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Een pak uit Paarl 
 
In het vroege voorjaar van 1882 ontving de Amsterdamse taal- en letterkundige T.H. de Beer 
een pakketje boeken uit het Zuid-Afrikaanse dorp Paarl. Taco Hajo de Beer (1838-1923) was 
de volijverige redacteur van het pas opgerichte tijdschrift Onze Volkstaal, dat gewijd was aan 
de �studie der Nederlandsche tongvallen�. Het eerste nummer van dat blad was eind 1881 
verschenen en ook te Paarl had men met belangstelling van dat feit kennis genomen. Een 
�levendige briefwisseling� (De Beer) met enkele bewoners van die plaats volgde. De drukker-
uitgever D.F. du Toit, een van de oprichters van het Genootskap van Regte Afrikaners, 
stelde aan De Beer voor om Onze Volkstaal  te ruilen tegen het door hem uitgegeven blad 
Die Afrikaanse Patriot. Tevens was hij zo attent om aan De Beer �alle boeken en verslagen 
te zenden, die betrekking hebben op de Zuid-Afrikaansche Taalbeweging� (De Beer 1882: 
231). In zijn brief van 18 februari 1882 vertelde Du Toit ook nog dat er �reeds lang� het plan 
bestond om �een Woordenboek uit te geven en er is dan ook van enkele zijden wat aan de 
zaak gedaan, maar tot hiertoe niets uitgevoerd; zoodra er echter kans bestaat, �  wanneer 
de geschikte personen namelijk het werk ter hand kunnen nemen, zal het uitgevoerd 
worden�.2  
 De Beer bestudeerde het ontvangen materiaal aandachtig en concludeerde �dat men ten 
onrechte het Kaapsch ging afschilderen als eene soort brabbeltaal, dat ze toch onmogelijk 
zijn kon, zoolang de meer beschaafden in Transvaal even zuiver Nederlandsch schrijven als 
wij, Nederlanders zelf ja zelfs zuiverder, want men zal er niet stuiten op barbarismen van 
allerlei aard door domheid, luiheid of dwaze gemaaktheid deels bij ongeluk, deels met opzet 
in onze schrijftaal gedrongen� (De Beer 1882: 231).  
 In hetzelfde jaar rapporteerde hij uitvoerig over zijn bevindingen in Noord en Zuid, een 
taal- en letterkundig tijdschrift voor onderwijzers waarover hij zelf de scepter zwaaide. In z�n 
artikel �Het Nederlandsch in Zuid-Afrika�, gedagtekend 31 juli 1882, drukte De Beer ter 
illustratie ook een �proeve van Transvaalsch� af. Het was een korte, amusante impressie 
door een jonge Afrikaner, Georg geheten, van een bezoek aan Londen � �Die hoofdstad 
van England, die Hoofdstad van di Britse Ryk, die Hoofdstad van byna di hele wereld! Wie 
sal hom beskrywe?�. Het kan haast niet anders of dit (fictieve?) reisverhaal, gedateerd 
�Maart 29, 1882�, heeft in een ander pakket uit Paarl gezeten, dat Du Toit op 22 mei naar 
Amsterdam had opgestuurd. Maar er zat nog meer in.   
 De Beer had nummers van een drietal door hem geredigeerde bladen naar Paarl 
gestuurd, bij wijze van presentexemplaar. Du Toit was er erkentelijk voor, zou ruilexemplaren 
van zijn publicaties naar Amsterdam sturen, zo beloofde hij, maar hij benadrukte wel de 
beperkte mogelijkheden van zijn uitgeverij. In zijn brief van 22 mei 1882 maakt hij een voor 
lexicografen interessante opmerking:  
 

Van meer belang voor U en ons, is de medewerking van den heer A. 
Pannevis, van wien ik het genoegen heb U een eigenhandig schrijven in te 

                     
1 Met dank aan Eep Francken, Ingrid Glorie, Mart van Lieburg, Gerrit Schutte en Nicoline van der Sijs 
voor aanvullingen en correcties. Thomas Csanády was zo vriendelijk om me kopieën te bezorgen van 
brieven uit de nalatenschap van Hugo Schuchardt, die bewaard wordt in de UB Graz. Het eerste artikel 
over de contacten van De Beer met in Zuid-Afrika werkzame lexicografen staat in een vorige aflevering 
van Trefwoord.  
2 De brieven van D.F. du Toit aan Taco de Beer zijn te vinden in de UB Leiden onder signatuur Ltk 1721.  
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sluiten, en per Boekpost eene eers[t]e bijdrage voor uw tijdschrift �Onze 
Volkstaal� te zenden. De heer P. is een geboren Hollander, een 
welopgevoed en ontwikkeld man. Het idee om de Afrikaansche spreektaal 
tot schrijftaal te verheffen, is oorspronkelijk van hem, hoewel hij liefs[t] niet 
als zoodanig wil bekend zijn. Hij heeft een belangrijk aantal Afr. woorden 
spreuken, uitdrukkingen spreekwoorden enz verzameld, gedurende zijn 
verblijf in Zuid-Afrika en zet zijne aanteekeningen steeds voort. Hij is 
derhalve de eenige, mij bekende persoon, die op het oogenblik de hand kan 
leenen aan het daarstellen van een woordenboekske, dat later tot een 
woordenboek kan aangroeien. En daartoe is hij bereid het zijne bij te 
dragen, voorzoover zijn physiek gestel, te zwak voor zijn geestvermogen, 
zulks veroorlooft.  

 
Vervolgens informeerde Du Toit naar de kosten van maar liefst 1000 ingebonden 
overdrukken van het stuk van Pannevis en voegde eraan toe: �een 100 tal ex. zouden we 
gaarne met blank papier doorschoten hebben voor verdere aanvullingen�. Een ambitieus 
plan, waarvan allemaal niets terecht zou komen.  
 Wie was de man die door Du Toit gezien werd als de samensteller van een toekomstig 
Afrikaans woordenboek? Ik veroorloof me een korte introductie tot leven en werk van �dr.� 
Arnoldus Pannevis, wel de �vader van die Afrikaanse taal� genoemd (cf. P.J. Nienaber 1968). 
Op enkele punten kan ik het in de literatuur bestaande beeld aanvullen.   
 
 
Arnoldus Pannevis (1838-1884) 
 

�Pannevis was [...] in baie opsigte �n abnormale persoonlikheid, en 
meermale soek �n mens tevergeefs na �n redelike verklaring vir sy 
handelwyze� (J. du P. Scholtz 1965: 200).  

