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Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN 
 
5. eb - ezelsbrug 
 
 
Jan Luif 
 
 
1. Inleiding 
 
In 2010 publiceerde ik in Trefwoord een lijst met oudere dateringen van woorden beginnend 
met een A uit deel 1 van het EWN, het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands1. Ik 
kondigde daarbij aan dat ik ook de overige lemma´s uit dat deel onder handen zou nemen. 
Voor de woorden met een B, een C en een D is dat inmiddels gebeurd2. Met de publicatie 
van de hierna volgende lijst van woorden beginnend met een E is het plan voltooid. 
 
De inrichting van deze lijst zal ik hier kort beschrijven. Details die hier niet ter sprake komen, 
zijn te vinden in de inleidingen bij de vorige vier artikelen. Van elk woord waarvoor ik een 
oudere datering gevonden heb, geef ik eerst de basisinformatie uit het EWN: vorm, 
woordsoort, betekenis en tussen haakjes de daar gegeven oudste datering. Daarna volgt 
een korter of langer citaat met tussen vierkante haken een oudere datering en de daarvoor 
gebruikte bron, en tenslotte (sinds het artikel met oudere B-woorden) tussen haakjes de 
oudste datering van een vergelijkbare combinatie van vorm en betekenis in het EWN, als die 
er tenminste is. 
 Ik heb, net als in de vorige artikelen, weer ruim gebruikgemaakt van de mogelijkheid 
ook nieuwe informatie te geven over de ontwikkelingsgang van een woord, meestal oudere 
dateringen van een bepaald stadium in de ontwikkeling van een woord zoals vermeld in het 
EWN, maar een enkele keer ook andere informatie, bijvoorbeeld de datering van een vorm of 
een betekenis die in het EWN helemaal niet aan de orde komt. Ik laat dateringen van 
tussenliggende fasen voorafgaan door een liggend streepje. 
 Aan het slot treft men tussen accolades soms nog een correctie aan op het 
betreffende lemma in het EWN. Betreft die correctie een ook door mij vermelde datering uit 
het EWN, dan heb ik die datering toen ik die overnam, een asterisk gegeven. Voor het 
overige heb ik het EWN meestal trouw gevolgd, ook als op de tekst daarvan kritiek denkbaar 
is. Een voorbeeld: bij experiment geeft het EWN ook informatie over experiencie, dat wel 
verwant is maar echt een ander woord. Toch heb ik ook van dat laatste woord een (twee 
eeuwen) oudere datering gegeven.  
 
Mijn belangrijkste bronnen zijn weer dezelfde als bij de vorige artikelen: de historische 
woordenboeken van het Nederlands, de DBNL, Delpher en ten slotte (ondanks de 
onvoorspelbaarheid waarop ik bij mijn vorige lijst, met D-woorden, wees) Google Boeken, 
een zoekprogramma dat ook dit keer weer een rijke oogst opleverde. Bij kranten heb ik 
steeds aangegeven op welke website ik de scans aangetroffen heb (de gebruikte codes zijn 
te vinden in de bibliografie aan het slot van dit artikel). Bij slechts één soort boeken en 
tijdschriften heb ik aangegeven op welke website deze publicaties te vinden zijn. Dat zijn de 
teksten die in de DBNL voorkomen. Die zijn gemarkeerd met "(D)". 
 

                                                 
1 J. Luif 'Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN. 1. aak-azijn' in: Trefwoord 2010. 
2 J. Luif 'Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN. 2. ba-byte' in: Trefwoord 2012. 
J. Luif 'Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN. 3. cabaret-cynicus' in: Trefwoord 
2015. 
J. Luif 'Oudere dateringen van woorden uit deel 1 van het EWN. 4. daad-dynastie' in: Trefwoord 2018. 
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Ik heb deze oudere dateringen verzameld tussen 1 mei 2018 en 1 november 2019. Daarbij 
heb ik weer gebruikgemaakt van de lijst met kanttekeningen bij deel 1 van het EWN die ik 
van wijlen prof.dr J.Gerritsen mocht ontvangen. Ik heb informatie die van hem afkomstig is, 
gemarkeerd met "(G)". 
 
 
2. Woordenlijst 
 
Bij advertenties is niet altijd de typografische variatie helemaal weergegeven. 
 
EB-EE 
eb zn. 'aflopend tij, laag water' (1351-75) 
Tote dien dat ebbe was daer naer 'totdat de eb nabij was' [1300-25; MNW-R, Spiegel 
historiael (Eerste Partie)]  (1351-75) 
ebbenhout zn. 'zwart tropisch hardhout' (ca. 1350) 
Die balken waren van eybene [1301-25; iMNW] (ca. 1350) 
eboniet zn. 'zwart gevulcaniseerd rubber' (1874) 
hard als ebbenhout en daardoor eboniet genoemd [1863; Van Eeden, 47] (1874) 
echec zn. 'mislukking' (1824) 
hun echec 'hun mislukking' [1761; Opregte Groninger courant (KB) 20/3] (1847) 
echt 2 zn. 'huwelijk' (1300-25) 
♦ echtgenoot zn. 'aangetrouwde man' (1631) 
Eerst de vrouwelijke vorm in: onse onschuldighe echtgenoote [1562; Deux Aes, 
Ouergebleuen stucken Esther 5.13, fol.46v] (1631) 
♦  echtscheiding zn. 'huwelijksontbinding' (1599) 
Melaetscheyt geen vvettelicke oorsake van echtscheydinghe [1582; Calvin, Register s.v. 
Melaetscheyt] (1599) 
eclatant bn. 'opzienbarend, schitterend' (1770) 
Vnnl. een éclatante preuve te geven 'een overduidelijk bewijs te geven' [1669; Sommiere, 23] 
(1770) 
eclips zn. 'verduistering van een hemellichaam' (1573) 
Mnl. Vore dien dag des ordeels daer … So waest eclipsis 'Voor de dag des oordeels toen, 
was er verduistering (van zon en maan)' [1315-35; MNW-R, Spiegel Historiael (vijfde partie)] 
- alse men den eclips van der manen siet [1460-80; MNW-P, Sidrac] (1573) 
ecologie zn. 'wetenschap van wisselwerking tussen organisme en omgeving' (1938) 
Onder oecologie verstaan wij de leer van de eoconomie, van de huishouding der dierlijke 
organismen [1871; De Locomotief (KB) 17/4] (1938) 
- de oekologie, de groeiplaatsenleer [1901; Hoek/Redeke, voorwoord, 2] 
♦ ecologisch bn. 'de ecologie betreffend' (1939) 
oekologische plantengeografie [1899; TAG 2, 16, 188] 
♦ ecoloog zn. 'beoefenaar van de ecologie' (1946) 
De Biologen in beperkten zin heeten beter Oekologen [1909; Vragen 24-2, 131] (1946) 
economie zn. 'huishoudkunde' (1572*, 1650) 
die gheheele oeconomie, ofte regiment eenigher Kercken 'de hele huishouding of het beleid 
van enige kerken' [1585; Walther, 9] (1572*, 1650) 
{De twee oudste attestaties in het EWN bevatten niet het woord (o)economie, maar de 
tweede naamval van het woord (o)economus 'hoofd van de huishouding': des Oeconomi 
volck is dus 'het personeel van het hoofd van de huishouding'.} 
♦ economisch bn. 'de economie betreffend; spaarzaam' (1770) 
Vnnl. "oeconomische" aenmerckinge 'op de dagelijkse gang van zaken gerichte aandacht' 
[1611; Naeder waerschouwinge, 47] (1770) 
- het ingeleeverde Oeconomisch plan ('plan de economie betreffend') [1755; Opregte 
Groninger courant (KB), 8/4] (1779) 
♦ econoom zn. 'kenner van de economie' (1591) 
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des Oeconomi volck 'het personeel van het hoofd van de huishouding' [1572; WNT uitkeren] 
(1591) 
- hairklooveryen van de Cameralisten en Oeconomen [1790; Starck 1, 52 ] (1864) 
eczeem zn. 'jeukende huidontsteking' (1847) 
eczema "een VUURIGE PUIST, die zonder etter en pyn komt" [1741; Woyt] (1847) 
edel bn. 'hoogstaand, van hoge kwaliteit' (ca. 1100) 
♦ edelmetaal 'niet aan corrosie onderhevig metaal' (1910) 
wanneer dat edel Metaal (goud) bedrieglyk met Platina vermengd was [1785; Ingenhousz 1, 
267] 
- de voorraad edelmetaal [1854; NRC 31/1] (1910) 
edoch bw. 'doch, maar, echter' (1200) 
Onl. iethogh 'toch, nietemin' in: her is iethogh min cibus ande min delectatio 'hij is niettemin 
mijn voedsel en mijn vreugde' [ca. 1100; ONW] (1200) 
eed zn. 'plechtige bevestiging' (1227*, 1236) 
{De datering 1227 in het EWN is een verschrijving. Dat moet zijn: 1237.} 
♦ beëdigen ww. 'iemand onder ede iets doen verklaren' (1599) 
be-eeden, be-eedighen [1588; Kil.] (1599) 
eendrachtig bn. 'eensgezind' (1270-90) 
- Ende si hoorden eendrachtelike ende sagen die tekene die hi dede [1348; MNW-P, 
Lectionarium van Amsterdam] (1372) 
♦ eendracht zn. 'eensgezindheid' (1367) 
na der eendracht ende voirwerde van onser zoenen 'volgens de overeenstemming en de 
afspraak van onze verzoening' [1358; iMNW vorewaerde I] (1367) 
eenheid zn. 'onverdeeldheid' (1461) 
eenheit des geests [1384-95; MNW-P, N.T. in de Zndl. vert.] (1461) 
eenvoudig bn. 'niet ingewikkeld' (1240) 
♦ eenvoud zn. 'simpelheid' (1300-50) 
Eerst eenvout (bn.) 'eenvoudig' in: een linijn cleet eenvout 'een eenvoudig linnen kleed' 
[1300-25; MNW-R, Spiegel historiael (Derde Partie)] 
eer 1 zn. 'lof, hoog aanzien' (10e eeuw) 
♦ eerbetoon zn. 'blijk van verering' (1852) 
Vnnl. eerst eerbetoning, als in Met wat Vrees, en Eer-betoning [1686; Rooleeuw, 220] (1842) 
- dan eerbetoon, als in 's Prinsen verpligting tot dit eerbetoon [1783; Cerisier 6-1, 171] (1852) 
♦ eerzaam bn. 'fatsoenlijk, braaf' (1254*) 
onsen ersamen ('eerwaardige') vader [1293; VMNW] (1254*) 
{De attestatie in het EWN stamt uit het eerste kwart van de 14e eeuw. Dat is een vertaling 
van een Latijnse tekst uit 1254.} 
♦ eerzucht zn. 'begeerte naar eer of roem' (1599) 
wt eersucht 'uit eerzucht' [1580; Coornhert, 57] (1599) 
♦ eerzuchtig bn. 'begerig naar eer of roem' (1585) 
minnaren, wellustigen eersuchtigen staetsuchtigen ('zij die begerig zijn naar aanzien') [1582; 
Coornhert 2, cap 10, D8r] (1585) 
eer 2 vgw.; bw. 'voordat; vroeger' (10e eeuw) 
♦ eertijds bw. 'voorheen' (1297*) 
eertijts 'voor de tijd, voortijdig' in: eertijts gebaeren doyt 'voor de tijd geboren doet worden 
("abortus")' [1477; Teuth.] (1297*) 
{De oudste attestatie in het EWN is onjuist gedateerd. Het betreft een aantekening uit de 16e 
eeuw bij een geschrift uit 1297.} 
♦ eerdaags bw. 'een dezer dagen' (19e eeuw) 
eerdaechs 'voorheen' in: als souden wy eerdaechs … dat Menschelick Verbondt gepresen .. 
hebben [ca. 1580; Philips, B6r] 
- ook eerstdaags 'binnenkort' in: eerstdaechs byden Officier ende Wethouders [1577; 
Generale ordonnantie, bestial, pag.1] (1629) 
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eerbied zn. 'hoogachting' (1643-44) 
Plicht, eerbied en ontsagh [1619; iWNT beleefdelijk] (1643-44) 
♦ eerbiedigen ww. 'eer bieden' (1637*) 
om te eerbiedigen dese rijke giften [1671; Koning, 16] (1637*) 
{De attestatie in het EWN moet geschrapt worden. In het lemma eebiedigen in het WNT 
komt geen attestatie uit 1637 voor.} 
eerder bw. 'vroeger' (1423) 
Hi herkindene bi eerre wonden 'hij herkende hem aan oudere wonden' [1340-60; MNW-R, 
Roman der Lorreinen] (1423) 
eerst telw. 'nummer een zijnde'; bw. 'vroeger, pas' (ca. 1100) 
♦ eersteling zn. 'eerstgeborene' (begin 17e eeuw) 
die eerstelingen vanden lande [1528; Vorsterman, Ez. 45:1] (begin 17e eeuw) 
eeuw zn. 'periode van honderd jaar' (10e eeuw) 
♦ eeuwig bn. 'eindeloos, voor lange tijd' (1330) 
Onl. thaz suoze thes ewigan liues 'de zoetheid van het eeuwige leven' [ca. 1100; ONW] 
(1330) 
 
