
Uit de geschiedenis van het Afrikaans  
De woordenlijst van A.N.E. Changuion (1844)1 
 
Door Jan Noordegraaf           
 
 
1. Inleiding  
 
Op vrijdag 4 november 1831 verscheen in de Algemeene Konst- en Letter-bode een “Berigt”  
naar aanleiding van de aankomst van ene dr. A.N.E. Changuion te Kaapstad. Het luidde als 
volgt: 
 

Kaap de Goede Hoop. Wij hadden dezer dagen het genoegen, na vergeefs 
uitgebragte beroeping op de Heeren P.O. VAN DER CHIJS, J.J. DE GELDER en B. 
MULDER, Doctoren in de bespiegelende Wijsbegeerte en Letteren, te Leiden en 
Almelo in Nederland, als Hoogleeraar in de Grieksche, Latijnsche en 
Nederduitsche Letterkunde bij het Athenaeum te dezer hoofdplaats, in ons 
midden te zien komen den Weledelen zeergeleerden Hr. A.N.E. CHANGUION, 
Doctor in de Bespiegelende Wijsbegeerte en Letteren.   

 
 Wie A.N.E. Changuion (1803-1881) was en hoe het verder met hem ging, heb ik kort 
uiteengezet in een vorige aflevering van Trefwoord (mei 2003).2 Eenmaal gevestigd in 
Kaapstad wist Changuion zich een interessante positie in het Afrikaanse culturele leven te 
verwerven en werd hij een buitengewoon productief scribent. Er wordt verteld dat hij de 
bijnaam “Ou Stroop” kreeg, vanwege zijn “sweet reasonableness” (Conradie 1934: 278). Dat 
hij de vaderlandse deugden in ere bleef houden, blijkt wel uit een lang gedicht dat hij in 1833 
publiceerde. Het heet ‘De noodlottige Zaturdag’ en het eerste vers ervan luidt als volgt 
(Komrij 1999: 64 evv.):  
      
      Hoezee! de Zaturdag is daar, 
      Geen vrouw kent grooter vreugdemaar; 
      De schrobdag is gekomen: 
      Dit is een dag van ouds gewyd 
      Aan nooit-volprez’ne zind’lykheid 
      Nu is de vreugd volkomen.  
 
 In 1844 publiceerde Changuion een Nederlandse spraakkunst. Daarin probeerde hij 
richtlijnen te geven voor het Nederlands in de Kaap. Dit boek, waarmee hij “Europese 
vermaardheid verwerf het” (Conradie 1934: 281), droeg de programmatische titel De 
Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld. Zijnde eene handleiding tot de kennis dier taal, 
naar de plaatselijke behoefte van het land gewijzigd. Het is een spraakkunst van het 

                                                      
1 Met dank aan Eep Francken, Nicoline van der Sijs, Rob Tempelaars en Dick Wortel voor 
nuttige wenken en suggesties.  

2 Zie over hem ook het informatieve lemma van Van der Merwe (1972). De combinatie 
binnen  een professorale leeropdracht van klassieke talen met Nederlands was niet geheel 
en al een noviteit. De allereerste hoogleraar Nederlands, de classicus Everwinus 
Wassenbergh (1742-1826), doceerde vanaf 9 juni 1797 in Franeker immers niet alleen 
Grieks, maar ook “Nederduitsche Taalkunde” (cf. Noordegraaf 1995). Was Changuion 
trouwens in 1831 niet de eerste hoogleraar Nederlands extra muros, d.w.z. buiten Nederland 
en België? In elk geval lijkt hij me de eerste docent Nederlands op universitair niveau 
geweest te zijn in het Britse empire.  
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Nederlands,3 waar bij wijze van toegift ruim vierhonderd woorden behandeld worden onder 
de titel “Proeve van Kaapsch Taaleigen”; deze annex is, zo lijkt me, een bewijs van 
Changuions lexicografische belangstelling. De spraakkunst werd inclusief woordenlijst in 
1848 in Nederland herdrukt.4 Deze Trefwoord-bijdrage nu biedt een elektronische editie van 
de woordenlijst;5 vooraf wil ik een paar kanttekeningen maken om dit werk van Changuion 
beter te kunnen plaatsen.     
 
2. Positionering 
 
Geheel in de traditie van de normatief-kritische richting in de Nederlandse taalkunde van de 
negentiende eeuw heeft de “Proeve” heel expliciet taalzuivering als voornaamste 
doelstelling. Blijkens zijn inleiding wilde Changuion met behulp van deze lijst het Nederlands 
dat “in deze Kolonie gesproken wordt [...], van deels geheel vreemde, deels verminkte 
woorden en spreekwijzen [...]  zuiveren, of althans den weg daartoe aan [...] wijzen” (1848c: 
iii).6 
 Maar daarnaast, als “bijkomend oogmerk”, wenste hij “’n bijdrae lewer tot die ontluikende 
Hollandse dialektstudie”, zoals Van der Merwe (1971: viii) terecht opmerkt. In de inleiding tot 
de “Proeve” wijst Changuion er namelijk op dat in het Taalkundig Magazijn de laatste jaren 
diverse “proeven van gewestelijke spraakverscheidenheid” gepubliceerd zijn, en hij wil bij 
deze trend aansluiten door zijn “landgenooten eene proeve te geven van het KAAPSCHE 
TAALEIGEN”. Het mag bekend zijn dat het Taalkundig Magazijn, of gemengde bijdragen tot 

                                                      
3 Een beknopte versie verscheen in 1860 te Kaapstad onder de titel Elements of Dutch 
grammar. 

4 En wel bij de Rotterdamse boekhandelaar J. van der Vliet, die in 1842 mogelijk op instigatie 
van zijn plaatsgenoot A. de Jager bereid was om “de bestellingen op [de eerste druk van] 
bovengemeld Werk te ontvangen van hen, die zouden verlangen, tot de bevordering der 
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, aan den afgelegen Zuidhoek van Afrika, mede te 
werken, en de lijst der Intekenaars, die reeds uit de districten der Kolonie 700 namen telt, 
met de hunnen te vermeerderen” (De Jager 1842). De bewoners van de Kaapkolonie bleken 
inderdaad zeer geïnteresseerd in de onderneming, ondanks de intekenprijs van 3 rand. “Die 
lys intekenaars wat heel agter in opgeneem is, gee ’n mooi beeld van die aanvraag. 
Altesaam 753 eksemplare is vooraf bestel. Daar was wye belangstelling uit die buitedistrikte 
- Balfour, Beaufort-Wes, Bredasdorp, Caledon, Cradock, George, Graaff-Reinet, 
Malmesbury, Riversdal, Swellendam, Stellenbosch, Tulbach, Worcester, Wijnberg en 
Simonstad. Ook die name van die kopers is veelseggend: opvallend goeie ondersteuners is 
die dominees, juis die met Skotse name, wat die Evangelie aan Afrikaanssprekendes moes 
verkondig” (Pheiffer 1979: 12, geciteerd naar Raidt 1994: 317). 

5 De lijst van Changuion is herdrukt in het boek van Van der Merwe, Vroeë Afrikaanse 
woordelyste uit 1971. Voor deze elektronische versie heb ik me gebaseerd op mijn eigen 
exemplaar van de tweede druk (1848) van Changuions werk. In het op de UB Leiden 
aanwezige exemplaar van de eerste druk (1844) van Changuions spraakkunst staat op het 
schutblad tegenover de titelpagina met de hand genoteerd: “In Maart 1848 verscheen 
hiervan, te Rotterdam [...] een letterlijke herdruk, niet vermeerderd”. 

6 Deze doelstelling is niet gehaald. Ondanks de kwaliteiten van De Nederduitsche taal in 
Zuid-Afrika hersteld moest Changuion al in het voorwoord van de eerste druk - en niet in de 
tweede druk, zoals De Villiers (1934: 61) meent - toegeven dat hij in het begin van de jaren 
veertig te optimistisch was geweest; de taal waaraan hij zoveel aandacht had gegeven, het 
(Zuid-)Afrikaanse Nederlands, kwam hem nu, na het voltooien van zijn boek, voor als een 
doodzieke patiënt, bij wie een arts hooguit zou kunnen proberen om het overlijdensproces 
wat te rekken. Maar herstel was uitgesloten (Changuion 1848: iv = 1844: iv).  
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de kennis der Nederlandsche taal in de jaren 1835-1842 in vier delen is verschenen, en wel 
onder redactie van de bekende Rotterdamse onderwijzer en latere Groningse eredoctor Arie 
de Jager (1806-1877). In Changuions spraakkunst wordt regelmatig naar deze delen 
verwezen, dus we moeten aannemen dat de Kaapse hoogleraar de diverse bijdragen met 
studieuze belangstelling heeft geraadpleegd. Dat er ook (schriftelijk) contact is geweest 
tussen Changuion en De Jager, staat vast. In 1842 stuurde Changuion een “Proeve van 
bewerking”, een specimen van zijn spraakkunst, ter publicatie op aan De Jager. Maar 
Changuion had pech, want het Magazijn zou niet gecontinueerd worden en zijn bijdrage kon 
dus niet verschijnen (cf. De Jager 1842).   
 In het Taalkundig Magazijn heeft De Jager inderdaad de nodige aandacht geschonken 
aan verschillende Nederlandse ‘tongvallen’ en ‘taaleigens’ (Zeeuws, Gelders, Twents) en 
ook aan een taal als het Fries. Nicolaas Beets (1814-1903) publiceerde bijvoorbeeld een lijst 
met woorden uit het “Noordhollandsch taaleigen” (TM 3, 510-515) . Maar men keek ook 
buiten de landsgrenzen. In deel twee (1837) was al een “Opgave van eenige woorden uit de 
Maleische taal afkomstig” verschenen (TM 2, 446-449) en “[b]ij de toenemende 
belangstelling in de kennis der Nederduitsche tongvallen” schreef de bekende polyhistor en 
gemankeerde WNT-redacteur L.Ph.C. van den Bergh (1805-1887) in 1840 “Iets over het 
Neger-Hollandsch” (TM 3, 500-501), de eerste keer trouwens dat de term ‘Negerhollands’ 
wordt gehanteerd (Van Rossem & Van der Voort 1996: 294).  
 Changuion vond dit soort stukken blijkbaar interessant. Het is immers belangrijk, zo 
noteerde hij, om te zien “hoe het Nederduitsch van het eene gewest van Nederland van dat 
van het andere verschilt, en hoe, door vergelijking, het eene taalgebruik het andere toelicht 
en opheldert”. Daarom ook oordeelde hij dat dergelijke overzichten “door letterminnaars, om 
meer dan eene reden, met belangstelling ontvangen, en in taalkundige nasporingen met 
vrucht gebruikt zijn”. Het Kaaps-Hollands dus als Nederlands dialect: met z’n verzameling 
Kaapse woorden schaart Changuion zich in de traditie van het sprokkelen van 
streektaalvormen zoals dat bijvoorbeeld ook enige tijd in zwang is geweest bij de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, toen men materiaal bijeenbracht ten behoeve 
van een voorloper van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.7 In 1852 nog besloot de 
Maatschappij een prijsvraag over de Nederlandse dialecten uit te schrijven, een initiatief dat 
overigens geen enkel resultaat heeft opgeleverd.  
 