 
Arnoldus Pannevis werd op 16 februari 1838 geboren in 
Ouderkerk aan den IJssel, waar zijn vader, Willem 
Pannevis (1803-1849), genees-, heel- en verloskundige 
was; nog in 1881 zou Arnoldus een artikel publiceren 
over het dialect van z�n geboorteplaats. Op 1 september 
1855 werd hij ingeschreven bij �s-Rijkskweekschool voor 
Militaire Geneeskundigen te Utrecht, een van de niet-
academische opleidingsinstituten van de negentiende 
eeuw (Van Lieburg 1988b: 129). Zijn oudere broer 
Willem (1836-1876) was het jaar daarvoor bij die school 
ingeschreven en zijn jongere broer Marinus Cornelis 
(1840-1870) zou in 1858 volgen.3 Het onderwijs op deze 
�pillenschool� was straf, militairement georganiseerd en in 
verband met de hoge studiekosten was de 
opleidingsduur tot vier jaar beperkt. Na met succes 
examen te hebben afgelegd werd Arnoldus op 1 

augustus 1859 aangesteld als officier van gezondheid derde klasse bij de Koninklijke 
Nederlandsche Zeemacht (cf. Van Lieburg 1988b: 170-171).4 In die functie diende hij tot 1 
maart 1861. Een vroege Slauerhoff is de dichtende Pannevis nooit geworden, want op 31 

                     
3 Misschien is het wel een van deze broers geweest die, op Java overleden, op zekere nacht aan Arnoldus 
verschenen is, een voorval dat hem danig uit zijn evenwicht schijnt te hebben gebracht (Nienaber 1968: 9).  
4 Net zo min dus als zijn vader was Arnoldus universitair opgeleid. Van Lieburg (1988a: 82) vergelijkt het 
niveau van officier van gezondheid derde klasse met dat van een plattelandsheelmeester.   
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oktober 1861 werd hij ontslagen op grond van het feit �dat zijn zielstoestand hem ongeschikt 
maakt, om in zijne betrekking aan boord te dienen� (Nienaber 1968: 5).  
 Pannevis besloot daarna om in Utrecht klassieke talen te gaan studeren. Een van zijn 
hoogleraren was de classicus Simon Karsten (1802-1864), een late navolger van de 
achttiende-eeuwse Nederlandse �Schola Hemsterhusiana�, maar ook iemand die zich in de 
toen sterk opkomende historische taalstudie had ingewerkt. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
Pannevis ook colleges gevolgd heeft bij de Utrechtse hoogleraar Nederlands en 
geschiedenis Willem G. Brill (1811-1896), de vader van Johannes Brill (1842-1924). Deze 
laatste, classicus en taalgeleerde,5  was vanaf 1873 rector van het Grey Kollege te 
Bloemfontein. Johannes Brill en Arnoldus Pannevis zijn een aantal jaren studiegenoten 
geweest en ze zijn beiden op interessante wijze betrokken geweest bij de opkomst van het 
Afrikaans als standaardtaal. 
 Tijdens zijn Utrechtse studietijd schreef Pannevis een uitvoerig artikel over Shakespeare 
en �de hedendaagsche Nederlandsche uitgaven en vertalingen�. Het wilde een kritische 
bijdrage zijn �tot de kennis van dichter en dichtkunst�. Het stuk werd geaccepteerd door De 
Gids, maar toen het te lang in de redactionele lade bleef liggen, zo deelt Pannevis mee, gaf 
hij het na de zomer van 1863 zelf maar uit. Een gedeelte ervan is onlangs in het Engels 
verschenen; de vertaler achtte Pannevis� bijdrage �unique in the mid-nineteenth-century 
Dutch context� en noemde diens aanpak �refreshing� (Schoneveld 2003: 123). Eerder al had 
Leek geconstateerd dat Pannevis in deze als �vooruitstrevend� mag gelden en dat zijn 
inzichten �scherp en uitstekend beredeneerd� waren. Maar z�n oordeel was �onevenwichtig�: 
het lijkt gestuurd te zijn door een �fanatieke behoefte� om de reputatie aan te tasten van een 
prominente Shakespearevertaler, de Utrechtse hoogleraar wijsbegeerte C.W. Opzoomer 
(1821-1894). Het is jammer, zo concludeert Leek (1988: 115), �dat een duistere persoonlijke 
rancune deze potentieel belangwekkende criticus de mogelijkheid heeft ontnomen om bij te 
dragen tot een genuanceerd begrip van de betrekkelijke verdiensten van Shakespeares 
vroege Nederlandse pleitbezorgers bij zijn tijdgenoten�. Ik vermoed dat deze rancune onder 
meer te maken had met kwesties die op godsdienstig vlak lagen.6  
 Hoe dit ook zij, op 13 januari 1864 legde Pannevis het kandidaatsexamen in de letteren 
af;7 gepromoveerd is hij nooit. Als men hem in Zuid-Afrika �dr. Pannevis� noemt, slaat dat 
wellicht op het feit dat hij als voormalig officier van gezondheid daar als �dokter� werd 
betiteld.8 In haar geromantiseerde versie van Pannevis� levensverhaal bijvoorbeeld laat Anna 