EFF-EJA 
effect zn. 'uitwerking; bewijs van aandeel; richtingverandering van een bal' (1456) 
effect te sorterene 'effect te sorteren' [1350-84; iMNW stede I] (1456) 
♦ effectief bn. 'doelmatig, effect hebbend' (1643) 
om dat hy absolutelijck ende (effective) werckelijck van eeuwicheyt besloten heeft [1619; 
Broecker, 11] (1643) 
efficiënt bn. 'doelmatig' (1847) 
♦ efficiëntie zn. 'doelmatigheid' (1658) 
efficientie "een werckinge" [1553; Werve] 
♦ efficiency zn. 'doelmatigheid, met name in werk' (1925) 
de "efficiency" der Amerikaansche oorlogs-marine [1901; De Locomotief (KB) 18/11] (1925) 
- de "efficiency" van de marine [1903; Ingenieur 18/7] 
ego zn. 'ik, eigenwaarde, persoonlijkheid' (1720) 
Vnnl. Siet op uwen "alter ego" [1689; Mulock, 14] (1838) 
- namelijk van mijn "Ego", "Ik" [1845; Moesman 2 (Latijnsche rededeelen), 6] (1961) 
egoïsme zn. 'zelfzucht' (1796) 
het "Egoismus" of de "Egoïtus", of "Ikheid" [1746; Van der Schelling, LXIII] (1796) 
- het laagst eigenbelang (egoïsme) [1782; Jacob, 68] (1844) 
♦ egoïst(e) zn. 'zelfzuchtig persoon' (ca. 1795) 
egoist 'aanhanger van zekere filosofie' in: Een Egoïst, die op den trant der nieuwe Filosoofen 
sprak [1756 (?); Kruger, 27] 
- egoist 'zelfzuchtig persoon' in: Een schandelijke Egoist [1781; Musäus 3, 34] (ca. 1795) 
♦ egoïstisch bn. 'zelfzuchtig' (1803) 
met "Egoistische" Oogen beschouwd worden [1767; Unzer 2, 152] (1803) 
egotisme zn. 'zelfingenomenheid, zelfvergoding' (1914) 
het hem gewone "egotisme" [1842; Vad.lett. 1, 137] (1914) 
♦ egotist zn. 'zelfzuchtig persoon' (1893) 
een geïsoleerd geval: d'Egotist 'de egotist' [1790; Huisinga Bakker, 4] (1893) 
egotrip zn. 'drang om zichzelf centraal te stellen' (1975) 
dat P. gisteravond op een "Ego Trip" was [1969; De Volkskrant (KB) 7/10] (1975) 
ei zn. 'kiem' (1230-31*) 
ei 'ei' [1240; VMNW] (1230-31*) 
{De datering van de attestatie in het EWN is onjuist. Die moet zijn: 1276-1300. De gegeven 
datering is die van het Latijnse origineel.} 
♦ eierstok zn. 'voortplantingsorgaan van de vrouw' (1724) 
Vnnl. de eyerstok der Byen [1669; Swammerdam, 105] 
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- vande Eyerstok van de vrouwen [1684; Van Leeuwenhoek, 2] (1724) 
eidereend zn. 'soort duikeend (Somateria Mollissima)' (1770; 1860) 
gelyk de Zwanen, ja byna als de Eider-Enden [1750; Anderson, 151] 
- ganzevederen en eiderdons [1750; Anderson, 108] (1770) 
- de vederen van den "Eider eend" [1758; Moehring/Nozeman, **1v] (1860) 
eigen bn. 'van iemand of iets zelf, vertrouwd' (950-1000) 
- ēgan (bn.) 'eigen' in: Eigenbilesen 'Eigenbilzen' [1096; ONW] (1268) 
♦ eigenaar zn. 'bezitter' (1508*) 
eygenaer 'eigenaar' [1520; MNHWS] (1508*) 
{De datering van de attestatie in het EWN moet zijn: 1649. 1508 is de datering van het 
origineel, maar dat is niet bekend.} 
♦ lijfeigene zn. 'persoon die iemand toebehoort' (1573) 
Eerst: mnl. Eighijn van live 'lijfeigen' [1301-25; iMNW eigen II] 
- van sinen lijfeyghenen menschen 'van de mensen die zijn lijfeigen waren' [1560; iWNT 
trotsig] 
eigenaardig bn. 'vreemd' (1773-76) 
Vnnl. d'eygenaardige liefde 'de bijzondere liefde' [1662; De Rochefort, 390] (1812) 
{Voor de eerste attestatie in het EWN staat: Vnnl. Dat moet zijn: Nnl.} 
eigengereid bn. 'eigenwijs, niet luisterend naar goede raad' (1731-35) 
Vnnl. eygen gereed "Lijnwaad" 'zelf gemaakt lijnwaad' [1688; Bontekoe, 7] (1731-35) 
eik zn. 'loofboom (Quercus robur)' (830) 
Als eerste deel in de plaatsnaam Eclohum (*Eiklo) in: In loco nuncupante Ecloum 'in de 
plaats die "Ecloum" heet' [808; ONW] (830) 
einde zn. 'plaats waar iets ophoudt' (10e eeuw) 
♦ eindigen ww. 'een einde nemen' (1236) 
Onl. Ik wille mine thing énden 'Ik wil mijn zaken beëindigen' [1151-1200; ONW] (1236) 
{ De datering van het eerste endigen in het EWN is niet 1395, maar 15e eeuw (1401-1500). 
Dit is een kopie van een oorspronkelijke (niet bewaarde) tekst uit 1395.} 
eiwit zn. 'proteïne; witachtige vloeistof rond de eidooier' (1769) 
Vnnl. 't Een light in 't eywit noch 'de een ligt nog in het eiwit' [1620; Du Bartas, 19] (1769) 
ejaculeren ww. 'zaad uitstorten' (1663) 
ge-ejaculeert 'afgeworpen' [1660, Resolutie Utrecht, 5] (1663) 
{De oudste attestatie in het EWN, uit 1663, is vnnl. en niet nnl.} 
♦ ejaculatie zn. 'zaadlozing' (1847) 
Vnnl. eene wijse van ejaculatie 'een manier van uitwerping' [1656; Van Berlicom, 159] (1847) 
 