 
3. “Eene afzonderlijke beschouwing”  
 
De “Proeve” is echter méér dan een specimen van Nederlandse dialectstudie. Changuion 
heeft ook scherp oog voor het eigene  van “het Kaapsch-Nederduitsch”, en hij geeft dat aan 
in typisch negentiende-eeuwse metaforiek:  
 

                                                      
7 In de eerste decennia van haar bestaan had de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde, die in 1766 was opgericht, tamelijk wat dialectmateriaal bijeengebracht ten 
behoeve van een belangrijk project dat zij ter hand had genomen, namelijk de samenstelling 
van een “Algemeen Omschrijvend Woordenboek der Nederduitsche Taal”. In dat verband 
waren ook de streektaalvormen van belang. “Hopende de Maatschappij”, aldus de 
Handelingen van 1778, “met den tijd, van ieder onzer Provintien, een Idioticon te 
verzamelen, zoo volkomen, als het door de samenwerkende poogingen van de Taalkundige 
Leden onzer Maatschappye, zal kunnen gemaakt worden.” Van de bouwstoffen die men 
bijeenbracht, heeft onder meer de Groninger woordenlijst van omstreeks 1776, 
samengesteld door D.F.J. van Halsema, enige bekendheid gekregen. Ook dominee 
Lambertus van Bolhuis (1741-1826) stuurde in 1783 aan de Maatschappij een lijstje 
“Groningerlandsche Woorden”, waarschijnlijk bedoeld als bijdrage aan het 
woordenboekproject van de Maatschappij (cf. Noordegraaf 1979). 
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Hier toch is het voorwerp onzer beschouwing een tak, die allengs van den 
moederstam losgemaakt, en eindelijk geheel afgehouwen, in een ander 
werelddeel wortelen geschoten heeft, en zich aldaar met nieuwe uitspruitsels 
verrijkt hebbende, en — niet zonder blijkbare mishandeling — op allerlei wijs met 
vreemd hout geënt zijnde, eene gedaante verkregen heeft, waarin de oorsprong 
wel is waar, nog duidelijk zigtbaar is, maar welke, door veelsoortige 
veranderingen, van alle overige, aan den stam gebleven takken, genoeg afwijkt, 
om ons tot eene afzonderlijke beschouwing uit te lokken (1848c: iv).  

 
Dit lijkt me een interessante observatie: de Kaapse tak is losgeraakt, ja zelfs “geheel 
afgehouwen”, van de oorspronkelijke moederstam en heeft ten slotte een eigen vorm 
aangenomen: er is een nieuwe, autonome taal ontstaan, wil Changuion eigenlijk zeggen. Ik 
kan me de taxatie van Van der Merwe (1971: viii-ix) inzake de Kaapse woordenlijst dan ook 
goed voorstellen: “As die eerste bewuste en uitvoerige dokument oor die Afrikaanse taal, is 
dit die kosbaarste bron uit die eerste helfte van die 19de eeuw” (cursivering toegevoegd). 
 Merk op dat Changuion zich niet tot een woordenlijstje heeft beperkt. Zijn spraakkunst als 
geheel is in feite een contrastieve grammatica: het boek beschrijft de situatie in het 
Nederlands en contrasteert die met de Kaap-Nederlandse tegenhanger ervan, telkens aan 
het slot van een afdeling in een paragraaf ‘Kaapsch taaleigen’, of het nu uitspraak, 
morfologie of syntaxis betreft. “Dikwels vermeld hy kenmerke van die ‘Kaapsche taaleigen’, 
maar wys dan onmiddellik op die korrekte taalgebruik volgens die Nederlandse norme” 
(Raidt 1994: 314). In dit verband is het aardig om te signaleren dat we bij Changuion een 
explicitering vinden van een norm die later in de negentiende eeuw, als de term ‘ABN’ 
gemunt wordt, een belangrijke rol gaat spelen: je moet zo spreken dat niet te horen valt uit 
welke streek je afkomstig bent. Changuion formuleert immers bondig dat “de beschaafde 
spreker overal het gewestelijke weet te vermijden”.8 En het Kaaps-Hollands, zo had hij 
opgemerkt, werd “in hare zuiverheid alleen door Hottentotten en ander gepeupel gesproken”. 
Een felle tegenstander van Changuion9 merkte op dat de auteur om die conclusie te kunnen 
trekken dan wel heel innig met die Hottentotten in aanraking moest zijn geweest! 
 
 
4. Naar een ‘koloniale linguïstiek’ 
 
In enkele recente publicaties heeft Buccini (1995: 259; cf. 1996; 2000: 14-15, 27) opgemerkt 
dat je de “linguistic developments [...] in the Dutch colonial empire” eens naast elkaar zou 
moeten  zetten, bijvoorbeeld de gegevens inzake het New Netherland Dutch uit Amerika,10 
                                                      
8 Van der Horst (2003: 150) herinnert eraan dat Jacob van Lennep (1802-1868), zelf auteur 
van een enkele malen herdrukte Vermakelijke spraakkunst (1865), op het Taal- en 
Letterkundig Congres van 1865 stelde dat hij onder een zuivere en beschaafde uitspraak 
verstond, dat niet kan worden onderkend of iemand van Groningen, Brugge, Antwerpen, 
Rotterdam, Gent of Den Haag afkomstig is. Over Jacob van Lennep en het ABN zie ook 
Noordegraaf 1997.  

9 Te weten een voormalige Nederlander, dr. Joseph Suasso de Lima (1791-1858). Deze 
reageerde in 1844 nogal heftig met zijn De taal der Kapenaren tegen de schandelijke 
aanranding derzelve van Professor Changuion. Op deze “onbeheerste reaktie” (Kannemeyer 
1984: 26) kan ik nu niet ingaan. 

10 Er bestaat jammer genoeg maar één Amerikaanse achttiende-eeuwse spraakkunst van 
het Nederlands, namelijk Francis Harrisons The English and Low-Dutch School-Master – De 
Engelsche en Nederduytsche School-Meester (Nieuw-Jork 1730), maar als je die bestudeert, 
dan blijkt wel hoever dat boek achterstaat bij het grammaticale en lexicografische werk van 
Changuion (cf. Naborn 2002). Voor het Negerhollands verwijs ik naar Van Rossem en Van 
der Voort 1996.  

 
4



het Negerhollands, en het Afrikaans. Dat lijkt me een interessante suggestie, die mooie 
vergezichten kan opleveren.11 De nu volgende heruitgave van de “Proeve van Kaapsch 
taaleigen” uit 1844 kan bij een dergelijk onderzoek wellicht bescheiden diensten verrichten.  
 Tot slot een enkele opmerking over de uitgave zelf. Sommige woorden bleken in het 
origineel niet op hun alfabetische plaats te staan; de volgorde van de brontekst is in deze 
editie evenwel gehandhaafd. Afgezien van de bladzijnummers is wat in de tekst tussen 
vierkante haken staat, door mij toegevoegd. Bovendien zijn enkele verklarende noten 
opgenomen, in een poging om Changuions literatuurverwijzingen te verduidelijken.  
  Changuion gebruikt in het algemeen redelijk doorzichtige afkortingen, voor de namen van 
de talen bijvoorbeeld, maar hij doet dat niet altijd consequent of handig. ‘E.’, ‘F.’ of ‘Fr.’, en 
‘H.D.’ staan respectievelijk voor Engels, Frans en Hoogduits, terwijl het ‘Oudhollands’ 
aangeduid wordt met ‘oud Holl.’ en ‘O.H’. Andere afkortingen die hij veel  
gebruikt, zijn: w. = woord, ww. = woorden, wkw. = werkwoord, mrv. = meervoud. Graag wil ik 
nog opmerken dat ik niet insta voor de juistheid van alle etymologieën die Changuion in zijn 
lemma’s geeft.  
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PROEVE VAN KAAPSCH TAALEIGEN. 
 
 

A.N.E. CHANGUION 
 
  
       Consuetudo loquendi est in motu. itaque fit ex meliore 
deterior.                    
               M.T. Varro 
 
 
[III] 
 

INLEIDENDE AANMERKINGEN.  
 