                     
5 J. Brill studeerde in de jaren 1859-1867 klassieke talen te Utrecht, waar hij in 1867 cum laude 
promoveerde. Hij publiceerde onder meer Over de classificatie der talen (1868) en een Beknopte Nederlandsche 
spraakkunst voor schoolgebruik in Zuid-Afrika (1876). In zijn theoretische geschriften blijkt hij sterk beïnvloed 
door de inzichten van de toentertijd buitengewoon populaire Duits-Engelse linguïst Max Müller 
(1823-1900). De Oostenrijkse taalgeleerde Hugo Schuchardt informeerde in juli 1882 bij Brill naar 
gegevens over het Afrikaans, in de veronderstelling dat deze bezig was met het schrijven van een Kaaps-
Hollandse spraakkunst. Zie onder meer de brief van Brill aan Schuchardt d.d. 23 augustus 1882 (UB Graz, 
Nachlass-Sammlung Schuchardt; met dank aan Mag. Thomas Csanády, Graz).  
6 De wijsgeer, jurist en godgeleerde Opzoomer was een van de voormannen van de moderne protestantse 
theologie in Nederland. De orthodoxe Pannevis, die in een geloofscrisis had verkeerd (cf. Nienaber 1968: 
10), publiceerde een 28 pagina’s tellende brochure contra de Utrechtse hoogleraar, getiteld Een ernstig woord 
over C.W. Opzoomer en zijn werk “Nog eens: Oud of Nieuw” en den geest des tijds (Utrecht 1866).  
7 Aldus Nienaber 1968: 5. Merk op dat over “Arnold Pannevis e p[ago] Ouderkerk a/d Ysssel, L.” in het 
Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae MDCXXXVI - MDCCCLXXXVI (Utrecht 1886) op 10 mei 
1864 wordt genoteerd:  “medicus militaris, examen admissionis in hac Academia subiit”; verder komt zijn 
naam in het Album niet voor. Zijn broer Nicolaas Hermanus (cf. Nienaber 1968: 9), een leerling van het 
Utrechts gymnasium, werd op 22 september 1863 voor het eerst als student theologie ingeschreven.   
8 Cf. WAT s.v. ‘dokter’. Cf. ook Carstens 2003: 177. 
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S. du Raan (1975) �dokter Pannevis� in Kaapstad �doktor Changuion� ontmoeten, de Leidse 
doctor h.c. die daar aan het Athenaeum onder meer Nederlands doceerde.9 
 Pannevis� vertrek naar Zuid-Afrika, waar hij op 11 juli 1866 arriveerde, was naar men zegt 
de vervulling van een jeugdwens. In tegenstelling tot zijn leven in Nederland zijn Pannevis� 
Afrikaanse jaren redelijk gedocumenteerd beschreven. Hij was een �senuweelyer� (Nienaber 
1968: 9) met een zwakke gezondheid, die zich niet lang aan één plaats kon binden. 
Schrijvend, dichtend en onderwijzend trok hij rond. Zo was hij onder meer korte tijd (1875-
1877) �Praeceptor in de Oude Talen� aan het gymnasium te Paarl; in 1882 was hij 
onderwijzer aan de Gedenkschool der Hugenooten te Dal Jospahat. Z�n laatste levensjaren 
bracht hij door in de omgeving van Paarl en Wellington, waar hij jonge kinderen �de eerste 
beginselen van het onderwijs� bijbracht; �alsof dat zijn levenstaak ware�, zo schreef een 
goede vriend niet lang na Pannevis� overlijden (Nienaber 1968: 8). Arnoldus Pannevis 
overleed onverwachts, op donderdag 14 augustus 1884. De volgende dag al werd hij te 
Paarl begraven. Zijn bibliotheek is te bezichtigen in het Afrikaanse Taalmuseum, dat in die 
plaats gevestigd is.10          
 In Paarl had hij (privé-)les gegeven aan Stephanus Jacobus du Toit (1847-1911), wie hij 
de �eerste liefde voor de Afrikaanse taal� bijbracht, en niet zonder succes: zijn leerling werd 
een gedreven voorvechter van het Afrikaans. Zo werd te Paarl op 14 augustus 1875 door 
een achttal personen het roemruchte Genootskap van Regte Afrikaners opgericht. S.J. du 
Toit was daarbij, en ook de latere uitgever D.F. du Toit. Maar Arnoldus Pannevis, die wel als 
wegbereider mag gelden, was �nie aanwesig nie� (du P. Scholtz 1975: 201); er bestaat 
�onsekerheid oor die rede vir Pannevis se afwesigheid�, schrijft Kannemeyer (1984: 51). 
Uiteraard werd hij lid, maar hij zegde op 15 september 1877 het lidmaatschap weer op. Hij 
verliet �die Perl�, zo schreef hij, omdat hij  van plan was �die stilte weer op te soek�. Aan zijn 
loyaliteit behoefde men niet te twijfelen: �So lank als ik lewe, hoop ik dit [sc. zijn trouw aan de 
Afrikaanse zaak] te kan toon; want mijn hart is voor die saak, en ik bid dagelijks dat die Heer 
dit mag segen en voorspoedig maak, en dat Hij alles wat daarvoor gedaan word, mag laat 
dien om tot Sijn eer die reg van die Afrikaanse nasie uit te werk en te verseker� (Nienaber 
1968: 14). Hoe dit ook zij, in het voorbericht tot het Patriot-woordeboek (1902) wordt 
Pannevis door S.J. du Toit gekarakteriseerd als �een fan di grootste taalgeleerdes wat Suid-
Afrika besoek het en wat di eerste stoot gegé het an di beweging om Afrikaans tot skryftaal 
te erken en te beoefen� (Du Toit 1902: v).11  
 Om op de brief van Du Toit terug te komen: dat Pannevis schriftelijk contact heeft gehad 
met Taco de Beer, blijkt niet alleen uit de eerder geciteerde brieven van D.F. du Toit.12 In het 
Volkstaalarchief bevindt zich ook een afdruk van een artikel uit Het Zuid-Afrikaansch 
Tijdschrift van november 1881, dat gewijd is aan het dialect van Ouderkerk aan den IJssel, 
                     
9 Du Raan (1975: 5) laat overigens Pannevis aan zijn vader meedelen dat hij besloten heeft om in Utrecht 
klassieke talen te gaan studeren. Een en ander moet zich in 1861 hebben afgespeeld —  maar vader 
Pannevis was al in 1849 overleden.  
10 “Pannevis se boekery, wat hier uitgestal word, is byna volledig”, staat te lezen in de brochure die gewijd 
is aan het Afrikaanse Taalmuseum (Kotzé 1977: [7]). De kurator, mw. B. Ekermans, was zo vriendelijk een 
inventaris van de boekerij van Pannevis te sturen. Ze berichtte me dat de aanwezige boeken als collectie 
geschonken waren aan het Museum, maar betwijfelde of dit wel de complete bibliotheek van Pannevis was 
(e-mail 5 december 2003). Op de lijst staan 38 titels, waaronder De Dichtwerken van Willem Bilderdijk 
(1856-1859).  
11 Op de taalkundige opvattingen van Pannevis hoop ik elders in te gaan. Zijn wat gecompliceerde relatie 
met het Genootskap van Regte Afrikaners laat ik hier buiten beschouwing.  
12 In reactie op een brief van 23 oktober 1882 schrijft Du Toit aan De Beer op 23 januari 1883: “De Heer 
Pannevis heb ik nog niet weer ontmoet; ik vertrouw echter dat gij reeds van hem zelf antwoord hebt. Van 
betaling schrijft hij niet, maar een honorarium, naar dat gij geven kunt, zal zeker met dank ontvangen en 
aangenomen worden”.   
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de geboorteplaats van Pannevis. Onder het stuk, dat getekend is met �P�, schrijft Pannevis: 
�Hierachter volgen nog eenige woorden die ik mij herinner, als bijzonder door uitspraak of 
beteekenis�. Drie blaadjes met Ouderkerkse woorden zijn in handschrift toegevoegd, aan het 
slot waarvan de auteur de �goedwillige lezer� erop wijst �dat ik dit alles uit de herinnering van 
voor ruim 30 jaren heb opgeteekend. Maar ik vertrouw dat het gegevene meer onvolledig 
dan onjuist is�.13   
 Intrigerender wellicht is het volgende. In een brief van 9 september 1885 aan Nicolaas 
Mansvelt attendeerde de Oostenrijkse taalkundige Hugo Schuchardt (1842-1927) de 
Stellenbosche professor erop dat in een prospectus van Onze Volkstaal uit februari 1884 
verscheidene artikelen over het Afrikaans stonden aangekondigd (ze waren �in 
Bereitschaft�), waaronder een tweetal bijdragen door ene �A.P. te Paarl�. Het lijkt me duidelijk 
wie er achter deze initialen schuilgaat.14 Dat er in de drie verschenen jaargangen van Onze 
Volkstaal (1882, 1885 en 1890) geen enkele bijdrage staat die getekend is met �A.P.�, is een 
kwestie die buiten het bestek van dit artikel valt.  
 
