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Inleidende opmerkinge
1. Hierdie werk sluit aan by die Patriotwoordeboek (Van Schaik, 1968; nr. 3 in
hierdie reeks), en baie van die opmerkinge wat ek daar onder die Inleiding gemaak
het, is ook hier ter sake.
Oorspronklik was dit die gedagte om die ander leksikologiese arbeid van voor die
Patriotwoordeboek in verskeie dele uit te gee, maar wat ek bymekaar kon bring, kon
gerieflik in een band saamgevat word.
Aanvanklik het ek gemeen om ook die artikels van D.U.M., Hamelberg, e.a.
(waarna ek verwys in die Inleiding tot die Patriotwoordeboek) in te sluit, maar omdat
hulle slegs sporadies voorbeelde van woorde gee, dus nie lyste bevat nie, het ek
besluit om hulle weg te laat. Hierdie artikels het egter besondere waarde as ‘gegewens
rondom Afrikaans in die vorige eeu’, en hulle behoort beslis in 'n afsonderlike band
te verksyn.
Na my wete het ek die belangrikste leksikologiese bydraes uit die vorige eeu
ingesluit. Ons Taalskat van S.J. du Toit dateer wel uit 1908-9, maar dit sluit so nou
aan by die ander dat ek dit nie kon weglaat nie.
Na lang oorweging het ek besluit om die opmerkinge oor die 8 ‘skrywers’ onder
die Inleidende opmerkinge tuis te bring, en nié voor die betrokke lyste nie - dit
vergemaklik 'n oor-en-weer-verwysing.
Tweetalige lyste (waarvan daar nogal 'n hele aantal bestaan) is doelbewus
weggelaat; miskien kan later hieraan gewerk word.
1.1. Die spelling van die lyste is met opset onveranderd gelaat; so werp dit soms
interessante lig op die verskillende ontwikkelingsfases in die skryfwyse van bepaalde
woorde (vgl. bajan, banje, baia, baiing, baie), en dikwels gee dit ook 'n aanduiding
van die toentertydse uitspraak. Dit raak ook meermale betekenisontwikkeling. Daar
kan dus geen sprake wees van spellingnormalisering by hierdie ouer lyste nie.
1.2. Die waarde van hierdie lyste kan aansienlik verhoog word deur die volgende
werke vooraf te lees:
NIENABER, G.S. 1950. Taalkundige belangstelling in Afrikaans tot 1900.
Johannesburg, Afr. Pers Bpk.
VAN DER MERWE, H.J.J.M. e.a. 1968. Afrikaans - sy aard en ontwikkeling.
Hfste. 1-5. Pertoria, Van Schaik.
En vir 'n vergelyking is die volgende werke nuttig:
BOSHOFF, S.P.E. en G.S. NIENABER. 1967. Afrikaanse Etimologieë. Pretoria,
S.A. Akademie vir Wet. en Kuns.
SCHOLTZ, J. du P. 1965? Afrikaans uit die vroeë tyd (studies oor die Afrikaanse
taal en literêre volkskultuur voor 1875). Hfst. 6-8. Kaapstad, Nasou.
Met al hierdie bykomende materiaal kan daar nou ernstiger gedink word aan 'n
historiese woordeboek van Afrikaans, soos reeds lankal aan die hand gedoen is, o.a.
ook deur J. du P. Scholtz.
1.3. My dank aan prof. G.S. Nienaber, wat meergenoemde artikels van D.U.M. e.a.
aan my ter insae gestuur het; en vir die lyste van Leibbrandt en Postma; asook die
afdruk van Du Toit s'n.
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Ook my dank aan prof. Emil Loubser (van P.E.) vir die afdrukke van Tromp en
Kern se lyste.
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2. CHANGUION, Antoine Nicolas Ernest, opvoedkundige, taal- en letterkundige,
kerkman-politikus, redenaar en joernalis, eensame taalstryder en vernaamste voorloper
van die Hollandse Taalbeweging in Suid-Afrika, is op 15 Des. 1803 in Den Haag
gebore.
Die stamvader, PIERRE CHANGUION, Hugenoot en boer, het tydens die bloedbad
van Vassey (1562) op lg. dorpie gewoon, selfs nadat sy huis verniel is. Sommige
van sy nasate het ook daar bly woon; die meeste was predikante. Die Changuions is
dus 'n ou familie wat na 1685 na Nederland gekom het en daar die Changuion-stam
van Nederland begin het. Onder hulle was die stamvader se kleinseun, PIERRE
CHANGUION, wat die stamvader van die Nederlandse tak geword het.
As gevolg van geldelike moeilikhede tree Antoine se ouers, FRANCOIS DANIEL
CHANGUION (politikus, diplomaat, ens.; o.a. die eerste Nederlandse gesant in die
V.S.A.) en HENRIETTA WILHELMINA HARTINGH (dogter van 'n gesiene
Leidenaar) uit die openbare lewe en in 1820 verhuis hulle na Duitsland en woon die
volgende 30 jaar in Offenbach aan die Main, waar Antoine op vroeë leeftyd die
Duitse taal en letterkunde leer ken en bewonder. Hy het ook Frans geleer en in Engels
en Frans lesgegee in Frankfurt-am-Main. Later gee hy les in Amsterdam in Duits,
Frans en Engels, terwyl hy terselfdertyd Latyn en Grieks bestudeer. In 1828 skryf
hy in as student in die lettere en teologie aan die Leidse Universiteit.
In 1831 aanvaar hy (op versoek) 'n professoraat in die klassieke en moderne tale,
veral die Nederlandse lettere, aan die Zuid-Afrikaansche Athenaeum (gestig in 1829;
later bekend as die South African College, en vandag die University of Cape Town).
Hy staak sy teologiese studies, en die Leidse Universiteit skenk aan hom die titel
Philosophiae Theoreticae Magister et Litirarum Humaniorum Doctor (honoris causa).
Aan die Zuid-Afrikaansche Athenaeum bly hy in hierdie betrekking tot 1842 wanneer
hy daarvoor bedank om verskillende redes. Hy is op 25 Sept. 1832 getroud met M.E.
Faure, dogter van Abram Faure en S. Smuts (weduwee Le Febre). Uit hierdie huwelik
is 6 seuns en 3 dogters gebore.
Hierdie eensame stryder was geleerd, 'n persoon van aansien, geëerd deur almal
en daarby 'n merkwaardige redenaar, maar dit was veeleer die gesonde, redelike
lewenshouding en sy ywer vir die saak van die Hollandssprekendes wat hom bo sy
tydgenote verhef het. Op opvoedkundige gebied was hy die groot lig van sy tyd. Hy
was die skrywer van die allereerste skoolboeke wat in Suid-Afrika geskryf en
gepubliseer is. As taalkundige het hy 'n belangrike plek ingeneem. In dié opsig was
hy 'n goeie en geliefde leermeester, wat verstaan het om met kinders om te gaan. Met
sy Geslachtwijzer der Nederduitsche Taal (1842) het hy probeer om die dorheid van
die Nederlandse grammatiese geslag enigsins minder onaangenaam te maak. Hierin
het hy geslaag en o.a. het sy Beginselen der Cijferkunst (1857) en sy Elements of
Dutch Grammar (1860) jare lank in die skole voortgeleef. (Hy het besield geraak
met die ideaal dat Suid-Afrikaners tweetalig moes word, maar hy was nie juis
anti-Engels nie.)
Sy magnus opus is sonder twyfel sy De Nederduitsche Taal in Zuid-Afrika hersteld,
zynde een handleiding tot de kennis dier taal, naar de plaatselyke behoefte van het
land gewyzigd (1844, tweede druk 1848). Hiermee wou hy aan die Hollandse taal
so 'n hegte grondslag gee aan die Kaap dat Afrikaans (Kaapsche Taaieigen) geen
ingang sou kon vind nie. Hy het spoedig ingesien dat hy misgetas het en in die

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

inleiding tot die tweede druk van hierdie boek het hy erken dat die Nederlandse taal
geen kans het om die volkstaal van die Afrikaner te word nie.
Van groter belang is die toegif agter in die boek: Proeve van Kaapsch Taaleigen,
so 'n 20 bladsye Afrikaanse woorde en wendinge, met grammatiese opmerkings
daartussenin. Hiermee wou hy eerstens die taal van die Kapenaars suiwer, en tweedens
'n bydrae lewer tot die ontluikende Hollandse dialekstudie: dit sou
vergelykings-materiaal verskaf. As die eerste bewuste en uitvoerige dokument oor
die Afrikaanse taal, is dit die kosbaarste bron uit die eerste helfte van die 19de eeu,
ten spyte daarvan
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dat dit net betrekking het op die taalgebruik in Kaapstad, en nie volledig is nie. Tog
het hy die grondslag gelê van ons woordondersoek, en later sou vele hiervan
gebruikmaak, of daarna verwys.
Changuion was sy tyd en sy aangenome vaderland ver vooruit in heelwat opsigte
en dit het van hom 'n eensame stryder gemaak, en na meer as 33 jaar van onvermoeide
ywer aan die Kaap het hy tog moed verloor: in 1865 keer hy terug na Europa saam
met sy suster, Louise, sy vrou en twee dogters. Daar gee hy weer onderwys in
Frankfurt-am-Main en Aarau. In 1876 vestig hy hom in Lausanne (Switserland) en
later in Lörrach, waar hy in 1881 tot sterwe kom.
(Ek het taamlik breedvoerig gegaan oor hierdie belangrike figuur omdat ons so
min van hom weet. Verder verwys ek na 'n breedvoeriger artikel van my wat sal
verskyn in die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel 2.)
'n Heftige reaksie op die Proeve kom van J. Suasso de Lima (bekende figuur in
die letterkundige kringe van daardie dae) in 'n brosjure: De Taal der Kapernaren,
verdedigd tegen de schandelijke aanranding derzelve van Professor Changuion
(1844), waarin hy veral beswaar maak daarteen dat Changuion se voorbeelde op die
taal van die burgerkringe slaan, terwyl dié voorbeelde eintlik tekenend is van die taal
van onbeskaafdes.
Afgesien van die lys kom in die boek self voortdurend voorbeelde van Kaapsch
Taaleigen voor - 'n mens behoort dus eintlik die hele boek te lees.
Om 'n beter agtergrondsbegrip van sy Proeve te kry, is dit essensieel om vooraf
sy Inleidende aanmerkingen te lees. Hierin verklaar hy o.a. waarom hy nie ‘de platte
Kaapsche spraak’ probeer weergee in sy voorbeelde nie. Daarom word die wwe. in
Nederlands gegee in die lemmas: aantrekken, afnemen, afslagten, ens.; d.w.s. die
inskrywings en meermale ook voorbeelde van uitdrukkinge word in Nederlands
aangegee. Dis jammer, want 'n mens sou graag wou weet of hy werklik nog die -enuitgang gehoor het. En dat Changuion goed geluister en opgemerk het, sien jy in sy
weergawe van bv. ijzder, bogt, hartslag (met die opmerking ‘met verzwegen eind-t),
ens.
Hy gee ook meermale die etimologie van 'n woord; vgl. hakschénen, boort,
schoppemaai, ens. Sommige hiervan is in later jare betwis, andere is as verkeerd
aangedui, maar ek meen dat die meeste die toets deurstaan het. Meermale wys hy
daarop dat 'n bepaalde woord wel in ouer Nederlands (of in Nederlandse dialekte)
voorkom, waar dit miskien al verdwyn het, dog voortleef in Afrikaans.
Opvallend is die taamlike getal Engelse woorde wat hy opgeneem het. Dit sal
interessant wees om dit te vergelyk met die later lyste en met hedendaagse
woordeboeke.
Die toenemende gebruik van die adverbiale -s (liewers, meteens, rats, skuins, ens.)
het hom, as Hollander seker dadelik opgeval, en tog wys hy daarop dat dit ook in
Nederlandse dialekte voorkom.
Interessant is sy opmerking dat een (die mooi een) uit Frans kom, terwyl Mansvelt
dit toeskryf aan sowel Frans as Engels.
Dis 'n kort lysie, slegs 'n klein begin, maar kultuur-histories en taalkundig is dit
vir ons 'n pragtige kleinood.
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3. TROMP, Theod. M. Biografiese gegewens oor hierdie ‘skrywer’ ontbreek; ek kon
in alle geval weinig vind. Blykens sy boek het hy nie lank hier vertoef nie; trouens,
dit blyk ook uit sy hfst. 22 oor die Afrikaanse taal, toegelig met weinig voorbeelde.
Hy val weg met: ‘De Afrikaansche taal, die tot stam de Oud-Hollandsche taal
heeft, is zeker wel het leelijkste en meest vermengde dialect, dat ooit bestond’ (p.
23), en volg dit op met: ‘Dat de taal belangwekkend en de aandacht overwaard is, is
zeker, maar dat zij leelijk, misvormd en wanluidend is, is nog zekerder. Het is dan
ook bepaald jammer, dat degene, die zich de moeite wilde getroosten, regels en
genootschappen tot instandhouding er van in het leven roepen, zijn tijd en inspanning
niet liever ten koste legde aan eene poging, het hoog-Hollandsch (dit is de naam,
dien men
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in Afrika aan onzen taal geeft) tot zuivering van het Afrikaansch, en ter vervanging
daarvan in Zuid-Afrika, ingang te doen vinden ...’ (p. 24). Changuion het 35 jaar
vantevore dieselfde ideaal gekoester, maar binne 4 jaar (1848) het hy reeds besef dat
Nederlands nooit die taal van die Afrikaner sou word nie!
In De Gids van 1879 (pp. 297-306) verskyn 'n bespreking van Tromp se boek deur
Mr. F. Baron van Hogendorp uit den Haag. Van Hogendorp het self 'n tyd lank in
Bloemfontein vertoef, waar hy o.a. in 'n stryd met die Engelse seksie gewikkel was
oor die goeie reg van Nederlands as landstaal van Suid-Afrika. Hy skryf onder meer:
‘De hoogleeraar Brill uitgezonderd, ..., is de heer Tromp de eerste (sic!) die zich de
moeite gegeven heeft om den “Hoog-Hollander” ietwat in bijzonderheden bekend
te maken met den vorm, waarin de verre broeder zijn gedachten uitdrukt. En hij doet
zulks op de hem eigen wijze, niet als philoloog, maar als een eenvoudig opmerker
die oog en oor goed weet te gebruiken. Alle geleerdheid sluit hij buiten. Waar,
byvoorbeeld, de nieuwbakken Afrikaansche grammaticus zekere vormen en
spreekwijzen aan het Hebreeuwsch wil ontleend zien, daar is de koelheid, waarmede
onze schrijver dergelijke openbaring vermeldt, zóó onverholen, dat men al dadelijk
bespeurt hoe deze - hebreeuwsch voor hem blijft. Maar daarentegen heeft hij een
menigte oorspronkelijke spreekwijzen ogpevangen en in een beperkt aantal bladzijden
geestig opgeteekend, welke, ofschoon ze in 't eerst 'mar al te verspot' schijnen, toch
bij nadere beschouwing een diepen blik doen werpen op de geschiedenis, het karakter
en het leven des volks’ (p. 297-8). Uit die eerste Afrikaanse Almanak haal baron Van
Hogendorp die volgende ‘aardig staaltje’:
Vanselewe
1778
Boer ploe hom moe;
Dogter melk die koe;
Vrou is an 't spinne;
Seun rij gerwe binne;
Geld in die kas!

en
te'enswoordig
1878
Boer is op swier;
Dogter speul klavier;
Vrou sit in satijn;
Seuntjie leer Latijn;
Plaas is belas!

