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Zoals uiteengezet in Trefwoord 7, willen wij in de rubriek 'Etymologische bijdragen' 
veel aandacht schenken aan de datering van woorden. Het behoeft hierbij niet per se 
te gaan om nieuw materiaal. Het is ons gebleken dat er materiaal te vinden is op 
onverwachte plaatsen. Dit materiaal is vaak niet of slechts in kleine kring bekend. Wij 
willen dit materiaal grotere bekendheid geven door het in Trefwoord op te nemen.  
 
Het proefschrift van C.M. Schulten uit 1966, getiteld Contribution à l'étude des termes 
militaires français en néerlandais 1567-1625 (Den Haag), geeft een beschrijving van 
de militaire terminologie die het Nederlands uit het Frans heeft geleend. Bij zijn 
onderzoek heeft Schulten voor 63 woorden een oudere datering gevonden dan de 
datering die het WNT geeft. Voor 7 woorden heeft hij een militaire betekenis 
gevonden die niet wordt vermeld in het WNT: bidet 'paard voor het vervoer van de 
spullen van de kurassiers', chirurgijn 'legerarts', commissaris/commissaire 'degene bij 
wie de manschappen aanmonsteren, en die zorgt voor de betaling en de 
inkwartiering', equipage 'geheel van materieel van de artillerie', galerij 'gang van 
planken met daarbovenop aarde, die de soldaten beschermt als ze over de 
gedempte gracht naar de bres in de muur gaan', medicijn `legerarts', sortie 'aanval 
van belegerden om weg te komen'. 
 
Tot slot noemt Schulten 40 woorden die niet in het WNT zijn opgenomen. 
 
Hieronder worden de antedateringen uit Schulten gegeven, uiteraard met 
toestemming van de auteur. De trefwoorden zijn opgenomen in de moderne vorm 
zoals vermeld in de Grote Van Dale of, indien daarin niet opgenomen, het WNT. Als 
betekenis is de huidige militaire betekenis gegeven, die meestal overeenkomt met de 
betekenis uit het materiaal van Schulten. Waar dat niet het geval is, wordt dat 
vermeld. Voor de door Schulten geraadpleegde bronnen, zie het proefschrift. 
 
Wij roepen iedereen op ons op de hoogte te stellen van interessant materiaal 
betreffende dateringen of etymologie dat niet algemeen bekend is en geschikt [72] 
zou kunnen zijn voor publikatie in Trefwoord, of zelf een bijdrage aan deze rubriek te 
leveren.  
 
 ammunitie znw v 'munitie'. WNT [1579]. 
Schulten (1966) ammonicie, ammonitie, ammunitie, munitie [1576]. 
 appointeren ww 'aanstellen, bezoldigen'. Over de datering van het werkwoord 
zijn WNT en Schulten het eens ([1506]), niet over die van de afleiding 
geappoincteerde 'ervaren soldaat die meer soldij ontvangt dan de anderen': WNT 
[1672].  
Schulten [1595]. 
                                                 
* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Trefwoord 9, oktober 1994, p. 71-73. De paginanummering 
van het origineel wordt tussen [  ] weergegeven. 



 approcheren ww 'naderen via loopgraven'. WNT [1629]. 
Schulten [1592]. 
 arkebussier znw m 'met een haakbus bewapend soldaat'. WNT [1641]. (Noot 
van de redactie: WNT Supplement kolom 1626 geeft echter als vroegste aanhaling 
[1567].) 
Schulten harquebousier, harquebusier [1599].  
 avenue znw v(m) 'toegangsweg'. WNT [1686]. 
Schulten advenue, avenue [1591]. 
 bagage znw v 'reisgoed van soldaten'. WNT [1599]. 
Schulten bagage, bagagie, baggagie [1578]. 
 bandelier znw m 'brede draagriem voor wapens en munitie'. WNT [1637]. 
Schulten [1607]. 
 banket znw o 'verhoging tegen de binnenkant van een borstwering'. WNT 
[1630]. 
Schulten bancket [1624]. 
 bastion znw o 'uitspringend deel van een vestingwal'. WNT [17de eeuw]. 
Schulten [1602]. 
 bataljon znw o 'gedeelte van een regiment infanterie, dat weer in compagnieën 
verdeeld wordt'. WNT [1681]. 
Schulten bataillon [1592]. 
 bidet znw o en m 'klein paard'. WNT [1657]. 
Schulten 'paard voor het vervoer van de spullen van de kurassiers' [1600]. 
 cavalerie znw v 'ruiterij'. WNT [1672]. 
Schulten cavaillerye, cavalerie [1591]. 
 chargeren ww 'in gesloten formatie aanvallen'. WNT [1714]. 
Schulten [1591]. 
 commandement znw o 'bevel'. WNT [1620]. 
Schulten [1601]. 
 commanderen ww 'bevelen'. WNT [1623]. 
Schulten [1590]. 
 commandeur znw m 'chef'. WNT [1620]. 
Schulten [1592]. 
 compagnie znw v 'onderafdeling onder leiding van een kapitein'. WNT [1593]. 
Schulten compagnie. compaignie [1573]. 
 contramine znw v 'tegenmijn'. WNT [19de eeuw]. 
Schulten contramine, contremine [1599].  
 contrabatterij znw v 'batterij kanonnen opgesteld tegenover die van de vijand'. 
WNT [1682]. 
Schulten contrebatterie [1601]. 
 defensie znw v 'verdediging'. WNT [1655]. 
Schulten [1591]. 
 escorte znw o 'gewapend geleide'. WNT [1692]. 
Schulten [1592]. 
 eskader znw o 'carré-vormige opstelling van soldaten'. WNT [19de eeuw]. 
Schulten esquadre 'deel van een compagnie' [1577], in die tijd nog hetzelfde als 
eskadron.  
 eskadron znw o 'afdeling ruiterij'. WNT [1596]. 
Schulten esquadron, squadron 'deel van een compagnie' [1580]. 
 exerceren ww 'militaire bewegingsoefeningen uitvoeren'. WNT [1671]. 
Schulten [1592]. 