Over “Het Kaapsch-Hollandsch Taaleigen”  
 
Een van de doelstellingen van het Genootschap van Regte Afrikaners  was om tot een 
spraakkunst en een woordenboek te komen. In 1876 verscheen een beknopte spraakkunst 
onder de titel Eerste beginsels van di Afrikaanse taal; in 1882 kwam een tweede druk uit.15 
Een woordenboek zou langer op zich laten wachten.  
 Wat Du Toit in 1882 over Pannevis aan De Beer meedeelde  �  �Hij heeft een belangrijk 
aantal Afr. woorden spreuken, uitdrukkingen spreekwoorden enz verzameld, gedurende zijn 
verblijf in Zuid-Afrika en zet zijne aanteekeningen steeds voort� � , is geheel juist. Pannevis 
overleed echter, zoals gezegd, op 14 augustus 1884, zonder zijn lijst gepubliceerd te 
hebben. Het blijkt dat hij niet lang voor zijn dood daarover contact gehad heeft met Nicolaas 
Mansvelt (1852-1933), toentertijd hoogleraar aan het Victoria College in Stellenbosch, wiens 
Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon, met toelichtingen en opmerkingen 
betreffende land, volk en taal niet lang tevoren verschenen was (cf. Noordegraaf 2004). In 
een brief van 9 juni 1884 aan Pannevis merkte Mansvelt onder meer op:  
 

Daar �t U tot mijn leedwezen onmogelijk schijnt te zien [recte: zijn], U arbeid 
zelf te voltooien, zal ik gaarne de bouwstoffen, door U verzameld, overnemen 
om ze voor een mogelijke tweede uitgave van mijn Idioticon te verwerken. Met 
�t debiet hiervan gaat �t tot heden maar zwak; toch wil ik nog niet aan de zaak 
wanhopen [...].16 Van de voordeelen van de gehoopte tweede uitgave zal ik U 
natuurlijk gaarne �t U toekomend deel afstaan (Van der Merwe 1968: [vi]).  

 

                     
13 Dit stuk cum annexis (UBL Ltk 1229A no. 6) is “van oudsher” opgeborgen in een envelop en is niet 
afzonderlijk geregistreerd. Pannevis’ artikel staat vermeld in Meertens & Wander 1958: 267.  
14 In de prospectus van Onze Volkstaal worden 46 gereed liggende handschriften genoemd. Wat Pannevis 
betreft, gaat het om no. 32 “Bijdrage tot de kennis der taal van Zuid-Afrika” en no. 37, “Tweede Bijdrage 
voor  ’t Kaapsch”. In een brief aan Schuchardt d.d. 3 oktober 1885 schrijft Mansvelt naar aanleiding van 
deze aankondiging dat “der Herr A. Pannevis, von dem diese [sc. Arbeiten] sein müssen, [...] inzwischen 
gestorben [ist]” (UB Graz, Nachlass-Sammlung Schuchardt; met dank aan Mag. Thomas Csanády, Graz). 
No. 33 in de prospectus is “Het Kaapsch-Hollandsch Taaleigen, door N.” Zie ook Schuchardt 1885: 465-
466. 
15 Volgens de notulen van het Genootskap is Pannevis betrokken geweest bij het redigeren van (de eerste 
druk van) deze spraakkunst (cf. Kitzinger 1931: 28, Nienaber 1974: 4).  
16 Ingrid Glorie wees me erop dat Mansvelt het boek in eigen beheer heeft uitgegeven.  
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Wat is er met die �bouwstoffen� gebeurd? Weliswaar schreef Mansvelt in oktober 1885 aan  
Schuchardt dat Pannevis z�n grote collectie Kaapse woorden en uitdrukkingen �mir 
überlassen (hat)�, maar die �taamlik lywige versameling afrikanismes� (Malherbe) is na het 
overlijden van Pannevis blijkbaar toch terecht gekomen bij zijn oud-leerling ds. S.J. Toit, 
voorman van het Genootskap van Regte Afrikaners. D.F. Malherbe heeft omstreeks 1908 het 
manuscript zelf nog onder ogen gehad. Hij zegt er in 1924 dit over:  
 

Die Hs. self is onafgewerk; menige kopstuk verskyn sonder aanvullende 
aantekening, ook daar waar �n verklaring gebiedend was, terwyl meer as een 
aantekening onklaar bly lê het. Ook kom �n mens teë enkele aanvullinge in 
potlood in die handskrif van Ds. S. J. du Toit wat die versameling noukeurig 
gelees het by die samestelling van die Patriot-woordeboek [1902].17 Die vier 
eerste bladsye van die Hs. wat uit ongeveer 370 bladsye (7½ x 5 duim) 
bestaan, het verlore geraak. Ek herinner my nog dat by eerste kennismaking 
daarmee ongeveer 16 jaar gelede die hele eerste bladsy gehandel het oor die 
kindertaalwoord a  (Van der Merwe 1968: [vi]).  