Verder (bl. 303) lees ons: ‘In afwachting dat de bewerking van den bijbel gereed zal
zijn, worden reeds nu eenige voor den Zuid-Afrikaan onverstaanbare woorden voor
hem verduidelijkt. Ziehier eene proeve:
aamechtig: flou
aflezen: afoes, afpars
basten: doppe
bejegenen: ontmoet
bekkeneel: harspan
brasser: deurbrenger
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dorschende os: 'n os, wat trap
droesem: saksel, grondsop
hielen: haakskene
hinden: hartbeesooi
hulsen: doppe
hunkeringen: wellustig verlangen
kernen: korrels
ketelachtig: puntelneurig
klapper: bawelaar
kramer: smous
kwinkeleeren: wijsies sing
lemmer: sawel
leugenstoffeerders: skenderaars, kekkelbekke
malienkolder: ijster harnas
minnen: lief hê; vrije
moei: tanta
niet muilbanden: sijn bek nie toebinde nie
okselen: armkuil
raka: niksnuts
schaken: rowe
schorten: voorskote, karosse
tering: padkos
Vermoedelik is hierdie interessante lysie of ‘proeve’ deur Van Hogendorp self
opgestel. (Die alfabetiese rangskikking van die lemmas is van my.)
Afgesien van 'n subtiele teregwysing, is Van Hogendorp tog baie komplimenteus
in sy bespreking, maar ten slotte wys hy wel daarop dat Afrikaans bestaansreg het,
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ook omdat Nederlandsch aan die verdwyn is en Engels aan die toeneem is ... ‘En het
ergste is dat, indien eene keus wordt opgedrongen, het Engelsch wellicht de voorkeur
zal krijgen’ (p. 304).
Van Tromp sê G.S. Nienaber (Taalkundige belangstelling ..., p. 45): ‘In sy eie
geval is daar ook politieke griewe teen die Transvalers om sy houding te verantwoord
- hy was die sekretaris van die in onguns gevalle president Burgers.’ Eintlik was hy
die privaatsekretaris van Burgers.
Of Tromp goed geluister het en dit getrou weergegee het, is meermale te betwyfel;
daarom kon sy bydrae goedskiks miskien weggelaat gewees het, maar ek het dit tog
opgeneem omdat ons hiermee eintlik die eerste lysie uit Transvaal gekry het, en dis
interessant om dit te vergelyk met die ander bydraes uit die Suide. (Hoe sou hy tog
daartoe gekom het om bokke en skape as sinoniem te sien!?)
4. LEIBBRANDT, H.C.V. Hy is in 1837 gebore in Kaapstad en aldaar oorlede in
1911. Hy studeer in die Teologie in Holland, waar hy 'n tydgenoot van pres. T.F.
Burgers was. In 1859 word hy predikant van die N.G. Kerk in Victoria-wes, waarvoor
hy bedank in 1877 na geskille met die gemeente, vermoedelik oor sy modernistiese
opvatting. In 1881 word hy die eerste argivaris van Kaapland, waar hy begin met die
klassifisering van dokumente en die skryf van 'n belangrike reeks boeke oor sy eie
navorsing.
Volgens die inleidende paragrawe tot sy ‘woordelys’ sou lg. nie gepubliseer gewees
het nie as dit nie was vir die ‘onbesuisden aanval op de Nederlandsche taal en
letterkunde’ nie. Dit slaan op die bekende uitspraak van dr. Johannes Theophilus
Hahn in 1882: ‘The Dutch patois can be traced back to a fusion of the country dialects
of the Netherlands and Northern Germany, and although phonetically teutonic, it is
psychologically an essential Hottentot idiom ...’ Leibbrandt se slot-paragrawe oor
‘hoe zuiver over het algemeen het Nederduitsch in de buiten districten gesproken
wordt’ en die verskil tussen die Blanketaal en die mengelmoes van
Hollands-Hottentots onder die ‘Bastaards’ aan die oewers van die Oranje, is taalkundig
vir ons van groot belang. (Tog jammer dat hy sy lys woorde uit lg. ‘taal’ verlê het
(volgens homself); dit sou moontlik pragtige vergelykingsmateriaal kon gewees het.)
Leibbrandt se bydrae het in twee aflewerings verskyn, wat meegebring het dat ek
die geheel alfabeties moes herrangskik. Dit bevat in hoofsaak Oosterse woorde wat
aan die Kaap voortleef. Vir sy etimologieë steun hy op die werke van o.a. H.
Lichtenstein: Travels in Southern Africa (vertaal uit Duits; Londen, 1812, 1815);
Marsden se Maleise woordeboek; J.S. Stavorinus: Reize van Zeeland over de Kaap
de Goede Hoop naar Batavia (2 dele, Leyden, 1793); F. Valentijn: Beschrijvinge ...
van Kaap de Goede Hoop (1726); Wallace se Malay Archipelago.
Soms is sy etimologieë insiggewend, soms vindingryk, maar soms skeef. Dis
interessant om dit met die ander woordelyste en Afrikaanse Etimologieë te vergelyk,
o.a. karkatjie, rooman (róman), sambreel, tamanho (tamaai), tjakalile (moontlik
samesmelting van tjakki-tjakki en kamalielies). By Paman sou ek onder dié bepaalde
gewoonte in Suid-Afrika eerder dink aan Culemborgse invloed, waar dit nog
gebruiklik is, d.w.s. die gewoonte.
5. KERN, H. Wie die lys saamgestel het en waaruit dit gehaal is, is my nie bekend
nie. Dis 'n groot verbetering op Tromp se lys, maar dit lyk nie of daaruit geput is nie.
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Moontlik is dit 'n uittreksel uit Mansvelt se werk, wat teen daardie tyd seker al in
Nederland beskikbaar was.
Interessant van hierdie lys is dat dit uitsluitlik verklarend is, sonder enige poging
om etimologieë te verstrek, soos ons by die ander vind. Slegs hier en daar word
aangedui dat dit uit Engels kom (en daar word buitengewoon baie dergelike
voorbeelde gegee); vgl. babie, bar, bokkie, bottel (?), brekvis, dandy, digger, fair,
picnic, stori, supper, tender, tjek, voorman, warrant, ens.
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Soms word na Frans verwys, bv. aspres, dag, eendag, egaal, eleksie, puur, ens. Daar
is egter soveel meewerkende faktore dat dit nie altyd moontlik is (veral vir
buitestaanders) om te bepaal of dit uit Engels dan wel uit Frans kom nie.
Ten slotte vestig ek die aandag op die volgende inskrywings: amper, dalk, eendag,
eleksie, impi, knoppies (= noppies), kop, kreek (?), liksens, one (?), oorlosi × allosie,
picnic (Eng.?), posorder neem, top (= knop vir tnop?), tronklewe (sic!).
6. POSTMA, Willem. Hierdie lys verskyn nou vir die eerste keer in druk. Soos u sal
merk, is dit aan ds. Du Toit gestuur in 'n prysvraag vir suiwer Afrikaans-gesmede
woorde. Of Du Toit dit ooit ontvang het, en daarvan gebruikgemaak het, is nie duidelik
nie. Ek volg hier die oorspronklike manuskrip.
Ds. Postma (1874-1920), die jongste seun van ds. Dirk Postma (die vader van die
Ger. Kerk in S.A.), is op Burgersdorp gebore, waar hy sy onderrig en later sy opleiding
as predikant ontvang. Sy eerste gemeente was Bethulie. In 1905 word hy na
Bloemfontein beroep, waar hy op 12 Mei in die Ger. Gemeente bevestig is. In 1915
is hy na Reddersburg, waar hy gewerk het tot aan sy dood in 1920.
Na die Tweede Engelse Oorlog is hy die dryfkrag agter die Vrystaatse taalbeweging
o.a. met sy drietal artikels in De Vriend (1905) oor die regte van Afrikaans. Ook is
die S.A. Akademie (1909) se totstandkoming tot op groot hoogte die vrug van sy
bemoeiing. Baie bekend is ‘oogdruppels’, skerp artikels wat 'n geruime tyd in Vriend
des Volks onder die skuilnaam Dr. O'Kulis verskyn het, ‘druppels’ waarmee hy
nasionale oogkwale wou regdokter. Maar veral bekend is sy geestige en strydvaardige
Die Eselskakebeen (1909), waarin daar gespot word met die growwe misstande in
die onderwys van dié tyd. Blykbaar het hierdie lys van Afrikaanse woordgebruik die
aandag ontsnap.
Die rangskikking van sy bydrae in verskillende rubrieke is in hoofsaak van my,
want syne is betreklik deurmekaar. Waar 'n (?) verskyn, is dit ook van my.
Die waarde van hierdie lys is vir my daarin geleë dat ons hier materiaal uit die
noordelike Kaap (en veral ook uit die Vrystaat) het, wat vergelyking met dié uit die
Suide 'n interessante studie maak. Ek het die spelling oral onveranderd gelaat.
7. PANNEVIS, Arnoldus. 'n Breedvoerige lewensbeskrywing van hierdie belangrike
figuur in die opkoms en ontwikkeling van Afrikaans vind u in P.J. Nienaber se
monografie: Dr. Arnoldus Pannevis (Nas. Boekhandel, 1968, nr. 1 in die nuwe reeks
van die Patriotvereniging). 'n Verkorte weergawe verskyn in die Suid-Afrikaanse
biografiese woordeboek.
Ook hier is dit nou die eerste keer dat Pannevis se ‘Bouwstoffen’ in druk verskyn,
wat vir ons leksikografie besmoontlik 'n aansienlike aanwins kan wees. Die verhaal
van hierdie ‘verlore lys’ het ek verstrek in die Inleiding tot die Patriotwoordeboek,
waarna ek nou verwys.
Dat die eerste 4 bladsye van die ms. verlore geraak het, is om kultuur-historiese
redes te bejammer, maar wat die inhoud daarvan betref, glo ek dat ons dit alles
terugkry in S.J. du Toit se Patriotwoordeboek en veral in sy Afrikaanse taalskat (die
laaste hoofstuk in hierdie bundel.) In sy Inleiding tot die Patriotwoordeboek erken
Du Toit dat hy baie geput het uit Pannevis se lys, en by 'n vergelyking van die lys
met Du Toit se Afrikaanse Taalskat, is dit duidelik dat Pannevis meermale woordeliks
gevolg word, ook wat voorbeelde betref.
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Anders as Changuion gee hy sy inskrywings in Afrikaans, terwyl sy verklaringe
in Nederlands verskyn. Dikwels word ook die etimologieë verstrek. Die lemmas van
verkleiningsvorme verskyn gewoonlik met -je/-tje, maar in die voorbeelde word
hulle wel -jie/-tjie.
Hy laat hom meermale uit oor die uitspraak; vgl. sy aantekeninge onder koeël, en
sy skryfwyse van lèher (tipies Afrikaanse uitspraak!), naasohermohre, oër, ens.; en
weer sy opmerking by win (= wen) en winakker. Met die eerste oogopslag vra 'n
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mens jouself af of Pannevis goed geluister het met sy kastage, lamoen, kannyntjie
(ook by Mansvelt), ens., maar as jy weer goed luister, hoor jy hierdie uitspraak selfs
vandag nog by sommige; en soms is dit in alle geval moeilik om te onderskei tussen
a en dowwe e. Hy verwys ook meermale na ‘onderveldsche’ woorde of uitsprake
(vgl. kettel, skrau, skrou, ens.) maar sonder om te meld hoe of waar hy daaraan gekom
het.
Ons vind by hom nog 'n aardige lysie van Engelse woorde, bv. djoetie (= duty)
flennie, lyk (= like), stryjekker (= straight-jacket), ens. Sommige het gelukkig reeds
uit Afrikaans verdwyn.
Dikwels word die etimologieë aangegee, soos by kluitje en koggelmannetjie, maar
meermale waag hy hom nie daaraan nie; vgl. onder lepel.
Ten slotte noem ek die volgende lemmas, wat almal die een of ander interessantheid
bevat:
ander, boetson (hy lei dit af van Fr. bouchon; is ons woord die Afr. of Eng.
vervorming daarvan? Afrikaanse Etimologieë help ons nie juis nie), bogterig (let op
die gebruik van sukke in die vb.) bos (mv. boste), bottelbras, bout, D (assimilasie
daarvan in honne, perre, gewellig, ens.), daarom, dat (= lat), dik, dood, droster,
Ewaas vy, faikonta, geitjie (vgl. ook Mansvelt), gerf, goearro (?), goi, hekel, houkie,
Japie, jufvrouw, kaffer (ww.), kaing, kasta, zachte k (na kwint), lat (voegw.), openbare
(reeds verdwyn?), pofadder (volksgeloof?), spek (?), stiemokriet (vermoedelik uit
stienbok- uit steenbok-), welke (meermale word verwys na Belgicismes).
8. MANSVELT, N. In die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek I verskyn 'n
volledige lewensberig oor Mansvelt. Van hom sê Ploeger: ‘M se lys van 188 bladsye
het betrekking op uitspraak, woorde, uitdrukkinge en so meer. Ofskoon hy in baie
van sy afleidings mistas, is dit die volledigste, noukeurigste en mees wetenskaplike
leksikografiese poging in Afrikaans tot op daardie tydstip’ (p. 524).
In Oktober 1891 word hy Superintendent-Generaal van Onderwys in die Z.A.R.
en geniet die steun van pres. S.J.P. Kruger, die staatsekretaris dr. W.J. Leyds, en die
meerderheid van die Volksraad. Eintlik is hy die opvolger van S.J. du Toit in hierdie
verband.
Mansvelt gee baie afleidings, maar in heelwat het hy misgetas. In die verband
skryf G.S. Nienaber: ‘Maar dit verminder nie Mansvelt se betekenis nie. Dit is die
volledigste, noukeurigste en mees wetenskaplike byeenbrenging van Afrikaanse
idiotismes wat tot 1884 onderneem is. Sy taak was bloot beskrywend. Dié studie het
reeds belangrike dienste aan die Afrikaanse taalvorsing bewys, veral leksikografies,
en die werk aansienlik vergemaklik. Mansvelt se Idioticon is een van die belangrike
mylpale op die pad van die wetenskaplike studie van die Afrikaanse woordleer. 'n
Groot vooruitgang is die vergelyking van Afrikaanse verskynsels met Nederlandse
dialek-materiaal wat ondertussen beskikbaar geword het ... Soms wend hy 'n poging
aan om op dialektiese afwykings in Afrikaans die aandag te vestig, en die feit dat hy
ook spreekwoorde en segswyses in sy studie betrek het, is 'n belangrike verbreding
van die terrein.
Een gevolg van sy werk is die prikkelende resensie van Schuchardt en sy
vingerwysing op Duitse elemente in ons taalskat ...’ (p. 72-3).
In sy Voorbericht erken hy dat hy enkele woorde uit Changuion oorgeneem het,
maar slegs nadat hy dit behoorlik ‘getoets’ het. Hy verwys verder wel dikwels na
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Changuion se werk. Engelse woorde wat in 'n Engelse woordeboek te vinde is, het
hy nie opgeneem nie, want sulke ‘halfnaatjies’ kan hy nie beskou as opregte
‘Afrikaners’ nie.
Sy wetenskaplike versorging val 'n mens op. Sy verklaringe en etimologieë is
beredeneerd, al tas hy soms mis. En wanneer hy nie weet nie, vra hy meermale: Wat
is dit? Wat kan dit tog beteken? Waar kom dit vandaan? So iets herinner hy hom
byvoorbeeld nie uit die Nederlandse dialekte nie.
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Eweneens is sy uitspraakverduidelikinge wetenskaplik, en die waarde daarvan is
daarin geleë dat ons meer omtrent die uitspraak in die ou Kolonie te wete kom; vgl.
onder A, E, I, UI, aant, aapskilloeder, ens. Veral waardevol by hom is sy opmerking
na sommige inskrywings. Hier gee hy dikwels blyke daarvan dat hy goed geluister
het en dat hy wetenskaplik onderleg is.
Ek haal o.a. die volgende lemmas aan vanweë die interessante gegewens en
opmerkinge wat daarby verskyn (al is dit nie altyd alles korrek nie):
achtig, angaan, appeltjies-der-liefde, bietjie, bietji-bietji, bykom (‘ek sel ver ...’
moet gelees word ‘ik sil vir’ volgens 'n latere opmerking oor die uitspraak), blikoor,
blootsperd, boereboontjies (die opm.), bout, breek ('n mens sou briek verwag het!),
broer, daarri, dispens, doowe, Dopper, druilen, droef, duiwel, eenders, eers, en,
faikonta, fles, flus, fortsek, gespers, goed, indien, jukskee (?), klipper, lijk (opm.),
meta, neerskryf, ochend, onbeskof, passabel, rofkas, saam, so-een, stamblok,
terrentaal, toelate, tramás, twak, veels, verongeluk, verslind, voel, was, water.
Verder vestig ek die aandag op die interessante aanhangsel; vgl. veral disnes,
sinlik, voorhuis, wijsbroune.
9. DU TOIT, S.J. Ook van hierdie groot voorvegter van Afrikaans word 'n volledige
lewensbeskrywing gegee in die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek I.
Uit voorgaande haal ek die volgende aan (p. 283, kol. 1): ‘Du T. se politieke
houding breek in enkele jare af wat hy oor baie jare opgebou het. Terwyl hy meen
dat hy sy volk dien, verlaat hulle hom en is hy in die laaste jare van sy lewe soos 'n
generaal sonder 'n leër, die, eensame Ismael' soos sy seun en biograaf hom noem.
By die verlies van sy koerant en tydskrifte waaraan hy sedert 1876 verbonde is, stig
hy Ons Taal (1907 - 1909) as opvolger van Ons Klyntji.’ Die rubriek Afrikaanse
Taalskat daarin verskyn egter eers van Jan. 1908 af in aflewerings en loop ten einde
in Des. 1909, wanneer die blad verdwyn.
In sy Inleiding maak Du Toit gewag van die werke van Changuion, Pannevis en
Mansvelt; ons kan dus aanneem dat hy nie net bekend was met dié lyste nie, maar
dat hy ook daarvan gebruikgemaak het. Trouens, by 'n vergelyking is dit duidelik
dat hy dit wel gedoen het. En soos ek reeds aangedui het, dek Du Toit se inskrywings
tot by afpluk ongetwyfeld die deel wat van Pannevis se ms. verlore geraak het.
Ofskoon Du Toit se bydrae net tot by F gaan, is dit duidelik uit kruisverwysings
dat hy die hele alfabet gedek het; m.i. is die beste bewys daarvoor onder die lemma
akker te vind, waar hy byvoeg: ‘Kyk Wenakker’. Ek is daar feitlik oortuig van dat
wanneer Totius se ‘papiere’ ondersoek en gerangskik word, ons nie net die
oorspronklike ms. van Pannevis sal vind nie, maar ook die res van Du Toit se Ons
Taalskat. (Dis tog in belang van nie net Afrikaans en die student van Afrikaans nie,
maar ook in belang van die nagedagtenis van die groot figuur S.J. du Toit dat hierdie
dinge gepubliseer word - wil die erfgename nie maar 'n slag die dinge vir ons opspoor
nie?).
Die verskillende aflewerings het meegebring dat die alfabetiese indeling baie
onversorgd was en dat dit heeltemal hersien moes word.
'n Kenmerk van hierdie Ons Taalskat is o.a. Du Toit se voortdurende aanvalle op
Mansvelt se werk, bv. die volgende stelling: ‘dat di skrywer, baar en rou uit Holland
gekom, met ni meer kennis van ons taal en ons folk ni as wat hy opgetel het by syn
uitkom van die Kaap na Stellenbos, daar op syn leerstoel gaan sit het en di stof fer
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syn boek moes kry van syn leerlinge uit verskillende dele van ons land’. Voorgaande
kan ek nog aanvaar, maar dat ‘omtrent 'n derde fan di woorde op di maniir (is)’,
d.w.s. dat foutiewe afleidings en/of verklaringe gegee word, is werklik 'n oordrewe
stelling. In baie gevalle is Mansvelt se siening korrek, terwyl Du Toit mistas, en in
enkele gevalle haal hy Mansvelt verkeerd aan, soos onder andag. 'n Mens kom nie
los van die indruk dat Du Toit soms onnodig venynig teenoor Mansvelt is nie. Wat
die oorsaak vir hierdie houding ookal is, wil ek dit nie graag in verband bring met
die feit
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dat Mansvelt vir Du Toit opgevolg het as Superintendent-Generaal van Onderwys
in Transvaal nie, waar hy die vertroue van Kruger e.a. geniet het. Die leser moet
maar self die lyste van Mansvelt en Du Toit vergelyk.
Graag wil ek die volgende lemmas onder die aandag bring:
aap, aarby, afjag, akker, andag, appel (ek herinner my uit my kinderdae die vorm
appel-der-!; kyk verder Kritiik en Teen-Kritiik na boomstyf), bulsak (eintlik gevul
met vere!), dokteres (wat baing huismiddels weet!), drosternes, druiwekomfyt
(histories is Mansvelt se uitspraak eu i.p.v. ui sekerlik korrek), duusman (Du Toit
tas mis; hy gee self ook die voorbeeld Duister onder drosternes!), eetfoorhuis (eina!
Wat Mansvelt gee, kom onder die lemma eet-en-drink, en beslis nie onder eetfoorhuis
nie!), farkspek.
Afgesien van hierdie ‘onder onsie’ tussen Du Toit en Mansvelt, moet die groot
bydrae van Du Toit nie onderskat word nie. As wetenskaplike filoloog is Mansvelt
sy meerdere, maar as waarnemer van die Afrikaanse spreekwyse en as reglementeerder
van die waargenome is Du Toit bobaas: hy het die taal wat hy geken en gepraat het,
geken en gehanteer soos weinig andere in sy tyd. Nie net vanweë kultuur-historiese
oorweginge nie, maar ook vanweë die taalkundige waarde daarvan sou ons darem
so graag die volledige lys van Du Toit se Ons Taalskat wou gepubliseer het!
H.J.J.M. van der Merwe,
Pretoria, Augustus 1971.
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A.N.E. Changuion (1844)
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A.N.E. Changuion (1803-1881)
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Proeve van Kaapsch taaleigen
Byvoegsel tot de Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld ZIJNDE
EENE Handleiding tot de kennis dier taal NAAR DE PLAATSELIJKE BEHOEFTE
VAN HET LAND GEWIJZIGD
DOOR A.N.E. Changuion

Ph. Theor. Mag. & Lit. Hum. Doct.
Tweede druk
Rotterdam
J. van der Vliet Cz.
1848
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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 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.
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 verkiest.’* 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.† 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
*
†

Zie het Taalk. Mag., D.I., bl. 170.
Hetzelfde werk, D.I., bl. 320-26.
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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,
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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, 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, en behoefde dus niet herhaald te worden.
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Proeve van Kaapsch taaleigen
A
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 or 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.
Afrikaander, Kapenaar. Men verstaat daardoor elk kolonist, die niet door
geboorte of afkomst een buitenlander is. Vergelijk Kaapsche kind.
Afslagten, van wild gezegd, b.v.: een haas afslagten - maar ook van slagtvee,
voor villen, de huid afstroopen.
Aftrekken, afschuiven: een venster aftrekken.
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 ampertjies, bijna.
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.
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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 zyn
baatje; hij krijgt slaag.
Bajan, veel. - Ook wel banje.
Bak, in de zamenstelling theebak; d.i. theeblad.
Bakkeleijen of bij inkorting bakkleijen, vechten, elkander uitkloppen.
Bakken, spreekw.: Morgen bak ons, d.i. reken er maar niet op, gelijk ons
‘morgen ochtend bij de koffij.’
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.
Bandiet, misdadiger tot boeijen en harden arbeid veroordeeld; kettingboef en
(oneigentlijk) galeiboef.
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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.
Bedragen als zelfst. voor bedrag: het geheele bedragen. Waarschijnlijk is deze
fout, die algemeen begaan wordt, ontstaan uit den verbogen nmv. in die
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.
Bijkomen, ik zal voor jou bijkom; ik zal je vinden, of krijgen.
Biltong, rookvleesch, aldus genaamd omdat het veelal uit een bilstuk gesneden
wordt, en in gedaante eenigzins met eene gerookte ossentong overeen komt.
Blafon (F.); spreek uit plafond met verzwijging van de d. Dit w. wordt door B.
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.
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.
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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.
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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.

D
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.
Danebol, denneappel.
Daneboom, den of denneboom.
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.
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. zegt dat het in Holl. in de
gemeenzame spr. ook gangbaar is.
Dres (E. dress), kleeding.
Dressen, wkw., kleeden: ik ga my dressen.
Drillen (als O. wkw.): de soldaten drillen op de parade, d.i. exercéren of werden
gedrild; maar het laatste bepaalt zich, zoo ik mij niet bedrieg, tot de
wapenoefening van rekruten.
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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.
Dry-rot (E.), de molm in het hout.
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.

E
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.
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Eijer, ei, spreekw.: Hij maakt het van eijeren, d.i. al te bont.
Ellendeling, ongelukkige. Dit w., dat bij W. en B. 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.

F
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.
Fiet (misschien van het Fr. vite, vlug), zwierig, opgekwikt: Soe! jij is maar fiet
van daag.
Flesch, onder dit w. wil men volsrekt de zoogenaamde kelderflesch verstaan.
Verg. bottel.

G
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.
Gantsch en gaar, geheel en al. Deze uitdrukking komt wel juist met het H.D.
ganz und gar overeen, maar Ypey heeft aangetoond, dat zij van ouds in het
Holl. gebruikelijk was. (Zie A. de Jager, Taalk. Handl. tot de Staten-overz.)
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 het in mijn goed gegrasduin, hebt er volop van
genoten.
Gulskop, gulzigaard, vraat.
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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.

I
IJzder, ijzer.
Inbreken (to break in), leeren, dresseren: mijn paard is goed ingebroken.
Instal: tot instal brengen; doen vervallen. B. verklaart dit w. door verval. W.
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 by het ministerie.
Interval, zonderlinge inval of kuur: die kerel heeft allerlei intervalletjes.

J
Jagten, op jagt rijden of gaan jagen.
Jakopever-oogen, uitpuilende oogen, gelijk zekere visch Jakopever ge-
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naamd. Deze visch zou zijnen naam ontleenen van zekeren Jakob Evertse.
Jammer, als bijv.; ik is jammer voor jou, ik heb medelijden 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.
Jekkert (jacket), jagtbuis.
Jilletje, grapje: zij maken er een jilletje van, zij spotten er mee.
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.

K
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. Volgens B. 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 peper huis 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 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., 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.
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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.
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Korrel, mikijzer of visier van een schietgeweer, van daar korrel nemen, mikken.
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.
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.

L
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.
Langs, bij of naast, met een bijkomende vijandelijke bet.: Kom langs mij ai jij
durf. Dit gebruik van langs schijnt van het entèren van schepen ontleend.
Laning, laan.
Lat of latje, een taaije boomtak of garde.
Lawaai of lawei, verward gedruis. B. 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, een uchtendzang, volgens
Hexham: musicians playing at noone or at the breake of the day on sackbuts
cornets, &c.; Mellema 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' Académie, Chambaud, Boiste en anderen
aanwijzen, en oordeel dan over de waarschijnlijkheid der afleiding van B.
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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. ge-
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bruikt, en hoort men: ik hardloop, in plaats van ik loop hard, hij het gehardloop!
enz.