Het hoofddoel van de volgende verzameling, gelijk men al dadelijk uit den titel van ons werk 
kan afleiden, was om het Nederduitsch, voor zoo ver de taal, die in deze Kolonie gesproken 
wordt, dien naam dragen mag, van deels geheel vreemde, deels verminkte woorden en 
spreekwijzen te zuiveren, of althans den weg daartoe aan te wijzen. Bij de dagelijks 
toenemende onverschilligheid op dit stuk, een natuurlijk gevolg van gebrek aan nationaliteit, 
en van de veelvuldige aanleiding om de taal zijner voorouders te verloochenen, kan men 
zich van zoodanige poging niet veel vrucht beloven. Belangstellende beoefenaars van het 
Nederduitsch, hoe weinig dan ook hier in getal, zullen, hopen wij, nog iets bruikbaars uit dit 
gedeelte van ons werk kunnen ontleenen, al zouden zij ook voor deszelfs gebreken, 
(hetgeen wij geenszins verlangen) de oogen niet willen sluiten.  
 Maar behalve de bedoelde nuttigheid, hebben wij, als bijkomend oogmerk, ons 
voorgesteld, onzen landgenooten eene proeve te geven van het KAAPSCHE TAALEIGEN. 
Zoodanige proeven van gewestelijke spraakverscheidenheid zijn in de laatste jaren in het 
Taalkundig Magazijn voorgekomen; en wij gelooven, dat zij door letterminnaars, om meer 
dan eene reden, met belangstelling ontvangen, en in taalkundige nasporingen met vrucht 
gebruikt zijn. Heeft het zijne belangrijke zijde, om op [IV] te merken, hoe het Nederduitsch 
van het eene gewest van Nederland van dat van het andere verschilt, en hoe, door 
vergelijking, het eene taalgebruik het andere toelicht en opheldert, dan kan het ook niet 
onbelangrijk zijn, de eigenheden van het Kaapsch-Nederduitsch bijéén gesteld te zien. Hier 
toch is het voorwerp onzer beschouwing een tak, die allengs van den moederstam 
losgemaakt, en eindelijk geheel afgehouwen, in een ander werelddeel wortelen geschoten 
heeft, en zich aldaar met nieuwe uitspruitsels verrijkt hebbende, en — niet zonder blijkbare 
mishandeling — op allerlei wijs met vreemd hout geënt zijnde, eene gedaante verkregen 
heeft, waarin de oorsprong wel is waar, nog duidelijk zigtbaar is, maar welke, door 
veelsoortige veranderingen, van alle overige, aan den stam gebleven takken, genoeg 
afwijkt, om ons tot eene afzonderlijke beschouwing uit te lokken.  
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 Dat deze verzameling onvolledig is, bekennen wij gaarne, maar eensdeels behoort 
onvolledigheid tot het kenmerkende eener proeve, en anderdeels was het ons oogmerk niet 
een Lexicon Anti-barbarum voor Zuid-Afrika te schrijven. Van beschaafde sprekers onder de 
Kapenaars verwachten wij een tegenovergesteld verwijt, dat van al te groote volledigheid. — 
“Zoo,” zullen zij zeggen, “spreken wij toch aan de Kaap niet.” Wij antwoorden, dat de 
beschaafde spreker overal het gewestelijke weet te vermijden, en dat de bewoner van 
Middelburg met hetzelfde regt zeggen kan: “Zóó spreken wij bij ons niet,” wanneer hij als 
een staaltje van het Zeeuwsch Taaleigen leest: “Oor, vrind! ik eb ik jou nog nooit een henkel 
hoogenblik tot last geweest, en je oeft me niet langer in jen uus t’ouen, asje ver[V]kiest.”1  
Welk beschaafd inwoner van Arnhem zal een boterham een plakke noemen, of in plaats van 
dat was een grap, dat was een tolletje zeggen? en nogtans behoort het eene zoo wel als het 
andere in Gelderland t’huis.2 De waarheid is, dat ik het met het opnemen van belagchelijke 
uitdrukkingen nog al schappelijk gemaakt heb, met opzet de zoodanige achter wege 
latende, die ik maar eenmaal gehoord had, en die ook hier als bespottelijk zouden afgekeurd 
worden. Als een voorbeeld mag ik niet verzwijgen, dat ik eens iemand hoorde zeggen: Mijne 
vrouw laboreert aan de théorie. De spreker bedoelde diarrhee. Een ander verzekerde, dat 
het testament van zeker iemand gevonden was in een anteloop — versta enveloppe. Voorts 
moet ik nog opmerken, dat mijne proeve in de Kaapstad is opgezameld, daar ik zeer zelden, 
en dan nog zeer kort, buiten de stad vertoefd heb. Had ik meer onder de landlieden of, gelijk 
men hier zegt, de buitenmenschen, verkeerd, dan zou ik nog veel naïfs en veel plomps 
bijéén gebragt hebben; dan had ik misschien gewaagd van zekere meelspijs, die slinger-om-
den-smoel genoemd wordt, en van andere aardigheidjes, die de lezer wel missen kan.  
 Wij hebben onnoodig geoordeeld om in alle voorbb. de platte Kaapsche spraak na te 
bootsen; deels omdat dit tot opheldering van het woord waar het om te doen was niets 
bijbrengt, en deels omdat die taal in hare zuiverheid alleen door Hottentotten en ander 
gepeupel gesproken wordt; eindelijk ook, omdat we onze onbedrevenheid daarin gaarne 
erkennen. Namen van voortbrengselen, aan het land eigen, [VI] hebben we doorgaans ook 
weggelaten, omdat zij, zonder kennis aan de bedoelde voorwerpen, van geene beteekenis 
voor den buitenlander zijn, en ook door geen Nederduitsche woorden kunnen vervangen 
worden. In enkele gevallen hebben wij eene afleiding gewaagd, wanneer wij namelijk 
daartoe eene ongezochte aanleiding kregen: ons overal daarmede in te laten, lag natuurlijk 
buiten ons bestek, en zou daarenboven kundigheden vereischen, waarop wij geene 
aanspraak maken. Veel van hetgeen in deze proeve niet voorkomt, is aan het einde van 
menig hoofdstuk van ons werk kortelijk aangestipt,3 en behoefde dus niet herhaald te 
worden.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Zie het Taalk. Mag., Dl. 1., bl.170. [A.F. Siflé, “Over het Zeeuwsche taaleigen”, 169-174].  

2 ’t Hetzelfde werk, Dl. 1., bl. 320-26. [H.I. Swaving, “Opgave van eenige in Gelderland  
gebruikelijke woorden”, 305-330; ‘plakke’: 320; ‘tolletje’ 326].  

3 [Ik geef één voorbeeld. Aan het eind van het veertiende hoofdstuk, over voorzetsels, 
noteert Changuion op p. 130 het volgende als paragraaf 275 onder het hoofd Kaapsch 
taaleigen: “Zeer opmerkelijk is het gebruik van overal het voorzl. voor tusschen het wkw. en den 3. of 
4. naamv. in te voegen: kan je nie voor mijnnie? Kent gij mij niet? Zie je voor die paard? Ziet gij dat 
paard? Ik geef voor jou wat moois. Ik zeg voor hom: ai jij sla voor die kind, ik zal voor jou bijkom. Ik 
zeg hem, als jij het kind slaat, zal ik je weten te vinden. Zie voorts in de Proeve de woorden tegen, 
langs enz.”.]   
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[VII] 
PROEVE VAN KAAPS TAALEIGEN 

 
 
AANGAAN (E. to go on); voortgaan: gaat aan, ga voort.  
AANS of AONS; aanstonds.  
AANTREKKEN; aankleeden: hij is aangetrokken om uit te gaan, d. i. gekleed. Vergel. 
uittrekken. 
AANZIENLIJK; schoon van aanzien of uiterlijk, welgemaakt: een aanzienlijk man, een mooi 
man.  
AARDIG; hij is zoo een aardige kerel, een lastig mensch. (Zie § 292, bl. 138).  
ACHTEROP-SCHOPPEN (van paarden enz.); achteruit slaan —  overdr. zich weerspannig 
of onhandelbaar betoonen: dat mannetje schopt al achterop, laat zich niet meer gezeggen.  
ACHTEROS; een os die tot het achterste paar van een span behoort. Spreekw.: De 
achterossen komen ook in de kraal; de laatsten worden ook geholpen. Om de kracht van dit 
spreekw. te gevoelen, moet men weten, dat er van negen tot twaalf paar ossen voor een 
wagen gespannen worden.  
AFNEMEN; portretteren: ik laat voor mijn afnemen. 
AFSLAGTEN: van wild gezegd, b.v.: een haas afslagten — maar ook van slagtvee, voor 
villen, de huid afstroopen.  
AFTREKKEN; afschuiven: een venster aftrekken. 
AFRIKAANDER; Kapenaar. Men verstaat daardoor elk kolonist, die niet door geboorte of 
afkomst een buitenlander is. Vergelijk Kaapsche kind. 
AFVATTEN; weg nemen, zie vatten.  
AJA; kindermeid. 
AL; dit bijw. wordt even gelijk niet gewoonlijk dubbel gebruikt: mijn geld is al op al.  
ALLáH! God. Deze Turksche benaming van het Opperwezen, wordt in navolging der 
Maleijers, gedurig als een uitroep misbruikt.  
ALLEBASTER; knikker. Vergel. goenie.  
ALLEMENSIG! uitroep van verwondering.  
ALLOSIE; horlogie of zakuurwerk. 
AMPER of ampertjes; bijna. 
 