 
De lijst van Pannevis is meer dan dertig jaar geleden door H.J.J.M. van der Merwe 
gepubliceerd in zijn Vroeë Afrikaanse woordelyste (1971). Naar de mening van Snyman 
(1977: 2001) getuigt Pannevis�  woordenlijst �van een scherpe geest en nauwkeurige 
waarneming�. Merk op dat de publicatie gebaseerd is op een afschrift dat indertijd door J.J. 
Smith, de eerste hoofdredacteur van Die Afrikaanse Woordeboek, gemaakt is van ��n 
manuskrip in Pannevis se eie handskrif�, hem ter hand gesteld door J.D. du Toit (Totius), de 
zoon van ds. S.J. du Toit. Ook Smith noteert: �Die eerste velletjie van vier bladsye het 
blykbaar verlore gegaan; en die woorde van abba tot afpluk is aanvullinge op bl. 4 van die 
verloren velletjie� (Van der Merwe 1971: 61).18  
 In het archief nu van Onze Volkstaal, dat berust op de Universiteitsbibliotheek Leiden,19 
bevindt zich een manuscript getiteld �Het Kaapsch-Hollandsch Taaleigen, voorgesteld in 
eene Alfabetische Lijst van woorden en uitdrukkingen in Zuid-Afrika in gebruik, en met 
grammatikale aanvullingen en toelichtingen voorzien�. Het telt elf pagina�s en bevat alleen de 
ruim 130 lemma�s van de letter A; op de laatste bladzijde vinden we onderaan de initialen 
�A.P�. Vergelijking met het door Van der Merwe gepubliceerde afschrift wijst uit dat De Beer 
op een gegeven moment de beschikking heeft gehad over een overigens ongedateerde 
versie van de volledige letter A uit de woordenlijst van Pannevis, en wel in diens eigen 
handschrift. Het is jammer dat er geen begeleidend schrijven bewaard is, zodat een aantal 
onduidelijkheden voorlopig nog blijft bestaan. Het stuk lijkt een afgerond specimen te zijn van 
de bewerking van één letter van een Kaaps-Hollands lexicon. Wellicht dat voortgezet 
archiefonderzoek helderheid verschaft. Al met al zijn de �verlore bladsye� hiermee nog niet 
herontdekt, maar ze kunnen nu in elk geval door een geïnteresseerde lexicograaf worden 
gereconstrueerd.  
 Vergelijking van het Leidse manuscript met de gepubliceerde apograaf laat zien dat die 
eerste bladzijden maar een bescheiden aantal �nieuwe� woorden opleveren. Een woord dat in 
de gepubliceerde versie niet voorkomt, is Arie. In het manuscript wordt daarvan opgemerkt: 
�Arie, naam van kleurlingen, zelden van blanken even als Arnols (Arnoldus)�. De lemma�s in 

                     
17 In z’n “Foorberig” tot het Patriot-woordeboek geeft S. J. du Toit (1902: v) inderdaad aan dat hij van 
Pannevis’ nagelaten lijst gebruik gemaakt heeft: “Intussen erken ons dat ons heel wat hulp gehad het fan 
uitfoerige antekeninge wat gekry is onder di nagelate geskrifte van o’erlede Mnr. A. Pannevis”. 
18 Over de provenance van het afschrift zie Van der Merwe 1968: [vi]. Voorzover mij bekend, is het 
volledige originele manuscript van Pannevis nog niet teruggevonden in Zuid-Afrikaanse archieven. 
19 De archiefstukken worden op de Leidse UB bewaard onder signatuur Ltk 1229 A (cf. Tempelaars 1995, 
104; Noordegraaf 2004).  
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de gepubliceerde versie zijn soms uitgebreider (maar zeker niet altijd). Ik geef een enkel 
voorbeeld. 
 
  (I) 
  Manuscript 
�   agtuur (acht uur), ontbijt. Agtuur eet, ontbijten. Vaak gebruikt men het Eng. 

breakfast 
  Afschrift 
�   agtuur, ontbijt. Dikwijls vervangen door het Engelsche breakfast (b.v. ik heb 

nog niet agtuur  
   geëet nie, ik heb nog niet ontbeten).    
 
  (II) 
  Manuscript 
   akkerboom (akerboom) en eikeboom worden door elkander gebezigd. 
  Afschrift 

 Akkerboom en eikeboom worden door elkander gebezigd. De Afrikaander is zeer 
geneigd om open en gesloten lettergrepen by �t uitspreken te verwisselen. Zoo 
spreekt men van Hamman den Agagiet (in Esther), maar van de familie Haman, die 
toch haren naam Hamman spelt. De invloed van het Engelsch is hier zeker niet te 
miskennen. 

 
  (III) 
  Manuscript 
�   anslaan (aanslaan), van het eerste schijnen der opkomende zon tegen de 

toppen der bergen gebruikt, b.v. die son slaat an Simonsberg an. Ook: uitbotten, 
uitspruiten, opkomen (van jong gewas), beslaan (van glazen), beginnen te roesten 
(van messen), enz.  

  Afschrift 
�     Anslaan. Dit wordt gebruikt van het eerste schijnen der opkomende zon 

tegen de bergen (b.v. die son slaat an Simonsberg an). Ook bezigt men het van het 
uitbotten des wijngaards (b.v. die wingerd slaat mooi an), en van het opkomen van 
alle jong gewas (b.v. die gesaaide slaat goed an) en van het uitspruiten van 
afgezaagde boomen. Ook zegt men: die roes slaat an in die koring, de roest begint 
zich in het koren te vertoonen, die mes slaat an, het mes begint te roesten, die glas 
is angeslaan, het glas is beslagen.  

 
  (IV) 
  Manuscript  
�   Annie, Antje, en thands meer dan dit gebruikt. 
  Afschrift 
�   Annie, meer en meer het verouderend Antje vervangend.  
 
  (V) 
  Manuscript   
�   asgaaihout, soort timmerhout, zoo genoemd omdat de steel van den asgaai 

daarvan gemaakt wordt. 
  Afschrift 

    Asgaaihout, zoo genoemd omdat de steel van den asgaai van dat hout gemaakt 
wordt, een lichtbruine houtsoort, met weinig kwasten, eenigszins hard, doch zeer 
bruikbaar tot vervaardiging van timmermans en wagenmakerswerk.  

 
  (VI) 
  Manuscript  
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�   Atjar (mal.) confituur, ook hier, en door alle huismoeders, bereid, even als 
mosterd gebruikt.  

  Afschrift 
�   Atjar, soort konfituur, als maagopwekking by de spijzen gebruikt. Zij wordt 

bereid door gemalen vruchten, zooals komkommers, mielies, perzikken, enz. in met 
kerriekruiden gekookten azijn in te leggen. 