M
Makéren (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 nie t'huis bly 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.
Meeting (E.), bij eenkomst of vergadering.
Memme, min of voedster. Met deze benaming spreken kinderen, zoo wel als
volwassenen, hunne min of gewezen min aan.
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...

N
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.
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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 dp 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.
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.
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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.
Overentover, dat is over ende over; tot den rand toe, te boorde of ook wel
borende vol. Dit laatste, door W. afgekeurd, behoort tot de gemeenzame spraak.
Overigheid, overheid. Hetgeen te veel is wordt gezegd overig te zijn; het is dus
niet vleijend wanneer men de overheid zoo noemt.

P
Paaiboelie, bullebak. Met dit w. maakt men kinderen bang, gelijk bij ons met
Heintje Pik.
Pad, niet alleen een voetweg maar elke weg. Zamenstellingen zijn wagenpad,
ompad enz.
Paddak, zie krikvorsch. Tusschen padde en kikvorsch maakt men geen
onderscheid.
Padkost, zie op kost.
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.
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.
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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.
Reg reg, in goeden ernst. Het tegenovergestelde is tjakki tjakki. Hij maak geen
spulletjes, maar hij sla regreg.
Regt: ik ben regt, naar het E.: I am right, voor ik heb gelijk.
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.
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.
Respekt: ik heb respekt voor spinnekoppen, is een Germanismus voor ik ben
er bang voor.
Rispes, rupsen.
Robbedoe, een meisje of vrouw, die ruw en sterk is, wie niets deert of let. Het
Holl. yzervarken, is te onbeschaafd om het er voor in de plaats te stellen.
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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.

S
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. schoft, schaft of schacht, verpoozing 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.
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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.
Slammert, een Islamiet.
Slams, afkorting voor Islams of islamietisch.
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.
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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.
Staatsie (E. station); zendelings staatsie, zendelings post.
Stamp: stomp of stoot.
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.
Stander, olie en azijn stelletje, E. cruetstand.
Steken, in de spreekw. der Hottentotten: een dop steken, voor een borrel drinken.
In de wagenpad steken; wegjagen.
Stelletje, stilletje, zeker meubel voor de binnenkamer, van het bijv. stil.
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.
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.
Suikerbrood, zeker gebak: tulband.

T
Tabbert, japon, vrouwekleed: kinder-tabbertje, 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.
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.
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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.
Trek, een slag; geef hem een paar trekken.
Trekken: trek jou pad; loop heen.
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Tres (H.D.), galon, belegsel van een kleed of hoed.
Tronk, gevangenhuis.
Trop, troep: een trop menschen, menigte; trop schapen, kudde.

U
Uiteren (E. to utter), uiten.
Uitgedorst, uitgedost, opgesierd.
Uithalen, het uitweiden van geschoten wild.
Uitpietsen (H.D.), afrossen, doorhalen.
Uitpikken (to pick out); uitkippen. Pikken doen de vogels.
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.

V
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.
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
stilstand water.
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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.
Voelen, ik voel koud, warm, pleizierig enz. (I feel cold); ik gevoel mij koud.
Voor, over dit.w. verg. § 275.
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 Adelung verklaard wordt: de leden van zich strekken als in den dood.

W
Wagenpad, rijweg. Verg. steken.
Wat: voor wat doet hij dat? Waarom of waarvoor.
Waterlemoen, blijkbare omzetting voor watermeloen.
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.)
Wintersch, in de zamenst. wintersche handen; winterhanden.
Wintersen, mrv. van winter: Ik draag die stevels al twee wintersen.

Z
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.
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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.
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[De Afrikaansche taal]
De Afrikaansche taal, die tot stam de Oud-Hollandsche taal heeft, is zeker wel het
leelijkste en meest vermengde dialect, dat ooit bestond. Feitelijk kan men er in ruwe
trekken de geschiedenis van de Kaapkolonie en den Transvaalschen boer ten naasten
bij in nagaan. De gallicismen, germanismen en anglicismen, die er zoo overvloedig
in voorkomen, zouden ons, zoo dit noodig was, de nationaliteiten der vroegere
kolonisten en de later daaronder voorkomende elementen kunnen leeren kennen,
terwijl de groote menigte maleische en Kafferwoorden, en de enkele woorden die
een Deenschen, Zweedschen, of zelfs Spaanschen wortel doen vermoeden, ons
aanduiden, dat de boeren ook met de eerste elementen veel en met de laatste in
mindere mate in aanraking of vermengd waren.
Daar een dusdanig mengsel nimmer onder regelen werd gebracht, of door onderwijs
op één en dezelfde wijze werd geschreven of gesproken, treft men in de verschillende
deelen van Zuid-Afrika natuurlijk ook weder verschillende dialecten van het
hoofddialect, dat wij gemakshalve maar als taal zullen erkennen, aan. Vóór twee
jaren verscheen een soort grammatica van het Afrikaansch, en ten einde den lezer
een juister denkbeeld van deze niet onbelangrijke taal te doen krijgen, zal ik aan deze
grammatica enkele zinnen ontleenen.
Als inleiding tot het werkje lezen wij er het volgende:
‘Die Afrikaanse taal is eintlik een tak van die Hollanse taal. Mar in die loop van
die tijd, veral nadat die kolonie van Holland los geraak het, is dit heeltemal verander,
so dat een rou Hollander wat hier kom ons nie kan verstaan nie, omdat ons so veul
ander woorde in ons taal opgeneem het, en die Hollanse woorde in ander vorme en
betekenis gebruik.
Ons taal is dus een afstammeling van die Germaanse tale, en dit het die karakter
gehou oek. Daarom dat ons woorde bijna almal uit Hollans en Duits kom. Van Engels
en Frans, wat een mensch dit zou verwag, krij jij amper gen woorde in ons taal nie,
mar wel enkel uitdrukkings.
Daar is in ons taal suiwer Afrikaanse woorde, so's (zooals) karkatjie, pondok,
skaapsteker, amper, biltong, koggelstok, hot-op-ses, haar-naas-voor, ens.
Die meeste van ons woorde is daarom mar Hollanse woorde wat ons verkort of
veranderd gebruik. Ons woord mos kom van die Hollanse woord immers, naant van
goeden avond, ens.
Uit Duitsch het ons meer woorde as een mens sou dink. So's stewel, gewerskaf,
dan en wan, vergange jaar, ens.
Uit Engels, Frans, Portugees, ens., krij een mens oek nu en dan een woord. Mar
di's mar min.
Mar die tale het daarom (toch) invloed uitgeoefen op die gebruik van ons ei'e
(eigen) woorde, veral Frans, deur die Franse vlugtelinge. So's die twemaal ons ver
die Hollanse wij en ons kom ver die naaste van die Franse nous ver wij, en nous ver
ons oek. So oek ons dubbele nie is nes (net als) die Franse ne pas, ens. Uitdrukkens
so's die een, die ander een, ens., kom weer uit Engels.
Ons taal kom meer as enig ander taal o'ereen met ons tijd! Kort, kort! Ons het al
die slepende uitgange van die werkwoorde lat val. Ver eten, drinken, loopen, ens.,
seg ons so mar kortaf eet, drink, loop, ens.
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Ons taal en ons geaardheid kom net o'ereen! in ons woorde nie meer letters as
nodig is nie, en is ons werk gen omslag nie en min onkoste. Veral baing (spreek uit
banje; dit woord beteekent ‘veel’ en is uit 't Maleisch afkomstig) medeklinkers goi'
ons uit, en dit maak ons taal sag en vloei'end, so's ei'e, ou'e ver eigen en ouden, ens.
En hoe meer klinkers in een taal, hoe beter dit klink.’
Tot zooverre de inleiding. Men ziet er reeds uit, dat het overeenbrengen van schrijfen spreektaal, het afkorten van alles, wat daarvoor vatbaar is, het weglaten van elke
letter of elken klank, die maar eenigszins kan gemist worden, en het zooveel mogelijk
vermijden van alles, wat naar verbuiging of vervoeging zweemt, de hoofdtrekken
van dit laag-Hollandsch, zooals de Afrikanen het noemen, zijn.
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Dat de taal belangwekkend en de aandacht overwaard is, is zeker, maar dat zij leelijk,
misvormd en wanluidend is, is nog zekerder. Het is dan ook bepaald jammer, dat
degene, die zich de moeite wilde getroosten, regels en genootschappen tot
instandhouding er van in het leven te roepen, zijn tijd en inspanning niet liever ten
koste legde aan eene poging, het hoog-Hollandsch (dit is de naam, dien men in Afrika
aan onzen taal geeft) tot zuivering van het Afrikaansch, en ter vervanging daarvan
in Zuid-Afrika, ingang te doen vinden. Wordt deze poging niet spoedig aangewend,
dan zal dit reeds zoo verbasterd Hollandsch nog dagelijks verergeren, te meer daar
de nauwere aanraking, waarin het op het oogenblik met het Engelsch is, en de
liefhebberij der boeren, het met de vruchten hunner eigen vinding nog telkens te
vermeerderen, er steeds nieuwe zegswijzen en woorden zullen insmokkelen.
Doch zien wij, wat de Afrikaansche grammatica ons nog meer belangwekkends
oplevert.
Het hoofdstuk over de syllaben wordt door de volgende, zeker zeer eenvoudige
definitie aangevangen.
‘So veul woorde (waarschijnlijk heeft de schrijver letters gemeend) as een mens
in een slag uitspreek is een sillabe. As ek seg Adam, dan is A die eerste en dam die
twede sillabe.’
In het tweede hoofdstuk lezen wij, wat de lezer reeds lang gemerkt heeft, namelijk:
‘Ons skrijf nes ons praat’ en wat verder:
‘Ons skrijf nie sch, mar sk.’
Van de geslachten sprekende, geeft de schrijver ons den volgenden, echt
Afrikaanschen zin.
‘Partij woorde (sommige woorden) het twe geslagte, so's kind is mannelik as een
mens een seuntjie meen, en vrou'elik as jij een dogtertjie bedoel.’ En weer wat verder:
‘Op laas moet ons bij die naamwoorde nog opmerk dat een mens partij (gedeelte)
daarvan kan verkleinwoordtjies maak as jij een kleine dingetjie bedoel.’ enz.
En van de persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden zegt hij:
‘Persoonlikke voornaam-woorde, wat anwijs; die persoon wat praat, eerste
persoon; enkelvoud ek en mijn, meervoud ons; die persoon met wie een mens praat,
twede persoon; enkelvoud jij en jou, meervoud julle; die persoon van wie een mens
praat, derde persoon; enkelvoud hij en hom, sij en haar, meervoud sulle.’
‘Anwijsende voornaam-woorde wort gebruik om an te wijs wat een mens meen.
Bijvoorbeeld, ek seg! ‘Ge ver mijn die jukskij an.’ ‘Jij vraag, ‘Wattereen (wat voor
een) - Hier-die?’ Ek seg, ‘Ne, daar-die.’ Jij vraag weer, ‘Deuskant-sijne?’ Ek seg,
‘Ne, anderkantsijne.’ Jij vraag nog een slag, ‘Die eene?’ Ek seg, ‘Ne, die ander eene.’
Hier-die, daar-die, deus-kantsijne, ander-kant-sijne, die een, die ander een, is hier
anwijsende voornaam-woorde.
Als voorbeelden van vragende voornaam-woorde geeft hij op: ‘so's wie, wat,
watter, wattereen, en als besittelikke voornaam-woorde noemt hij: mijn, ons, julle,
hulle, haar en sijn.’
Dan voegt hij bij zijn opgave over de verbuiging der persoonlikke voornaamwoorde,
de volgende anmerkings.
‘a. Mijn is gen verbui'ing van ek, en haar van sij nie, al maak sulle dit oek so in
die taalkunde van ander tale. Di's glad aparte woorde, en daaruit kan een mens sien
dat al die tale mar in die war is.
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b. Die derde persoon enkelvoud mannelik wil partij mense hê moet ons skrijwe
hem, nes in Hollans. Hom is verkeerd, seg sulle. Mar ons seg hom, nes die Engelsman
seg him, Die Duitser ihn, die Deen ham, die Sweed honom, ens. En watter is nou die
beste? Wel, him ver die Engelsman, ihm ver die Duitser, hem ver die Hollander ens.,
en hom ver die Afrikaander.
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c. Net so is dit met ek, in plaas van die Hollanse ik. Die Grieks en Latijn het oek ek,
met die uitgang o agteran. En so met al die woorde wat ons anders uitspreek as in
Hollans. Di's daarom nog nie verkeerd nie. Want ieder nasie spreek een woord uit
so's ver sulle die beste is. En wie kan nou sê, watter uitspraak die regte is? - Mijn
skepsel! di's mos tog al te dom om te sê! as ons een woord nie nes Hollans uitspreek
nie, dan is dit verkeerd!!!’
Het gebruik van het zoo dikwijls voorkomend woordje ‘v e r ’, vinden wij
beschreven in de regel, door den schrijver betreffende de bedrijvende werkwoorden
opgegeven. Een werkwoord, zegt hij, is bedrijvend: ‘as jij dit van die kant van die
werker beskou, so's! Piet slaat v e r Jan.’
Dit ‘ver’ wordt gezegd hetzelfde te wezen als het Hebreeuwsche woord: ‘le.’
Ook nog twee andere eigenaardige Afrikaansche spreekwijzen doen aan het
Hebreeuwsch denken, en wel als we ze in regels brengen de volgende:
1. ‘As die voorzetsel een beweging in een of ander rigting uitdruk, dan kom dit
partijkeer as een toevoegsel achter die naamwoord an, so's! kaap-t o e , se-i n ,
land-u i t ens.
2. ‘Ons herhaal een woord om krag daran te ge, so's! ‘dood is hij dood,’ ver ‘hij
is seker dood;’ ‘kom sal hij kom,’ ver, hij sal seker kom.’
Als hulpwerkwoorden worden ons voorts opgegeven: ‘hê, sal, wees, worre, wil,
kan, moet, ens.’ Onder de tusschenwerpsels vinden wij ten slotte de volgende meer
eigenaardige voorkomen: ‘nou-toe, noh-tog, trek, voersek, sies (zie eens), allemensig,
allementig, allematti, o-goeje, juistement, moenie’ (moet niet doen) enz.
Ook heeft de schrijver voorzien in het geval, dat men zich in deze taal op het
dichten wil toeleggen, waarvoor hij dan ook een afzonderlijk hoofdstuk, getiteld:
‘om gedigte te maak,’ ten beste geeft. Vooraan in het boekje heeft hij deze regels
reeds in praktijk gebracht, althans vinden wij daar het volgende lofdicht op de
Afrikaansche taal.

Die Afrikaanse taal
1.
Gen Hollans, Duits, of Frans,
Gen Engels, of Javaans,
Gen Kaffers, of Boesmans,
Al goi jij almal in die skaal,
Ver ons kan sulle nooit ophaal
Die ware Afrikaanse Taal.
2.
Ofskoon ons taal hier blijf,
En iedereen dit skrijf,
Net na die wind hom drijf;
Die Afrikaans blijf daarom reg!
Wat regtig goed is wort nie sleg,
Al trap jij hom, of goi hem weg.
3.
Ofskoon gen een dit leer,
Mar ongepermitteer
Verfoes, verknoei, onteer;

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

Ons Moedertaal blijf daarom goed!
Ons taal zit in ons murg en bloed,
En groei nog op in te'enspoed.
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4.
En twijfel jij hieran?
Mijn liewe goeie man,
Vat jij die boek dan an!
En wet as jij ons spraakkuns leer,
Dat jij gen taal so hoog sal eer,
Nou kom, seg! Top! man; en perbeer.

Voor de aardigheid zal ik hier een lijst van de gebruikelijkste en eigenaardigste
woorden en uitdrukkingen invoegen. Verscheidene daarvan kwamen reeds in het
voorgaande voor, doch ter wille van meerdere volledigheid, zal ik ze uit deze opgave
niet weglaten. Om mede te beginnen, maak ik melding van het knorrend geluid, dat,
eenmaal geuit, eene bevestiging, en tweemaal eene ontkenning aanduidt. Deze
geluidenspraak heeft het Afrikaansch van de inboorlingen overgenomen.
De woorden d a a r en w a a r , worden steeds uitgesproken, als bevatten zij ieder
een half dozijn geaccentuëerde a's. Vraagt men dus bijv. waar een of ander dorp
gelegen is, dan wijst de boer met den vinger de een of andere richting aan, en geeft
daarbij bijv. ten antwoord: ‘Dááááár achter die klipkoppie!’ (d.i. steenige heuvel).
Als lievelingswoordje voegt men in 't Afrikaansch voor eenig zelfstandig
naamwoord dikwijls het woordje ‘ouwe’, bijv.: ‘Watter perd zal oom vat?’ (welk
paard zal oom nemen?) ‘Dáááár die ouwe valetje!’ (dat vale paard daarginds.) Zoo
kan men ook hooren: ‘Allematti! die ouwe slangetjie het ver mijn gebijt!’ (allemachtig,
die slang heeft mij gebeten).
Aan twijfelachtige uitdrukkingen ontbreekt het in deze taal niet. Vraagt men bijv.
aan iemand, hoe hij vaart, dan krijgt men niet zelden ten antwoord: ‘Dat gaat nog
maar zoo.’ Informeert men naar den aard van eenig voorwerp of de een of andere
zaak, dan hoort men: ‘Ja, neef, wat zal ek ver neef zè, da's zoo maar 'n affaire.’ En
vraagt men dan weder, wat voor affaire, dan luidt het nog minder bevredigend
antwoord: ‘Zoo maar 'n soort van affaire.’ De uitdrukkingen z o o m a a r z o o , en
o p e e n m a n i e r kan men elk oogenblik hooren gebruiken. Vooral de laatste
zegswijze, is, zooals ik eens zeer terecht hoorde opmerken, ‘een afmakertje.’ Heeft
men verschil over een of ander punt, en wil men zich er afmaken, dan zegt men: ‘Ek
meen so mar op 'n manier.’ ‘Het tante nog zoo banje kopzeer?’ (heeft tante nog zoo
dikwijls hoofdpijn). ‘Né neef, ik is nou al te banje beter, maar ek is nog niet heeltemaal
beter nie, nog mar op 'n manier.’ (Neen ik ben nu veel beter, maar ik ben nog niet
geheel beter, slechts zoo half en half). ‘Is oom tevré met die Presedent? machtig oom,
die kerel maak ver mij toch al te snaaks’ (Is u tevreden met de President, die man
schijnt mij toe toch zeer vreemd te doen). ‘Och, neef, ik kan ver neef zè, ik lijk nie
ver Burgers nie, want kijk, neef, Burgers verzoek die Heere. Hij is al te verspot, (hij
is zeer slecht) en het laas nog in die Raad gezè, liewer vooruit met die duivel, as naar
achter met die engels.’ Zoo verkoop hij ons op 'n manier an die duivel zelvers.’ (och,
ik kan u zeggen, dat ik niet van Burgers houdt, want ziet u, enz.... zoo verkoopt hij
ons eenigszins aan den duivel zelf). Die vuur is dood - het vuur is uitgegaan.
Keilde - glas.
Pierinkie - schoteltje.
Ik zal ver Roodman zeer maak - Ik zal Roodman (d.i. een os) slaan, dus: pijn
doen.
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Ik is maar 'n wonderlikke kerel - Ik ben een eigenaardig mensch. (Deze
uitdrukking gebruikt elke boer van zichzelven, ingevolge de nimmer bij hem
ontbrekende overtuiging, dat hij een zeer merkwaardig mensch is,
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en eigenlijk boven elk ander uitsteekt).
Ik zal ver die roodbaatjes skiet - Ik zal op de Engelsche soldaten (deze dragen
roode uniformrokken) schieten.
Die paard het verrek - het paard is doodgegaan. (Somtijds past men deze
uitdrukking ook op menschen toe.)
Ik het die pens dikgevreet. - (Deze minder behoorlijke uitroep is in het
Afrikaansch volstrekt niet ongeoorloofd, en hoorde ik zelfs eenmaal door eene
der eerste dames van Pretoria op een souper aan Shepstone ten antwoord geven,
toen deze haar uitnoodigde, nog iets te gebruiken.)
Ons is rechte fraai angetrek - Wij zijn zeer net gekleed.
Rechte snaaksch - Grappig, aardig.
Dat lijk voor mij tog mar al te fraai. - Dat vindt ik zeer schoon.
Moe nie praat nie! - och, kom! (dit is slechts een uitroep.)
Machtig, jij praat al te banje. - Och, jij praat te veel.
Nie zoodanig laat nie - nog niet zoo laat.
Daarom - toch. Bijv: jij is banje vaal, maar daarom nie ziek nie (Jij bent zeer
bleek maar toch niet ziek.)
Krans - muur van steenen.
Klip - steen.
Kop - heuvel of kleine berg.
Klipkop - steenachtige kop.
Kranskop - kop met steenen muren.
Beestenkraal - krans tot opsluiting der beesten (runderen).
Bokken - schapen.
Ik is maar 'n aardige kerel - Ik ben een rare kerel.
Amper is nog ver van stamper - Bijna is nog ver van heelemaal.
Net nou - dadelijk, op 't oogenblik.
Sambrill - parapluie.
Padkost - eten voor onderweg, op reis.
Da's toch 'n al te verspotte ding - dat is toch al te dwaas.
Vat voor die ding - grijp dat.
Ik het gehardloop - ik heb hardgeloopen.
Dááár die wereld in - daar, of ginds, of die kant uit.
Dááár die heele wereld - de gansche streek daar.
Partij maal } somtijds, enkele malen.
Partij keer } somtijds, enkele malen.
Klomp bokken } troep schapen.
Partij bokken } troep schapen.
Hoe kom!? - hoe komt dat?
Kombers - deken.
Maak ver die ouwe stevels blink - Poets die laarzen (of schoenen).
Lach lekker - prettig lachen.
Soumarso - zoo maar.
Heele partij - groote troep.
Metsie (van match) - lucifer.
Die zwarte eenetje - de zwarte.
Die laatste eene - de laatste.
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Ik roep ver hom - ik noem hem.
Een rukkie op die klavier speel - een beetje pianospelen.
Gesels-e - een avondje of middagje ergens gaan passeeren.
Kuieren - uit logeeren gaan.
Rambok - mannetjes schaap.
Bokkemelk - schapenmelk.
Tabbert-japon.
Japon - nachtjurk.
Manel - gesloten zwarte jas.
Onderbaatje - vest.
Ou-baas - baas.
Jongkerel - jongmensch.
Nooie - jonge dochter.
Altemet - misschien.
Hulle is nooit nie van men leven gekom nie - Zij zijn in het geheel niet gekomen.
Aljemmers - telkens.