EL-EM 
elan zn. 'geestdrift' (1891) 
die mannen … bezeffen niet welk een elan het door staatspapier bevorderd geldverkeer aan 
de werking der groote kapitalen geeft [1843; Vlissingsche courant (KB) 27/9] (1891) 
elastiek zn. 'veerkrachtig koord of band' (1722) 
Vnnl. een elastike kragt 'een veerkracht' [1683; Vigani, 48] (1722) 
♦ elastisch bn. 'veerkrachtig' (1740) 
een vloeibaar, dun, doorzigtig en elastisch Ligchaam  [1734; Hubner, 467] (1740) 
♦ elasticiteit zn. 'veerkracht' 
syne Hardigheid of Sagtigheid, of Elasticiteit [1720; Nieuwentyt, 45] (1722) 
elders bw. 'op een andere plaats' (1265-70*) 
es hi dar of es hi elre 'of hij daar is, of dat hij elders is' [1237; VMNW] (1265-70*) 
{De attestatie in het EWN uit 1265-70 betreft niet elders in de betekenis 'ergens anders' (G).} 
eldorado zn. 'paradijs, plaats van weelde' (1824) 
Vnnl. datter grooten overvloedighen rijckdom in "El Dorado" gevonden wordt [1598; Raleigh, 
28r] (1847) 
elect zn. 'nog niet bevestigde bisschop' (ca. 1340) 
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Si bischop. deken. ochte elijt 'of hij nu bisschop, deken of elect is' [1265-70; VMNW] (1340) 
electoraat zn. 'het geheel van stemgerechtigden' (1692) 
het Electoraet aen den Beyer-Vorst hadde getransporteert 'de waardigheid van keurvorst aan 
de vorst van Beieren had overgedragen' [1625; Baudartius 2, 110] 
elegant bn. 'sierlijk, verfijnd, geraffineerd' (1548) 
so waren daer seer schone elegante ende ornate exhortacien ('verfijnde en sierlijke 
aansporingen') ghedaen [1531; Excellente chronijcke, 56r] (1548) 
elegie zn. 'treurdicht' (1608) 
inde maniere van een Elegie 'op de wijze van een elegie' [1565; D'Heere (1969), 67] (1608) 
elektrisch bn. 'betreffende de elektriciteit' (1663) 
"Electrische" waterighe ' "electrische", dat is: waterige' [1621; De Saluste du Bartas 1, 72] 
♦ elektriciteit zn. 'chemische of door wrijving opwekbare kracht' (1736) 
Vnnl. warm worden tot electriciteyt 'warm worden tot er magnetisme ontstaat' [1668; Browne, 
92] 
♦ elektricien zn. 'elektromonteur' (1894) 
de heer A.J. van Beek, "electricien", alhier [1879; AHB 26/7] (1894) 
elektrode zn. 'pool van elektrische keten' (1855) 
de electroden der batterij [1838; Nijverheid, 140] (1855) 
elektron zn. 'elementaire elektrische lading; deeltje met deze lading' (1903) 
De massa van het electron is zoo gering vergeleken bij die van de rest van het molekuul 
[1900; Van der Waals, 60] (1903) 
element zn. 'bestanddeel' (1265-70) 
♦ elementair bn. 'de beginselen betreffend' (1803) 
Vnnl. "Elementaire spacie" 'elementaire ruimte' [1617; Rivet, 551] 
elf 2 zn. 'vriendelijke natuurgeest' (1820) 
OBERON, "Koning der Elfen", een "zangspel" [1791; Mode en smaak, 46] (1820) 
♦ elfenbankje zn. 'zekere veelkleurige zwam (Polyporus versicolor Fr.)' (1913) 
Elfenbankjes … op doode boomtakken of -stronken [1909; Heimans e.a., 140] (1913) 
elimineren ww. 'verwijderen' (1832) 
Vnnl. elimineren 'wegdrijven, wegstoten' [1553; Werve] (1832) 
elite zn. '(uitverkoren) groep van bevoorrechte mensen' (1824) 
de Elite van de geheele Armée [1785; Rotterdamse courant (KB), 25/1] (1824) 
♦ elitair bn. 'bestemd voor een elite' (1974) 
In de elitaire sfeer is er de uitverkiezing [1962; Thoenes, 21] (1974) 
elixir zn. 'geneeskrachtig aftreksel' (1660) 
vanden steen der philosophen, ende andere elexiren wit ende root [1551; Saignier, 
titelpagina] (G) (1660) 
♦ levenselixer zn. (1778) 
de rechte "Levens-Elixer" [1751; Aanh. Geheim der wynen, 26] (1778) 
ellepijp zn. 'dikste van de twee onderarmbeenderen' (1645) 
De voor-arm of elle bestaet uyt twee beenderen: de meerder ellepijp … de minder ellepijp 
[1633; Cabrol, 64] (1645) 
ellips 1 zn. 'kegelsnede' (1749) 
Vnnl. niet in een volcoomen "circul", maer in een "Ellips" … beweeght worden [1652; 
Holwarda, 343] (1749) 
- eerder al: de Linien ('lijnen') diemen noemt "Parabola", "Hyperbole", "Ellipsis" [1585; Stevin 
**1r, **1v] (1658) 
ellips 2 zn. 'weglating van woorden in een zin' (1864) 
ellips of woorduitlaating [1790; De Chalmot 5, 3369] (1864) 
- daarvoor al ellipsis in: vnnl. "Ellipsis", oft uytlatinge van woorden [1612; Vorstius, 79] (1654) 
elpenbeen zn. 'ivoor' (1400) 
Onl. thiu ther mit themo elphondbeine bezeichnet is 'die door het ivoor wordt gesymboliseerd' 
[ca. 1100; ONW] 
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- Ene segie van elpsbene 'een zetel van ivoor' [1340-60; MNW-R, Roman van Limborch] 
(1400) 
email zn. 'glasachtige laag glazuur' (1360-89) 
IIII zelverinen voeten met amause '4 zilveren voeten met email' [1302-03; MNW pladijn] 
(1360-89)  
♦ emailleren ww. 'met email bedekken' (1477) 
letteren gheamaliert 'geëmailleerde letters' [1399-1410; iMNW] (1477) 
- eerder al: Een scale .. gheamaelgiert metten teekene van den ambochte 'een schaal 
geëmailleerd met het ambachtsteken' [1350; iMNW amelgieren] 
emballage zn. 'verpakking' (1745) 
voor tarra ofte omslagh en emballage [1700-10; Resolutien … van de zee, C1r] (1745) 
embargo zn. 'handelsverbod' (1803) 
Vnnl. hebben sy een "Embargo" van onse Schepen ghemaeckt 'hebben zij onze schepen 
verhinderd in- en uit te varen' [1655; Cromwell, B1r] 
embarkeren ww. 'inschepen' (1591) 
te doen embarqueeren (spelling niet zeker) [1584; Register, 380] (1591) 
- alle saken om te moghen embarqueren 'alle dingen om scheep te kunnen gaan' [1585;  
 [1585; Ivstificatie, G2r] 
embleem zn. 'symbool; beeldmerk' (1624) 
tvvee, dry, oft meer Emblemata [1566; Sambucus, 7] (G) (1624) 
- Deviisen oft Emblemen der Helden [1615; Paradin/Simeon, 397] (1908) 
embryo zn. 'ongeboren vrucht' (1615*) 
Mnl. also / Geformeert wort embrio 'zo wordt het embryo gevormd' [1300-1400; MNW-R, Van 
smeinscen lede] (1615*) 
{Op grond van het iWNT moet bij de eerste attestatie van het EWN "1615" gewijzigd worden 
in "1660".} 
emeritus bn. 'rustend (van hoogleraar of geestelijke)' (1658) 
en moghen anders, nae conscientie, geen "Emeriti" zijn '.. mogen anders, naar geweten, 
geen "Emeriti" zijn' [1636, Van der Does, 50] (1658) 
♦ emeritaat zn. 'rustende staat van geestelijke of hoogleraar' (1816) 
ik vraag geen "Emeritaat", maar "dimissie" [1779; Van Hamelsveld, 45] (1816) 
emfaze (emfase) zn. 'nadruk bij het spreken' (1658) 
- eerder al: woort … sonder sijn Emphasis ofte cracht [1582; Wybo, 8v] (1654) 
emigreren ww. 'het land verlaten' (1577) 
emigreren 'wegtrekken, verhuizen' [1553; Werve] (1577) 
emmer zn. 'vat met hengsel' (1240) 
Onl. anforam uini quam rustici heimer uocant 'een wijnkruik die de dorpelingen "emmer" 
noemen' [ca. 1170; ONW] (1240) 
emotie zn. 'ontroering' (1777) 
Vnnl. door "waken" door sterke "emotien", en "passien" van 't gemoed 'door wakker 
blijven door sterke beroeringen en hartstochten van het gemoed' [1678; Bontekoe, 190] 
(1777) 
- ook emotie 'oproer, onlusten' in: Van daegh sal een Adjudant van onse Militie geëxecuteert 
werden, om dat hy valsche Woorden … voor de laatste Emotie gebracht en gegeven heeft  
[1683; Oprechte Haerlemsche courant (KB) 13/11] 
empirisch zn. 'op ervaring berustend' (1789) 
Vnnl. "het Empirisch besoecken" 'het empirisch onderzoeken' [1623; Pigray, 20] (1789) 
♦ empirie zn. 'ervaring uit de praktijk' (1824) 
bestondt de gantsche Geneeskunde … alleen in ondervindinge of "Empirie" [1746; Boekzaal 
1, 65] (1824) 
employé zn. 'werknemer' (1805) 
Alle de Employés van het Bestuur [1795; Jaerboeken 30, 4348] (1805) 
emulsie zn. 'melkachtige vloeistof; lichtgevoelige laag' (1745) 
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Vnnl. in forme van emulsie 'in emulsievorm' [1582; Estienne, 195] 
 