 falconet znw o 'licht veldstuk met lange loop'. WNT [1596]. 
Schulten valckonet [1591].  
 flank znw v(m) 'zijde van een legertroep'. WNT [1664]. 
Schulten flanc, flanck, flancque [1591]. 
 foerier znw m 'bevoorradingsofficier'. WNT [1594]. 
Schulten fourier, fourrier [1579]. 
 forket znw o en m 'musketvork'. WNT [1631]. 
Schulten forquet [1599]. 
 fortificatie znw v 'versterking'. WNT [1631]. 
Schulten [1599]. 
 garde znw v(m) 'keurbende'. Volgens Schulten geeft WNT geen datum voor 
deze militaire betekenis, maar WNT IV, kolom 284 geeft een citaat uit [1834-1856] 
(noot van de redactie). 
Schulten garde, guarde [1591]. 
 granaat znw v (m) 'met springlading gevuld projectiel'. WNT [1627]. 
Schulten granaden, granaten [1594]. 
 [73] 
 kanon znw o 'vuurwapen met lange loop'. WNT [1595]. 
Schulten canon, kanon [1574]. 
 kanonnier znw m 'artillerist'. WNT [1594]. 
Schulten canonnier, kanonier [1578]. 
 karabijn znw v(m) 'geweer of buks met korte loop'. WNT [1591]. 
Schulten carabijn [1582]. 
 kardoes znw v(m) 'papieren huls met buskruit'. WNT [1594]. 
Schulten kerdous [1593]. 
 kasket znw o en m 'soort helm'. WNT [18de eeuw]. 
Schulten casket, casquet, kasket [1579]. 
 korporaal znw m 'rang onder die van sergeant'. WNT [1580]. 
Schulten corporael [1578]. 
 kortegaard znw v(m) 'wachthuis'. WNT [1599]. 
Schulten corps de garde, kordegarde [1591]. 
 lansier znw m 'met een lans bewapend ruiter'. WNT [1591]. 
Schulten [1580]. 
 luitenant znw m 'officier onmiddellijk onder kapitein'. WNT [1576]. 
Schulten lieutenant [1572]. De betekenis 'vervanger' dateert uit de middeleeuwen. 
  luitenant-kolonel znw m 'hoofdofficier, een rang hoger dan majoor'. WNT 
[1673]. 
Schulten lieutenant colonel [1601]. 
 marcheren ww 'in ritmische pas gaan'. WNT [1599]. 
Schulten [1591]. 
 mineur znw m 'mijngraver'. WNT [1657]. 
Schulten [1578]. 
 montuur znw o en v 'omlijsting'. WNT [1710]. 
Schulten monture 'uitrusting van soldaten en paarden' [1599]. 
 musket znw o 'geweer met pan en lont'. WNT [1599]. 
Schulten musquet [1591]. 
 orde znw v(m) 'regelmatige opstelling, geregelde toestand'. WNT `geregelde 
toestand' [1591], 'regelmatige opstelling van troepen' [1658]. 
Schulten geeft voor beide betekenissen [1591]. 
 



 palissade znw v 'omheining van palen'. WNT [1631]. 
Schulten [1576]. 
 passeren ww 'defileren'. WNT [1740]. 
Schulten [1579]. 
 petard znw m 'met kruit gevuld vat om vesting mee te laten springen'. WNT 
[1599]. 
Schulten pertard, petart [1593]. 
 petardier znw m 'soldaat die de petards bedient'. WNT [1667]. 
Schulten [1617]. 
 planten ww 'neerzetten (van artilleriestuk)'. WNT [1599]. 
Schulten [1591]. 
 pont znw v(m) 'vaartuig om voertuigen en personen over een rivier te zetten'. 
WNT [1599]. 
Schulten ponte [1591]. 
 pot znw m 'soort helm'. WNT [1628]. 
Schulten [1599]. 
 refraicheren ww 'vermoeide troepen door rust en voeding herstellen'. WNT 
[1622]. 
Schulten refraischeren [1591]. 
 ravelijn znw o 'buiten de vestinggracht gelegen bolwerk ter dekking van een 
poort of stuk wal tussen twee bastions'. WNT [1594]. 
Schulten ravelingh, ravelijn [1591]. 
 redoute znw v(m) 'kleine veldschans'. WNT [1619]. 
Schulten [1601]. 
 rencontre znw v(m) 'onvoorbereid gevecht'. WNT [1594]. 
Schulten [1591]. 
 saker znw m 'soort kanon'. WNT [1625]. 
Schulten sacre, saker [1578]. 
 salvo znw o 'gelijktijdig afvuren van vuurwapens'. WNT [1650]. 
Schulten [1592]. 
 sapperen ww 'loopgraven graven'. WNT [1698]. 
Schulten [1592].  
 sergeant-majoor znw m 'rang volgend op die van sergeant eerste klasse'. 
WNT [1588]. 
Schulten sergant major, sergeant major [1575]. 
 traverse znw v 'wal of verdedigingswerk loodrecht op de richting van de 
vuurlinie'. WNT [1644]. 
Schulten [1601]. 
 trein znw m 'legertros'. WNT [1599]. 
Schulten train, treyn [1591].▫ 
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