De woorden p o e s en j a r i g , schijnen geheel andere beteekenissen te hebben dan
in Holland; althans liet het noemen er van nimmer na, groote ontsteltenis onder de
aanwezige Afrikanen te weeg te brengen. Wat men er in Afrika onder verstaat, weet
ik evenwel niet.
Verscheidene Afrikaansche woorden dragen niet alleen den stempel der
oorspronkelijkheid, maar zouden zelfs ons Hollandsch kunnen verrijken. Daaronder
noem ik:
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Wacht-een-beetje } soorten doornstruiken.
Haak-en-steek } soorten doornstruiken.
Vuurhoutje - lucifer.
Verkleurmannetje - cameleon.
Trapzoetjes - een soort hagedis.
Olievischje - sardine.

Nog eene zeer opvallende bijzonderheid in het Afrikaansch is het in den regel
weglaten van u en jij. Voor deze voornaamwoorden komen de eigennamen van den
aangesproken persoon in de plaats, of ook wel het ‘oom, neef, nicht, tante,’ of, en
ook dit is zeer algemeen, de eigennamen, vooraf gegaan door: Mister, Mijnheer, of
de daarevengenoemde familienamen! bijv.:
Hoe gaat nog met Jan? Of hoe gaat nog met neef Jan? Hoe gaat nog met Mr. Jan?
Of hoe gaat nog met Meneer Jan? Het Mr. ons brief al gekrij? Ek zal ver Mr. Burgers
sè, die Engelschman wil ver die land vat! enz.
Het Afrikaansch, zooals het door Kaffers en Hottentotten gesproken wordt, is
natuurlijk nog meer verbasterd. Vooral laatstgenoemden schijnen er een afzonderlijk
dialect op na te houden. Zoo noemen zij brandewijn: ‘vuurwater,’ en wijn:
‘Kromhoutsche water.’ (Waarschijnlijk ontleend aan den vorm van den wijnstok.)
Om den lezer een voorbeeld te geven van dit dialect, noem ik de volgende zin.
‘Allemati, ou-baas, as ik nou tog op die kraaivlees zit, en die veld kom laat wor, ik
skeur maar so ver die wereld.’ d.i. ‘Wel, beste baas, als ik nu toch op dat paard zat,
en de avond viel, dan zou ik zeer hard kunnen rijden.’ Men ziet, dat dit nog al sterk
afwijkt van behoorlijk Hollandsch, daar met de vertaling er bij, het oorspronkelijke
nog bijna niet te begrijpen is. De uitdrukking: ‘kraaivleesch,’ voor paard, is
gemakkelijk te verklaren. De paarden toch sterven in Afrika zelden op stal, maar
meest langs den weg. ‘As die veld kom laat wor,’ is eenvoudig een dichterlijke
uitdrukking van het denkbeeld: ‘wanneer het laat komt te worden’ en ‘skeur ek mar
so ver die wereld,’ sluit het denkbeeld in van een zoo snelle rit, dat het schijnt, alsof
het veld (d.i. die wereld) in twee stukken gescheurd wordt. Met de geheele uitroep
bedoelde de Hottentot, dat het paard er sterk en goed uitzag, en men dus kon
verwachten, dat vooral des avonds, wanneer de afmattende hitte des daags heeft
plaatsgemaakt voor eene frissche, aangename koelte, het flink en snel zou kunnen
loopen.
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H.C.V. Leibbrandt (1882)
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Het Kaapsch Hollandsch
H.C.V. Leibbrandt
Misschien zullen uwe lezers het niet ondienstig of geheel van belang ontbloot achten,
indien ik in de volgende regelen, hoe onvolledig dan ook, eene verzameling geef van
woorden allen aan de Kaap bekend, sommigen waarvan in t' Kaapsche dialect het
burgerrecht hebben verkregen, maar welk ook hun vaderland, tot ons zijn
overgekomen uit Indië.
Lang vôôr het misnoegend teweeg gebracht door den onbesuisden aanval op de
Nederlandsche taal en letterkunde, eenige weken geleden, had ik de weinige
oogenblikken die ik morgens in de openbare boekerij doorbracht, terwijl mijn kantoor
gelucht werd, besteed om zulke woorden bij elkander te zoeken die nog alle dagen
in de stad en omstreken worden gehoord, en toch niet aan de Nederlandsche of andere
Westersche talen - uitgenomen de Portugeesche - zijn ontleend. Maar het was
geenszins mijn plan om de verzameling in 't licht te geven. Eerst toen het met zoveel
nadruk werd beweerd dat het Kaapsch Hollandsch niet anders dan eene Hottentotsche
Verbastering onzer schoone moedertaal is, en als zoodanig der veroordeeling moet
worden prijs gegeven, meende ik mijnen landgenooten geen ondienst te doen, door
den oorsprong aan te toonen van een groot deel onzer Kaapsche woorden.
Uit het maleisch woordenboek van Dr. Marsden heb ik het volgende gehaald.

A
Adu, te slapen. Kaapsch ‘du-du’ als kinderen in slaap worden gesust.
Aina, Ina, Inana, moeder. (Kaapsch Einá, Einaná).
Aleikum, met u (zie salam.)
Allah, God. Arabisch woord.
Ambar, amber.
Amok, storm loopen, en allen voor zich dodende. In 't Engelsch ‘running a
muck’ - en de afleiding ‘Mohawk’ (zie vertaler van Stavorinus). N.B. Velen
denken dat ‘amok’ in verband staat met ‘assassin’ van 't Arabisch ‘hasheshin’,
d.i. lieden die met ‘dagga’ worden bedwelmd indien zij een moord moesten
plegen. Wallace echter schijnt een ander gevoelen te zijn toegedaan. Zie zijn
Malay Archipelago.
Ananas, pijnappel.
Api, vuur; dikwijls gebruikt met ‘arak’ om aan te duiden dat de spiritus nogmaals
overgehaald is geworden.
Arak, spiritus gedistilleerd van zuikerriet en de kokosnoot, alsmede van gegiste
rijst.
Attjar, ‘vruchten en groenten in azijn bewaard met peper en ander specerijen,
bijv. mangoes, meloenschillen, komkommers, en vooral de wortels van bamboes,
ens.’. Stavorinus.
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Baba, Kaapsch ‘babetje’. Eng.: baby.
Bafta, de stof zoo genaamd.
Bahia, Holl. baai; Eng.: bay. Een Portugeesch woord.
Baju, een bovenkleed, japon of rok. Kaapsch ‘baatje’.
Balachan, caviare: kleine visschen, alikruiken of garnalen, in de zon gedroogd,
dan in een vijzel fijn gestampt en in specerijen bewaard. Balachan ikan - caviare
van visch. Balachan adang kechil - caviare van garnalen. Kaapsch ‘blatjang’.
Bambu, bamboes.
Baniak, veel. Kaapsch ‘banjang’.
Bapa, Vader. Ook ‘papa’.
Batatas, Maleisch woord. Kaapsch ‘patattas’. Zie Valentijn.
Batik, een blaauw en wit gekleurden katoenen kleed ook genaamd ‘bathis’.
Zakdoeken van verschil-
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lende kleuren vooral te Batavia gemaakt.
Bhooys, een klasse koelies in Surat, alleen gerechtigd om de koelies den last
op den schouder te leggen en vandaar af te nemen. De koelies zelve zijn
gewoonlijk Baniaansche priesters, die het uitsluitend recht hebben om goederen
in en uit de pakhuizen te dragen. Stavorinus. Kaapsch ‘booi’, naam gewoonlijk
aan een Hottentot, en dikwijls ook aan een Kaffer gegeven.
Bismi, in den naam van (en).
Bismillah, in den naam van God. Beide Arabische woorden.
Blatchong, van garnalen gemaakt. Zie borri. N.B. ‘die lieden van Boadjoo zijn
een soort van zwervende visschers. Zij die aan den mond van de rivier Passir
wonen, houden zich vooral bezig met het vangen van garnalen in bandnetten,
die zij door den modder stooten; die gevangene garnalen, na goed afgewasschen
te zijn in zeewater, worden aan de warme zon blootgesteld, en daarna in een
vijzel fijn gestampt en in een soort van deeg veranderd, genaamd ‘blatchong’.
Dit heeft e sterken reuk, en is zeer gezocht door gansch Indië. Stavorinus.
Borri, ‘somtijds lieten de keizers van Java de ter dood veroordeelden met tijgers
vechten. In zulke gevallen werden zij met borrie besmeerd, en (met) een geel
kleed gedekt. Een kris werd hun dan gegeven, enz.’. Stavorinus.

C
Cajeput, cajoe poetah (boom). Melalenca leucadendra. Zie boven. (? Dit slaan
op blatchong, maar die verwysing is my nie duidelik nie.) Valentijn beschrijft
vier verschillende soorten van cajeput of cajoe poeteh, i.e. wit hout (boomen).
't Is de kleine cajoe poeteh (boom) daar men de olie uit haalt. Stavorinus.
Chabuk, een zweep. Kaapsch ‘sjambok’.
Chap, chaap, Chineesch en Hindoesch woord: een zegel of stempel, volmacht,
&c.
Chapo, chapok, litteeken op het aangezicht of het lichaam door de pokken
voorzaakt.
Cherkhih, cherkheh, Persiaansch woord: het luchtruim. Nederduitsch het
‘zwerk’.
Chih, cheh, foei, schande. Kaapsch ‘sies!’.
Chit, Hindoesch woord; Eng. chintz. Hollandsch ‘sits’. Kaapsch ‘sis’.
Cocoyas, slaap matten (Wallace). Holl. en Kaapsch ‘kooi’.
Condé, ‘haar gitzwart haar was glad over het hoofd naar achteren gekamd, en
daar in een krans gebonden. Dit wordt hier genoemd ‘condé’, en is gewoonlik
versierd met goud en edelgesteenten.’ Stavorinus.
Chuchuk, in iets te steken, te wonden met een puntig instrument, &c.
Chuchuk kundei, de naald waarmede het haar werd vastgestoken aan, of op
het hoofd, zooals vroeger de gewoonte is geweest onder de Maleische vrouwen
alhier.
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Dada, de moederborst.
Dalkies, waarschijnlik van 't Portugeesch ‘talvez’: misschien.
Derwish, Persiaansch woord: een die bedelt in naam van den Godsdienst.
Dupa, welriekendheid, of reukwerk. Een mengsel waarvan kalambak of
Agilahout en benzoë de voornaamste ingredienten zijn.

F
Fakir, een die bedelt in naam van den godsdienst - een godsdienst bedelaar.

G
Gaguh, een groote soort van huishagedis die een bijzonder geluid geeft, ook
genaamd kuko en gekko. Kaapsch ‘gijtje’.
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Galei, ‘kerrie’, gewoonlijk met rijst gegeten. Vleesch, visch of groenten, zoo
bereid, worden onderscheiden van de ‘kuah’ of saus. Onder de vele soorten
heeft men Gulei pindang - Kaapsche ‘pinang’. Gulei - Holl. gelei; Eng. jelly.
Garu, een godsdienst onderwijzer, een man van heiligheid en geleerdheid, aan
wien iemand zijne godsdienstige en letterkundige opleiding te danken heeft.
Goké, koké, toké, een soort van hagedis in de huizen gevonden die een bijzonder
geluid maakt. Kaapsch ‘goggo’ en ‘toktokkie’. Zie boven op ‘gaguh’.
Gong, g e r a a s m a k e n d i n s t r u m e n t . Kaapsch ‘gong’ - in 't Stadhuis.
Goring, te drogen, bakken, braden. Kachang goring - gebakken boonen. Holl.
‘gaar’.
Guni, Holl. gonjen - Eng. gunny (zakken) gebruikt om rijst, zout en peper in
te bergen.

H
Haji, iemand, die de pelgrimsreis naar Mecca heeft volbracht.
Hakien, een rechter.
Hampir, hampür, ampir, nabij, bijna.
Haru-biru, hiru-biru, haru-hara, geraas, oneenigheid, verwarring. Holl.
‘harrewarren’.
Hejerat, hejrat, Arab. woord: de Mohamedaansche tijdrekening, beginnende
met de vlucht van Mahomet uit Mekka naar Medina; overeenkomende met A.D.
622.

I
Imam, hoogepriester. Arab. woord.
Isa, Arabisch woord: Jezus.
Istaga far-illah, moge God het afwenden of bewaren, enz. Een uitroep van
verbazing of plotseling alarm. Een Arabische uitdrukking.

J
Jacob evertsen, er wordt gezegd dat er een groote visch, digt bij het hoofd te
Amboyna zwemt, die den naam van Jacob Evertsen heeft ontvangen, en men
geeft voor dat hij ieder jaar één mensch weg voert. Stavorinus. Zou deze legende
in verband staan met denzelfden naam van een rooden visch met uitpuilende
oogen alhier gegeven - Jacopever?
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Jakatra, de stad in Java op welker bouwvallen Batavia thans staat. Het district
droeg vroeger den naam van Sunda Kalapa. N.B. Volgens Valentijn beteekent
‘Sunda’ in het Javaansch een plaats door een bergketen omringd. (Kalapa:
Klapper, kokosnoot.)
Jambu, eene vrucht waarvan er verscheidene soorten zijn.
Janggut, de baard. Kaapsch ‘jingoes’.
Jati, Javaansch: blijvend, onslijtbaar. Holl. theka hout: Eng. teak; Kaapsch:
kajaten hout. Stavorinus.
Jumat, Vrijdag.

K
Kaaiman, cayman, Maleisch woord: krokodil. Valentijn.
Kaaus, kaus, Arab. woord: een schoen. Misschien van daar het Hollandsch
‘kous’.
Kabah, Arab. woord: de tempel van Mekka - het huis van God.
Kabay, een soort van kamerjas; vergelijk Stavorinus.
Kabay (bis), ‘Der Bantammers kleeding heeft niets sierlijks in zich; zij bestond
enkel uit lange sitsen ‘kabays’ of tabbaarden, van zeer fijne qualiteit, 't is waar,
maar volgens Indisch gebruik los hangende tot naar de voeten’. Stavorinus.
Kablat, Arabisch woord: de richting waarnaar de Mohamedanen zich in 't gebed
wenden, i.e. Mekka.
Kachang, peulvrucht - soort van boonen - Kaapsch kadjangboontje; het wordt
gewoonlijk gedroogd of
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gebakken voor dat het verkocht wordt, en dan kachang goring genoemd.
Kadar, Arabisch woord: hoeveelheid, prijs, waarde, toestand, omstandigheden,
enz.
Kafir, een ongeloovige - die de éénheid der godheid en de goddelijke zending
van Mohamet verwerpt.
Kafiri, kapiri, Kaffers of Afrikaansche Negers.
Kafuni, hond.
Kaiju-putih, myrtus alba, melaleuca; leucadendra. Kaiju: hout, en putih: wit.
Kakkerlak, een insect van Amboyna. Valentijn.
Kalam, Arab. woord: pen, of griffel.
Kalapa, Javaansch: de kokosboom en vrucht. Kaapsch ‘klapper’.
Kamesa, kameja, Portugeesch woord: hemd of onderkleed. Engelsch ‘chemise’.
Kandil, Arab. woord: lantaarn glas, lamp, kaars. Engelsch ‘candle’.
Kapas, katoen; gebruikt voor het spinnen.
Kapok, zijden katoen niet gebruikt voor het spinnen, maar voor matrassen,
kussens, enz.
Karkatjie, Lat. hordeolus; Eng. stye. Holl. gersten korrel, en in de wandeling
een stijgje of ‘weegje’. Sanskriet: karakata, een krab.
Kati, gewicht waarvan 100 = pikul of 133 1/3 lb., 1 kati = 1 1/3 lb. Eng. 16 tail.
Katib, Arab. woord: een schrijver.
Katifah, Arab. woord: een tapijt.
Katok, te kloppen (aan de deur).
Katupong, helm of hoofddeksel door bejaarde personen gedragen, vooral door
hen die naar Mecca zijn geweest.
Keramat, kramat, Arab. woord: eerwaardig, enz.; ook heilige grond; oude
begraafplaatsen alwaar zekere hoogvereerde personen, vooral de Arabische
zendelingen door welke de Maleiers enz. bekeerd waren geworden, begraven
zijn. Kaapsch ‘kramat’.
Khalifah, khalipah, Arabisch woord: onderregent, gedeputeerde, kalif - de titel
van zekere kleinere opperhoofden in Sumatra.
Khatib, een prediker.
Klapa, cocos noot. Kaapsch ‘klapper’.
Koezschebijring, zoo gespeld door Kolbe - en volgens hem een plant van
Madagascar ingevoerd, en op dat Eiland dien naam dragende; door de Japannezen
genoemd kuthchines. Thans bekend in de botanie als ‘gardenia florida’. Zie de
‘Flora Capensis’ van Harvey en Sonder.
Koran, Arab. woord: het heilig boek van den Islam.
Korban, Arab. woord: een offer, slachtoffer, offerhande.
Kraal, betekent in de eerste plaats een glazen of koralen knopje of balletjie, in
de tweede plaats een halsband, in de derde plaats een cirkel waarin gewoonlijk
vroeger de Hottentotten hunne hutten bouwden, zoodat hun vee in het midden
werd bewaard en veilig bleef tegen den aanval van 't wilde gedierte, en in de
vierde plaats eenige soort van omheining voor schapen of beesten. Lichtenstein.
Krabu, oorringen. Kaapsch ‘krabbetjes’.
Kris, een wapen, dagge, dolk.
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Kundei, de manier waarop het haar gedraaid en boven op het hoofd volgens
Chinesche mode wordt vasgestoken met de chuchak kundei - de naald zooals
boven vermeld, en de gewoonte alhier is geweest onder de Maleische vrouwen.
(Hier word verwys na chuchuk kundei.)

L
Lama, vroeger, oud, eerwaardig; van vroegere tijden, van langen tijd geleden,
enz. Orang-lama - de menschen van vroegere of oude tijden. Kaapsch ‘oorlam’:
een geciviliseerde, en in den arbeid bedreven heiden; of het tegenovergestelde
van onwetend.
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Lehed, eene holte onder aan de eene zijde van een graf, waarin het lijk, op
deszelfs rechterzijde, zooals onder de Maleiers nog gebruikelijk is, wordt
neergelegd.
Lillahi, Arab. woord: van, aan, voor God.
Limau, limun, Persiaansch woord: de vrucht van den limoenboom - citrus; ook
genoemd ‘jerua’.
Limau gadang, de pompelmoes.
Limau japun, de Japansche of Mandarijnsche limoen. Kaapsch ‘nartje’.
Limau kapas, limoen. Kaapsch ‘lemmetje’.
Limau kapas panjang, Kaapsch zuur limoen.
Limau karbau, de citroen.
Limau kasumba, de citroen.
Limau manis, de zoete limoen of sinaasappel.
Lulu, Persiaansch woord: een parel.
Luri, een vogel van de papegaai soort. Vergelyk ‘nuri’.

M
Ma, moeder.
Mabu, bambu, de bamboes. Zie boven (bambu).
Mama, mamak, oom of tante van vaders zijde. Een eerbiedige benaming
wanneer bejaarde menschen worden aangesproken. Zie boven (verder) op het
woord paman.
Mambang, bovennatuurlijke wezens, ondergeschikt aan den dewa en
verondersteld in de wolken te wonen.
Man, echtgenoot.
Mandi, te baden; het lichaam te wasschen.
Mas, amas, goud; geld zoo genoemd. 16 mas = 1 tail. Holl. massa, massief, en
Eng. mass en massive - 't idee van gewicht en waarde.
Maski, Portugeesch woord: masque = ofschoon, alhoewel, al, hoewel, enz.
Melaiju, Malaijo, Maleisch.
Menareh, Arab. woord: minaret, 't torentje van een moskee.
Mesejid, mesjid, Arab. woord: een moskee of Mohamedaansche tempel; mesejid
Allah: de tempel Gods.
Mesiba, Arab. woord: de Messias.
Milie, Kaapsch ‘mielies’. Inheemsch in Amboyna. Portugeesch ‘milo’. Zie
Valentijn en Wallace.
Moslam, Muslam, Arab. woord: behoorende tot het ware geloof; een ware
geloovige, Muzelman.
Muhurram, Arabisch woord: de eerste maand van 't Mohamedaansche jaar.
Musa, Mozes, die de taurrit of Pentateuch heeft gepromulgeerd.
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Nama, Persiaansch woord: Holl. ‘naam’; Eng. ‘name’.
Niei, Niai, vrou van 't huis; beleefdstitel gegeven aan vrouwen en (te Benkoelen)
vooral aan die der Chineezen.
Nona, juffrouw; jonge dame.
Nonia, naam, beleefdheidshalve gegeven aan eene bejaarde vrouw, de dochter
van een Europeër en Maleische vrouw; ook aan een Christinne en ingeborene
dochter des lands, die moeder is van een huisgezin. Kaapsch ‘nooi’.