EN 
en vw. 'alsmede' (10e eeuw) 
andi 'en' in: nectantheo antesalina [lees: *ne ēstanthī andi salīn] ‘geen nakoming en 
overhandiging’ [507-800; ONW] 
- ende in: thunaer ende uuoden (er staat en deuuoden) ende saxnote 'Donar en Wodan en 
Saxnoot' [791-800; ONW] (1200) 
enclave zn. 'door vreemd grondgebied omsloten landdeel' (1686*) 
de Pruissische Enclaves van HUESSEN en ZEVENAAR [1815; Nederlandsche staatscourant 
(KB) 24/2] (1686*) 
{De tekst in het WNT die het EWN aanhaalt, is niet uit 1686, maar uit 1911 of 1912. (G)} 
enclise zn. 'aansluiting van een woord bij het naburige' (1882) 
Die naauwe verbinding noemt men "Enclisis" [1838; Krebs, 27] (betreft Grieks) (1882) 
- aanhechting aan een voorgaand woord, hetgeen "enklisis" heet (betreft Nederlands) [1860; 
Brill, 91]  
- zelfs in 't Fransch scheidt men bij enklise de woorden door een streepje [1875; Kern, 17] 
(1932) 
♦ enclitisch bn. '(van woorden) nauw aangesloten bij het voorafgaande woord' (1847) 
In het "Latyn" zyn Drie "Enclitische" Ledekens, naamentlyk, "que", "ne", "ve" [1771; Buys] 
(1847) 
encycliek zn. 'rondgaande brief' (1865) 
"Encycliek" briefje 'rondzendbriefje van kerkelijke gezagsdragers' [1801; Van Heupen 2, 176] 
- De beide Encyclieken des H. Vaders [1834; Noord-Brabander (KB) 9/9] (1865) 
encyclopedie zn. 'alfabetisch beschrijvend overzicht' (1654) 
- DE ERVE HOUTTUIN … zullen in 't Neerduits uitgeven: ENCYCLOPEDIE van de 
Historische; Philosophische en Mathematische Wetenschappen [1775; Amsterdamse 
courant (KB) 13/5] (1821) 
energie zn. 'werkkracht' (1658) 
die cracht of energie [1630; Coornhert 2, 568r] (1658) 
♦ energiek bn. 'vol energie' (1800) 
Vnnl. op de meest energique wijse [1684; Summier vertoog, 15] (1800) 
enerveren ww. 'op de zenuwen werken, prikkelen' (1577) 
enerueren "maken swack oft crachteloos" [1553; Werve] (1577) 
enfin tw. 'kortom' (1656) 
Van Surick is enfin met den keyser veraccordeert 'Van S. is tenslotte met de keizer tot 
overeenstemming gekomen' [1614; Coen 1, 74] (G) (1656) 
engageren ww. 'in dienst nemen' (1650) 
soo diep in geengageert 'er zo diep in verwikkeld' [1614; Van Meteren, 453r] (1650) 
♦ engagement zn. 'betrokkenheid' (1628) 
- Wat is eigenlijk de metaphysische zin van het "engagement"? Waarom moeten wij 
"gevaarlijk leven"? [1948; Streven 1, 805] (1960-69) 
engel zn. 'gezant van God' (ca. 1200) 
Onl. Ein godes engel bouon ther burg porten stont 'Een engel van God stond bovenop de 
stadspoort' [1151-1200; ONW] (ca. 1200) 
engerling zn. 'larve van de meikever' (1859) 
Vnnl. Neemt sneeblits ende engerlingen, die vint men in deerde alsmense met den ploech 
omworpt 'neem sneeuwblits (soort worm) en engerlingen, die vindt men in de aarde als men 
die met de ploeg omgooit'  [1551; iMNW sneeblits] (1859) 
enigma zn. 'raadsel' (1824) 
Vnnl. AEnigma ofte Raedzele [1561; De Dene 2, 58] (1824) 
enjambement zn. 'het overspringen van de ene op de andere versregel' (1824) 
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De "Doorloopende Versen" of het "doorlopen der Versen" ["Enjambement"] [1788; Fokke Sz., 
180] (1824) 
enkel 1 zn. 'gewricht dat voet met been verbindt' (1477) 
onder den enckel [1351; MNW-P, Medicina] (1477) 
enkelvoud zn. 'singularis' (1625*) 
't woord … in 't enkelvoud [1692; Van Til, 516] (1625*) 
{ De attestatie in het EWN moet geschrapt worden; het woord enkelvoud (of een variant) 
komt er niet in voor, ook de afleiding enkelvoudig niet (wél enkel). (G)} 
♦ enkelvoudig bn. 'niet samengesteld' (1746) 
Vnnl. enkelvoudig 'simplex, eenduidig' in: welkers sin enkelvoudig is 'die maar één betekenis 
hebben' [1680; Antwoord, 145] (1774) 
- enkelvoudig 'singularis' in: het enckelvoudige woordt 'het (werk)woord in het enkelvoud' 
[1682; Ragstat à Weille, Rr2r] (1746) 
- enkelvoudig 'simpel' in: een enckelvoudigh wercktuygh [1685; Eswijler, 60] 
enquête zn. 'onderzoek' (1336-39) 
- De presidenten der Enquêtes en Requesten [1693; E.Mercurius 2, 307] (1848) 
ensceneren ww. 'in scène zetten' (1913) 
o.a. is de Walpurgisnacht geheel nieuw geënsceneerd [1897; De Telegraaf (KB) 21/9] (1913) 
ensemble zn. 'toneel- of muziekgezelschap; het geheel' (1821) 
het Drama zelf, het "Ensemble" ('geheel'), moet de verandering in den Toehoorder 
voortbrengen [1775; Van Engelen 1, 7] (1821) 
entertainment zn. 'amusement' (1953) 
entertainment 'zeker soort voorstelling (in Engeland)' in: een ongemeen prachtig 
"Entertainment" [1791; Archenholts 13, 1] 
- entertainment 'amusement' in: een heel wat degelijker hoewel minder poëtisch soort van 
"entertainment" (over diners) [1896; De Telegraaf (KB) 29/1] (1953) 
♦ entertainer zn. 'amusementartiest' (1960) 
een zoogenaamde entertainer (in Londen) [1895; Soerabaijasch handelsblad (KB) 25/7] 
- De heeren Pisuisse en Blokzijl wier r[epu]tatie als … beschaa[fde] amusante "entertainers" 
… [1912; Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant (KB) 20/8] (1960) 
enthousiast bn. 'geestdriftig' (1566) 
♦ enthousiasme zn. 'geestdrift' (1669) 
de goede Enthusiasmus 'de goede geestdrift' [1580; Vander Noot, *2v]  
entiteit zn. 'iets zelfstandig bestaands' (1824) 
"wezenlijke wezenheid" (entiteit) [1821; Letterkundig magazijn 2, 247] (1824) 
entourage zn. 'omgeving' (1824) 
entourage 'rand' in: een DIAMANTEN KNOOP, zynde een Middelsteen, met lofwerk entourage 
[1790; Amsterdamse courant (KB) 11/3] (1824) 
entrecote zn. 'stuk vlees van tussen de ribben' (1910) 
Eene rib ("entrecôte") van 3 ons [1870; Gouffé, 82] (1910) 
- bij een entrecôte [1888; De Locomotief (KB), 27/7] 
- voor het tweede Entre-côte, het tweede glas chablis [1891; Rotterdamsch Nieuwsblad (KB) 
14/5] 
envelop zn. 'briefomslag' (1805) 
dat hy … die alle … eigenhandig heeft onderteekend, in hunne Enveloppes gedaan … [1780; 
Jaerboeken 15, 1, 499] (1805) 
enzym zn. 'giststof' (1895) 
eene oplosbare ("enzym"-achtige) smetstof [1882; Ts Landbouwkunde, 364] (1895) 
 
