverpakt goed' (1912) 
in Bulk [1880; NvdD 25/6] (1912) 
- Bulkgoederen [1912; Amigoe di Curaçao (KB) 27/4] (1921) 
♦ bulkboek zn. 'goedkoop, in krantenvorm uitgegeven boek' 
Bulkboeken zijn boeken die gedrukt zijn in de vorm van een krant [1971; Nieuwsblad voor 
Gorinchem en omstreken (GC) 3/12] 
bulken ww. 'loeien, schreeuwen' (1488) 
- Sij balckten op de stal (over koeien) [ca. 1607; iWNT] 
bulldozer zn. 'grondverschuiver' (1950) 
bulldozers (caterpillars met een ploeg van voren) [1936; De Indische courant (KB) 6/8] 
(1950) 
-"bulldozers" "machines voor tractoren voor het maken van een weglichaam" [1939; 
Vaderland 8/11] (1950) 
♦ bulldozeren ww. 'met geweld verwijderen, als met een bulldozer vernielen' (1966) 
grond is ... bijeen "gebulldozerd" [1957; Frisia (Lw) 7/6] (1966) 
bullebak zn. 'boeman, barse kerel' (1617) 
Fy gy bulle-back! (gericht tot de duivel) [ca. 1612; iWNT duivel] (1617) 
bulletin zn. 'bericht' (1816) 
Bulletin ofte Stembriefje [1721; E.Mercurius 1, 163] 
- geschreven Blaatjens of Bulletins (met berichten) [1751; E.Mercurius 2, 276] (1816) 
bumper zn. 'autobuffer' (1929) 
Auto-bumper [1915; NvdD voor Ned.Indië 4/6] 
- "Autostoeltjes" / schokbrekers, "Bumpers" (koevangers) [1918; NvdD voor Ned.Indië 20/4] 
(1929) 
- alle toebehooren, tusschenruit, bumper, klok, etc. [1921; Vaderland 25/8] 
bundel zn. 'bos(je)' (1250) 
- een bundel Voordeelminuten 'hoeveelheid, portie voordeelminuten' [1997; Nieuwsblad van 
het Noorden (Lw) 2/6] 
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bunder zn. 'hectare' (12e eeuw) 
In de plaatsnaam Bunra 'Ten Bunder' [1184; ONW] 
bungalow  zn. 'woning zonder bovenverdieping' (1863) 
bungalow 'klein gebouw, klein huis' in: de digtst by gelegene "Bungalow" [1802; Vad.lett. 2, 
363] (1863) 
bunker zn. 'verdedigingswerk, schuilplaats; zandkuil op golfterrein' (1911) 
de voorraad in zoogenaamde Bunkers (van petroleum als brandstof) [1878; Heldersche 
courant (AA) 26/8]  (1911) 
- nieuwe "bunkers" (op een golfveld) [1922; Amersfoortsch dagblad/De Eemlander (EC) 22/4] 
(1950) 
- bunker 'betonnen verdedigingswerk' [1929; De Sumatra post (KB) 8/11] (1941) 
♦ bunkeren 'kolen etc. aan boord nemen; veel eten' (1944) 
na gebunkerd te hebben 'na brandstof geladen te hebben' [1901; Rotterdamsch nieuwsblad 
(KB) 12/10] (1944) 
- die de beide landsverdedigers zag bunkeren [1967; Frisia (Lw) 26/10] (1976) 
bups zn. 'boel, zooi' (1976) 
om de "bubs" te halen [1925; Nieuwe Tilburgsche courant (KB) 23/1] (1976) 
- de heele bubs [1927; Voorwaarts (KB) 24/6] 
burcht zn. 'slot, bolwerk' (709) 
- Borcht [1507; iWNT recompense] (1350-1400*) 
{Schrappen in het EWN: "Vormen met aangehechte slot-t zijn in het Middelnederlands nog 
zeldzaam: borcht [1350-1400; CG I, 136]". Er zijn geen betrouwbaar te dateren teksten met 
borcht of burcht in het mnl.} 
bureau zn. 'schrijftafel; kantoor' (1759) 
Vnnl. bureau 'kantoor' in Officieren van de Bureau vanden huyse des Coninckl.Majest. [1620; 
Gouthoeven 2, 21] (1808) 
- bureau 'schrijftafel' in: ... binnen gebracht seeckeren Franschen Bureau [1672; Van 
Vrijberghe, D3v] (1759) 
burgemeester zn. 'hoofd van een gemeente' (1254) 
- buerghemeesters 'gemeentelijke aanklagers' [1280; VMNW] 
burger zn. 'inwoner' (1181-1210) 
- borgher [1297; VMNW] 
-burger zn. '(broodje) gehakt' (1938) 
eerst Hamburger biefstuk [1893; Rotterdamsch nieuwsblad (KB) 29/6] 
burijn zn. 'graveerstift' (1870) 
gegraveerd met 't burin [1792; Pronk-zael, 10] (1870) 
- burijn (alleen de vorm) [1843; Alberdingk Thijm, 107] 
- graveur met het burijn [1891; Groene Amsterdammer 9/8] (1936) 
burlesk bn. 'boertig-komisch' (1720) 
Franse (Burlesque) snaakachtige dichters [1715; Boekzaal 1, 102] (D) (1720*) 
{De eerste attestatie in het EWN moet geschrapt worden. Die stamt uit de redactionele tekst 
van het WNT.} 
♦ burleske zn. 'klucht, komisch toneelstuk' (1956) 
Vnnl. eerst een Burlesque vertoond [1699; E.Mercurius 1, 161] (1956) 
bursaal zn. 'beursstudent' (1592) 
Regent van de Bursalen (spelling niet zeker) 'regent van de beursstudenten' [1581; Register, 
689] (1592) 
bus 1 zn. 'metalen doos' (1240) 
- bus 'stuk geschut' [1404; iMNW oge I] (1420) 
bus 2 zn. 'voertuig voor openbaar vervoer' (1887) 
een geïsoleerd geval: met de Bus 'met de omnibus' [1863; Dagblad van Zuidholland en 's 
Gravenhage (KB) 25/6] (1887) 
- bus 'omnibus' in: De Dame, die ... met de Bus Dam-Plantage ging [1882; NvdD 29/3] 
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buskruit zn. 'explosief poeder' (1441) 
- 319 pont donrecruts '319 pond donderkruid' [1390-1400; iMNW] (z.j.) 
but zn. 'mikpunt, doel' (1684) 
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