[VIII] 
 
ANDER: een ander (E. another); nog een  —  b.v.: geef mij een ander glas bier. Dit komt 
met ons oud taalgebr. overéén, volgens welk men de andere of anderde zeide voor de 
tweede.  
APEKLEUTER; kleine jongen, kaboutertje.  
ARIKREUKEL; alikruik, zekere schelpvisch — overdr. een klein mensch, onderblijfsel, 
dwergje.  
ARRI! eilieve! wat ik zeggen wou! Arri! vriendje, waar is mijn pijp? 
ASPRéS (F. expres); opzettelijk, met voorbedacht.  
ATJAR: zuur, d.i. vruchten of groenten in azijn gelegd.  
AUCTIE; verkooping bij opslag.  
 
 
BAAKSTER; baker.  
BAALS-LEVEN; groot gedruis, opschudding. Vergel. spektakel.  
BAAR; nieuweling — werd voornamelijk van slaven gebezigd.  
BAARSCH; ongeoefend, onhandig: een baarsche jongen; een ongeoefende slaaf.  
BAATJE (baaitje, van baai, wollen stof); buis of mouwvest — Hij krijg op zijn baatje; hij krijgt 
slaag.  
BAJAN; veel. — Ook wel banje.  
BAK, in de samenstelling theebak; d.i. theeblad.  
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BAKKEN; spreekw.; Morgen bak ons, d.i. reken er maar niet op, gelijk ons “morgen ochtend 
bij de koffij.”  
BAKKELEIJEN of bij inkorting bakkleijen; vechten, elkander uitkloppen.  
BAKKLEISLAG; vechtpartij.  
BALIE; elke kuip of tobbe.  
BALJAREN; stoeijen, ravotten.  
BALKON; zoo noemt men hier te lande eene verdekte colonnade voor of achter een huis: in 
Holland bepaalt zich die naam tot een getralied uitstek aan eene bovenverdieping. Verg. 
Bild[erdijk].4  
BANDIET, misdadiger tot boeijen en harden arbeid veroordeeld; kettingboef en (oneigentlijk) 
galeiboef.  
BANKETJES; suikerwerk, in Holl. muisjes genoemd.  
BASKAT (misschien uit het E. waistcoat); kamizool of mansborstrok.  
BASTA; het is genoeg, scheid er uit: basta nou zingen! houd nu op met zingen.  
BEDLEGER; bijv. nmw. voor bedlegerig.  
 
[IX] 
 
BEDRAGEN als zelfst. voor bedrag: het geheele bedragen.Waarschijnlijk is deze fout, die 
algemeen begaan wordt, ontstaan uit den verbogen nmv. in de spreekwijs ten bedrage.  
BEEST; os of rund, van daar beestevleesch voor rundvleesch.  
BEGINSEL; oud Holl. voor begin: maak een beginsel.  
BEVIEL (als verl. T. van bevelen); beval.  
BIBIES (in de kinderspraak); ongedierte op het hoofd.  
BILL (E.); ontwerp van wet of conceptwet.  
BILTONG; rookvleesch, aldus genaamd omdat het veelal uit een bilstuk gesneden wordt, en 
in gedaante eenigzins met eene gerookte ossentong overeen komt.  
BIJKOMEN: ik zal voor jou bij kom; ik zal je vinden, of krijgen.  
BLAFON (F.); spreek uit plafond met verzwijging van de d. Dit w. wordt door B[ilderdijk] 
verklaard door zolderbeschot; eens hoorde ik daarvoor op de kansel binnendak. 
BLIJVEN; wonen, gelijk de Eng. to stay en de Fr. rester in die bet. zeggen — Spr.: Nu blijft 
er nog elf; dat kunt gij mij niet wijs maken.  
BLOEISEL, oud voor bloesem. Verg. Num. xvii. 8.  
BOEGLAM; vermoeid. Boeg was oulings, gelijk in het H.D. Bug, het schouderblad, of liever 
het gewricht aan den schouder van een paard. Gelijk alle ww. die eigentlijk op dieren 
toepasselijk zijn, is het van den mensch gebezigd zeer onkiesch.  
BOETA of Boetje (in de kinderspr.); broertje.  
BOGT, met verzwegen eind–t. Dit w. in een afkeurenden zin. b.v.: bogt van tabak, bogt van 
messen enz., is in Holl. een collectief, maar hier wordt het ook op den individu toegepast: jij 
is een bog van een kerel, dat is een bog van een verrekijker enz.  
BOGTIG; slecht, nietswaardig.  
BOK. Dit w. wordt voor beide geslachten gebruikt; van daar dat men van bokkemelk hoort 
spreken.  
BOKKEBAARD; bakkebaard, d.i.: wangbaard. Dezelfde fout wordt in Holl. begaan.  
BOLDEREN; met geraas aftuimelen; hij kwam van de trap afbolderen.  
BOLDERMAKIESIE;  buitelen: hij maak boldermakiesie, hij buitelt.  
BOORT, zamentr. van boomgaard.  
BORSTROK; keurslijf of korset.  
 
[X] 
                                                      
4 [Willem Bilderdijk (1756-1831) was onder meer de auteur van een driedelige Verklarende 
geslachtslijst der Nederduitsche naamwoorden op stellige taalkunde gevestigd (1832-1834), 
die door Changuion herhaaldelijk is geraadpleegd.]   
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BOTTEL (E.); flesch. Verg. flesch.  
BRAAF; erg: hij is braaf ziek. 
BREIJEN, zamentr. voor bereiden: van daar gebreide wijn, geklaarde.  
BRONGRAS; waterkers.  
BROODDRONKEND; brooddronken.  
BROODSUIKER, suikerbrood of suikerhoed.  
BUL; de eenige gangbare benaming van een’ stier.  
BULTZAK; stroozak of matras.  
BUS (kinderspeeltuig); stooter.  
 
 
CADUX (F. caduc); sukkelend, wrak.  
CANTEEN (E.); kroeg, wijnhuis.  
CHAP (E.); stempel, postmerk.  
COMMANDO; bende gewapende boeren, die op last van het koloniaal bestuur uitgezonden 
worden om de roofzucht der Kaffers te beteugelen, en zich voor gestolen vee schadeloos te 
stellen. — Op commando gaan. 
COMMITTEE (E.); waarvoor men in Holl. het Fr. comité bezigt.  
CONVICT (E); zie Bandiet.  
CRAPULEUS (F.); overdadig, aan brasserij en onmatigheid overgeven. Crapuleus gierig is 
dus contradictio in terminis, want het eene sluit het andere uit.  
CREDIET; in de spreekw.; ik geef hem daar crediet voor, I give him credit for it, d.i. hij heeft 
er eer van, heeft zich wel gekweten, of iets dergelijks.  
CRETHI, en PLETHI; Jan en alle man. De Crethi en de Plethi waren de lijftrawanten van 
Koning David, die men I Kon. i. 38 en elders genoemd vindt, voor het overige weinig 
bekende personen.  
 
 
DALKIES (zamentr. voor dadelijkjes); zoo aanstonds, flusjes.  
DAM; vijver. Deze benaming laat zich daardoor verklaren, dat men het water door 
opdamming van beekjes verzamelt; ook zou de naam vijver, wanneer men daaraan den zin 
hecht van bewaarplaats van levende visch, zelden toepasselijk zijn.  
DANDY (E.); Pronker, saletheertje. In Holl. bedient men zich van het Fr. fat.  
DANDYSCH; opgeschikt, poppig netjes, en fat.  
 
[XI] 
 
DANEBOOM; den of denneboom.  
DANEBOL; denneappel.  
DANIG: die ouwe seur is te danig kwaai, al te kwaad.   
DENKENSWIJS; denkwijs.  
DIEFTE (oud Holl.); diefstal.  
DISPENS; provisiekamer of voorraadkast. Het O.H. spinde.  
DOLVEN; den grond ter diepte van twee of drie voet omspitten.  
DOMINE noemt men aan de Kaap den voorlezer, terwijl de leeraar der gemeente altijd met 
Eerwaarde wordt aangesproken. De Kaapstad maakt op dit spraakgebruik uitzondering: 
daar heet de voorlezer Voorlezer, en de leeraar Predikant, en beide worden met Mijnheer 
aangesproken, terwijl Domine, als oude munt, geheel buiten circulatie geraakt is.  
DOOD; wordt van vuur of licht gezegd: maak de kaars dood; het vuur gaat dood enz. d.i. uit.  
DOOJE LIJK: lijk of dood ligchaam. Dat lijk niet van ouds het denkbeeld van dood met zich 
voerde, blijkt onder anderen uit de zamenstellingen likdoorn en likteeken.  
DOP; een groot glas. Misschien omdat men zich weleer in navolging der inlanders van den 
dop van struiseijeren of van kokosnoten of klappers, bij wijze van drinkschaal, bediende. 
Verg. steken.  
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DOT; boertenderwijs, het hoofd.  
DRAAIJEN; in de spreekw. iemand een kool draaijen, zeg stoven. Het eerste komt te pas in: 
iemand een knol in de muts draaijen.  
DREIGEN; voornemens zijn: ik heb lang gedreigd u te bezoeken. Dit gebruik van dreigen 
kwam mij altijd vreemd voor; maar W[eiland]5 zegt dat het in Holl. in de gemeenzame spr. 
ook gangbaar is.  
DRES (E. dress); kleeding.  
DRESSEN, wkw.; kleeden: ik ga mij dressen.  
DRY-ROT (E.); de molm in het hout. 
DRILLEN (als O. wkw.): de soldaten drillen op de parade, d.i. exercéren of worden gedrild;  
maar het laatste bepaalt zich, zoo ik mij niet bedrieg, tot de wapenoefening van rekruten.  
DROSSERT; weggeloopen slaaf, van een wkw. drossen, wegloopen.  
DRUKKEN of op een druk gaan; zich uit de voeten maken, zijn biezen pakken, het hazepad 
kiezen.  
 