EP-ER 
epaulet zn. 'schouderbelegsel' (1805) 
de Epaulettes ofte Schouder-gallonnen [1765; Placcaeten Vlaenderen, decreet 5-10-1765, 1 
(= 87)] (1805) 
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epiek zn. 'verhalende literatuur' (1899) 
eene eerste proeve tevens van romantische epiek [1850; Leeskabinet 1, 85] (1899) 
- Al eerder het bn. episch in: een Episch gedicht [1778; Verhandelingen Zeeuwsch 
Genootschap 6, 299] (1863) 
epigoon zn. 'navolger' (1867) 
Vnnl. Deze kinderen gaf men den naem van Epigonen [1682; Justinus, 174] 
- en zijn epigoon te worden [1864; Gids 2, 475] (1867) 
epigram zn. 'puntdicht, hekeldicht' (1577) 
epigramme "een ouerscrift" [1553; Werve] (1577) 
epileren ww. 'verwijderen van haren' (1914) 
het epileren der cilia ('oogharen') [1860; Gutteling, 23] (1914) 
epiloog zn. 'slotrede' (1824) 
Vnnl. een Epilogus of besluytreden [1562; Deux-Aex, Leviticus, aanhef] 
- Prologue, en d'Epilogue 'Voorrede en de Slotrede' [1607; Heyns, Ii4v] (1824) 
- De Prologen en Epilogen van de nieuwe stukken [1792; Wendeborn 4, 397] (1863) 
episcopaat zn. 'gezamenlijke bisschoppen; bisschoppelijke waardigheid' (1824) 
Mnl. Der priester graden sijn vier, als sijn subdyaconaet, dyaconaet, presbiteraet, episcopaet 
[1480; MNW-P, Tafel van den kersten ghelove] (1824) 
episode zn. 'op zichzelf staande gebeurtenis in een verhaal of reeks' (1824) 
de Episode van Thezeus en Dircé … in het stuk van Corneille [1720; Boekzaal 1, 576] (1824) 
eponiem zn. 'woord dat teruggaat op een persoonsnaam' (ca. 1860) 
Vnnl. eponymen 'personen wier naam gegeven is aan een bepaalde groep' in: de opgeregte 
Pronkbeelden ('standbeelden') van de "Eponymen" [1688; Rous, 238] 
epos zn. 'heldendicht' 
het "Epos" bij de Grieken [1765; Pels, 52] (1824) 
equator zn. 'evenaar' (1598) 
naer den aequator [1583; Petri, 210r] (1598) 
equipage zn. 'uitrusting' (1622) 
de groote, equipagie enz.   … vande voorsz Schepen 'de grootte, bemanning (of: uitrusting) 
enz. van de genoemde schepen' [1527; iWNT gequalificeerd] (1622) 
{De eerste attestatie van het EWN (1622) betreft het woord equipage 'scheepsuitrusting, 
bemanning' en niet equipagie.} 
equipe zn. (NL) 'ploeg' 
Equipe van 4 rijders ('wielrenners') [1894; Athleet 9/5] (1919) 
equivalent bn. 'gelijkwaardig' (1601) 
andere equivalente Middelen (spelling onzeker) [1599; Register, 472] (1601) 
♦ equivalent zn. 'gelijkwaardige hoeveelheid of zaak' (1602) 
aanbieden voor den prys, equivalent ofte weerde, die hem daervoor wordt geboden [1536; 
iWNT verbuiten] (1602) 
er- voorv. (10e eeuw) 
irwardon 'acht slaan op' in: reuuardant  'zij kijken om naar' [750, kopie eind 8e eeuw; ONW] 
era zn. 'tijdperk' (1805) 
Vnnl. Hun "aera" of tydrekening [1698; De Bruyn, 341] (1805) 
erbarmen ww. 'medelijden hebben' (1477) 
Onl. Gethenke … that … thu thik tho lazarum …, niet neliezes erbarmen 'Bedenk dat jij toen 
met Lazarus geen medelijden had' [1151-1200; ONW] (1477) 
♦ erbarmen zn. 'medelijden' (1612) 
door enckel erbarmen [1561; Utenhove, 100v] (1612) 
ereprijs zn. 'plant uit het geslacht Veronica' (1554) 
Eerenprijs heeten sommige oock Grondtheyl [1543; Fuchs, h4r] (1554) 
erf zn. 'huis met bijbehorende grond, onbebouwd stuk grond bij huis' (10e eeuw) 
♦ erfelijk bn. 'overgaand van de ene generatie op de andere' (1265) 
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terfleken pachte 'in erfelijke pacht' [1249; VMNW] (1265) 
♦ erfenis zn. 'wat iemand erft' 
van haren Erfnisse 'van haar erfenis' [1268; VMNW] (1291) 
erfgenaam zn. 'hij die erft' (1254*) 
ende sinen erfghenamen 'en zijn erfgenamen' [1284; VMNW] (1254*) 
{ De eerste attestatie in het EWN. is uit het eerste kwart van de 14e eeuw (het niet 
aanwezige origineel was uit 1254), de tweede attestatie betreft een iets ander woord: niet 
erfgenaam, maar erfnaam}. 
ergens bw. 'op enige plaats' (1240) 
Onl. Saghet ir iergen minen wine? 'Zagen jullie ergens mijn geliefde?' [ca. 1100; ONW] 
(1240) 
ergo tw. 'dus, aldus' (ca. 1540) 
Mnl. ergo ghelofte daer op ghedaen en is niet te houden 'derhalve is de belofte daartoe 
gedaan niet houdbaar' [1483; Boutillier, cap.124, s8r] (ca. 1540) 
-erij achterv. (1282) 
costerie (kosterij) in: [der] costerien plag 'het kostersambt bekleedde' [1200; VMNW costerie] 
(1282) 
erkennen ww. 'inzien; als echt beschouwen' (ca. 1400) 
Wi sulen oec dri denc ane ons seluer erkennen 'wij zullen ook drie dingen bij onszelf inzien'  
[1290-1310; MNW-P, Limburgse sermoenen] (ca. 1400) 
erker zn. 'uitbouw' (1901) 
bouwde men een' "Erker" buiten den muur uit [1861; Tijdspiegel 2, 501-02] (1901) 
erosie zn. 'afslijting door water of wind' (1624) 
door erosie ende door-etinghe der Aderen 'door uitbijting en het ingevreten worden der 
aderen' [1616; Hagius, 299] (1624) 
erotisch bn. 'betrekking hebbend op de zinnelijke liefde' (1782) 
♦ erotiek zn. 'verschijnselen en gevoelens van de zinnelijke liefde' (1895) 
de zoete melodische erotiek, die hij aan zijn snaren ontlokt [1857; Nieuw Amsterdamsch 
handels- en effectenblad (KB) 17/12] (1895) 
erts zn. 'delfstof waaruit metaal kan worden gewonnen' (1556) 
Mnl. ertze van alreley metail 'delfstof van allerlei metaal' [1477; Teuth.] (1556) 
eruptie zn. 'uitbarsting'  (1650) 
eruptie 'uitbreken van krijgslieden' [1553; Werve] (1650) 
ervaren ww. 'ondervinden, meemaken' (1343-71) 
dar gi dat schier ervůret 'waar jij dat spoedig te weten komt' [1250; VMNW] (1343-71) 
♦ ervaren bn. 'door ondervinding bekwaam' 
Mnl. ervaren 'met ervaring, kundig' [1477; Teuth.] (1573) 
 