   
Er hebben blijkbaar verschillende versies van de woordenlijst (of van gedeelten ervan) 
gecirculeerd. Je zou je onder meer op grond hiervan kunnen afvragen of het afschrift van J.J. 
Smith niet een latere, vermeerderde versie is van het manuscript waar De Beer in 1882 of 
1883 over kon beschikken. De apograaf is evenwel in de literatuur gedateerd op �ca. 1880�. 
Zo noteert het recente Etimologiewoordeboek van Afrikaans (2003) bij een flink aantal 
woorden �Eerste optekening in Afr. by Pannevis (1880)�. Maar het afschrift zou ook 
vervaardigd kunnen zijn op basis van de originele woordenlijst in de versie die Pannevis 
medio 1884 aan Mansvelt wilde afstaan, maar die na zijn plotseling overlijden in het bezit 
van ds. S.J. du Toit is gekomen. Ik laat de variantenkwestie graag aan deskundiger 
vakgenoten over.  
 Een tweede opmerking is dat de �verloren bladzijden� de officiële, door Arnoldus Pannevis 
zelf gekozen titel van de woordenlijst prijsgeven: �Het Kaapsch-Hollandsch Taaleigen, 
voorgesteld in eene Alfabetische Lijst van woorden en uitdrukkingen in Zuid-Afrika in gebruik, 
en met grammatikale aanvullingen en toelichtingen voorzien�. In een volgende druk van het 
Etimologiewoordeboek van Afrikaans zou deze titel de aanduiding �Afskrif van lys van 
Afrikaanse woorde en uitdrukkings� (p. 595) kunnen vervangen.    
 
Hieronder volgt nu een elektronische uitgave van het manuscript UBL Ltk 1229 A: 14.20 Voor 
de weergave van onderstreepte woorden e.d. heb ik de gebruikelijke conventies gevolgd en 
zo goed mogelijk gesynchroniseerd met de uitgave door Van der Merwe (1971). Afgezien 
van de bladzijnummers is wat in de tekst tussen vierkante haakjes staat, door mij 
toegevoegd. Verder zijn enkele verklarende verwijzingen opgenomen. 
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[1] 
Het Kaapsch-Hollandsch Taaleigen,   

 
voorgesteld in eene Alfabetische Lijst van woorden en uitdrukkingen  

in Zuid-Afrika in gebruik,  
en met grammatikale aanvullingen en toelichtingen voorzien.  

 
[door Arnoldus Pannevis] 

 
_________________ 

 
In deze Lijst houdt zich de spelling zoo na mogelijk aan de uitspraak. Het letterteeken ch is 
er niet gebruikt, maar vervangen door g, die hier hard wordt uitgesproken. In woorden waar 
de keelletter niet gehoord wordt, is zij ook niet geschreven, b.v. mens (mensch). Ook kent de 
Hollandsch-Afrikaansche tongval geen onderscheid van s en z, en is diensvolgens, 
overeenkomstig de uitspraak, van deze twee hier alleen de s gebezigd. Met gelijk recht zou 
men aldus van de v kunnen afstand doen: deze Hol[2]landsche letter, voor zoo verre zij niet 
tot w vervloeide (nl. in �t begin van uitgangslettergrepen), is hier tot f verhard;21 maar om de 
vreemdheid voor het gezicht te vermijden, is zij hier behouden.  
  

________________ 
 

A.  
 
a, kinderwoord voor den buik ontlasten.22 

 aand, avond. Het verloop der vervorming is: avend, awend, aënd, aand. Naand! (in Holland 
navend!), goeden avond!  

aans, aanstonds. Beiden zijn in gebruik. 
aansies (aansjes), aanstonds.  
aanston(d)sies (aanstondsjes), hetzelfde.  
aapstêrt (apenstaart), sambok, om de uiterlijke gelijkenis zoo genoemd. 

 aard, wijze. Op die aard, op die wijze. Op een aard (of op een manier) iets doen, niet te goed 
iets doen. Voor natuurlijke gesteldheid zegt men geaardheid, niet aard.  

 aardig (of arig), onaangenaam, kinderlijk-zonderling. Dit staat so aardig, dat is ongepast. Ik 
voel so aardig, ik gevoel mij zoo wonderlijk onwel. Dis (dit �s) aardige weer, �t is vreemd 
onbehagelijk weêr. �Ik is een aardige mens�, zegt iemand die [3] zich wil verontschuldigen 
omtrent gevoelens of gewoonten die hij heeft en die anderen allicht tot aanstoot kunnen 
zijn. In de Hollandsche beteekenis komt het woord slechts in enkele uitdrukkingen voor, 
als: een aardig sommetje geld, e.a. Doch het z.n. aardigheid beduidt nooit iets anders als 
het Nederlandsche, b.v. een heele aardigheid = iets bijzonder vermakelijks. 

aasvool (aasvogel), gier.  
abba, (iemand) op den rug dragen; in Holland wel kakkemarsen en hakkepakken genoemd. 
a-broekje, kinderbroekje, met eene spleet van achteren (vgl. a). Sommigen zeggen dat het 

aapbroekje is; wel mogelijk.  
af, ook als b.n. gebruikt in den zin van gebroken, b.v. zijn been is af (of mors af), zijn been is 

gebroken; een af been, een gebroken been. Dit af vormt nu weder met het z.n. waar het 
voor staat, te samen een b.n. of z.n., b.v. die afbeen hennetje, het hennetje welker poot 
gebroken is of was; of die afbeentje.             

                     
21  Het Ned. woord verwerven luidt in dezen uithoek alzoo: ferwerwe.  
22 [doorgehaald is hier: “en verkorting van kakken”].   
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afdraand (afdragend), afhellend, nl. van den grond, vooral van wegen gebruikt. Opdraand 
(opdragend) zegt men van onder af. Wellicht is dit dragend verbasterd van het Duitsche 
ragend.  

 
[4] 
 
afel (afellen), met de el afmeten. Zoo ook afjaard, met de jaard (Eng. yard) afmeten.  
afgedankst (afgedankt), woord van verwensching, enz., b.v. een afgedankste leun, een 

verwenschte leugen; afgedankst stout; een afgedankste pak, een geducht pak slaag.  
afgee (afgeven), meest gewoon voor: door den dood verliezen, nl. familieleden. 
afgekap(t), dood. 
afgeklop(t), uitgeput. 
afhaak (afhaken), inzonderheid: het trekvee van rijtuig of ploeg losmaken zonder aftuigen; 

fig. rust nemen. 
afjak gee ( � geven), afsnauwen. 
afkeurspelletje, een bruiloftsspel.  

 aflaat (aflaten), wordt transitief gebruikt, b.v. jij moet dit aflaat, gij moet daarvan aflaten, 
daarmede ophouden. (Anglicisme) 

afmoot (afmooten), in mooten verdeelen. Men gebruikt dit woord ook, wanneer men voor het 
tot blokken verzagen van een boom de te maken verdeelingen met de zaag afmerkt.  

afpluk (afplukken), bet. ook afrukken, b.v. sijn hoed (Angl.). 
. Afrikaander, een blanke bewoner van Zuid-Afrika, wiens ouders ook aldaar geboren zijn. 