[XII]  
 
DUBBELSLOT: een deur wordt gezegd op dubbelslot te zijn, wanneer zij behoorlijk gesloten 
is. Verg. Enkel.  
DURABEL; kostbaar, duur: Fluweel draag ik nooit, dat zou al te durabel uitkomen.  
 
 
ECHT, bijw; degelijk: hij heeft echt zeer gekregen.  
EEN wordt, in navolging van het F., overtollig gebruikt, b.v.: dat is een mooije een, geef mij 
een groote een enz. in plaats van dat is er een mooije, geef mij een groote.  
EENDERS; even zoo, gelijk: dat is eenders, dat komt op hetzelfde uit.  
EETMAAL, gastmaal, diner.  
EFFEN, in de spreekw. van der effen, zoo even.  
EIJER; ei, spreekw.: Hij maakt het van eijeren, d.i. al te bont.  
ELLENDELING; ongelukkige. Dit w., dat bij W[eiland] en B[ilderdijk] niet voorkomt, heeft in 
het Nederd. spraakgebr. iets verachtelijks, en grenst bijna aan beroerdeling. Men wachte 
zich dan van ellendigen als ellendelingen te begroeten.  
ELPINIE; verbastering van opinie, gevoelen.  
ENKELSLOT: een deur die toe is, zoodat men ze zonder behulp van den sleutel openen 
kan, wordt gezegd op enkelslot te zijn.  
ENTEREN (to enter); inboeken: gij hebt die post niet geënterd, zeg opgebragt of ingeboekt.  
 
 
FACTA, mrv. facta’s: wil men Latijn spreken, dan dient het factum en in het mrv. facta te zijn; 
maar waarom niet liever daadzaak?  
FAIR (E.); dat is niet fair, niet billijk of eerlijk.  
FANCY-BALL (E.) in Holland zegt men bal costumé. Het schijnt wel dat het Nederd. zich 
naar zulke dingen niet plooijen kan.  
FLESCH; onder dit w. wil men vols[t]rekt de zoogenaamde kelderflesch verstaan. Verg. 
bottel.  
FIET (misschien van het Fr. vite, vlug); zwierig, opgekwikt: Soe! jij is maar fiet van daag.  
 
 
GAAT, in plaats van gaan; wanneer een ander onbep. w. volgt: ik wil hem gaat zien.  
GANG; naauw straatje, steegje.  
GATJE, als verkleinw. voor gaatje, ik heb een gatje in mijn schoen.  
                                                      
5 [Pieter Weiland (1754-1842), auteur van het elfdelig Nederduitsch taalkundig woordenboek 
(1799-1811).] 
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[XIII]  
 
GANTSCH EN GAAR; geheel en al. Deze uitdrukking komt wel juist met het H.D. ganz und 
gar overeen, maar Ypey6 heeft aangetoond, dat zij van ouds in het Holl. gebruikelijk was. 
(Zie A. de Jager, Taalk. Handl. tot de Staten-overz.).7  
GÉSPEL; gesp.  
GEVREET; verachtelijke benaming voor het aangezigt, nog erger dan het Holl. bakkes of 
bakhuis.  
GONNE! tusschenw. van verwondering: Mijn gonne! is het al zoo laat?  
GRASDUINEN, als wkw.: jij heb in mijn goed gegrasduin, hebt er volop van genoten.  
GULSKOP; gulzigaard, vraat. 
 
 
HAAL; slag met een rotting. Vergel. trek.  
HAKSCHÉNEN; hielen of hakken, Hoe kunnen de hakken ooit de schenen ontmoeten? 
dacht ik toen ik dit w. het eerst hoorde, maar het is uit het oude haksenen, een verlengd 
mrv. van hakse, gelijk lendenen van lende.  
HARLABOERLA; bijw. verward, door elkander.  
HARTSLAG (met verzwegen t); het hart van een dier, voornamelijk van het slagtvee. Bij 
onbeschaafde sprekers hoort men het ook van den mensch gebruikt.  
HINT (E.); wenk.  
HOENDER; hoen of kip: het laatste is aan de Kaap een schier onbekend w.  
HONEYMOON (E.); de zoetebroodsweken.  
 
 
IJZDER; ijzer.  
INBREKEN (to break in); leeren, dresseren: mijn paard is goed ingebroken.  
INSTAL: tot instal brengen; doen vervallen. B[ilderdijk] verklaart dit w. door verval. W[eiland] 
heeft alleen installig als bijv.nmw. De ware afleiding komt ons voor van het H.D. einstellen, 
d.i. staken te zijn.  
INTEREST (E.) voorspraak: hij heeft interest bij het ministerie.  
INTERVAL; zonderlinge inval of kuur: die kerel heeft allerlei intervalletjes.  
 
 
JAGTEN; op jagt rijden of gaan jagen.  
 
[XIV]   
 
JAKOPEVER-OOGEN; uitpuilende oogen, gelijk zekere visch Jakopever genaamd. Deze 
visch zou zijn naam ontleenen van zekeren Jakob Evertse.  
JAMMER, als bijv.; ik is jammer voor jou, ik heb meedelijden met u.  
JAN, in de spreekw. een grover Jan, d.i. een ruw mensch. Wien het lust onderzoeke hoe dit 
met het H.D. Grobian, het E. ruffian en het oud Holl. roffiaen zamenhangt. In deze spreekw. 
en in schoonder pret hebben wij voorbb. van den uitgang er in den positivus, gelijk wij in het 
Holl. zoo wel een snugger als een snug heer zeggen.  
                                                      
6 [Annaeus Ypeij (1760-1837), hoogleraar te Groningen en onder meer auteur van 
Taalkundige aanmerkingen over verouderde en minverstaanbare woorden in de Staaten 
overzetting des Bijbels. Amsterdam 1807.]                         

7 [A. de Jager, Taalkundige handleiding tot de Staten-overzetting des Bijbels, bevattende 
eene verklaring der verouderde of min verstaanbare woorden en spreekwijzen, in die 
overzetting voorkomende. Rotterdam 1837.]  
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JEKKERT (jacket); jagtbuis.  
JILLETJE; grapje: zij maken er een jilletje van, zij spotten er meê.  
JONGEN: zoo heette voorheen, gelijk bij de Grieken en Romeinen, elke slaaf van het M. 
geslacht, zonder onderscheid van jaren. Van daar de zonderlinge zamenstelling ouwe 
jongen.   
JONGENTJES: dit woord wordt van jonge katten of honden gebruikt, b.v.: Onze kat heeft 
jongentjes, in plaats van jongen, als mrv. van een jong.  
 
 
KAAPSCH KIND; Kapenaar. Verg. vaderlandsche kerel.  
KAARTKAART SPELEN; met de kaart spelen. Verg. toltol.  
KAMELJOENTJE; kameleon.  
KAMFERFOELIE; kamperfoelie.  
KANTOOR; boekvertrek of studeerkamer: de predikant is op zijn kantoor!  
KARAKTER (E.); getuigschrift: de meid, die onze dienst verlaten heeft, vraagt om een 
karakter.  
KARDOES; peperhuisje. Kardoes, van het Fr. cartouche, is een papieren bus of vorm voor 
buskruid. W[eiland]. Volgens B[ilderdijk] is het F. uit het Holl. kaartdoosje verbasterd. Men 
spreekt wel van tabak in kardoezen, namelijk in pakjes die rondom toegeplakt zijn, maar 
men geeft dien naam niet aan een peperhuis dat uit de hand gemaakt wordt.  
KARET; schildpad: een karetten kam.  
KARKATJE; een zeertje aan het ooglid.  
KAS (Fr. cas); in die kas van zaken; in dat geval.  
KAT; een geesel van touwtjes, voorheen gebruikt als een werktuig om slaven mede te 
tuchtigen.  
KAZARNE: kazerne. 
KEER, in te keer gaan; aangaan, een groot misbaar [XV] maken. Geheel anders is het Holl. 
iets te keer gaan, d.i. trachten te verhinderen.  
KINKEL; spreekw.: er is een kinkel in de kabel, zeg kink, of volgens B[ilderdijk], krink.  
KLAMAAT; klimaat, luchtgesteldheid.  
KLANKEN; klinken: dat klankt anders.  
KLAPPERDOT (boertender wijs); het hoofd, als vergeleken bij een klapper of kokosnoot. 
KLAS; klasse. 
KLAVERNET; klarinet.  
KNIJPTANG; nijptang.  
KNIKSPOOR; een greppel of verspoeling dwars over den weg.  
KNIPMES; in de spreekw. knipmes rijden, d.i. een paard zoo berijden, dat hij den kop sierlijk 
op en neder beweegt, gelijk een knipmes, dat open en toe gaat.  
KNOEPS; duw of stoot met de vuist.  
KOEGEL, kogel.  
KOEJAVES; guava, zekere boomvrucht.  
KOERANG; koerang van geld of kortaf koerang, schraal of schaarsch; misschien het F. 
court d’argent.  
KOGCHELEN: wordt gezegd van paarden of ossen, die, naast elkaar gespannen, elkander 
bijten of stooten; van daar kogchel-stok, een stok die tusschen hen gebonden wordt, om het 
kogchelen te beletten.  
KOKEN (met de zweep); zoo raken, dat de striemen een brandende pijn veroorzaken. “Cela 
me cuit” zegt de Franschman, wanneer hij zich het vel van eenig ligchaamsdeel afgeschaafd 
heeft.  
KOMBAARS; wollen deken.  
KOMBUIS (scheepswoord); algemeene benaming voor de keuken.  
KOORN; zoo heet de tarwe in tegenoverstelling van andere graansoorten.  
KOP; vrij algemeen voor hoofd; mijn kop is zeer, ik heb hoofdpijn.  
KORREL; mikijzer of visier van een schietgeweer, van daar korrel nemen, mikken.  
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KOST. Dit woord wordt veelvuldiger gebruikt dan bij ons: men zegt in Holl. ook: de kost 
verdienen, voor de kost werken enz. en dan beteekent het dagelijksch onderhoud; maar niet 
de kost is op tafel, de kost wordt koud enz., maar het eten. — Zamenst. padkost, teerkost of 
mondbehoefte op reis.  
 