ES 
es 2 zn. 'bouwland' (14e eeuw) 
es 'gemeenschappelijk bouwland' in de toenaam van: Roegier van den heesche 'Rogier van 
de Es' [1293-94; VMNW] (14e eeuw) 
escalatie zn. 'verernstiging van een situatie zonder uitzicht op een einde' (1965) 
Het gevaar van escalatie [1964; Staten-Generaal digitaal, 2e Kamer 1963-1964 10/6, 36] 
(1965) 
♦ escaleren ww. 'met stappen in kracht toenemen' (1969) 
generaal Mac-Arthur die wilde "escaleren" [1964; Trouw (KB) 31/7] (1969) 
escapade zn. 'ongeoorloofd uitstapje; slippertje' (1824*, 1669*) 
Vnnl. haere protectie ende eschappade 'hun bescherming en ontsnapping' [1668; Van 
Aitzema 12, 657] (1669*) 
- escapade 'wilde beweging van een paard' [1771; Buys] 
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{In het EWN is de bronvermelding van de eerste attestatie ("eschappade 'ontsnapping'") 
weggevallen. Die moet luiden: [1669; Meijer]. De vermelding "1824; Weiland" hoort alleen bij 
escapade ('gekke kuur etc.').} 
escargot zn. 'eetbare wijngaardslak' (1952) 
Escargots (Slakken) levend en ger[eed] gemaakt [1886; AHB 13/3] (1952) 
escort zn. 'betaalde gezelschapsdame of -heer' (1982) 
Een geïsoleerd geval: … bleek dat het "Escort Bureau" niets minder was dan een zeer duur 
bordeel [1953; De Waarheid 15/9] (1982) 
- De escort-meisjes kunnen worden afgehaald of komen desgewenst aan huis [1969; LC 
(KB) 4/10] 
escorte zn. 'gewapende geleide, eregeleide' (1592) 
♦ escorteren ww. 'begeleiden als escorte' (1669) 
geescorteert met eeenige [lees: eenige] Engelsche Schepen [1654; Wk.Mercurius 8, 105] 
(1669) 
esdoorn zn. 'boom van het geslacht Acer' (1477) 
Alse die asdoren bem ic verhoocht 'als de esdoorn ben ik gegroeid' [1348; iMNW] (1477) 
- een esdoren platteel 'een schotel van esdoornhout' [1398; iMNW platteel] (1477) 
eskader zn. 'groep oorlogsschepen; geheime militaire groepering' (1631-34) 
van esquadre tot esquadre [1600; iWNT troep] (1631-34) 
esoterisch bn. 'alleen voor ingewijden bestemd; buiten de verstandelijke 
waarneming' (1821) 
"esoterische" Boeken [1739, Driessen, 44] (1821) 
Esperanto zn. 'internationale plantaal' (1896) 
in Duitsch, Fransch en "Esperanto" gedrukt [1889; Arnhemsche courant (KB) 23/10] (1896) 
♦ esperantist zn. 'Esperanto-spreker' (1908) 
Dit laatste willen ook de esperantisten [1894; NvdD 8/7] (1908) 
espresso zn. 'op bepaalde wijze bereide koffie' (1955) 
espresso koffie-machine [1926; AHB 11/9] (1955) 
esprit zn. 'geestigheid, spitsvondigheid'  
zweert de Schryver zyn "Esprit" ('gewiekstheid') niet minder laagmoedig af dan hy dien … in 
het ligt bracht [1773; Jerusalem 1, 51-52] (1847) 
- daarnaast ook dat men van dezen schadelyken "esprit de corps" veel minder weet in 
andere landen [1776; Spalding, 18] (1821) 
essay zn. 'verklarend of betogend opstel' (1769) 
Essay of prouve op't publique credijt [1710; Essay of prouve, titelpag.] (1769) 
♦ essayist zn. 'schrijver van essays' (1863) 
Ook ik acht dien keurigen Essayist hoog [1841; Gids 1, 401] (1863) 
essence zn. 'geconcentreerde geur- of smaakstof' (1708) 
om alzo nu "d'essence" van het veldgewas in hun drinken t' erlangen [1701; Natuur-kundige 
verhandeling, 103] (1708) 
essentie zn. 'hoofdzaak' (1500-50) 
♦ essentieel bn. 'wezenlijk' (1658) 
een essentieel stuck [1621; Sarpi, 562] (1658) 
estafette zn. 'aflossingswedstrijd' (1642*) 
Zedert alhier per Estafette ('ijlbode') ingekomen is de tyding van het overlyden [1743; 
Opregte nieuwe Groninger courant (KB) 18/1] (1642*) 
{De datering van het oudste voorbeeld in het EWN is onjuist. Dit voorbeeeld is een eigen 
bedenksel van het WNT, gepubliceerd in 1865.} 
ester zn. 'verzamelnaam voor bepaalde organische verbindingen' (1870) 
Aethers, esters, haloïdaethers [1861; De Gorup-Besanez, XIV] (1870) 
esthetica zn. 'leer van de schoonheid' (1778) 
de "Aesthetica", die de eerste beginzelen en gronden van alle schoone Wetenschappen 
bevat [1764; Busching 3, 1, 36] (1778) 
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♦ estheet zn. 'kunstgevoelige' (1924) 
Oscar Wilde, de welbekende "aestheet" [1884; De Standaard (KB) 10/3] (1924) 
♦ esthetisch bn. 'gevoelig voor schoonheid, smaakvol' (1778) 
gelyk het woord "Aesthetisch" te kennen geeft [1771; Petsch, 114] (1778) 
 
ET 
etablissement zn. 'bedrijfsvestiging, met name in de horeca' (1703) 
Vnnl. sijn Etablissement in Engelandt 'zijn vestiging in Engeland' [1690; Legende van 
Amsterdam, 32] (1703) 
etage zn. (NN) 'verdieping van een groot gebouw' (1786) 
op de eerste Etage een Zaal met nieuwe Tapyten [1743; Oprechte Haerlemsche courant 
(KB) 29/1] (1786) 
♦ beletage zn. 'eerste verdieping van een gebouw boven de begane grond of souterrain' 
(1866) 
De kamers nu van deeze bel étage zyn de volgende [1794; De Sitter, 56] (1866) 
etalage zn. 'uitstalruimte achter een winkelraam' (1824) 
toeneemende walg van alle "étalage" ('etaleren') van schijnbaare of enkel schitterende 
grootheid [1794; Van Woensel 2, 296] 
♦ etaleren ww. 'uitstallen' (1824) 
als hy voor de deur alle zyn oude klederen geëtaleert had [1702; Miscellanea 2, 96] (1824) 
etappe zn. 'deel van een traject' (1832) 
Vnnl. de penningen die tot inkoop van vivres, voeragie, ende 't versorgen vande estappes 
soude mogen werden vereyscht 'het geld dat voor inkoop van levensmiddelen, fourage en 
het verzorgen van de leeftocht voor onderweg zouden mogen worden vereist' [1671; Van 
Aitzema, 503] 
et cetera tw. 'enzovoorts' (1475-77) 
stael & cetera 'staal enzovoort' [1284-85; VMNW] (1475-77) 
etherisch 'vluchtig; hemels' (1822)  
Vnnl. de Hemelsche geesten ende etherische lichamen [1617; Möller, 1122] (1822) 
ethiek zn. 'zedenleer' (1654) 
Mnl. grammarie. logike. rothorike ende ethike 'grammatica, logica, rethorica en ethica' [1351; 
MNW-P, Cyrurgie] 
♦ ethisch bn. 'tot de ethiek behorend' (1870) 
Vnnl. een Ethische berichtinghe 'een zedelijk advies' [1618; Dunganus, 113] (1870) 
ethos zn. 'levenshouding' (1824)  
dat hij eigentlijk niet tot het "Pathos", maar tot het "ethos" behoore [1790; Feith 5, 108] (1824) 
etiquette zn. 'geheel van omgangsvormen' (1764-70) 
Vnnl. "Etiquettes" van het "Paleys" 'regels die in het paleis gelden' [1695; Le Jumel de 
Barneville, 392] (1764-70) 
etnisch bn. 'volkenkundig, volksgroepen betreffend' (1654) 
- ethnisch 'volkengroepen betreffend' in: er bestaat zoowel eene ethnische pathologie als 
eene geographische ziekteleer [1868; Reich, 65] (1876) 
♦ etnografie zn. 'beschrijvende volkenkunde' (1824) 
Gints was zij "Volksbeschrijving"; (ethnographie) [1792; Schlözer, 22] (1824) 
♦ etnologie zn. 'vergelijkende en verklarende volkenkunde' (1847) 
een kabinet van Natuurlijke Geschiedenis, ethnologie, antiquiteiten en andere voorwerpen 
[1841; AHB 8/1] (1847) 
etsen ww. 'graveren in een plaat die met was of hars bedekt is, door er een zuur op te laten 
inbijten' (1573) 
♦ ets zn. 'in koper geëtste prent' (1866) 
fraaije platen, teekeningen en etsen [1822; Bataviasche courant (KB) 12/10] (1866) 
- Eenige etsen van REMBRANDT, F.BOL en anderen [1834; Catalogus Singeldonk, 19] 
etter 2 zn. 'vervelend wezen, naarling' (1914) 
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Og, wad-'n stik etter 'och, wat 'n stuk etter' [1904; Heijermans, 207] 
- Wat 'n etter van 'n vent [1910; Groot Nederland 8, 628] (1914) 
etude zn. '(muzikaal) oefenstuk' (1847) 
Ze begonnen met gammes ('toonladders'), etudes, kleine sonates [1835; AHB 2/7] (1847) 
etui zn. 'koker, foedraal' 
-  een Silver Kokertje of Etuy [1699; Oprechte Haerlemsche courant (KB) 23/5] (1793-96) 
etymologie zn. 'studie van de herkomst der woorden' (1521) 
Mnl. Van den ethimologiën, dats van sedelekere bediedingen der dinge 'van de 
etymologieën, d.w.z. van de ethische betekenissen der dingen' [1393-1402; iMNW sedelijc] 
 