O
Orang bharo, een pas gearriveerde: een vreemdeling. Zie boven op ‘orang
lama’ (lees: ‘lama’). Kaapsch ‘baar kerel’, N.B. In Valentijn vind ik het woord
‘barinnetje’ gebruikt om een aankomelinge aan de Kaap aan te duiden, viz.:
eene jonge dame. (Een amusante anecdote. Zie noot aan 't einde.) [Ek het dit
nie hier opgeneem nie.-H.J.J.M. vd M.]
Orang Malaiju, een Maleier.
Orang Sirani, Nazareners, de naam gegeven door de Maleiers te Ternato en
ook op andere plaatsen aan de Christen nakomelingen der Portugeezen. Campong
Sirani: een Christen dorp (Wallace). Campong: Eng. ‘company’.
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P
Padi, ongepelde rijst.
Paman, oom van vaderszijde; een woord gebezigd om een bejaarden man aan
te spreken - misschien moet hiervan de gewoonte in Z.A. werden afgeleid om
bejaarde lieden ‘oom’ en ‘tante’ te noemen. Maleische vrouwen worden nog
‘motje’ genoemd, een verkorting van het verkleinwoord moeitje, van moei =
tante.
Pasar, Arab. woord: marktplaats, bazaar.
Pataca, een Portugeesch koloniaal muntstuk. Waard omtrent 3 shillings. Zie
Wilmot en Chase. Kaapsch ‘patakka’: geld.
Pigi-neneh, een kind.
Pikul, te dragen, vooral een last op de schouders: een last torschen; te wegen;
te wegen: een gewicht - 100 catties - 125 lb. Hollandsch en 133 1/3 lb. Engelsch.
Pinang pinang, een soort van visch.
Pindang, een bijzondere manier waarop de ‘kerrie’ geprepareerd wordt.
Piring, een schotel, schoteltje.
Pondok, Arabisch woord: een gebouw voor reizigers. Een licht gebouw, hut,
afdak, reeks van hutten, gewoonlijk gevonden in de rijstvelden van Java.
Prau, een algemeene term voor alle vaartuigen tusschen den ‘Sampen’ en den
‘Kapal’.
Puasa, puwasa, vasten; het groote feest der Mohammedanen in de maand
Ramadan. Zie boven (d.w.s. Ramadlan hieronder).

R
Ramadlan,Ramadan,Arabischwoord:d e n e g e n d e M o h a m e d a a n s c h e
maand, gedurende welke het vasten - door de Maleiers puasa genoemd - streng
wordt waargenomen, zoolang de zon boven den gezichteinder is, en tot op de
verschijning der nieuwe maan.
Reaal, Portugeesch woord: een Spaansche daalder.
Rooman, de visch zoo genoemd wegens deszelfs roode kleur. ‘Rhoode man’
of ‘Rooiman’. Stavorinus.
Rotan, rotting.

S
Sagu, saaguu, sago.
Salam, Arabisch woord: een groet: vrede. Assalam aleikum: vrede zij u. Kaapsch
‘slam lekkum’.
Salampuri, een katoenen kleed.
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Sambal, een droge preparatie van smakelijk voedsel.
Sambilih, het dooden van een dier met godsdienstige plechtigheid; het offeren;
het dooden van dieren tot voedsel. Kaapsch ‘samblee’. (N.B. Het Engelsch
‘shambles’ is waarschijnlijk van dit woord afkomstig.)
Sambreel, ‘Kort achter het rijk gedekte paard van den koning van Bantam
volgde de troonopvolger te voet, onder een sambreel en achter hem werden drie
andere zonneschermen (sambreels) gedragen, onder welke niemand wandelde.
Daarna kwam de prins, eerste minister, maar zonder een sambreel.’ Stavorinus.
Spaansch ‘sonbrilla’.
S a n g u t , b a k k e b a a r d . K a a p s c h ‘jingoes’; vergelijk ‘janggut’.
Sarat, Arabisch woord: een geschrift of brief; een hoofdstuk van den Koran.
Sarong, een rok, zooals de Maleiers hier nog dragen.
Serbano, Persiaansch woord: een tulban. Holl. ‘sjerp’; Eng. ‘scarf’.
Sharbat, Arabisch woord: wijn, syroop, sorbet.
Sherif, serif, Arabisch woord: edel, edelman, vooral een afstammeling van
Mohammed. Een serief; Eng. ‘sherif’.
Steen-brasam, een visch van Amboyna. Valentijn.
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T
Tafia, Spiritus van molasses gemaakt; de Fransche naam voor rum.
Tamanho, Portugeesch woord: zóó groot; Latijn ‘tam’ en ‘magnus’.
Tamano, Port. woord: grootheid, omvang, massa, ens. Kaapsch ‘tamaai’.
Tambur, een trom, muzikaal instrument van de tromsoort. Engelsch ‘tambour’;
Holl. en Kaapsch tamboer.
Teh, thee.
Tingkah, een soort van trom.
Tjakalile, dansende en springende, met schild en zwaard schermende; met een
of meer. Kaapsch ‘tjakkie tjakkie’.
Trabalho, Portugeesch woord: werk, arbeid, pijn, zwoegen, moeite, verdriet.
Kaapsch ‘trawalo’. Eng. ‘travail’.
Tripang, de zeeslak - bêche de mer. Een Chineesch lekkernij (Wallace), vooral
bij de Aru Eilanden gevonden; 't Kaapsch woord ‘tripa’ is misschien hiervan
afgeleid.
Trobo, vischkuit in zout bewaard, en een belangrijke artikel van uitvoer te Siak
(Sumatra). Is er verband tusschen dit woord en het Kaapsch ‘tripa’?
Tudong, te dekken of omsluieren; ook een deksel of hoed met breden rand.

U
Upas, een melkachtig sap getrokken uit zekere moeskruiden, die met het bloed
vermengd, een allerdoodelijkst vergif wordt van welks gevolgen de meest
overdrevene vertelsels bestaan.

Tevens zijn er in 't Kaapsch Hollandsch vele woorden die aan 't Fransch of
Nederlandsch ontleend zijn, maar in veranderden vorm zich aan ons voordoen, bijv.
kajangs, Holl. ‘kanen’; Eng. ‘greaves’, en kraffie, Holl. ‘karaf’; Fr. ‘carafe’.
Dit stuk zal echter te lang worden indien ik ook deze lijst uitschrijf.
Buitendien zijn de Fransche en Nederduitsche talen alhier zoo wel bekend dat
waarschijnlijk voor de meeste lezers zulk eene verzameling overbodig zou wezen,
en zijn woorden als ‘kombuis’, ‘resiko’, enz. in de woordenboeken vermeld.
Komen wij nu tot het eigenlijke Boeren Hollandsch, dan geloof ik dat menigeen,
die althans instaat is om over de zaak te oordeelen, zich heeft verwonderd hoe zuiver
over het algemeen het Nederduitsch in de buiten districten gesproken wordt. 't Is
waar, men heeft geen denkbeeld van de kunstmatige verbuiging der woorden, zoodat
de fouten die gevolgelijk gemaakt worden altijd het enkelvoud, meervoud en de
geslachten gelden; maar dit neemt niet weg dat de blanke bevolking de taal, en wel
meest in haar verouderden vorm, zeer juist spreekt. Die ooit een aanspraak of debat
in de Synode of lagere kerkelijke vergaderingen heeft aangehoord, zal dit gereedelijk
erkennen.
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Jaren geleden heb ik uit liefhebberij eene tamelijk lange lijst gevormd van de
eigenaardige en dikwijls amusante uitdrukkingen en woorden der Bastaards, langs
de oevers der Oranje Rivier. Het spijt mij dat ik haar verlegd heb. Die ‘taal’ is een
eigenaardig mengsel van Hollandsch en Hottentotsch, waarbij ik vooral de aandacht
wensch te bepalen van allen die meenen dat het Hollandsch door de blanke bevolking
in Zuid-Afrika gesproken een sterk Hottentotsch element in zich bevat. In den regel
was het mij moeielijk en dikwijls haast onmogelijk, om een wezenlijken Bastaard te
verstaan, die met mij ‘Duitsch,’ d.i. Hollandsch, wilde spreken.
Bij nauwkeurig onderzoek zal men vinden dat in 't Kaapsch Hollandsch haast geen
enkel Hottentotsch woord te vinden is, indien men de namen van gewassen, rivieren,
plaatsen, enz. buitensluit. Het woord ‘kirie’ is Hottentotsch, maar heeft zich
burgerrecht verzekerd, ook onder 't Engelsch gedeelte der bevolking.
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En nu ten slotte. 't Is een welbekend feit dat Europeërs in Indië woonachtig, - zegge
bijv. de Engelschen in Britsch Indië - hunne kinderen, zoolang zij in de Oost blijven,
niet anders dan de Hindoesche taal laten leeren en spreken, en ik heb meer dan één
Engelsch kind in Engeland ontmoet, uit de Oost overgekomen, dat haast geen enkel
Engelsch woord kon spreken. Ik geloof dat dit ook meer regel dan uitzondering is
in Neêrlandsch Indië. Hoe dit zij, de Maleische taal werd altijd voor eene zeer
beschaafde gehouden, waarover niemand zich behoefde te schamen, en zoo was het
even natuurlijk voor den Oost Indischen Europeër om Maleische woorden met zijne
moedertaal te gebruiken, als het voor Engelschen, Hollanders of Duitschers nog
natuurlijk is om zich af en toe van Fransche of Latijnsche uitdrukkingen, of woorden,
te bedienen.
Bijna drie honderd jaren geleden gaf Linschoten eene beschrijving van de stad
‘Malacca’, die eerst een klein gehucht is geweest, door zes á zeven visschers familiën
bewoond. Naderhand werd het door visschers uit Siam, Pegoe, en Bengalen, vergroot.
‘Deze laatste personen bouwden eene stad, en vormden eene eigenaardige taal
ontleend aan de sierlijkste taalvormen en uitdrukkingen van andere naties; zoodat
werkelijk op het oogenblik de meest beschaafde, de nauwkeurigste en de vermaardste
van alle Oostersche talen, de taal der Maleiers is.’
't Is dus geen wonder dat er in 't Kaapsch Hollandsch zoo vele Maleische woorden
zijn bewaard.
(Uit Het Volksblad, Dinsdag 11 Juli 1882.)
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H. Kern (1890)
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Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen
‘Onze volkstaal, tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche
tongvallen, uitgegeven met ondersteuning der Maatschappij van
Nederlandsche Letteren te Leiden. Onder toezicht van Prof. Dr. H. Kern,
geredigeerd door Taco H. de Beer. Deel III - Kuilenburg, Blom en
Olivierse, 1890’, p. 135-144

A
Aand of awend, avond: hy tel al aande syn geld. Een aand, op zekeren avond,
gelijk in 't fr.: un soir. De laatste letters der buigingsuitgangen hechten zich
vaak aan 't zelfst. naamw. B.v. Goei naand nou, myn kind. Nu, goeden avond,
mijn kind. Van smorrens vroeg tot sawens laat. Van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat. Van-naant, van avond.
Aans, aanstonds.
Aanteelbeeste of anteelbeeste, beesten om aan te telen.
Aapstert, knuppel, eind touw: di veldkornet laat hom een partij houwe met di
aapstert toetel (toetellen).
Aasvo'el of aasvoel, aasvogel. Overdrachtelijk: schelm, vo'el of voel, vogel.
Aasvoolnes, vuilik.
Achterlosig, nalatig.
Afnooi, uitnoodigen om af te stijgen: Voor hy nog afklim, daar kom di ou vader
al uit om hom af te nooi. Nooi, noodigen, uitnoodigen.
Agteros, achterste os van eene rij. Spreekwoord: 'n agteros kom oek in di kraal,
de achterste os komt ook in den stal, langzaam gaat zeker.
Agterrijer, zekere rang in den krijgsdienst.
Ajas, kindermeid.
Akkerdeer, accordeeren.
Albei - albei di sye, beide zijden. Di mes sny na albei kante.
Algar, allegaar, allen: Die besware word ver algar weggeneem.
Alleenig, alleen: hy jaag hulle om so te se alleenig agterna.
Allematje of allemensig, uitroepen van verwondering. Verminkingen van
almachtig.
Allosie, horloge.
Almal, allen. Almal stap ons na die graf, Mense val nes (net als) blare af.
Altemit, misschien: altemit het hy dit van syn volk gehoor.
Amper of ampertjies, bijna: ek het my amper vaal geskrik; ek is amper skaam
(ik schaam mij bijna) dat hulle myn nasi is; nauwelijks: Amper het hy gelees,
of hy hoor iets.
And' = an di, aan de: and' slaap, in slaap. Waar twe and' veg is om een been,
krijg dit lig 'n derde alleen.
Anhou win! aanhouden doet winnen.
Anrukken, presenteeren: en wat verder ten dage der verkooping zal angerukt
worre.
Ansies, aanstonds: Wag Danie, ons kom daar ansies.
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Anstootsteen ('n-), steen des aanstoots.
Anstotelik, aanstoot gevend.
Arie of arrie! eilieve!
Armstrong - 'n armstrong kanon?
Aspres, met opzet, moedwillig. Fr. expres.
Astrantigheid, onbeschaamdheid, vrij- postigheid.
Asseblief, als 't u blieft.

B
Baar, onbeschaafd: 'n baar Kaffer, een kaffer, die nog niet onder de
beschaafden heeft geleefd.
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Baars, ongeoefend.
Baas, - 'n ou baas, oude man.
Baasbakleier, vechtersbaas.
Baatje of batji, buis, mansrok zonder panden. Hy het hem op syn baatje gege,
hij heeft hem slaag gegeven.
Babie of babetjie, klein kind. Eng. baby.
Baing of bajang, veel of zeer: Hy het ons baing vertel; baing oud.
Bakleien of bakly, vechten met de vuisten.
Bakleislag, vechtpartij.
Bakoont, bakoven.
Balie, tobbe, kuip. Samenst.: kuipbalie, trapbalie.
Bal bal - hy speel regte goed (zeer goed) bal bal (biljart).
Bankrotskap, staat van bankroet.
Bar, toonbank, buffet. Eng. bar.
Basartje, bazar.
Basi, baas (in de taal der Hottentotten).
Basket, borstrok.
Beeskos, - 'n beeskos hoed, een hoed van beestevel?
Bynes, bijenkorf.
Biltong, rookvleesch.
Blatjang, een zeker gerecht.
Blinkleer stewels, laarzen van glimmend leer.
Blou boontjies, hagels of kogels.
Blouwe (gen - duit), geen roode duit.
Bluffers, Jingoes of Engelschgezinde Afrikanen.
Bo of bowe, boven.
Bobejaan, baviaan (scheldnaam).
Boe of boel, veel: boe kleinder (veel kleinder).
Boeglam, doodmoe: ek is nou boeglam van skrywe (schrijven).
Boel - Jan Boel, John Bull.
Boerkerels, boeren.
Boesman, Bosjesman.
Boeta of boetie, broertje (in de taal der kinderen).
Bog, bocht, slechte waar: 'n mooi klein meissie, mar 'n bog; Goi die bog goed
mar op sy! Bog! praatjes, larie!
Bohaai - bohaai maak, drukte, getier maken.
Bokkie of brugge, eene soort van rijtuig. Eng. buggy.
Borshemp, overhemd.
Bottel, flesch. Eng. bottle.
Bra of braaf, erg: ek is braaf moeg, ik ben erg moede.
Braaibout, gebraden bout.
Brandarm, doodarm.
Brekvis, ontbijt. Eng. breakfast.
Buiteweste, verlegen: hy was buiteweste en verwese.
Bul, stier.
Bult, wal, hoogte.
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Bultig, hobbelig, oneffen.
Bultzak, stroozak, matras.

C
Cab, vigilante. Eng. cab.
Cadux, ziekelijk.
Cantien, kroeg, herberg. 't Woord wordt ook kantien gespeld.

D
Daars, samentrekking van daar is. Das = dat is.
Dag - een dag, eens, op zekeren keer. Fr. Un jour.
Dagbreek, 't aanbreken van den dag, dageraad. Gevormd naar 't voorbeeld van
't Eng. day-break.
Dagga, tabak.
Dalk, misschien. Dalk gaat jou merrie win.
Dalk, dalik of dalkies, verhaal my dalkies van di vergadering, samengetrokken
uit dadelijk.
Dam, vijver.
Damskraper, zeker boerengereedschap.
Dan - dan, nu eens, dan weder: Dan veg hy, dan preek hy, nu eens vocht hij,
dan weder preekte hij.
Dan en wan, nu en dan.
Dandy, pronker, fat. Eng. dandy.
Danig, zeer, erg: hy is danig kwaai.
Dankie, dank je (u).
Deurenbank, door de bank, in den regel.
Diender, agent van politie.
Different, verschillend: di differente Takke van Bond en Vereeniging.
Diggers, delver, graver. Eng. digger.
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Diggings, mijnen, goudvelden, Eng. digging.
Dik, dikwijls, druk: Sy gesels (praten) dik oer di perde; Jan kuier daar nou
regte dik (zeer vaak).
Dis, samentrekking van dit is! Dis ni so ni, dit is niet zoo.
Dispens, provisiekamer.
Doekie ('n - om te bloei), een doekje voor 't bloeden, voor de leus.
Dojerig, als een doode, suf.
Doktersgoed, geneesmiddelen.
Dolhuis, gekkenhuis.
Donkey, ezel. Eng. donkey.
Dooie lijk, lijk, dood lichaam.
Dop, glas, borrel: ek steek gen dop, ik drink geen borrel, geen sterken drank.
Dopsteker, drinkebroer.
Doringbome, doornstruik.
Doutjie, regenbuitje.
Drankplaas, drankhuis, herberg.
Drei, dralen, uitstellen.
Dresse, kleedjes. Eng. dress.
Dressingtafels, toilettafels.
Dreun - kla dat dit so dreun, klagen dat het dreunt, klagen om 't hardst.
Drif, waadbare plaats, veer.
Dronklap, dronkaard.
Drossen, wegloopen.
Drossert, weggeloopen bediende.
Durabel, duur, kostbaar.
Dwarlwind, wervelwind.
Dwars, terugstootend, stroef: hy was te dwars (eigenzinnig), hy wou niks hoor
ni.
Dwarskop, eigenzinnige, dwarsdrijver.

E
Een wordt soms overtollig gebruikt b.v. die ander een, voor de andere.
Eendag, eenmaal, eens, gelijk in 't Fr. un jour. Ek sal tog eendag kyk. Ander
dag, een ander maal: Ander dag sal ek weer ver jou skryf.
Eenders, hetzelfde, gelijk: dis eenders, dit is hetzelfde; eenders skrywe, gelijk
schrijven.
Effens, even, nauwelijks.
Effentjies, eventjes.
Egaal, gelijk. Fr. égal.
Einste, eigenste.
Eintlike, eigenlijke.
Eleksie, verkiezing. Fr. election.
Engineer, ingenieur. Eng. engineer.
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Esel - van di esel op di os, van 't een op 't ander.

F
Fabont, vagebond.
Fair, nobel, billijk. Eng. fair.
Fessie, mode: Hulle begin hier oek al die Engelse fessie te volge.
Fewerwari, Februari.
Finaal, geheel en al, ten zeerste: ek ontken finaal.
Flenni, flanellen. Doet kokende water op 'n flenni lap.
Floreer, bloeien.
Fluks, vlug, flink: 'n flukse vent, een ferme vent; 'n flukse stap, een flinke stap;
flukse rente, hooge rente.
Foeter, razen, tieren.

G
Galstig, rans, galsterig: galstig varkspek.
Gansegaar of gansgaar, geheel en al: Montreval was nou gansgaar mal. Hd.
ganz und gar.
Gate, gat, hol? Di kaffer is nou vasgekeer in di gate.
Gawe, gaaf, goed: hij is anders 'n gawe kerel.
Gebuurte, buurt.
Gelling, gallon: 'n gelling brandewijn. Eng. gallon.
Genut, nut, gebruik: Dan het hulle tog die genut daarvan.
Gerw, garve: Koringgerwe, korengarve.
Gesels, gezelschap houden, praten: Een groot klomp (menigte) jongkerels sit
op di kraalmure (stalmuur) en gesels dik oer di perde, wat in die kraal was.
Gewaar, ontwaren: Soos hulle gewaar dat ons daar is, begin party ver hulle te
verweer (zich te verweren); Jull' sal dit self gewaar.
Glad, volstrekt: glad nie dom; dit beval hulle glad ni; Glad sonder geld of kos
(eten).

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

44
Glad en al, geheel en al.
Gonne, uitroep van verwondering.
Gorrel, gorgelen.
Gou-gou, heel gauw: Jy moet gou-gou maak met di kos, want dis laat al. Ook
andere woorden worden somtijds verdubbeld om de beteekenis te versterken.
Graaf, spade.
Greintje, spier, ziertje.
Grillerig, huiverig.
Grippie, greppel: slote en grippe (grep- pels).
Gristen, christen. Gristelik, christelijk.
Grypsuchtig, roofzuchtig, inhalig.
Gulskop, gulzigaard.