[XVI]   
 
KRAAL; ommuurde of omtuinde plaats waarin bij nacht het vee gehouden wordt. Verg. 
Achteros.  
KRAAM; spreekw. in de kraam vallen, zeg komen.  
KRABBETJES; oorringen.  
KREPS of Krips; kraag: krijg hem in de kreps, vat hem in de kraag.  
KRIEKIE; veldkrekel.  
KRIKVORSCH; kikvorsch. Verg. paddak.  
KRUPSIES (corrupties); verouderde kwalen: die man is vol krupsies.  
KUIJEREN; uit logeren gaan. Ik ga een week of wat bij mijn oom kuijeren. N.B. De bedoelde 
oom woont misschien een dag of acht reizens, van de plaats waar zoo iets gezegd wordt, 
maar het heet niet te min kuijeren.  
KURKEN (bij omzetting); krukken: die man loopt op kurken.  
KURKENTRECHTER; verdorven uitspr. van kurkentrekker.  
KWAAI; kwaad: die kind is kwaai. Zoo ook rooi voor rood.  
KWELLEN; zwellen: de deur is gekwollen. 
 
 
LAGER (H.D.); Leger.  
LAKSMAN; beul of scherpregter.  
LAMOEN; platte uitsp. van limoen, waaronder men in Holl. de ingelegde vrucht van den 
citroenboom verstaat. Aan de Kaap onderscheidt men zoete en zure lamoenen; de eerste 
zijn de appelsina of Sinasappel der Hollanders.  
LAMOENSOP; spreekw.; hij laat er zure lamoensop onder loopen; hij ligt er de hand meê, 
neemt zijn pligt ten halve waar enz. De spreekw. is blijkbaar van een of andere vervalsching 
ontleend.  
LANING; laan.  
LANGS; bij of naast, met een bijkomende vijandelijke bet.; Kom langs mij ai jij durf. Dit 
gebruik van langs schijnt van het enteren van schepen ontleend.  
LAT of latje; een taaije boomtak of garde.  
LAWAAI of lawei; verward gedruis. B[ilderdijk] verklaart dit w. laat waaijen, feestgeschreeuw 
bij het uit steken van de vlag. Is het niet met meer waarschijnlijkheid af te leiden van lauweit 
of lawijt uit het F. aubade met voorgevoegd lidw.? Lauweit was, volgens Meijer,8 een 
uchtendzang, volgens Hexham:9 musicians playing at noone or at the breake of the day on 

                                                      
8 [Lodewijk Meijer (1629-1681) was de bezorger van een zeventiende-eeuwse 
Nederlandtsche woorden-schat. Na Meijers dood zagen nog tot in 1805 uitgaven hiervan het 
licht onder de titel L. Meijers woordenschat. In de editie-1805 staat de door Changuion 
genoemde verklaring nog steeds vermeld.]  

9 [Henry Hexham (?1585-1658) publiceerde A copious English and Netherduytch dictionarie 
(1647) en Het groot woordenboeck: gestelt in ’t Neder-duytsch, ende in ’t Engelsch (1648). 
Het Engels-Nederlandse deel van Hexhams woordenboek werd herdrukt in 1660 en 1675, 
het Nederlands-Engelse deel in 1658, 1672 en 1678. In 1648 vermeldt Hexham s.v. 
‘Lauweyt’: “musicians playing at noone upon Sack-buts, Cornets, or other Instruments”; er 
vlak boven staat s.v. ‘Lauweyen’: “minstrils to play at the breake of the day, at noone, or in 
the evening”. Heeft Changuion hier gewoon twee lemma’s gecombineerd of zich verlezen?  
In 1678 is het lemma geschrapt.]  
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sackbuts cornets, [XVII] &C.; Mellema10 verklaart het door aubade. Voeg hier nu bij, dat 
aubade, in den gemeenz. spreektrant, voor eene luidruchtige bekijving of hevigen uitval 
gebruikt wordt, gelijk de Dict. de l’Académie11, Chambaud,12 Boiste13 en anderen aanwijzen, 
en oordeel dan over de waarschijnlijkheid der afleiding van B[ilderdijk].  
LEKKER; aangenaam: die pen schrijft lekker. Spreekw. der Hottentotten: Lekker lijf maken, 
zich een roes drinken.  
LEVEN; spreekw.; al mijn leven, altijd. 
LIEDERLIJK; slordig, onachtzaam: ik ben te liederlijk gekleed om in gezelschap te gaan — 
mijn hoed is te danig liederlijk. Niemand van den beschaafden stand passe dit w. op zich 
zelven of zijns gelijke toe.  
LIEVERS, bijw.; liever.  
LIJN (E.); regel: schrijf een paar lijntjes. Men trekt lijnen, men schrijft regels.  
LIK; spreekw.: aan de lik; aan den drank of aan de fep.  
LOER-SCHEP-OP; klaplooper, tafelschuimer. Vergel. opscheppen.  
LOOPEN; dit w. voor wandelen te gebruiken, heeft, dunkt mij, iets onbeschaafds. Met het 
bijw. hard, wordt het als zamengest. wkw. gebruikt, en hoort men: ik hardloop, in plaats van 
ik loop hard, bij het gehardloop! enz.  
 
 
MÁKÉREN (manquer): wat makeer die huis? Wat scheelt er aan dat huis.  
MAKROL (zeker gebak); makron, bij intrekking van het F. macaron.  
MAMMA: zeg mamá. Verg. páppa.  
MANÉL; jasje. Mogelijk is het oorspronkelijk een Manilla rok, gelijk men Manilla hoeden enz. 
heeft.  
MANGELS; keelklieren, ook wel amandelen genaamd.  
MANSKEREL; een man, maar veelal met de bijkomende bet. van ruwheid.  
MARTEVAAN of martevaam; watervat tot huisgebruik, stande.  
MASKIE; al is het ook maskie is ik ziek, ik wil niet t’ huis blij nie, al ben ik ook ziek, ik wil niet 
te huis blijven. Zamentr. uit het mag geschiên.  
MATERS, mrv. van maat: ik is nie van jou maters nie; ik ben niet van uws gelijken. 
MEESTERGOED; medicijnen.  
 
[XVIII] 
 
MEETING (E.); bijeenkomst of vergadering.  
MEMME; min of voedster. Met deze benaming spreken kinderen, zoo wel als volwassenen, 
hunne min of gewezen min aan.  

                                                      
10 [Elcie Edouard Léon Mellema, (1544-1622) een in Antwerpen wonende Fries, publiceerde 
onder meer Den schat der Duytscher tale met de verklaringe in Francoys (1618; herdrukt tot 
in 1641).]  

11 [Changuion zal hier verwijzen naar een van de talloze heruitgaven van de Dictionnaire de 
l'Académie Française (oorspr. 1694).] 

12 [Louis Chambaud (??-1776) was de auteur van onder meer een Nouveau dictionnaire 
François-Anglois, et Anglois-François.: Contenant la signification et les differens usages des 
mots uit 1776. Van ‘Lewis Chambaud’ is ook een Tresor de langue françoise et angloise 
(Den Haag 1798 en 1799) bekend.]  

13 [Mogelijk doelt Changuion hier op de Dictionnaire universel de la langue française, avec le 
latin et les étymologies, extrait comparatif, concordance, critique et supplément de tous les 
dictionnaires français van Pierre-Claude-Victoire Boiste (1765-1824) uit 1800, die vele 
heruitgaven kende en waarvan in 1835 een nieuwe uitgave was verschenen.]  
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MENSCH, in de zegging van een mensch, in plaats van men: een mensch kannie verdragen 
nie; men kan het niet verdragen.  
MERTE of merting; myrte.  
MODDRAS; modder of slijk.  
MOEG; moede of moe.  
MOS of mus; immers: ik weet mos wat ik doe.  
MOTJE; tante, verkleinw. van moei.  
MOVÉREN; tergen: jij moveer maar voor mijn! ..... gij moet mij maar tergen, dan ......  
 
 
NEGOTIE-WINKEL; zoo heet elke winkel waar men stukgoederen bij de el uitvent, 
benevens al hetgeen tot kleeding behoort.  
NEMEN, in de zegging een wandeling nemen, is navolging van het E., men zegt een 
wandeling maken of doen.  
NOIJ, mrv. noijs; jufvrouw. Het verkleinw. is nonna.  
NOORDKAPER: algemeene benaming van den walvisch. Als bijv. komt dit w. voor in 
noordkaper-knoopen, d.i. knoopen van walvisch been.  
 
 
OBJECTIE (objection); tegenwerping: Ik heb geen objectie; ik heb er niet tegen.  
OEST (oud H.); oogst.  
ONDER; als bijw. altijd waar men in Holl. beneden zou zeggen.  
ONDERBAATJE; vestje. Verg. baatje.  
ONDERDEUR: spreekw. over de onderdeur kijken. Dit wordt van meisjes gezegd, die de 
kinderschoenen uitgetrokken hebben, en in aanmerking beginnen te komen.  
ONDERSTE BOVEN; ontsteld. 
ONGEVOELLOOS; gevoelloos. On en loos zijn van gelijke beteekenis. Dat men on dikwijls 
misbruikt, is mij gebleken; men schijnt er, geen ontkennende kracht aan toe te schrijven; 
onverschillig beteekent bij sommigen verschillend, en ontwijfelbaar is twijfelachtig.  
ONTSTOKEN; verstoken of beroofd. Ontstoken is het E. inflamed.  
 