EU-EV 
eucalyptus zn. 'gomboom' 
de "Eucalyptus", welke zich … tot eene hoogte van 150 voeten verheft [1808; 
Hedendaagsche Vad.Bibl., Mengelstukken 3, 137] (1868) 
eucharistie zn. 'rooms-katholiek sacrament' (1515) 
Mnl. Want dit sacrament hiet "eucharistia" [1469; MNW-P, Tafel van den kersten ghelove] 
(1515) 
eufemisme zn. 'verzachtende omschrijving' (1824) 
van 'T GEBRUYK EN MISBRUYK DES EUPHEMISMUS [1736; Merg 1, 62] (1824) 
euforie zn. 'roes' (1688) 
Euphoria "lichtdraaghlijkheidt, lijdelijkheidt" [1669; Meijer] (1688) 
eugenese zn. 'rasverbetering' (1919) 
waarborgen voor de eugenese [1910; Hollandsche Revue 15, 750] (1919) 
- Daarnaast ook: eugenetiek in: Eugenetiek, haar streven en haar hulpmiddelen [1904; Soc. 
Weekblad 18, 608] (1929) 
- Ook eugenetica in: de medisch-biologische zijde der Eugenetica [1914; AHB 18/2] (1923) 
euritmie zn. 'bewegingskunst' (1954) 
Sy is tsaemghevoecht van ordonnancie of taxis, bequaemheyt oft Eurithmie, Proportie oft 
Summetria … 'zij (de architectuur) is de samenvoeging van ordelijke schikking of taxis, 
geschiktheid of euritmie, proportie of symmetrie' [1623; Van Praissac, 80] (1658) 
- eurytmie. Hierdoor verstaat men, in het algemeen, de schoone overeenstemming der 
deelen met het geheel; doch wel inzonderheid in de dans-, toon- en spraakkunst [1821; 
Nieuwenhuis] (1954) 
euro zn. 'Europese munteenheid' (1956) 
als eerste lid in samenstellingen als "Eurovisie", zoals de Engelse kranten het inter-Europees 
TV-net betitelen [1953; De Telegraaf (KB) 12/9]; Euro-poort aan mond van Nieuwe 
Waterweg [1957; Nieuwsblad van het Noorden (KB) 8/11] (1959); het bouwen van de 
Euromast [1958; Het vrije volk (KB) 13/11] (1960) 
euthanasie zn. 'zachte dood' (1824) 
Vnnl. Euthanasia, ofte wel-sterven (over vroom sterven) [1651; Hoornbeeck, titel (STCN)] 
- euthanasia 'zalig sterven' (volgens theologen), of 'een zachte dood' (volgens artsen) [1771; 
Buys] (1824) 
euvel zn. 'kwaal, gebrek', bn. 'slecht' (10e eeuw) 
♦ euveldaad zn. 'misdaad' (1626) 
Mnl. so est mi grote weldaet (lees: eveldaet) te doene dat ic met jonsten doe 'dan is het mij 
een grote misdaad te doen wat ik graag doe' [1340-60; iMNW verdienen] (1626) 
evacueren ww. 'ontruimen' (ca. 1600) 
Mnl. Int erste salmen die materie ende die verrotte humoren "evacueren" 'allereerst zal men 
de etter en het bedorven vocht verwijderen' [1351; MNW-P, Cyrurgie] (1624) 
♦ evacuatie zn. 'ontruiming' (1560) 
Mnl. celidonie ghenomen met evacuacien helpt met sinre propertheit 'celiedonie (zeker kruid) 
genomen bij uitdrijvingen (uit het lichaam) helpt ons door zijn speciale eigenschappen' [1351; 
MNW-P, Cyrurgie] (1560) 
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evalueren ww. 'beoordelen; schatten' (1563) 
ander gheëvaluert ghelt 'ander geld waarvan de waarde bepaald is' [1549; iWNT philippus] 
(1563) 
even 1 bn. 'door twee deelbaar; gelijk' (1477) 
eerst even bw. 'in gelijke mate' in: euen grot 'even groot' [1240; VMNW] 
- even bn. 'gelijk' in: dins euens kerstins goed 'het bezit van je mede-christen' [1285; VMNW] 
(1477) 
even 2 bw. 'korte tijd' (1632) 
Mnl. in de uidrukking even gaen 'van pas komen' als in dat gaet mi even 'dat komt me van 
pas' [1340-60; iMNW evene I] 
- ook therte (h)even sal omme die moyheit beven 'het hart zal juist om die schoonheid beven 
[1340-1420; iMNW evene I] (1632) 
evenaren ww. 'opwegen tegen, gelijkwaardig zijn met' (1669) 
Hoe kan dan evenaeren 'hoe kan dan daar tegenop wegen' [1616; Rodenburgh, G3] 
evenmin bw. 'even weinig, ook niet' (1784) 
dezelve kan ik even min goedkeuren [1726; Ulrich, ******r] (1784) 
evenredig bn. 'in gelijkblijvende verhouding staande' (1735) 
Vnnl. Proportionale, ofte evenredige Rekeningen [1647; Cardinael, 4] (1810) 
eventueel bn. 'zich kunnende voordoen, mogelijk' (1750) 
Vnnl. de Declaratie van de Eventuele Peyne 'de bekendmaking van de eventuele straf' 
[1656; Gail, 265] (1750) 
evolutie zn. 'langzame verandering; draaiende beweging' (1752) 
Vnnl. Euolutie "een opwindinge" [1553; Werve] 
- d'Evolutie oft uytkeeringhe is, als elcke soldaet het aensicht achterwaerts keerende, oock 
van plaets verandert [1623; Van Praissac, 190] (1752) 
♦ evolueren ww. 'langzaam veranderen' (1824) 
euolueren "opwinden" [1553; Werve] 
- geëvolveerd Phlogiston 'langzaam veranderd flogiston' [1781; Verh.BG 
proefondervindelyke wysbegeerte 5 , 134] (1824) 
- evolueren 'wendingen maken' in: terwijl … de scheepen … ruimte genoeg hebben … zelfs 
om te kunnen evolueeren [1806; Clerk 4, 137] 
 
EX-EXO 
ex- voorv. (1788) 
het Collegie der Ex-Jesuiten [1774; Middeburgse courant (KZ) 19/3] (1788) 
♦ ex zn. 'voormalig partner' (1982) 
"Mijn ex," zei Tony kortaf [1951; De Telegraaf (KB) 28/11] (1982) 
exact bn. 'nauwkeurig' (1650) 
Als bw. in: 't Selve exactelick te onderhouden 'deze nauwgezet te onderhouden' [1599; iWNT 
exact] 
- als bn. in: een exacte monsteringe 'een nauwkeurige inspectie' [1600; iWNT uitmonsteren] 
(1650) 
examen zn. 'onderzoek naar kennis of bekwaamheid' (1477) 
omme te verstane ten examen van zekere persoonen 'om zich bezig te houden met het 
(martel)verhoor van bepaalde peronen' [1432-68; iMNW verstaen I] (1477) 
♦ examineren ww. 'een examen afnemen' (14e eeuw) 
was ghesien ende gheexaminert 'was gezien en onderzocht' [1295; VMNW] (14e eeuw) 
♦ examinator zn. 'hij die examineert' (1581) 
Eerst examinateur in: een examinateur oft onderuragher, die by de examinacie oft pijninge is 
[1552; iWNT] (1581) 
♦ examinandus zn. 'hij die geexamineerd moet worden' (1847) 
Vnnl. Ende sullen geen Examinandi publice ('openbaar') prediken [1699, Smetius, 9] (1847) 
excentriek bn. 'afwijkend van het normale, zonderling' (1830) 
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excentriek 'uitmiddelpuntig' in: waarin de Planeten haare excentrique Kringen hebben [1754; 
Oprechte Haerlemsche courant (KB) 14/3] 
- daarna: zo geheel buitenspoorig en excentriek [1783; Irhoven van Dam, 281] (1830) 
♦ excentrisch bn. 'buiten het middelpunt' (1824) 
alle … beweegingen der Planeeten … "Concentrische" en "Excentrische" [1754; Europische 
Mercurius 2, 152] (1824) 
excerpt zn. 'uittreksel' (1787) 
de Excerpten uyt de manuscripten van Celsus [1729; Leydse courant (KB) 9/9] (1787) 
♦ excerperen 'een uittreksel maken' (1577) 
excerperen "uitnemen" [1553; Werve] (1577) 
exclusief bn. 'uitsluitend'; vz. 'zonder, met uitsluiting van'  
Exclusijf '(bn.) 'buiten gesloten, onbegrepen' [1553; Van Mussem] (1577) 
excommunicatie zn. 'uitsluiting uit de kerk' (1529) 
Mnl. wonden totter doot metten slage van excommunicacie 'dodelijk verwonden met de klap 
van de excommunicatie' [1468; Pelgherym, 9v] (1529) 
excrement zn. 'ontlasting' (1577) 
excrement "dreck oft vuylicheyt" [1553; Werve] (1577) 
excursie zn. 'uitstapje' (1575) 
excursie "uitlooping" [1553; Werve] (1575) 
♦ excurs zn. 'uitweiding (buiten een hoofdtekst)' (1897) 
aanmerkingen ter opheldering van den tekst, met Excursen [1809, Bibl.Theol.Lett. 7, 187] 
(1897) 
excuseren ww. 'verontschuldigen' (1370-78) 
omme hem te excuseerne 'om hem te verontschuldigen' [1301-50; iMNW sinnen III] (1370-
78) 
executeren ww. 'ter dood brengen; uitvoeren' (1451) 
Die van pointe te pointe executeren 'deze (instructie) van punt tot punt uitvoeren' [1391; 
iMNW volcomen I] (1451) 
♦ executie zn. 'uitvoering, terechtstelling' (14e eeuw) 
dexecutie van desen testamente 'de tenuitvoerlegging van dit testament' [1299; VMNW] (14e 
eeuw) 
exegeet zn. '(bijbel)uitlegger' (1824) 
Eerst: EXEGETEN waren … de Rechtsgeleerden, welke de rechters raadpleegden (in het 
oude Athene) [1727; Van Hoogstraten 3] 
- Later: dat elk "Dogmatiker", elk "Predikant", een volmaakte "Kritiker, Philoloog en Exegeet" 
diende te zijn [1778; Michaëlis 1, XLI] (1824) 
♦ exegese zn. '(bijbel)uitleg' (1799) 
Zederd dat de Godgeleerdheid op "Exegese" en "Critiek" … gegrond is [1792; Vad.lett. 1, 
538] (1799) 
exerceren ww. 'militaire bewegingsoefeningen uitvoeren' (1464) 
sine officie exercerende 'zijn ambt uitoefenend' [1353; MNHWS] (1464) 
♦ exercitie zn. 'het uitvoeren van militaire bewegingen' (1512) 
Mnl. eenighe exercitien van wettelicheden te heesschene 'enige uitoefening van wettelijke 
bevoegheden te eisen' [1389; iMNW calangeren] (1512) 
exhibitie zn. 'vertoning' (1548) 
♦ exhibitionisme zn. 'ziekelijke zucht tot vertoon (van de geslachtsdelen)' (1923) 
zich kunnende uiten in feiten, als waarvoor beklaagde thans terechtstaat, "exhibitionisme" 
[1898; Weekblad recht 7/3] (1923) 
exodus zn. 'uittocht' (1285) 
- een buc, heit "Exodus" 'een boek genaamd Exodus' [1290-1310; MNW-P, Limburgse 
sermoenen] (G) (1528) 
exorbitant bn. 'buitensporig' (1577) 
exorbitant "buyten den weghe gaende" [1553; Werve] (1577) 
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exotisch bn. 'uitheems' (1824) 
Vnnl. eerst exoticq, als in: Welcke opinie is exoticq ende vervremt van alle redelijckheyt ende 
verstant [1671; Anselmo, 493] 
- dan Uitlandse of "Exotische" Taalen [1690; Goeree, 94] (1824) 
 