H
Haakdoring, haagdoorn.
Hake kurke, bij 't walletje langs: In R. gaat het nog mar so hake kurke.
Halfhard, niet heel hard of luid: hy roep halfhard.
Halfpad, halfweg, ten halve; ook bijna: ek word halfpad kwaad.
Hardkoppig, stijfhoofdig.
Harwar, verlegenheid: Nou dat England so in di harwar is met haar huiselike
moeielikhede.
Heellig, wellicht. Lig, licht, gemakkelijk.
Heeltemal, geheel en al.
Heelwat, vrij wat.
Heuning, honig.
Hiernatoe, hierheen: Toen is hulle na Holland gegaan, en daarvandaan af
hiernatoe gekom.
Hoekom, waarom: hoekom was hull' toen stil?
Hoenderkop, aangestoken, dronken.
Hot en haar, rechts en links: Di mense word hot en haar gedagvaard; Eers twe
tré hot, dan twe tré haar; kyk hot of kyk haar.
Hotvoor, rechts voor: Di vosbles, wat (die) hotvoor trek.
Hotkant, rechterkant.
Hotnot, Hottentot.
Huissou, huishouding.

I
Ijster, ijzer, ysterdak, ijzeren dak.
Impi, leger (Hottentotsch).
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Iwerig, ijverig.
Iwers, ergens.

J
Jaart, Engelsche el, yard.
Jack en Jill, Jan en alleman.
Jammer - Ek is jammer, het spijt mij. Hy het jammer ver hom, hij heeft
medelijden met hem.
Jan Boel, John Bull.
Jannewari, Januari.
Jekke - Engelsche jekke, Engelschen.
Jekkert, buis, jacket.
Jellop, galop.
Jil, spotten: As jy met myn wil jil, dan loop dit nooit goed af.
Jil, spot: Dis spot en jil en lag.
Jilletje, spotternij, grapje.
Jingoes, Engelschgezinde Afrikanen; Afrikanen met een ‘Jingo hart’.
Job, profijt, buitenkansje.
Jomp of jump, nemen, stelen: Jan Boel het di Transvaal gejomp; gejumpte
skape en velle.
Juk, lengtemaat: Hij was so lang as 'n juk, dus 4 voet en 4 duim.
Juts, rechter.
Jutssitting, zitting van 't gerechtshof.

K
Kaal, onomwonden: om di ding mar kaal te sé (zeggen).
Kaart kaart speel, kaartspelen.
Kamma, kwanswijs, voor de leus.
Kant - an kant maak, schoon maken.
Kantien, herberg, kroeg: kantienhou'er.
Kapater, geit; bok-kapater, bok.
Karkatjie, ontsteking aan het ooglid.
Karmenatjie, karbonade.
Karwyer, ambachtsman.
Kastig - kastige Engelsche broertjies.
Katel, wieg, ledikant.
Kats, een touw, waarmede men slaat.
Katswink, lam: ek slaat hom katswink.
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Keil, hoed, steek: Syn keil, nog nuut (nieuw) en in syn fleur, Die is oek van syn
bol ontroof.
Kekkelbek, babbelaarster.
Kere - te kere gaan, getier, alarm maken.
Kielhouwer, zeker boerengereedschap.
‘Kiep-kiep’ roep, ‘houdt den dief’ roepen. Eng. to keep.
Kirie, stok: een kirie met een gou knop.
Kleineeren, vernederen.
Kleins - van kleins af, van jongs af.
Klip, rots, steen: hy rol ni 'n klip in syn pat ni, hij legt hem geen stroo in den
weg.
Klippie, steentje. Wit klippie, diamant.
Klomp, menigte, hoop: 'n klomp mense. Klompies klompies, eene groote menigte.
Klong, vent, kaffer.
Klosdrager: Rooibaatjies en klosdragers, Engelsche soldaten en?
Kluitji, grap, leugentje: Jy vertel somar weer 'n kluitji.
Knikspore, greppel dwars over den weg.
Knippe, slot van een boek: Hy wil dit oopmaak, mar di knippe was stram.
Knopkirie, stok met een knop, knods.
Knoppies, nopjes: hy is in syn knoppies, in zijn nopjes.
Knors, knorrig.
Knukels - o'er die knukels haal, over den hekel halen.
Knyp - in di knyp raak, in de engte geraken, in de klem geraken.
Koelie, sjouwerman.
Koers - op koers syn, op streek zijn! Hans, wat (die) nou op koers was, lieg dat
dit help (liegt of het gedrukt was).
Koggelstok, een stok, die tusschen een span paarden of ossen gebonden wordt.
Kol, bles (van paarden).
Kole - oer di kole haal, door de mosterd halen.
Koljander,
Kombers, wollen deken: Di kaffers stroom di dorp in om komberse en krale te
koop.
Kombuis, keuken.
Komfyt, confituren.
Kompelmente, complimenten.
Kompeney, compagnie.
Kompetisi, concurrentie. Eng. competition.
Komsaars, commissaris.
Konsensi, concientie, geweten.
Konsent, toestemming: Hy wou graag di slag (dezen keer) met di konsent terug
kom.
Konsep, concept.
Konseus of konsuins, voor de leus, kwanswijs.
Kontry, land, landstreek. Eng. country.
Kooigoed, beddegoed.
Kool - by myn kool, bij mijne ziel: by myn kool dis waar.
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Kop, hoofd. Voor die kop goi, voor de voeten werpen. Hoofd luidt hoof, doch
wordt zelden gebruikt.
Kopseer, hoofdpijn.
Koring, koren: koringgerwe! koringboer; koringmiet (mijt).
Korrek, verbeteren. Eng. to correct.
Kos, kost. Dit woord wordt ook voor het eten gebruikt: di kos is klaar; sorg dat
die kos gaar is.
Kraak - steel dat dit so kraak, veel en grof stelen.
Kraal, omheinde of ommuurde plaats voor 't vee; groote stal. Kafferkraal,
‘aaneenschakeling van stroohuise, waar die kaffers in woon’.
Kreek, goudveld.
Krupsies, corrupties, verouderde lichaamskwalen.
Kuier, bezoek, reis: Di kuier van di gouwerneur sal uitgestel worde.
Kuier, een bezoek brengen: Jan kuier daar nou regte dik.
Kul, foppen, bedriegen: Di een mens kul di ander.
Kwarantien, quarantaine.
Kwartuur, kwartier.

L
Lakseer, eene zekere ziekte.
Laksman, scherprechter, beul.
Lammer, lammeren werpen: die skaap mot lammer.
Langes, langs: langes die rivier.
Lappe - op di lappe bring, ter tafel brengen.
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Lat wordt somtijds voor dat gebruikt: Die mense dans, lat dit so gons, de
menschen dansen, dat het dreunt.
Lekker, aangenaam: Die ‘Patriot’ is so lekker om te lees; aardig: Hy het hom
lekker gefop; dronken.
Lepel, ophalen, oprakelen: enige ou (oude) afgesaagde pratjies op te lepel.
Liksens, licentie, verlof, vergunning.
Lis, les.
Lokasi, omtrek, buitenwijk.
Lol, praten, keuvelen.
Luggewelf, hemelgewelf.
Luiters, leuk: hulle hou ver hulle dood luiters.
Lunsriem, soldaat.

M
Makeer, schelen: wat makeer jou? wat scheelt u?
Maklik, gemakkelijk.
Manager, geldschieter.
Manel, jas, mantel.
Mar, maar: Dit mag reg wees, mar is seker onbillik; nogal: Nou, 'n Franschman
syn bloed is mar warm.
Masien, machine.
Maskie, misschien, hetzij: Maskie is dit sleg, Ons maak dit mos reg.
Mater, maat, kameraad.
Meerkol of seekale, een soort van groente.
Meestergoed of doktersgoed, geneesmiddelen.
Memme, moeder.
Metjes, lucifers, ‘swawelhoutjies’.
Meul, molen.
Miet, mijt, hoop: Koring sny, Gerwe ry; Miet maak en dors.
Milies, maïs, Turksch koren.
Min, weinig: min geduld; zelden: In di kerk kom Oem Jan oek mar min.
Miskie of maskie, misschien, hetzij.
Misoes, mislukte oogst.
Mob, geld, moppen.
Moeg, moede.
Moer, Jan Rap en zijn maat.
Molasse, poel, moeras.
Molesteer, plagen, kwellen.
Mondig, meerderjarig, verstandig.
Morre, morgen: morre aand morgen avond.
Mos, immers: Dis mos ons Landdros, ne? Jy skryf mos net na hul verstand.
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N
Na, na, naar.
Nagmaal, avondmaal.
Nakend, naakt.
Naturelle, inboorling.
Navry, Engelschgezinde?
Ne, neen, niet.
Nes, net als: Sit regop nes 'n paal.
Net, juist: Dis nou net die tijd; bloot: Dat was maar net 'n grap; zeer: Die ou
baas is net kwaad. Meubels was oek net min (waren er zeer weinig).
Netnou: juist nu: Ma het netnou papier kom haal om te skrywe.
Netso, evenzoo: Di agente handel netso.
Netsoos, net zoo als, juist zoo als.
Nimmer myn, laat dat maar loopen. (Eene verminking van het Engelsche: never
mind).
Niggie, nichtje; meisje: Die niggies (meisjes) van di buurt.
Nix, niets: dis nix as pure gekheid.
Nixnut, nietswaardige: soo 'n swarte nixnut.
Noi of noinè meisje, juffrouw. Mv. noins, verkl. noitjie.
Nouw, nauw: een nouwe ontkoming, vertaling van het Engelsche: a narrow
escape.
Nugter, niemand: dit weet nugter.
Nukkerig, nukkig, toornig.
Nuut, nieuw: splinternuut, splinternieuw; van nuuts af, van voren aan.
Nuw, nieuw.

O
Objeksi, tegenwerping, bezwaar.
Oes of oest, oogst.
Oes, oogsten.
Onderbatji of onderbaatje, vest.
One, men. Eng. one.
Onkeerbaar, niet te keeren.
Onthuis, onthutst, verlegen.
Ons, wij: Ons woon (wij wonen) op Afrikaanse strand.
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Ontmaak, verwerpen; afkeuren: wette maak en ontmaak.
Onvertogen, onbetamelijk.
Oont, oven: Een vrouw hoort by haar oont en pot.
Oop of ope, open: 'n ope vraag, Onopgeloste vraag.
Oopplek, opene plek of plaats.
Oor of o'er, over: o'ergaande (overgankelijke) werkwoorde.
Oorlas, overlast.
Oorlosi, horloge.
Opdel, duw, slag of stoot.
Opdok, geld geven.
Opdres, opschikken: opgedres, opgeschikt.
Opstopper, duw, stoot: Willem kon hy gerus 'n opstopper gege hê.
Optel, oprapen, optillen: Is dit nou 'n steentjie, wat jy by di boskoppi opgetel
het?
Orebietji, een zeker insect.
Orgelist, organist.
Orige, overige.
Ou, oude (man). Oubaas, oude man.
Oulap, een penny: 'n Oulap bespaard is 'n oulap gewonne.
Oupapa, grootvader.

P
Paai, pad. Mv. paaie.
Paaiboeli of paiboeli, bullebak: 'n oude paaiboeli.
Pad - in di pad steek, op de vlucht drijven.
Pad - ‘harde pad,’ eene zekere straf: Hy is veroordeel tot twee jaar ‘harde pad’.
Pampier, papier.
Parra, padde, kikvorsch.
Party, sommige, vele: party woorde, mense, etc.
Partykeer, vaak, party (vele) keeren.
Pasent, patient, lijder.
Paskewelle, paskwil.
Passeer, annemen van wetten, reglementen, etc.
Pat gé, wijken: Al wat voor is sal pat gé. Eng. to give way.
Patat, aardappel.
Patent, flink: 'n patente vrouw.
Pendok, hut.
Perbeer, probeeren, beproeven.
Persies, nauwlettend: 'n wakker en persies ou boer.
Perske, perzik: perske sop, perziksap.
Picnic, maaltijd, waarbij elk iets medebrengt. Eng. picnic.
Pikken, hooivorken.
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Plak, zetten; neerplak, neerzetten: net so as jy sal ver jou neerplak op een ander
man syn plaas.
Plakkers, kolonisten, settlers.
Platform, terras. Eng. platform.
Plek, plaats, woonplaats: slaapplek, slaapplaats.
Pondok, hut van een kaffer.
Porsi, deel. Eng. portion.
Pos, op de post brengen: 'n brief gepos in 'n dorp of stad kos 1 d.
Posorder neem, poolshoogte nemen?
Pos Stamp, postzegel.
Prakseer, peinzen, denken; Eindelik gaat hy op di kamer planne prakseer.
Praterig, praatachtig.
Put, leggen. Eng. to put.
Puur, zuiver: hy soek minstens 'n paar uur, mar puur verniet. Fr. pur.
Pyts, zweep.

R
Rappelkops, duizelig. Kop, hoofd.
Regte, zeer: regte goed, zeer goed; hy was regte skaam, hij schaamde zich zeer.
Regtig, waarlijk, waarachtig: Op di vraag, of hy regtig na England gaat,
antwoord di smous ‘ja’.
Rekwisisie, request.
Renewer, ruïneeren.
Resie, wedren, harddraverij: En toen die pèrd die resies win, Toen staat hull'
almal stom. Resiepèrd, harddraver. Resiesbaan, rijbaan.
Risp, mv. rispes, rups.
Roer, geweer: Ons laai mar net ons lange roers, En skiet die swart goed (kaffers)
weg.
Rooi, rood: di rooi taal, 't Engelsch.
Rooibaaitjies, roodrokken, Engelsche soldaten.
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Rooibeet, beetwortel.
Rotting stoele, rieten stoelen.
Rou, rauw: 'n rou Hollander, een nieuw aangekomene Hollander.
Ruk of rukkie, een korte tijd; poos: Dit duur nog 'n ruk. Ons sal nog een rukkie
wag.

S
Saamdien, samenwerken.
Saf, zacht: Sy het twe ogies, bruin en saf.
Sambok of sjambok, karwats, zweep: samboksopie.
Sambreeltje, paraplu.
Saperment, sapperloot.
Saroet of seroet, een glas grog.
Seg, bij voorbeeld: die partye kan 'n gedeelte, seg (b.v.) 'n derde van die som
afbetaal.
Sekuriteit, zekerheid.
Selwers, zelven: prijs of laak jou selwers niet.
Seneblare, senebladen.
Sessie, zitting. Eng. session.
Seur, mijnheer. Eng. sir.
Sinkispyne, zinkingspijn.
Sitiel, subtiel, fijn, teer.
Skaam, schaamachtig: Ek is skaam (ik schaam mij) om jou lastig te val.
Skaars, nauwelijk: Skaars was ek 18 jare oud, Toen vrij ek al na Sannie.
Skedule, cêel.
Skindeer, schande aandoen, schenden.
Skorrie morrie, Jan Rap en zijn maat.
Skort, schut: afgeskort, afgeschut.
Skorting - Seg myn, wat di skorting is (wat er aan schort).
Skriftuurplase, bijbelplaatsen.
Skrobering, inzegging, berisping.
Skuld, verschuldigd zijn: ek skuld jou, ik ben u schuldig.
Skulpad, schildpad: Skulpad in di nood, vogel op di fees.
Skutkraal, schutstal.
Slag, keer, maal: Genoeg ver die slag (voor dezen keer).
Slak, eene zekere schapenziekte.
Slawe, sloeven, zwoegen: Om van die oggent vroeg tot sawons laat te slawe.
Smeerkanis, vuilik.
Smeerwaren, kruidernierswaren.
Snaaks, zonderling: 'n snaakse manier.
Snaaks, bedrog: Hy gé hom uit ver 'n Duitscher, mar dat is snaaks.
Snop, ploert. Eng. snob.
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Soe! Tusschenwerpsel: Soe, myn tand is kwaad (doet zeer). Hulle het oek
gemoor, soe!
Soebat, flikflooien, vleien: en perbeer om hom met mooipraat en soebat van
syn plan terug te hou.
Soetolie, boomolie.
Somar, sommer of sommar, zoo maar, als van zelve, zonder veel omslag: Toen
hy dit merk, verander hy somar van plan. Hy annexeer somar links en regs; 'n
Mens die lag jou sommer slap.
Soos, samengetrokken uit so as = zoo als: so glad soos seep, zoo glad als zeep.
Sop, soep, sap.
Sopie, borrel: Een sopie maak hom net nou vrolik.
Sowat, zoo wat, ongeveer, omstreeks.
Spaanschspek, meloen.
Spalk, zetten: Syn been te kom spalk, wat pas afgebroken is.
Span - die jong span, de jonge lui.
Spandeer, besteden.
Spat - die spat set, op den loop gaan; hy het gespat, hij is gevlucht.
Spek - ver spek en boontjies, voor weinig geld.
Spider, een soort van rijtuig.
Spiets, aanspraak, redevoering. Eng. Speech.
Splinternuut, splinternieuw.
Split, een glas sterke drank.
Spog, pochen, roemen: hy het gespog, dat hy kan Engels praat.
Spruit, rivier, stroom.
Spul, kliek, hoop.
Stadig, langzaam, loom: Haar man was arm en wonderlik stadig.
Stasi, station.
Stasiemeester, stationschef.
Stemp of stamp, postzegel. Eng. stamp.
Steken - een dop steken, een borrel drinken.
Stevel of stewel, laars: die steweltjies (laarsjes) van Sannie.
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Stoor, logement, kroeg.
Stop, wachten, eindigen: stop 'n bitji, wacht even; ik sal nou mar stop.
Stop, einde: dit sou 'n stop set (een einde maken) an al sulke oorlas (overlast).
Stori, vertelling. Eng. story.
Stuifertje - Die voor een stuifertje gebore is, breng het nie tot een dubbeltje
nie.
Sukies, langzaam.
Supper, avondeten. Eng. supper.
Swaar - as imand swaar het (zwaarmoedig is.)
Swareweer, onweer.

T
Tabbert, vrouwekleed. Tabbertjie, kleedje: Die vrous trek hulle tabbertjies van
agter op.
Tamaai, groot.
Tamaties, eene soort van groente.
Tata, vader.
Tedanig, zeer veel.
Temteer, kastijden.
Tender, inschrijvingsbiljet.
Tender, een werk aannemen. Eng. tender.
Tier, zekere vogel.
Tijtje, poos, een korten tijd.
Tittel, titel.
Tjakkie tjakkie, beetje, weinigje.
Tjek, bon, assignatie. Eng. cheque.
Toekalosie, ‘'n dier nes 'n mens, met lang haar, drie voet lang, en loop op syn
agterpote, di dier leef in die water.’
Togtgangers, reizigers.
Tol tol speel, tollen, met den tol spelen.
Toornaar, toovenaar, toorgoed, toovergoed.
Top, knop (van bloemen).
Top, den top afsnijden.
Triplaar, paard.
Tower, tooveren: towery.
Tronk, gevangenis, kot: 'n party is gepak en in 'n liederlike tronk gesmyt.
Tronklewe, gevangen leeuwen.
Trop, troep, menigte.
Troppe troppe, eene groote menigte.
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Uitbakly, uitvechten, door vechten beslissen.
Uiter, uiten: hy het dese woorde geuiter (geuit).
Uitklappen, verklikken.
Uitpytsen, afrossen.

V
Vabond, vagebond.
Vandisi of vandusi, publieke verkooping.
Vanjaar, van dit jaar.
Vanselewe, vroeger, verleden.
Vark, varken.
Vaskeer, vastmaken, opsluiten.
Vasloop, er in loopen: Daarme het al baing mense ver hulle vasgeloop.
Veltkornetskap, wijk, afdeeling.
Ver, voor: Ver Moedertaal en Vaderland! tegen: Ik zeg ver hom (tegen hem),
vêr, ver.
Verbrou, verbruid, bedorven.
Vererg, boos, toornig.
Vererg, boos maken: ons het ons vererg, wij hebben ons boos gemaakt.
Verfoes, verknoeien.
Verkleur, verkleuren, blozen: verkleurmannetje, iemand die spoedig bloost.
Verliefterig, verliefd.
Vernaam, voornamelijk.
Verniet, om niet, vergeefsch: al die moeite was verniet.
Verse, vaars, jonge koe.
Vertoefkamer, wachtkamer.
Vervas, voor vast, voorzeker: hy het vervas nie lekker geslaap ni.
Verweel, fluweel.
Verwese, bleek, ontsteld.
Vet, dronken: Oom Japie was 'n klein bietjie vet.
Vir of ver, voor.
Viselike, vieze.
Vlei, vallei.
Voersies - tabbert van voersies.
Voolstruis, struisvogel.
Voorkis, bok (van een wagen).
Voorman, voorganger, meesterknecht. Eng. foreman.
Voortrekker, wegbereider.
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Voorverlede week, de week voor verleden week.
Vrek, verrekken, sterven: Die schape vrek van dors; die vee vrek van armoede
in die krale. Vrektyd, tijd van sterfte onder 't vee.
Vrot, verrot.
Vuurhek, vuurhaardje.
Vuurhoutjie, lucifer.
Vuurwa, vuurwagen, locomotief: Gé mar die vuurwa vinnig stoom!