[XIX] 
 
ONVERTOGEN; (oud H.); onbetamend: onvertogen woorden.  
OORLAM; slim, geslepen, het tegenovergestelde van baar. 
OORWAKS (H.D.); muilpeer of oorveeg.  
OP, spreekw.: die wijn is op: navolging van het E. the wine is up, d.i. de wijn gist of werkt. 
OPGESTOKEN; verkeerdelijk voor opgestookt, van opstoken, d.i. aanhitzen.  
OPKOGELEN; met klein geweer uit eene schuilplaats opjagen.  
OPSCHEPPEN; opdisschen of opgeven: er is opgeschept, het eten is op tafel.  
OPSTOPPER; een die vogels enz. opzet voor eene verzameling.  
OPTELLEN; oprapen of opnemen. Tellen is klankverwisseling voor tillen; maar tillen is 
alleen van zware lasten gebruikelijk; terwijl het Kaapsche optellen zelfs van de kleinste 
voorwerpen gezegd wordt, b.v.; tel die speld op.  
ORLEMENTEN (ornamenten); snuisterijen.  
OTJE (in de kinderspr.); een varken.  
OUWELAP; een penny.  
OVERIGHEID; overheid. Hetgeen te veel is wordt gezegd overig te zijn; het is dus niet 
vleijend wanneer men de overheid zoo noemt.  
OVERENTOVER; dat is over ende over; tot den rand toe, te boorde of ook wel borende vol. 
Dit laatste, door W[eiland] afgekeurd, behoort tot de gemeenzame spraak   
 
 
 
PAAIBOELIE: bullebak. Met dit w. maakt men kinderen bang, gelijk bij ons met Heintje Pik.  
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PAD; niet alleen een voetweg maar elke weg. Zamenstellingen zijn wagenpad, ompad enz.  
PADKOST; zie op kost.  
PADDAK; zie krikvorsch. Tusschen padde en kikvorsch maakt men geen onderscheid. 
PAMPOEN; pompoen.  
PAMPOENTJES; gezwollen keelklieren. Verg. mangels.  
PAPPA; papá. Verg. mama.  
PAPPELELLEKOORTS; boertige benaming van denkbeeldige ziekte van kinderen.  
PARMENTORIG; stijfhoofdig, eigenzinnig. Het w. schijnt uit peremtoir verbasterd.  
 
[XX] 
   
PARTICULIER (E.); hij is er particulier op, hij is er op gesteld, maakt er werk van.  
PEEG; iemand aan de peeg houden, gedurig tot een of ander werk inspannen.  
PENSEN; als mrv. van penny, in plaats van pence. 
PIET, in zamenst. ouwe piet, oude wijn.  
PIERINKIE; theeschoteltje of bordje.  
PIK; pik in het zwart gekleed, in plaats van in pikzwart. Verg. spier in ’t wit.  
POESKOP; zekere soort van walvisch, waarschijnlijk de sperm-whale der Engelschen. Ook 
een os zonder hoornen, of wiens horens langs den kop af naar den bek gebogen zijn.  
POESPAS; jammerlijk gekneusd en verbrijzeld: ik heb een slag met een hamer op mijne 
hand gekregen en nu is mijn duim poespas.  
POLICEMAN (E.); diender, of dienaar der policie.  
PONY (E.); hitje.  
POOT: poot aan spelen, gemeene spreekw. voor de handen uit de mouw steken.  
PROP (H.D.) kurk van een flesch. 
 
 
RAAISLAG; de daad van raden: ik ben er met een raaislag zoo lekker achter gekomen. In 
het Holl. zegt men ook naar iets slaan, d.i. los weg naar iets raden.  
RAPS (E. rap); een tik, een vlugtige slag.  
RASPEL; rasp. Verg. gespel.  
REGT: ik ben regt, naar het E.: I am right, voor ik heb gelijk.  
REG REG; in goeden ernst; Het tegenovergestelde is tjakki tjakki. Hij maak geen spulletjes, 
maar hij sla reg reg. 
REMMEN; een rijtuig bij het afrijden van eene hoogte tegenhouden. Dit geschiedt door het 
achterste paar ossen of paarden in een span, die daarop geleerd worden en meer geld 
waard zijn dan andere. Oneigentlijk zegt men, dat iemand aan iets remt, wanneer hij het niet 
wil loslaten.  
REMKETTING; een ketting waarvan men zich op steile plaatsen bedient, om een of meer 
wielen van een rijtuig vast te zetten. Het H.D. zegt Hemmkette en Hemmschuh, het E. 
trigger, d.i. trekker.  
RESPEKT; ik heb respekt voor spinnekoppen, is een Germanismus voor ik ben er bang 
voor.  
 
[XXI]  
 
RISPES; rupsen.   
ROBBEDOE; een meisje of vrouw, die ruw en sterk is, wie niets deert of let. Het Holl. 
ijzervarken, is te onbeschaafd om het er voor in de plaats te stellen.  
ROEIJER; riem: mijn roeijer is gebroken. De roeijer is de man, en de riem het werktuig.  
RÓMAN, door verplaatsing van den klemtoon voor román, is dubbel bespottelijk, omdat men 
aan de Kaap een visch heeft die róman heet.  
RUGGENS, als mrv. van rug-; heuvelreeksen.  
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SAFE (E.); vuurvaste bergplaats, wulftvertrek.  
SAMBOK; zekere soort van karwats, uit de huid van een zeekoe gesneden.  
SAMBREEL; parapluie of regenscherm.  
SAROET of seroet; segaar.  
SCHACHERIJ; kroeg.  
SCHALTEN EN WALTEN (H.D.); naar goeddunken handelen.  
SCHAWACHTER; schaapwachter, herder.  
SCHEEF: hij is scheef of schief is hij, zegt men tergender wijs, gelijk in Holl.: hij kijkt op zijn 
neus.  
SCHEMPEN; schimpen.  
SCHENDEREN; verlenging van schenden: den Sabbat schenderen.  
SCHERPIOEN; schorpioen.  
SCHETS; wenk: geef mij maar een schets wanneer ik u best gelegen kom.  
SCHIETROER; jagtgeweer.  
SCHILDER; zoo noemt men niet alleen den kunstenaar, maar ook den ambachtsman, die in 
Holl. verwer heet.  
SCHINDLOEDER, in de spreekw.: Schindloeder met iemand spelen; iemand in het minst 
niet ontzien; hem behandelen, gelijk men zegt, als oud vuil. Eigentlijk is een schindloeder 
een dier dat aan den vilder (voorheen schinder) vervallen is, en waar ieder kwade jongen, 
ongestraft, zijne baldadigheid aan uitoefent. Dat de spreekw. niet zeer beschaafd is, behoeft 
wel niet gezegd te worden.  
SCHOENLAPPER; vlinder of kapel, zonder onderscheid.  
SCHOEREKELEN; bekijven, en dat wel op eene onzachte en vernederende wijs.  
SCHOFT; volgens B[ilderdijk] schoft, schaft of schacht, verpoozing [XXII] van de werkdienst, 
en zoo verdeeling van den werktijd, van schaven, loopen. — Het zij van schaven, dat ons in 
dien zin onbekend is, of van schuiven, aan de Kaap is het de benaming van den afstand, 
dien men met een span paarden of ossen achteréén aflegt.  
SCHOON; geheel: ik heb het schoon vergeten. In Holl. zegt men glad vergeten.  
SCHOONDER, als positivus, in schoonder pret, is oud Hollandsch.  
SCHOPPEMAAI of schoppelemaai; schommel of schop. Het laatste gedeelte des woords is 
het oude meijen, zich vermeijen, d.i. vermaken, dus zoo veel als schommelvermaak.  
SCHULDEN, wkw.; schuldig zijn: jij schuld mij bajan geld, gij zijt mij veel geld schuldig.  
SETTELAAR (E. settler); aanbouwer. You Settelaar, is een scheldnaam voor elken 
havenloozen landlooper.  
SEUR; mijnheer. Ouwe seur is de heer des huizes en seurtje of klein-seur, de zoon of jonge 
heer.  
SIES! uitroep van afkeuring; foei! — Het is de fluitletter met verontwaardiging tusschen de 
tanden doorgedreven, en het woord is veel nadrukkelijker dan ons foei!  
SLAG: nog een slag (encore un coup); nog eens,  
SLAMS; afkorting voor Islams of islamietisch.  
SLAMMERT; een Islamiet.  
SLIM; schrander.  
SMEERKANIS; vuilik. Het laatste gedeelte schijnt wel het Lat. canis, hond.  
SMEERWINKEL; komenij of kruidenierswinkel.  
SOLDADEN; soldaten. Zoo ook graden voor graten.  
SOP; soep.  
SOPKOM; soepterine.  
SPAANSCH-SPEK, mrv. Spaansch-spekken; meloen.  
SPAT; blaasroer.  
SPAT; spreekw.: spat zetten, op den loop gaan. Verg. drukken.  
SPEK: voor spek en boontjes loopen; niet in tel zijn.  
SPIER: spier in ’t wit gekleed: in het spierwit. Verg. pik in het zwart.  
SPIOEN; spion of bespieder.  
SPOCHTEN; pronken: hij spocht met zijn mooije huis. Het is intensivum van pogchen.  
SPOT: voor spot of verspot zijn; bespottelijk, tot spot.  
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STAATSIE (E. station); zendelings staatsie, zendelingspost.  
 