EXP-EZ 
expanderen ww. 'uitbreiden' (1577) 
♦ expansie zn. 'uitbreiding' (1658) 
die wijte ofte expansie (van een passer) [1614; Melius, 138] (1658) 
♦ expansief bn. 'geneigd tot expansie' (1824) 
Het zelve zy expansief 'dat expansie moet kunnen vertonen' [1803; Augustin, 171] (1824) 
experiment zn. 'proefneming' (1265-70) 
- naast Experientie 'ondervinding' [1265-70; VMNW] (1485) 
♦ experimenteren 'proeven doen' 
ghelijc ick wel gheexperimenteert hebbe [1531; Excellente Chronijcke, 55v] (1546) 
expert zn. 'deskundige' (1480) 
expert (bn.) in: myt mynen … experten experimenten 'met mijn deskundige onderzoeken' [ca. 
1460; Lancfranck, fol. 6v] (1480) 
exploderen ww. 'ontploffen' (1824) 
Vnnl. eerst exploderen 'verwerpen' als in: die men voor desen eenpaerlijck soude hebben 
wedersproocken ende geexplodeert [1648; De Carpentier, aanhangsel Aenmerckinge, 64] 
- later exploderen 'ontploffen' in: Het gas … explodeerde of pofte [1803; Augustin, 44] (1824) 
♦ explosie zn. 'ontploffing' (1793) 
Vnnl. Explosie 'afwijzing'(?) [1629; Van Wassenaer, 5v] 
- sijn "explosie" of aangestoke "bus-poeder" [1684; Bontekoe, 106] (1793)  
exploiteren ww. 'iets gebruiken om voordeel te behalen; uitbuiten' (1416*) 
te werdden gheëxploiteert  'te worden aangewend' [1462; MNHWS] (1416*) 
{De datering  van de eerste attestatie in het EWN moet zijn: eind 16e eeuw (het niet 
beschikbare origineel waar deze attestatie een kopie van is, stamt uit 1416).} 
♦ exploitatie zn. 'ontginning, gebruik' (1795-1843) 
eene Compagnie … de welke d'Exploitatie van dien Bosch zullen verrichten [1758; Gazette 
21/8] 
exploot zn. 'aanzegging van een dagvaarding' (14e eeuw*) 
anderen manieren van exploicten der voorscr. watergraviën toebehoorende 'andere 
manieren van beheer dat tot het genoemde ambt van watergraaf behoort' [1367; iMNW 
watergrave I] (1482) 
{De datering "14e eeuw" moet van een vraagteken worden voorzien.} 
exporteren zn. 'uitvoeren' (1577) 
exporteren 'uitdragen' [1553; Werve] (1577) 
- exporteren 'uitvoeren naar het buitenland' in: elk pond inheemsche gesponnen Taback, dat 
… buiten het Ryk geëxporteert sal worden [1757; Geheime Brieven 3, brief van 4/3] (1805) 
♦ exporteur zn. 'uitvoerder' (1912) 
de kantoren onzer exporteurs en fabrikanten [1838; AHB 2/6] (1912) 
exposeren ww. 'tentoonstellen' (1616) 
Mnl. dat nyemant hem en onderwint te exposeren droomen 'dat niemand het onderneemt om 
dromen uit te leggen' [1483; Boutillier, r4v] (1616) 
- eerder al exponiren 'verklaren' [1240; VMNW] en exponeert 'verklaart' [1276-1300; VMNW] 
♦ expositie zn. 'tentoonstelling' (ca. 1430) 
met expositien die donkerheit vercleren 'met uitleg de duisternis verhelderen' [1291-1300; 
VMNW] (ca. 1430) 
expres 1 bw. 'met opzet' (1467-90) 
bi expressen  'uitdrukkelijk' [1460-80; MNW-R] (1467-90) 
expres 2 zn. 'sneltrein' (1864) 



18 
 

De nieuwe exprestrein op den Holl. spoorweg [1847; AHB 16/11] (1864) 
expressie zn. 'uitdrukking' (1577) 
expressie "wtdrukkinghe, oft wtsprekinghe" [1553; Werve] (1577) 
♦ expressief bn. 'rijk aan expressie' (1824) 
hoe dat die (nl. de woorden van de psalm) syn uytgedrukt, en Expressief in de Ziele [1733; 
Owen, 60] (1824) 
extase zn. 'verrukte stemming' (1669) 
haere forme van "extasie", vertreckinghe van zinnen ende geestelijcke vervoeringhe 'hun 
vorm van trance, verrukking van zinnen en geestelijke vervoering' [1603; James I, 34v] 
(1669) 
♦ extatisch bn. 'buitenzinnig' (1847) 
met zijne "extatische" uitweiding [1811; Beoordeelaar 1, 247] (1847) 
extensie zn. 'uitbreiding' (1559) 
interpretacie, extencie ofte restrixcie 'uitleg, reikwijdte of beperking' [1515; iWNT wet I] (1559) 
extern bn. 'uitwendig' (1658) 
Eerst externus 'uitwendig' [1654; Meijer] 
extra bn. 'meer dan gewoonlijk' (1738) 
Vnnl. Extra: 'buitengewoon (bulletin)' [1645; Extra, titel] (1738) 
♦ extra- voorv. 'buiten-' (1872) 
een extra parlementaire zaak [1835; AHB 30/5] 
- eene extra-parlementaire vergadering [1842; Arnhemsche courant (KB) 13/2] (1872) 
extrapoleren ww. '(een reeks) voortzetten buiten het oorspronkelijke gebied' (1925) 
door extrapoleeren gevonden [1893; Ned.Ts.Pharmacie 5, 237] (1925) 
extravagant bn. 'buitensporig' (1650) 
extravagant bn. 'buitensporig' in: "extravagant" ende impertinent [1645; Noodige 
Uerantwoordinge, 43] (G) (1650) 
- eerder al extravagant(e) zn. 'pauselijk besluit niet in de canonieke verzameling opgenomen' 
in: in sijne (wel te recht soo ghenoemde) "extravaganten" [1610; Wtenbogaert, 12] 
extravert bn. 'naar buiten gekeerd' (1935) 
spontaan en extravert musiceeren [1931; AHB 14/4] (1935) 
- ook extrovert als in: waarbij … de bruine volken extrovert … zouden zijn [1925; Vox 
medicorum, 62] (1930) 
extreem bn. 'uiterst, bovenmatig', zn. 'het uiterste' (1544) 
Te vallene in extreme armoede ende miserie [1543; iWNT miserie] (1544) 
♦ extremist zn. 'persoon die tot het uiterste gaat' (1923) 
de Extremisten 'zekere politieke groepering' [1878; De Grondwet (KB) 10/9] 
- de leider van een dozijn extremisten [1883; De Tijd (KB) 25/12] (1923) 
♦ extremiteit zn. 'uiterste' (1577) 
extremiteyt "dat buytenste dinck" [1553; Werve] (1577) 
exuberant bn. 'weelderig, overvloedig' (1824) 
Vnnl. een exuberante genegentheyt [1652; Van Aitzema, 102] (1824) 
ezel zn. 'eenhoevig huisdier (Equus asinus)' (1240) 
Onl. That her baruoz einen esel rêithe 'dat hij barrevoets een ezel bereed' [1151-1200; ONW] 
(1240) 
♦ ezelsoor zn. 'omgevouwen hoek van een blad' (1766*) 
ezels-oor 'een vouw in een boek' [1708; Séwel] (G) (1766*) 
{De datering 1766 staat in de papieren versie van het EWN, de internet-versie heeft 1708.} 
ezelsbrug zn. 'hulpmiddeltje' (1682) 
dier-gelijcke Ezels-brugghen 'dergelijke hulpmiddelen' [1624; De Brune, 253] (1682) 
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