W
Wa, wagen.
Wachten (te - wees), verwachten.
Warrant, volmacht. Eng. warrant.
Wat, die of dat (betr. vnw.): Neef Jan, wat versies maak; 'n werk, wat moeilik
was.
Wat, waar: Die land wat ons op woon.
Watter, wat eene, wat voor eene: om watter rede; watter onrus en angs!
Watver, wat voor eene, welke.
Weekborders, ‘koskinders, die bij de week betalen’.
Werf, heem, hoeve.

Z
Zeerkeel (witte -), keelziekte.
Zwartbooi, kafferjongen. Zwartgoed, kaffers.
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Ds. W. Postma (1896)
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Afrikaanse woordgebruik
Ds. W. Postma
Burgersdorp.
29 April '96.
Ds. S.J. du Toit,
Paarl.
WelEerw. Heer!
Dit is mij doel om hiermeê te compiteer vir die prijs vir 'n lys van suiwer
gesmede Afrikaanse woorde.
Die woorde die ik hier op gé is woorde wat hierlaáns en in die Vrijstaat
en Transvaal veral bekend is. As daar misskien woorde is wat in Holland
ook gebruik worde, kan hulle maar uitgelaat worde. Ik gé na vermoge.
In de hoop dat mij lijs ook in aanmerking mag kom,
Verblijf ik UEerw. dwd.
Willem Postma.

I. Algemeen
Aapstert, sjambok.
Agtermekaar, word geseg van 'n knap man en van 'n goeie geskikte stuk werk,
of selfs van enige goeie saak.
Bobbejaan bout, ou roers.
Dolos-goeier, kaffer dokter.
Eet kamer, Holl. woonkamer.
Ijsterklip.
Jukskei, skijf.
Legplek, van skape.
Naas-agter of -voor, naast aan achter Holl.
Perskie-oor, vir 'n boesman, omdat sij(n) oor na 'n gedroogde perskie lijk.
Rooi-batjies, Engelse soldate.
Rooi-nekke, Engelse.
Trekgoed, vir 'n span osse.
Trek-tou, an waans gebruik.
Uitspanplek, Eng. en Hol. ‘halt’.
Velskoen of veltskoen.
Vrij-kamer, spaar- of oorige-kamer, Holl. logeer kamer.
Vuurklip, Holl. keisteen.

II. Woorde in di dire en insekte wereld
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Appeletertjie, oeral bekend bij die naam.
Blesbok.
Bosbok.
Brommer, om sij(n) geraas.
Brul padda.
Duiker, bok (wild) om sij(n) geaardheid van te duik met sijn kop.
Geel Slang.
Hamer-kop, vool.
Katlagter, 'n vool, die altijd as hij 'n kat siet 'n geraas maak, alsof hij spot, of
selfs die kat namaak (volgens over-levering).
Klipspringer, bok.
Koestertji, om sijn geaardheid van altijd te loop en koes.
Kousbantjies, slang soort.
Lammerfanger, roofvool.
Maanhaarjakhals, om sij(n) mane.
Miskruiers.
Muishond, omdat hij van di geaardheid van 'n muis en 'n hond vereenig het.
Oorkruipers, an legende ontleen.
Rinkhals, slang.
Sije bok, Angora.
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Skurwe-padda.
Springbok.
Swart slang.
Tak-horing-bok.
Vlakvool, vlakte vool.
Waaierstert miirkat, omdat sij(n) stert gelijk op 'n waaier en hij dit ook so
gebruik.

III. Woorde in di plante wereld
Asbossi, word gebruik in boer seep na dit tot as verbrand is.
Bak of oontbossie, omdat dit gebruik worde om die oont warm te maak.
Besembos, omdat dit gebruik word om te vé.
Besemgoed, 'n soort gras, en ook bisis vir besems gebruik.
Bitter bossi.
Bloubos, om die kleur.
Bobbejaan oor, 'n bossi met blare nes 'n bobbejaan oor.
Boete bossi, om di boete wat daarop is.
Doringboom, Holl. akasie.
Fluitjiesriet, of om die geluid wat dit maak as die wind daar deur waai, of om
dat die jong blaartjies van kinders vir fluitjies gebruik worde.
Haak en steek doring, één doring met 'n haak en 'n pen.
Kaal perske, Eng. nectarines.
Kankerbossi, gebruik bij sware maag ongesteldheid, ook maag kanker.
Kat stert, 'n kaktusplant soort.
Melkbos, als 'n takki daarvan gebreek word kom daar melkagtige stof uit.
Oorhoutjies, algemeene naam vir Eng. Ferns. Omdat di stengeltjies gebruik
worde om die gaatjies in oore gesteek, oop te hou.
Peper bossi, Eng. Canaryseed.
Rhenoster bos.
Rooi gras of koperdraad gras.
Sewejaar blom, hulle hou 7 jaar.
Steekgras, di sade daarvan steek altijd in klere.
Taaibos, taaie aard.
Trossi pére, om die geaardheid om in trosse te groei.
Vark oor, 'n leli soort.
Vingerpol.
Voolent, 'n plant deur vools op ander bosse geënt.
Wag 'n biki doring, omdat dit 'n mens houfas.
Wit wortels, Holl. suiker wortel.
Zuurpol, ook 'n gras soort.
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P.S. Hier sal misschien baia woorde wees wat nie aan die doel beantwoord nie, maar
ik het net op gege soo veul woorde as deur ons self gemaak is om misskien vir ander
doeleindes gebruik te worde.
Ik het bij die opstelle van die woorde die Hollandse woordeboek gebruik om te
sien of die woorde nie ook in Holland gebruik worde nie.
En wat nou die Afr. woorde betref, het ik studente uit verschillende deele raad
gepleeg, om alleen die woorde wat algemeen is op te stuur; soo het ik woorde uitgelaat
wat ons net in die omtrek gebruik. Dus kan uEerw. bijna seker wees, dat die woorde
suiwer, en bijna oeral bekend is.
W.P.
(Uit die oorspronklike manuskrip)

Lys van Afrikaanse woorde (aangeheg aan voorgaande)
I. Ambagte
Advokaat, pleit.
Brugge maalt, huize bouw: graaf, kalk, klein klippie sand, pik, skop graaf,
boos, loos, klem, leeste, penne, rek spykers, schietbord, troffel, vryfhout.
Dokter, stof inent, mensche opereer, medicyne aanmaak.
Drukker, goed let wat in zijn blad kom - kourant lees, kourant druk, stukke reg
zit, druk ink, papier, drukpers, drukletters.
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Predikant, preek, huisbesoek, tweedrag verbinder, sieke bezoek, zieke troos.
Skoolmeester, explanatie gé, bestraf, gekaai, agterbaks vat.
Togryer transportrij, juk, ketel, pot, juk riem, juk skij, riem, strop, zweep.
Tuiemaker, halters, tuige, gespe, ring, trens, els, holpijp, leer mes, naald,
naaibank, riem, schoene verzool, schoene maak zooals oertrek, traan-olie.
Wamaker, jukke, hekke, schye, waens en karre maak.
materiale: boor, hamer, kremp, snymes, schaaf, schroef, winkelhaak, zaag.
briek (van wa), draagbalk, evenaar, leer, tong, schammel, langwa, trang,
disselboom, veiling, naaf, speek, bok.
Werksaamhede, bytels maak, perde beslaan, werktuige scherpmaak, ysters las,
wiele kort.
materiale: steenkool, water.
gereedskappe: aanbyl, bytel, blaasbalk, deurslag, draadsnyer (fir moere), hamer,
houtbytel, raspe, schroef, tang, ysterzaag.

II. Algemeen
brommer, drumpel, elandboontjie, fratjii, garingboom, karkaatjie, kakebeenwaa,
knyptang, lousern, lunsriem, luus, maaier (vlieg), moesie, platjang, remskoen,
slee, schoenlapperblom, stampwa, vingerpol, zerfshok.

III. Boere
Koornboere:
werk: afjaag (koorn), eg (grond), miedepak, ploeg, snij, schoonwaai, waterlij,
zaai.
gereedschap: eg, gaffel, gerf furk, hark, jaag besem, mazien, ploeg, rolblok,
schap stooter, sens, zylnaald.
Veeboere:
werk: dip (schape), scheer, wasch.
gereedschap: diep, kraal, schuur, schaar, waschfat.
Wynboere:
werk: wingerd ent, druiwe pars, rosyne maak, wingerd spit, skoffel, snoei, top,
zwavel.
gereedschap: anker, besem, furk, halfaam, hark, kraan, skoffel, schuiwer,
slypplank, stikfat, trapbalie, wynpomp, wingerdmes, zu'ers.

IV. Dire
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Diertjies wat onder en bo die grond bly. Wat onder die grond is word gemerk
met een *:
appelluis, bosluis, duizendbeen*, wilde beesie, grasluis, miskruier, miswurm*,
maljaap, miskiet, oogpister, papie, perdeby, rhenoster, reenkriek*,
kriek-spinnekop, spinnekop (jaag), schoen-lapper, schaapsteker (slang),
ertwurm*, viloxera, wandluis, woer-woer, wilker-wurm, kopsteker (by),
tok-tokkie, zeer-oog, sprinkaan.
Diirtjies in die water: bliksla'er of reenpadda, brulpadda, kakerlak, krap,
melkpadda, platanna, paddafis.
Mak dire: Afrikaander schaap, Baster Afrikaander do., boer bok, baster Boerbok,
Friesbees, Mofschaap, Montefeur (perd en ezel gebaster), schaap-bok (schaap
en bok gebaster), zye bok.
Roofdire:
voels: kuikendief, jakhalsvool, uil, valk.
dire: jakhals, stran .. ed wolf, weerwolf, wilde kat, tierboskat, muishond, ratel,
rooi meerkat, piering-muishond.
Vierfoetige dire (niet roofdiere): graatjie meerkat, lekervaan, rooihaas, kolhaas,
otter, rolvark, vlakhaas, waaierstert meerkat, geetjie, blouwkopsal-mander, rot,
skeepmuis, ystervark.
Wild (bokke): bosbok, blesbok, duiker, grysbok, klipbok, rooi rebok, riet-bok,
steenbok, vaal rebok, vlak-bok.

V. Fisse
baver, geelbek fis, geelfis, hotnotsfis, kurk trekker, mekriel, silverfis,
stomp-neusfis, wilde hond, wit fis (Wilde hond is nie een fis, maar een beesie.)
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VI. Huisgezin
Huisraad, bladtafel, dophouemmer, botterspaan, karnvaatji, melkzif, zambreel,
zerfet.
Huiswerk, uitveeg, skrop.
Kinderlewe, jurkie, spulletjies, dolosse, top.
Kombuisgoed, balie, fadoek, vlysblok, waterkantien, kleipot, vlysbak,
stampblok, vyzel, driefoet, vlysmeul, kom, kommetji, melkkom.
Kos, bies-melk, hot-om, klinker, kluitjiissop, melk-sop, melk-rys, braai-bout,
povertjies, melktert, panne-koek, pap, ertjiisop, linsisop, rooster-koek, soda
koek, wafel, zout-flys, stoweflys.
Wonings, hartbees huis, rondawel.
diire (wonings): ertvarkgat, meerkatgat, muisgat, dasgrot.

VII. Minerale
soorte van grond: brak grond, rooi grond, sand grond, turf grond.
soorte van klip: blouw usterklip, fuurklip, kalkklip, rooi klip, sand klip,
skilverklip, vaalklip, olieklip, usterklip, kristal klip.

VIII. Plante
Blomme:
mak: filet, dalielsblom, japonika, malfa, renonkel.
wild: Afrikaander blom, botterblom, klipblom, kopseerblom, kollossie, inkblom,
vereerweelblom, oulapblom, varkoor, gousblom, muishondblom, karmedik,
ballerja, koringblom.
Boome: blinkboom, bessieboom, doringboom, kwarrie, kliphoutboom,
keurhoutboom, kameeldoorn, kupersol, leventelboom (mak), lievenhout,
wildetwakboom, spekboom, vlierboom, witstinkhoutboom, witelsboom, waboom,
hartboom, zwart-stinkhout.
Bossies:
mak: jacob regop, kruistement, misbreedie, nagtegal bos, timie.
wild: alsbos, besembos, bitterbos (bitterappel, dortelappel, met ranke), gannabos,
hondebos, heuningbos, jakkalsbos, kruidji-roer-mij-niet, kriebos, kankerbos,
kattebos, melkbos, repuisbos, schaapbos, saliebos, wisselbos, zuurkarree, teebos,
daggabos, peperbos, weeluisbos, pleisterbos, oorhoutjies, oontbossie, vaalkarroo,
kleurbossie, zyedissel.
Ertvrugte:
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wat bo op die grond groei: korkoritjie, zuur xobie, slang xobie (oneetbaar),
xaap, bobejaansxaap, braam, wilde komkomber, berg-appel, hotnotsvyg, arbei,
kalversoog.
onder die grond: perdepoot, kalkoeitji, wilde vyje, uuntji, wituniji, wateruntji.
Grassoorte:
mak: havergras, kweekgras.
wild: haas-gras, staal- of naaldgras, stukgras, ruigte, uuthies-gras (untjies?),
tuingras, bronkgras, (tronk-?), tamboekiegras, turkgras.
Grootbosse (mak): dagga, blomdagga, olieboom (wild), brakbos, dradebos,
knopbos, kouterbos, langlatbos, kapokbos, wach een bietji, rhenosterbos,
schuldpadbos, taaibos, blouwbos.
Kruie: pempernel, koliander, helmus-kruie.
Groente: anys wortel, aanteel ui, bloed beet, bees raap, beet wortel, finkel wortel, geelwortel, knoffel, mangel wortel, prij (niet groente), suiker wortel.

IX. Pluimvě
gebasterde tarrentaal, posduif, pouw-stert duif, maan duif.

X. Siektes
water, geelzug, water pokke, rooi honde, omloop, koorsblaar, jaagziekte,
longziekte, zinkwurm, harewurm, tong ziekte, klouw siek, hondeziekte, boetson.
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XI. Uitdrukkings
ver dronk drink: hoof (hoog?) in die hakke (takke?), katzwink, lekker, angeklam,
in die bottel kijk, nat gedrink.
ver fop: onder deur spring, onder-kruip, verneuk, deur die nek zien, vet om die
ooge smeer.
ver fry: aanle, flikkers gooi.

XII. Uitroepwoorde
alla wereld, zoe, maar kijk zoo, rêrig.

XIII. Voels
Voels waarop jag gemaak worde word met * gemerk:
berggans*, daggapit, duiker*, dikkop of kommandovoel, elsie of padlooper,
eend (wild), fiskaal, gertkloete, hout-kaper, hamerkop, jan-groentji, jaap-jaapie,
kokewiet, koraan*, kraanvoel, kweekstêrt, katlagter, koester, manaqua duif,
manaqua patrys, mahem, nag-merrie, poelsuip, papkuil, sekretaris,
sprinkhaanvool, strandlooper, vlakvool, zwartvool (kwartvool?), meerkatvool.

(Uit die oorspronklike manuskrip.)

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

59

Arnoldus Pannevis (ca. 1880)
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Afskrif van lys van Afrikaanse woorde en uitdrukkings
versamel deur Arnoldus Pannevis
[Hierdie afskrif is gemaak deur my, J.J. Smith, van 'n manuskrip in Pannevis se eie
handskrif my ter hand gestel deur prof. dr. J.D. du Toit, van Potchefstroom. Die
manuskrip bestaan uit los velletjies dubbelgevoue skryfpapier (7 1/2″ × 5″) - elkeen
dus van vier bladsye. Op die linkerbladsye is die eintlike lys in alfabetiese volgorde;
regs staan aanvullinge en byvoeginge. Die eerste velletjie van vier bladsye het
blykbaar verlore gegaan; en die woorde van abba tot afpluk is aan-vullinge op bl. 4
van die verlore velletjie. Hier en daar is ook los strokies papier met verder aanvullings.
- Ek het alles in een alfabetiese lys gebring; maar verder is die afskrif literatim en
verbatim. Die handskrif is met ink geskryf, behalwe hier en daar waar aanvullinge
in potloodskrif aangebring is. Alles wat tussen vierkante hakies [] staan, is toevoeginge
deur my aangebring.]