Naar de afkomst is hij dan een Hollandsche of een Engelsche Afrikaander. � Voorts 
eene soort onverbasterde kleurlingen. � Eene soort schapen met dikken vetstaart. Eene 
soort van rund met lange horens. In de drie laatste beteekenissen wordt het woord echter 
meestal als bijgevoegde bepaling gebezigd, als: Afrikaander jong (of meid), Afr. beest, 
Afr. skaap. Vgl. ook mof. 

Afrikaans, Zuid-Afrikaansch. Als z.n. beduidt het de Kaapsch-Hollandsche volkstaal.  
 
[5] 
 

 afrokkel (afrokkenen), aftroggelen, van personen en zaken gebezigd. Men kan eens anders 
bediende van hem afrokkel, door dien op te rokkel (op te rokkenen), en om te rokkel, d.i. 
over te halen om van meester te veranderen. 

afset (afzetten), bet. ook: weggaan, vooral met spoed (Angl.). Spreekw.: die afset is die 
swaarste, het begin is het moeilijkst. 

afskort (afschot, afschotten), zn. en ww., afschutting, b.v. van hout of doek in eene kamer; 
afschutten. 

afslaan, ook: verachten, in de uitdrukking ik sla jou af, met of zonder de gelijktijdige 
beweging der hand als of men het stof van zijne kleederen afslaat.  

afslag(t) (afslachten), villen: welk woord hier onbekend is. 
afstrook, afstroopen. Men zegt: die mouwe afstrook of afrol; die broek afstrook, afstrijken. 
afvat (afvatten), afnemen. 
agpêrreswiep (achtpaardenzweep), de grootste zweep in gebruik. 
agtelosig, achteloos.  
agter (achter). � van agter af, zie ent. � agter iemand an loop, ja, iemand (achter)na 

loopen, jagen. 
agterafpraat (achterafpraten), achterklappen.  

 Agter berg, die agterwereld, O’er berg, het land ten oosten van het Drakensteinsch 
Gebergte, door hen die ten westen er van wonen, zoo genoemd.   

agterent (achtereinde), zie ent.  
 agteresel (achterezel), ezel van het achterste paar van een span, dat uit 4 paar ezels 

bestaat, welke paar aan paar, in volgorde van achteren naar voren dus heeten: agteresel, 
naas(t)agteresel, naas(t)vooresel, vooresel. Een span paarden, ook een span 
uitmakende, wordt op dezelfde wijze benoemd, als agterpêrd, naas(t)agterpêrd, enz. Van 
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een span ossen, dat [6] uit 6 paar bestaat, draagt het derde paar van achteren den naam 
van die twee op ses, en het vierde die twee op ag(t). Vgl ook hot.  

agterlaag (achterlaag) wordt altijd in plaats van hinderlaag gebruikt. 
agtermiddag (achtermiddag) wordt altijd in plaats van namiddag gebruikt.  
agternaam (achternaam), tweede enz. doopnaam. Ook middelnaam genoemd. 
agteroërsiekte (achteroverziekte), stijfkramp. 
agteropskop (achteropschoppen), achteruitslaan van paarden enz. 
agteros (achteros), zie agterezel —  Spreekw.: die agteros kom ook in die kraal, de laatste 

komt er ook. 
agterpêrd (achterpaard), zie agteresel.  
agterryer (achterrijder), een knecht (jong) achter zijn baas (beiden te paard) aanrijdende.   
agterslag (achterslag), zie voorslag. 
agterstaan (achterstaan), ook: toezicht houden over werkvolk. 
agteruitaard (achteruitaarden), terugaarden, wederkeeren van familietrekken. 
agteruitslaan (achteruitslaan), hetzelfde. 
agterwaarde (achterwaarde), zie nawaarde.  

 agting (achting), voorn. liefde tusschen de sexen. Voor het Holl. achting zegt men algemeen 
respek(t). Geagte vriend is vereerender dan Waarde Vriend.  

 
[7] 
 
agtuur (acht uur), ontbijt. Agtuur eet, ontbijten. Vaak gebruikt men �t Eng. breakfast. 
Agus, August, Augustus (maand).  
ah!  min of meer driftige of triomfeerende uitroep van bekrachtiging na eene tegenspraak 

of terechtwijzing, b.v. jij moet niet so maak nie, ah! gij moet dat niet doen, zeg ik u! Ja ah! 
en Nee ah! zijn bitse andwoorden op vragen en aanmerkingen. Somtijds is er een kleine 
tusschenpoozing tusschen eene bestraffing of bedreiging, en dit ah, b.v. as jij nou nie 
ophou raas nie, dan sal ik jou leer .... ah! als gij nu niet ophoudt met leven maken, dan 
zal ik u leeren! � Vóór een andwoord geef ah hieraan een meer goedwillig of vriendelijk 
karakter. 

aia (een Indisch woord), kindermeid; suffer. 
akelik, akelig.  
akker (aker), altijd in plaats van eikel gebruikt, maar 
akkerboom (akerboom) en eikeboom worden door elkander gebezigd. 
akkerdruiwe (akerdruiven), soort druiven op akers gelijkende. 
aksie (actie) bet. ook vertooning, b.v. die pêrd maak een mooie aksie. Sy gee haar aksies, zij 

stelt zich aan. 
akskaks, kwansuis.  
al, b.n. onder al, onder anderen.  

 al, bijw. v. tijd, veelal verdubbeld, b.v. ik is al klaar al, ik ben al klaar. Vaak wordt dit eerste al 
[8] weggelaten, b.v. dit’s laat al, �t is reeds laat. Lank al, al lang, lang geleden. Al reeds, 
reeds, en reeds al zeggen hetzelfde, maar met een bijzonderen nadruk.  

albaster, knikker (dit woord hier onbekend). Albaster speul, knikkeren. 
albasterkrans, een knikkerspel, waarbij de knikkers van en uit een op den grond getrokken 

kring weggeschoten worden. 
Alie (Aaltje), van Alida. 
alikruik, nieteling. 
alikruiker, alikruik. 
aljimmer of aljimmers, ieder oogenblik, veelmalen.  
alklaps, hetzelfde.  
allagiftig! allakragtig! allakrentig! allamatjes! allamentjes! verbasterde vloekwoorden. 
allawereld! eveneens, en eig. Allah in die wereld! Holl.: God ter wereld! Men hoort ook Allah 

op die aarde! �  O Allah! uitroep van schrik. �  Dit is het Arabische Allah (God).  
als, zn., alsem (plant). 
als, vnw., alles. 
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alslag, hetzelfde als alklaps.  
altemet, misschien, en meer dan dit gebruikt. Ook altemetters (altemet e�reis). 
aluinleer, aluinvelle, geel, met aluin bereid leder.  
amandel, mv. amandels. Amandelbanket, omsuikerde amandelpitten. Gebrande amandels, 

bruidsuikers.  
 