[XXIII]  
 
STAMPEN; stompen, hetgeen met vuist of elleboog geschiedt; want men stampt met de 
voeten, en de beweging is daarbij nederwaarts, gelijk van den stamper in eenen vijzel. Ik 
stamp mijn kop aan de deur; zeg ik stoot mijn hoofd.   
STAMP: stomp of stoot.  
STANDER; olie en azijn stelletje, E. cruetstand.  
STELLETJE; stilletje, zeker meubel voor de binnenkamer, van het bijv. stil.  
STEKEN; in de spreekw. der Hottentotten: een dop steken, voor een borrel drinken. In de 
wagenpad steken; wegjagen.  
STEVELS (H.D.); laarzen. In Holl. denkt men bij het w. stevels (van stijf) aan kurassiers 
laarzen; maar hier spreekt men zelfs van vrouwe steveltjes.  
STIJF AAN, bijw.; gedurig.  
STRANDJUT; zeker slag van wolven, die zich langs het strand ophouden.  
STROPS (E). Riempjes aan de broekpijpen, die in Holl. met het Fr. w. souspieds worden 
genoemd.  
STUKJES: stukjes draaijen; op andere plaatsen gaan dan men voorgeeft. Dit wordt gezegd 
van kinderen die, naar kerk of naar de school gezonden, elders gaan om te spelen.  
SUIKERBROOD; zeker gebak: tulband.  
STUTTEN: iemands geboden stutten, zeg stuiten of schutten. Dit laatste wordt eigentlijk van 
water gezegd dat door een schot of beschutsel in zijn’ loop gestuit wordt: van daar een 
schutsluis, en de spreekw.: ik zal er een schotje voor schieten, d.i. ik zal het beletten.  

 
TABBERT; japon, vrouwekleed: kindertabbertje, jurkje.  
TAFELGOED; tafelgoed wasschen; vaten wasschen. In Holl. verstaat men door tafelgoed 
tafellinnen.  
TAMAAI; zeer groot: die man het een tamaai neus.  
TAMMELETJE (F. tablette); suikertafeltje, eene soort van borstplaat.  
TATA; (in de spraak der kleurlingen); vader. Het O. Holl. zegt tate.  
TAUXEREN; taxeren. De u is in dit w. lang verouderd.  
TEGEN; in vergelijking van: zij is blank tegen mij. 
TEMPEL (E.); de slaap van het hoofd.  
TENDER (E.); aanbieding, of aanneming, de prijs waarvoor men eenig werk aanneemt.  
 
[XXIV]   
 
TENDEREN (to tender); aannemen, eene aanbieding inzenden: laten tenderen of om 
tenders vragen, is aan den minstbiedende aanbesteden.  
THEEWATER; een kopje theewater drinken, in plaats van een kopje thee.  
TITTEL; titel, eernaam.  
TJAKKI TJAKKI; om den schijn, kwansuis: hij is tjakki tjakki ziek.  
TJOEP; stil, tot zwijgen gebragt: hij was zoo maar tjoep van de plek af; hij had niets meer in 
te brengen.  
TJOERANG; onregt: jij maak tjoerang; gij speelt valsch.  
TOE, als bijv. nmw.; met toeë oogen, met gesloten oogen.  
TOLTOL SPELEN; met de tol spelen.  
TRANSEER-MES (trancher, E.); voorsnijmes.  
TRANSEREN; dresseren: mijn paerd is niet goed geleer nie, hij het een slechte 
transeermeester gehad.  
TRAP DER JEUGD (welbekend schoolboek); spreekw.: hij ziet er uit als een gescheurde 
Trap der Jeugd; havenloos en ongedaan, het Holl. zegt alsof hij van den galg gedropen is.  
TREKKEN: trek jou pad; loop heen. 
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TREK; een slag; geef hem een paar trekken.  
TRES (H.D.); galon, belegsel van een kleed of hoed.  
TRONK; gevangenhuis.  
TROP; troep: een trop menschen, menigte; trop schapen, kudde.  
 
 
UITEREN; (E. to utter); uiten.  
UITGEDORST; uitgedost, opgesierd.  
UITHALEN; het uitweiden van geschoten wild.  
UITPIKKEN (to pick out); uitkippen. Pikken doen de vogels.  
UITPIETSEN (H.D.); afrossen, doorhalen.  
UITTREKKEN (zich); uitkleeden. Dit is O. Holl. Zie Jez. xxxii. 11.  
UITWAAIJEN: ik het mit hom nix uit te waaij’ nie; ik heb geen boodschap met hem.  
 
 
VADERLANDSCH; zoo heet bij den buitenman al wat van de Nederlanden komt, b.v.: een 
vaderlandsche koe, vaderl. drank, d.i.: jenever. Een Hollander heet een vaderlandsche 
kerel, in tegenoverstelling van een Kaapsche kind, hoewel de laatste misschien een hoofd 
grooter is dan de eerste.  
 
[XXV]  
 
VALLEN: in de kraam vallen. Zie op kraam. 
VARK; varken.  
VATTEN; nemen; vat zoo een koekje. Verg. afvatten.  
VEELS, in den gewonen heilwensch VEELS GELUK, is het H.D. Vieles Glück. Zeg veel  
geluks of kort af veel geluk.  
VEL (van een boek); omslag.  
VELLEKIJKER; bedorven uitspr. van verrekijker.  
VELLEN; villen, de huid afstroopen.  
VENDUTIE; vendu of verkooping.  
VERERGEN  (zich); zich ergeren: ik vererg mij.  
VERGELIJKENEN; vergelijken.  
VERKNORSING: in de verknorsing zijn. d.i. in de knel of in de benaauwdheid.  
VERMAKEN; deren: hij kan mijn nix vermaken; hij kan mij geen kwaad doen.  
VERNIBBELEN (zich); zich schromelijk ergeren, zonder het te doen blijken.  
VERNIELEN, als onz. wkw.: mijn goed verniel van de regen, zeg bederft.  
VINGERGOED; verbastering voor vingerhoed.  
VLEI: dit w. schijnt uit vallei zamengetrokken, en beteekent eene groote plas stilstaand 
water.  
VOELEN: ik voel koud, warm, pleizierig enz. (I feel cold); ik gevoel mij koud.  
VOOR: over dit w. verg. § 275.  
VLEKKEN; waarschijnlijk vlak maken, gelijk pletten plat maken is. Dit w. is meest van visch 
gebruikelijk en beteekent open snijden en schoon maken; men zegt ook een vinger open 
vlekken.  
VREKKEN; misschien voor wrekken, als wortel van het zelfst; wrak: mijn paard is gevrekt, 
omgekomen, gekrepeerd. Het H.D. heeft in dien zin verrecken, dat door Adelung14 verklaard 
wordt: de leden van zich strekken als in den dood.  
 
 
                                                      
14 [Johann Christoph Adelung (1732-1806) was de auteur van het door Changuion 
geraadpleegde vijfdelige Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuch 
der Hochdeutschen Mundart (1774-1786, 1793-18012).]   
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WAGENPAD; rijweg. Verg. steken.  
WATERLEMOEN; blijkbare omzetting voor watermeloen.  
WAT: voor wat doet hij dat? Waarom of waarvoor.  
WERTSCHAFTEN; huiselijke drukte hebben: zij heeft den ganschen dag te wertschaften. In 
het O. Holl. is weertschaft een gastmaal, en daar is nog al drukte meê gepaard.  
WIJS: jij is al te wijs (Verg. § 292.)  
 
[XXVI]  
 
WINTERSEN, mrv. van winter: Ik draag die stevels al twee wintersen.  
WINTERSCH, in de zamenst. wintersche handen; winterhanden.  
 
 
ZAAM of ZAAMZAAM; mede: ik ga zaam, ga jij ook meê zaam? Dit is het H.D. samt en mit 
samt.  
ZEER; iemand zeer maken; zeer doen — zeer krijgen; zich bezeeren.  
ZEILGAREN; bindtouw.  
ZET of set (E. set); stel: een set menschen, juweelen enz. een theesetje, een theeservies.   
ZEUS’TEMA; systéma, stelsel.  
ZEVENEN; bedorven uitspraak voor zenuwen; de vrouw kreeg het op haar zevenen.  
ZIEN: ik heb niet veel van je gezien deze week; E. I have not seen much of you. Ik heb u 
niet veel gezien.  
ZIJBORD (Sideboard); schenktafel, buffet. 
ZIJN. Dit w. wordt gebruikt om den prijs uit te drukken van hetgeen men koopt of verkoopt, 
b.v.: A. Ik het snuif gekoop. — B. Hoeveel zijn? — A. Ouwelap zijn. Ook het eigendom: dit is 
mijn zijn, en dat is jou zijn; dit behoort mij en dat u.  
ZOE of soe: uitroep van verwondering of van vermoeidheid: zoe! wat een hitte!  
ZOLDER; zoodra men de trap op is komt men op zolder. Beneden is onder en boven heet 
op zolder. Zomers slaap ik onder en ’s winters op zolder. De huizen hebben doorgaans 
maar eene verdieping.  
ZONDENAAR; zondaar.   
ZONDER: hij gaat met zonder hoed op straat, waar met overtollig is.  
ZOO MAAR, of zoomerzoo; goedsmoeds, zonder reden: hij slaat voor mijn zoomerzoo. 
ZUCHTIG; ziekelijk.  
ZURE-LAMOENSAP: Hij laat er zure lamoensap onder loopen; hij ligt er de hand meê, 
neemt zijn zaken slof waar.  
ZWAVELTJE; bedorven uitspr. van zwaluwtje.  