[9] 
 
amandel-perske (amandel-perzik), soort perzik, met gladde schil en amandelachtige pit. 
amper, bijna; en meer algemeen dan dit in zwang. 
ampertjes, hetzelfde. 
anbrand (aanbranden), ook: aansteken (pijp, enz.). 
ander (uitgespr. anner). Die ander dag, eenigen tijd geleden. Ander dag, eens, in het vervolg. 

Ander week, de volgende week. Ander land, het buitenland. Ander land syn mense, 
buitenlanders.  

anderkant, aan de andere zijde van, b.v. anderkant die rivier, aan de overzijde der rivier (ook: 
oërkant die rivier).  

andersder, anders. 
andoelie (Fransch andouille), soort spijs: varkensmaag gestopt met taaie vleeschdeelen en 

specerijen. 
andruk (aandrukken), zie anstoot.  
aneen (aaneen), onophoudelijk, b.v. hij praat aneen.  
angaan (aangaan), voortgaan (Angl.). 
anhou (aanhouden). Jij moet anhou slaan! Gij moet aanhouden met slaan. Op die aanhou, 

op den duur. 
anklam (aanklammen), klam maken.  
ankorra, Angora-geit. 
Annie, Antje, en thands meer dan dit gebruikt. 
anoster, wanspraak voor renoster.  
anpiekel, met moeite aandragen. 
ansettafel (aanzettafel), tafel van een stel dat vereenigd eene groote eettafel vormt.  
ansienlijk (aanzienlijk), uiterlijk schoon (van menschen), b.v. een ansienlike meisie, een mooi 

meisje. 
anskop (aanschoppen), zie anstoot.  
anslaan (aanslaan), van het eerste schijnen der opko[10]mende zon tegen de toppen der 

bergen gebruikt, b.v. die son slaat an Simonsberg an. Ook: uitbotten, uitspruiten, 
opkomen (van jong gewas), beslaan (van glazen), beginnen te roesten (van messen), 
enz.  

 anslag (aanslag), ook: uitbotting, opkomst, beslag, overeenkomstig de genoemde 
beteekenissen van anslaan.  

anstellings, aanstelling, in den zin van veinzerij.  
anstoot (aanstooten), meest gewone uitdrukking voor (zijn paard) aanzetten, aansporen. 

Men zegt ook: andruk, anskop. 
antrek (aantrekken), aankleeden. Ook: bedriegen.  

 anvoor (aanvoren), bij �t ploegen de eerste voor eens akkers trekken; bij �t dolwe en in �t 
algemeen bij alle werk, voor beginnen gebruikt.  

apekluiter, aapkluit, benaming van minachting voor onvolwassen personen; dreumes.   
apie (aapje), aap.  
Apie, ook Awie, Brammetje. (Dit niet in gebruik).  
appekoos, abrikoos. 
appekoos-perske, abrikoos-perzik), soort perzik die op abrikozen gelijkt.  
appekooskonfijt, (abrikozenkonfijt), uit rijpe abrikozen gekookt. 

 appekoosreent, (abrikozenregen), regen die gewoonlijk omstreeks den tijd van den 
abrikozenoogst plaats heeft. 

appekoosselei, (abrikozengelei), uit onrijpe abrikozen gekookt.  
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appekoostêrt, (abrikozentaart), zeer geliefd feestgerecht.  
appekosies (abrikoosjes), gedroogde abrikozen. 
applikasie maak (applikatie maken), aanzoek doen, solliciteeren. 
aptekersprijs, hooge prijs.  
Arie, naam van kleurlingen, zelden van blanken even als Arnols (Arnoldus). 
arm, meerv. arms (armen).  
armoed, (wellicht door Duitschen invloed) meer dan armoede in gebruik.  
 
[11] 
Arnols, zie Arie.  
arrie! wat ik zeggen wilde; eer ik het vergeet; à propos. 
as (asch). Een ander sijn hand in die as slaan, iemand eene kans afwinnen. 
asgaai, (Arab. sagaai) wapen der Kaffers tot steken en werpen.  
asgaaihout, soort timmerhout, zoo genoemd omdat de steel van den asgaai daarvan 

gemaakt wordt. 
askoek (aschkoek), nieteling. Askoek slaan, opspringende de voeten tegen elkaar slaan.  
askruiper (aschkruiper), die gaarne bij �t vuur zit.  
aspres, expres, opzettelijk.  
asvaal (aschvaal), aschgrauw. 
asynpag (azijnpacht � ?), zuurkijker. 
atjar (mal.) confituur, ook hier, en door alle huismoeders, bereid, even als mosterd gebruikt.  
Attie, van Adriaan. 
Awie, zie Apie. 
 
 

Supplement op A23 
 

 
aansies (aansjes), aanstonds 
aanston(d)sies (aanstondsjes), hetzelfde   
aapstêrt (apenstaart), sambok, om de uiterlijke gelijkenis zoo genoemd.    
afgee (afgeven), meest gewoon voor: door den dood verliezen, nl. familieleden. 
afgekap(t), dood. 
afgeklop(t), uitgeput. 
afkeurspelletje, een bruiloftsspel. 
afvat (afvatten), afnemen. 
agpêrreswiep (achtpaardenzweep), de grootste zweep in gebruik.  
Agter berg, die agterwereld, O’er berg, het land ten oosten van het Drakensteinsch 

Gebergte, door hen die ten westen er van wonen, zoo genoemd.  
 
 
(A, een der kleinere letters, bevat hier ruim 130 art.)     A.P.        

 
23 [Deze woorden heb ik ook ingevoegd in de lijst.] 
 