A
Abba, kakkemarsen, hakkepakken, iemand op den rug dragen.
*of: sijn arm het afgebreek.
†Afbeen wordt ook als b.n., en met den verkleiningsuitgang als z.n. gebruikt,
b.v. Is dit die afbeen Kuikentje? Andw. Ja die afbeentje. Ja. Zo ook b.v. Wat is
uw karretjie? Die afdissel boompjie, d.i. met dien gebroken disselboom.
Afel, ww. met de el afmeten.
Afgedankst, woord van verwensching. Die Arie Klejong is een afgedankste-daar
het hy die Oortman os weer; ik sal hom een afgedankste pak gee, die klejóng
Arie is een verwenschte deugniet: nu heeft hy dien os Oortman weer; ik zal hem
een geducht pak slaag geven.
Afkeurspelletje, een bruilofspel.
Afmoot, in mooten (of schyven) verdeelen by boomen.
Afpluk, ook afnemen of afrukken, b.v. hy pluk syn hoed af, hy neemt den hoed
van 't hoofd.
Afrikaans, Zuid-Afrikaansch.
Afronkel, Afrokkel.
Afront.
Afset (afzetten), weggaan. Ook spreekw. b.v. die afset is die swaarste, het begin
is het moeilykste.
Afsit (afzitten), opschuiven, van in een ry gezetenen.
Afskort.
Afslaan wordt ook gebruikt in uitdrukkingen als: ik sla jou af, met of zonder
de gelyktydige beweging alsof men het stof van zyne kleederen afslaat.
Afslag (afslagten), villen.
Afstrook, afstroopen. Men zegt: die mouwe afstrook of afrol, die broek afstrook,
afstrijken.
Agpêrreswiep, lange zweep voor een span paarden of ezels.
Agtelosig, achteloos.
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Agter: van agter af, zie ent. Agter iemand an loop, ja, enz. iemand naloopen,
najagen.
Agterafpraat, achterklappen.
Agterberg, zie oërberg.
Agterent, zie ent.
Agteresel, agterpêrd, ezel of paard van het achterste paar van een span, dat uit
vier paar ezels of paarden bestaat, welke in volgorde van achter naar voren dus
heeten: agteresel, naastagteresel, naastvooresel, vooresel (of agterpêrd, enz.)
Agterlaag, wordt altyd in plaats van hinderlaag gebruikt.
Agtermakaar.
Agtermiddag, wordt altyd in plaats van namiddag gebruikt.
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Agternaam, tweede enz. doopnaam. Ook middelnaam.
Agteroërsiekte.
Agteropskop, achteruitslaan (van paarden enz.)
Agteros, os van het achterste paar in een span, dat gewoonlijk uit 12 bestaat.
Het derde paar van achteren heet dan die twee op ses, het vierde die twee op
ag. Het spreekwoord die agteros kom ook in die kraal beteekent...
Agterpraat, dikwijls als hondennaam gebruikt.
Agterryer, een knecht (jong) achter zyn baas (beiden te paard) aanrijdende.
Agterslag, zie voorslag.
Agterstaan, ook: toezicht houden over werkvolk.
Agteruitaart of -slaan, terugkeeren van familietrekken.
Agterwaarde.
Agterwerreld, die oërberg.
Agting, liefde tusschen de sexen. Voor het Hollandsch achting zegt men
algemeen respek (respekt). Geagte Vriend, als aanspraak boven een brief, duidt
grooter vereering aan dan Waarde Vriend.
Agtuur, ontbijt. Dikwijls vervangen door het Engelsche breakfast (b.v. ik het
nog nie agtuur geëet nie, ik heb nog niet ontbeten).
Agus. Augustus.
Ah! uitroep van voldoening en triomfeering. Zeer karakteristiek volgt hy op
eene bestraffende terechtwyzing of bedreiging, met een paar sekonden
tusschenpoozing, b.v. as jy nou nie ophou raas nie, dan sal ik jou wys... ah!
Zoo wordt hy ook tot versterking gevoegd hy zelfverontschuldiging, b.v. het jy
die vark syn been afgegooi? Antwoord: Nee ah! enz.
Aia, vrouw van een Kleurling; Kindermeid; verwyfd manspersoon.
Akelik, akelig.
Akker, ook aker; eikel kent men niet, doch
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.
Akkerdruiwe, soort druiven op akers gelijkende.
Aksie, actie, ook: vertooning, b.v. hy maak een heele aksie.
Akskaks, kwansuis.
Al, als bywoord van tyd bijna altyd verdubbeld, b.v. ik is al klaar al. Somtyds
gebruikt men enkel het laatste al, b.v. dis laat al, 't is reeds laat; lank al, al lang,
lang geleden; ik is baiang lank op al, ik ben reeds lang op; onder al, onder
anderen. Reeds, en vooral alreeds, worden in de Kaapsche spreektaal
menigvuldig gehoord.
Albaster, knikker.
Albasterkrans, soort knikkerspel. (De knikkers worden in den rand van een
op den grond getrokken kring, in Holland o of pot genoemd, geplaatst, en daar
uitgeschoten.)
Ali, verkorting van Alida. Hollandsch: Aaltje.
Alikruik, ook: dreumes.
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Alikruiker, alikruik.
Aljimmer, ieder oogenblik, veelmalen.
Alklaps, hetzelfde (Holl. alle haverklap).
Allagiftig!
Allakragtag! allakrentig! allamatjes! allamentjes! alla op die aarde! allawêreld!
uitroepen van verwondering; verbasterde vloekwoorden. In de twee
laatstgenoemde is alla waarschijnlijk het Arabische Allah, dat, door de aanraking
met Mahomedanen meer dan in Holland bekend, gelegenheid gaf het misbruik
in de uitdrukking te verdonkeren: zijnde deze twee uitroepen oorspronkelijk
niets anders dan het nog in Holland gebruikelijke God ter wereld! (vgl. o Alla!)
Als, byw. alles.
Als, znw. alsem.
Alslag, hetzelfde als aljimmer.
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Alspraat.
Al te, zeer, by verwondering gebruikt (b.v. dis ver myn al te snaaks, dit komt
my wonderlijk vreemd voor). Ook al te danig.
Altemet, misschien.
Aluinleer, aluinvelle, leder van een geele kleur, door de bewerking met aluin
te weeg gebracht.
Amandelbanket, bruidsuikers
Amandel-perske, soort perzik met gladde schil, en amandelachtige pit.
Amerikaanse stoele, soort stoelen geheel van hout (Holl. tuinstoel).
Amper, byna, en meer algemeen dan dit in zwang.
An, zie tehe.
Anbrand, ook: aansteken (van pijp, vuurhoutje, enz.)
Ander (uitgespr. anner); die ander dag, eenigen tijd geleden; ander keer, ook
voorheen (Fr. autrefois); ander dag, eens, in het vervolg; ander week, de
volgende week, enz. Dit woord blijft altijd onveranderd. Hier zij tevens
aangemerkt dat men omtrent de verbuiging der byv. naamw. den volgenden
regel kan stellen. Voor het z.n. staande worden zy met e verlengd, wanneer er
een zekere nadruk op ligt, b.v. een groot kerel, een groote kerel, een groote
kerel, een zeer groote kerel, wanneer zy in den overtreffenden trap staan; en
wanneer het z.n. weggelaten is, en zy dus als z.n. voorkomen, in welk geval zy
in 't meervoud een s aannemen (b.v. van die bokke koop ik die grootes, of die
grootstes), en ook by de verkleining geheel als z.n. behandeld worden, door den
uitgang tje achter de bygevoegde e aan te nemen (b.v. watter hondje meen jy,
die swartetje of een van die valetjes?) Op deze wijze verkrijgt het Afrikaansch
twee verkleinwoorden van klein; kleinetje (algemeen) en kleintje (zuigeling of
jong). Vgl. een.
Anderkant, voorz., aan de andere zijde van (b.v. anderkant die huis), ook byw.,
aan de andere zijde, anders-deels.
Andersder hoort men ook wel voor anders.
Andoelie (Fransch andouille), de taaie vleeschdeelen met speceryen in een
varkens maag gestopt, en dit gekookt.
Andruk, w.w., ook: snel rijden, nl. te paard.
Angaan, ook algemeen voor voortgaan gebruikt (Eng. to go on).
Anhou, ook byw., aanhoudend (b.v. jy moet anhou slaan). Op die anhou, op
den duur.
Annie, meer en meer het verouderend Antje vervangend.
Anoster.
Anpiekel, met moeite aandragen.
Ansettafel, tafel welke by een of meer andere zulke tafels past, en daarmede
tot eettafel vereenigd worden.
Ansienlik. Hier moet volgen wat onder aansienlik staat.
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
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begint zich in het koren te vertoonen, die mes slaat an, het mes begint te roesten,
die glas is angeslaan, het glas is beslagen.
Anslag, znw. met het voorgaande werkwoord in betekenis overeenkomende.
Anstellings, aanstelling in den zin van veinzery.
Antrek, ook kleeden (b.v. hy trek hom an, hy kleedt zich).
Anvoor.
Apekluiter, dreumes.
Apie, verkorting van Abraham. (Bram is hier niet gebruikelijk.)
Apie, aap.
Appekoos, abrikoos.
Appekooskonfijt, van groene abrikozen gekookt; een aangenaam toevoegsel
tot brood.
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Appekoosperske.
Appekoosreent, abrikozenregen, regen die gewoonlijk tegen het rijpworden
der abrikozen, omstreeks [einde December valt].
Appekoosselei, abrikozengelei, van rijpe abrikozen gekookt, bestanddeel van.
Appekoostêrt, een der voornaamste nagerechten by een feestmaaltijd.
Appekosies (abrikoosjes), gedroogde abrikozen.
Applikasie maak, solliciteeren, aanzoek doen (om eene betrekking).
Aptekersprijs, hooge prijs.
Arrie! eer ik het vergeet, à propos.
Arm, znw., meervoud arms.
Armoed (Hd. Armuth), armoede.
As (asch). Een ander syn hand in die as slaan, iemand een kans afwinnen.
Asgaai, sagaai (een woord van Arabischen oorsprong), wapen der Kaffers, tot
steken en werpen.
Asgaaihout, zoo genoemd omdat de steel van den asgaai van dat hout gemaakt
wordt, een lichtbruine hout-soort, met weinig kwasten, eenigzins hard, doch
zeer bruikbaar tot vervaardiging van timmermans en wagenmakerswerk.
askoek (aschkoek), ook dreumes.
Askoek slaan, opspringende de voeten tegen elkander slaan.
Askruiper, die gaarne by 't vuur zit.
Aspres, expres, opzettelijk.
Astrant (Fr. assurant), even als in Holland gebruikt voor brutaal. Dikwyls hoort
men dom astrant, onbescheiden uit domheid.
Asvaal, aschgrauw.
Asynpag, suurkijker (suur kerel).
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.
Attie, verkorting van Adriaan.
Aus, lottospel.
Awie.

B
B verandert in w in 't midden van woorden, als Gawie (Gabriel), hewwe (thands
heh, hebben).
Ba, kinderwoord voor kussen (ww.)
Baaitje, paletot (kort overkleed voor mannen), ook wel bobaaitje (boven-baaitje)
genoemd ter onderscheiding van onderbaaitje (vest). Spreekwoord: Hy het Jan
syn baaitje aangetrek, hy is jaloersch.
Baak, ook: koopje (verbastering van 't Engelsche bargain).
Baan. Die uitdrukking een baan skop beteekent opschudding maken.
Baar (b.n.) of groen, onervaren.
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Baardkoring, soort koren met lange stekels. Men heeft twee soorten: vroeë
(vroege), en late of oue baardkoring; de eerste wordt in April of Mei, en de
laatste in Juni gezaaid; de eerste in't begin van Oktober, en de laatste later tot
in November geoogst.
Baarlewiet (Eng. barley wheat) gemeen soort koren dat alleen tot paardenvoeder
dient.
Baasbakleier, vechtersbaas. In dergelijke samenstellingen staat baas altyd
vooraan (b.v. baas timmerman, timmermansbaas).
Baba.
Babedeuntje, verbastering van pavil-joentje, ledekant met gewelfden hemel.
Babetje, zuigeling, van het Engelsche baby, dat ook wel gebruikt wordt. Babetje
kyk is een kraambezoek afleggen. Babetjie vang het werk der vroedvrouw.
Baftablauw wordt van de kleur van kneuzingen enz. aan het menschelijk lichaam
gebezigd (hoewel bafta meestal wit is).
Baiang, baing, veel, zeer (b.v. daars baiang mense, er zyn veel menschen; dis
baing koud, 't is zeer koud). In de eerste betekenis geeft men aan dit woord de
voorkeur boven veul (veel), in de tweede boven heel. Voor zeer veel zegt men
regte baing.
Bai(ng) keer, dikwijls.
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Bai(ng) maal, hetzelfde.
Bakkar, wipkar.
Bakkerig, slecht gedaan, geknoeid (werk).
Bakkis (bakkist), baktrog.
Baklei, hetzelfde als veg (vechten), dat zelden voorkomt. Bakkeleien wordt ook
wel in Holland gehoord.
Bakleimannetje, vechtersbaas.
Bakleislag, vechtparty.
Balie, altyd in plaats van tobbe gebruikt.
Baljaar, ravotten.
Balkenshoogte, noemt men by het bouwen een huis welks muren zoo hoog
opgetrokken zijn dat men de balken voor den zolder kan leggen.
Balkrans, soort balspel, waarby de spelers in een kring geplaatst zijn.
Balruiter, kinderspel, waarby zy als ruiters op elkanders schouders zittende,
elkander met den bal werpen.
Ban, ww., gebieden of dwingen op ééne plaats te blijven (straf voor kinderen).
Bandiet, gevangene.
Bandom, zn. dier dat zoodanig geteekend is alsof het een band om zijn lichaam
heeft van eene andere kleur dan de overige huid.
Bangbroek, Holl. bangscheet.
Banghartig, bloohartig.
Bangigheid, bangheid.
Bank, ook: donkere opkomende wolk; overgeslagen plek by het spitten, ploegen,
en eggen. Voor de uitdrukking door de bank zegt men deur een bank.
Banketjes, kleine omsuikerde vruchten op de wijze van bruidsuikers.
Bannissement, gevangenis, nl. de bewaring, niet de plaats der bewaring (zie
tronk).
Barbierspel, zeker bruilofts komedie-spelletje.
Basjan, Bastiaan. Als gem. z.n. beteekent het: een vrolijke klant. Ook: een witte
vischvangende zeevogel.
Basta, houd op! ophouden met (b.v. basta nou! of hou nou op!; jy moet nou
basta raas).
Beantwoord, ww. wordt veel gebruikt in den zin van aan 't doel beantwoorden.
Met 't oog op 't voordeel zegt men betaal.
Bebroeide eiertjes, soort bloem, naar het aanzien der oppervlakte zoo genoemd.
Bedompig, bedompt.
Been staat dikwijls in plaats van het Hollandsche poot. Vgl. af. Van of uit die
beene maak, vankant maken. beene in die lug, onderst boven (van menschen
en dieren), b.v. hy leg beene in die lug.
Bees (beest), rund.
Beesie, klein diertje, als een torretje, enz.
Begaan met, bekommerd over.
Bek noemt men ook de opening van eene spelonk, van een oven.
Beker, vat met groot oor en zonder vernaauwing van boven. Zoo valt ook b.v.
de lampetkan onder deze rubriek, en wordt hier lampet-beker of eenvoudig
beker genoemd. Een kan heeft altyd een naauwen hals.
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Beklee'erslaken, soort trijp, door rijtuig bekleeders gebruikt.
Bekwaam, ook: ryp om te plukken (van vruchten).
Bel beduidt hier den klepel, en niet de klok.
Bels, soort bergkruid, dat op brandewijn afgetrokken, tegen maagzwakte, en,
op water, tegen hoest wordt aangewend.
Benauwde siekte, griep.
Bende, muziekkorps.
Bengaals koring, soort koren, dat eenigzins op rogge gelijkt, nl. lang van aar,
bruin van bast, lang en hard van halm is, zoodat het kan gegeeseld worden en
voor dekstroo dient ...'t Wordt na du Toits koren gezaaid en geoogst.
Berg toe moet gaan, moeten bevallen (baren).
Bergbesem, plant die in de bergen groeit en voor bezems gebruikt wordt.
Bergboego, de beste soort boeko (bukko), een heester, waarvan het aftreksel
voor slepende ziekten ge-
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bruikt wordt; ook in Holland bekend (Zie Quarin Willerie Genees-middelenleer,
bl. 210, Bukkobladen, Folia Diosmae Crenatae).
Berghaan, soort arend. Hetzelfde als jakhalsvool en lammervanger.
Berghaas, groter dan de gewone haas, meer roodachtig van kleur, zich in de
bergen ophoudende waar dassies zijn.
Bergkanarie, bonte kanarie.
Bergmossie, soort vogel.
Bergsijsie, soort vogel.
Bergtee, een bergheester, welks bladen worden afgetrokken als de teebladen,
en alzoo gebruikt.
Bêrre, bergen (bewaren); te onderscheiden van berge, het meerv. van berg.
Vgl. ge-.
Besigheid, bedrijf (overeenkomstig het Engelsche business).
Beset, bevrucht (van dieren).
Beskaamte, schaamte, schaamdeelen.
Beskender, belasteren.
Beskimmel (beschimmeld), verlegen of beschaamd. Met schimmel bedekt, is
in't Afrikaansch skimmel.
Beskotwa, wagen met 3 voet hoogen leer. Hy wordt ook leerwa of buik- en
leerwa genoemd; de leer en buik-plank zijn hier niet aan elkander verbonden.
Bessie (besje), bes.
Bestel, inrichting of gewoonte van een huis of zaak.
Bestellerig, 'tzelfde als neulerig, zanikend.
Betaal, zie beantwoord.
Betaalbaar, te betalen, d.i. moetende betaald worden
Beter, van zieken, beteekent nooit Holl. hersteld of aan de betere hand; by de
geringste verbetering des ziektetoestands zegt men, dat de kranke beter is.
Beterder hoort men soms voor beter, ja, meer beterder. Baiang meer beterder
byna nog sterker dan het Italiaansche ottimissimo.
Betrek, verschalken, bedriegen.
Betrekking heh (hebben) op, ook: houden van.
Betta, Bettie, verkorting van Elizabet (ook Betje).
Beugel (Angl.), trompet.
Beusem, bezem.
Beusemgoed, bezemplant.
Bevleis.
Bevlie (bevliegen), stelen; verkrachten.
Bewertjes, fyn soort klokkiesgras, om de beweeglijkheid zijner vrucht zoo
genoemd; ook haasgras.
Bewys, ook: spoor of teeken b.v. daars gen bewys van Jan nie, er is niets van
Jan te zien; daars gen bewijs van reent nie - daars gen teken dat dit sal reent
nie, of een mens kan sien dat dit nie gereent het nie.
Biesroei, lange ronde, gladde bies (biesenroede).
Bietje, beetje (weinig); bietjes, een beetje; bietjes bietjes, by beetjes; een bietje
zegt men ook waar de Hollanders eens of ereis gebruiken (b.v. kyk een bietje,
help my een bietje).
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Bil, dik vleesch, b.v. bil van die hand, muis der hand.
Biltong, dik vleesch, vooral van het achterdeel van een beest, tot stukken in den
vorm van eene tong gesneden, en in den schoorsteen gerookt, Holl. rookvleesch.
Binnejong, huisknecht.
Binnekant, ook voorz. (b.v. binnekant die muur, binnen den muur).
Binnemeid, werkmeid (in tegenstelling van kok (keukenmeid) en kindermeid).
Blaar.
Blad, ook: schouderblad; voorste vierendeel van een geslacht dier, en vandaar
(op den mensch toegepast) blad gé (geven), de hand geven by 't afscheid nemen,
dus: groeten. Ook beteekent het: opperlaag eener vloer (van klei, steenen, of
kalk).
Bladjang, tot maagopwekking even als mosterd by de spyzen gebruikt. Het
wordt bereid door gedroogde rissies en gekookte drooge abrikozen met azijn
aan te maken.
Bladzak, zak die aan een band over den schouder gedragen wordt.
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Blas zegt men van eene bleekgeele, meestal ziekelijke gelaatskleur.
Blauwduihe (blaauwe duigen), vaatduigen van eikenhout.
Blauwluis, soort hoenderluis.
Blauwskimmel, schimmelpaard, eenigzins donkerder van kleur dan witskimmel.
Bleekbok.
Blesbok, soort wildebok.
Blesmol, groote soort mol.
Blinde molletjie, blindemannetje (spel).
Blinde vlie(g), soort vlieg, welker beet een oogenblik groote pyn veroorzaakt;
zy wordt van September tot Nieuwjaar gezien.
Blindings, vensterblind.
Blink, ook b.n., blinkend.
Blinkleer, verlakt leder. Blinkleerstewels, verlakte laarzen.
Blinklinne, soort voeringkatoen.
Blits, bliksem.
Bloed: uit bloed en mag hardloop, uit alle macht loopen.
Bloedeie (bloedeigen), eigen, naverwant (b.v. bloedeie neef, eigen neef).
Bloedfamilie, eigen of naverwante familie.
Bloedjong, jong of betrekkelyk jong, jonger dan men verwachtte (van menschen
en dieren).
Bloedlaat, aderlaten.
Bloedmin, zeer weinig.
Bloedpersie, roode loop.
Bloedsiekte, ook geilsiekte genoemd: ziekte door volbloedigheid by het rundvee.
Bloedsop, soep van het bloed van pluimvee, ook swart suur geheeten.
Bloedstorting, bloedbraking.
Bloedweinig, zeer weinig.
Bloeisels, bloesem (van boomen en struiken).
Bloemaas, verbastering van blanc manger, soort spijs op vlade gelykende.
Bloesend, blozend. Het ww. overigens niet in gebruik. Men zegt daarvoor rood
of skaam word.
Blok, ook: klomp. Zie hout skoen.
Blokskoen, skoen met dikke houten zool.
Blomme, bloeien (van boomen en struiken).
Bly (blyven, vgl. gé), ook wonen.
Blyigheid, blyheid.
Bo (boven), en voor een klinker in de samenstelling boon (b.v. boonop, boonent,
boveneinde). Dit woord heeft in dit ongelyke bergland een in Holland onbekend
gebruik. Alles wat hooger op of naar de hoogere zijde van den grond geplaatst
is, wordt gezegd bo of bokant te staan, zitten, liggen, enz., al is de afstand van
andere voorwerpen ook niet grooter dan b.v. die tusschen de plaatsen aan een
disch. Evenzoo met onder en onderkant in het tegenovergestelde. Bo is ook
zooveel als boland (zie aldaar). De uitdrukkingen bo syn bier en bo syn te
betekenen: dronken.
Bobaa(i)tje, zie baaitje.
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Bobbejaan, baviaan, zich in de bergen ophoudende. Ook volgens het
kindergeloof, een mensch voor zijne intrede in de wereld (vgl. berg toe moet
gaan en bobbejaanvanger.)
Bobbejaanblom, soort veldbloem.
Bobbejaanbout.
Bobbejaandans, zie haasie dassie.
Bobbejaanoor, soort veldbloem, van welker bol een pleister bereid wordt voor
wonden en zweeren (vooral tegen roos).
Bobbejaanspinnekop, groote zwarte ruige, giftige spin.
Bobbejaanuintje, bloembol, waaruit de bobbejaanblom wast.
Bobbejaanvanger, vroedvrouw (vgl. bobbejaan).
Bobbejaanveldskoen, plant met 2 tot 6 platte op den grond liggende bladeren,
welke den vorm van een veldschoenzool hebben.
Bobotie, zeker gerecht, van gemalen vleesch, eieren, melk, enz. bereid.
Boedel ohergé (overgeven), zich insolvent verklaren; ook: braken (vomeeren).
Boeg, van een paard, schouder.
Boeglam, geheel vermoeid (b.v. ik is boeglam gewerk; ik het my boeglam
geloop).

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

68
Boego, zie bergboego.
Boekpens, ook: zwaarlijvigheid.
Boems! tusschenw. (b.v. boems! daar val hy in die water).
Boer: die boer en syn varkes noemt men de spelende bruinvisschen in de
Kaapsche zee.
Boerbeskuit, beschuit zonder suiker bereid.
Boerhond, groote soort hond, bruin van kleur, met zwarten bek, en de rugharen
half overeind staande.
Boerseep, zeep door de boeren bereid van kaings, ganna-asch, en loog.
Boerskool, plattelandsskool buiten verbinding met den Staat; meestal op een
boerenplaats, waar de meester voor kost en inwoning en eene toelage, de
kinderen des boers onderwijst, en ook kinderen uit de buurt in zijne school
ontfangt.
Boertabak, in Zuid-Afrika gewonnen tabak.
Boesel, Eng. bushel, maat voor granen, 1/3 gedeelte van een mud. Vroeger
gebruikte men den schepel = 1/4 mud.
Boesman, Bosjesman; ook scheldnaam voor een kleurling.
Boet.
Boeta, boetie, oudste of oudere broeder.
Boetabessies, soort eetbare geele besjes, aan een boompje in't wild groeiend.
Boetson, gezwel aan den poot der hoenders (zeker het Fransche bouchon).
Boffie, honk, by't krygertje spelen.
Bog, bosjes in de kralen gelegd om het vee eene drooge ligplaats te verschaffen,
en tot vorming van mest; voorts alles wat van slechte hoedanigheid en
onbruikbaar is, 't zy personen of zaken, b.v. hy is een bog (of: een stront); kom
bog! jy is mal, gekheid! uw gezegde heeft niets te beteekenen. (st.!) Bog wordt
ook byvoeglyk gebezigd (b.v. een bog pêrd).
Bogterig of bogtig, van onwaarde (b.v. hoe kan jy jou met sukke bogtige dinge
besig hou?)
Bogtery, onbruikbare, nuttelooze dinge.
Bok, als dierennaam: geit.
Bokant, zie bo.
Bokbaard, sik.
Bok bok, haasje over.
Bok bok staan styf, bok sta vast.
Bokhaal (bokkenhagel), grootste soort geweerhagel.
Bokkie, ook: ligt soort open kar.
Boklam, jong eener geit.
Bokmakierie, soort vogel, groen en geel van veder. Vgl. Jan Piedewiet.
Bokooi, geit, in tegenstelling van bokram, bok.
Bokveld toe, dood, gestorven.
Bokwa, boerenwagen, met vasten bok van voren en achteren, gewoonlijk door
8 ezels of paarden getrokken.
Boland (bovenland) of bo, het land in den omtrek der Kaapstad, dat ten oosten
zich uitstrekt tot aan het gebergte hetwelk van Kaap Hanglip noordelyk loopt
en ten noorden door de Bergrivier begrensd wordt. Het omvat alzoo de
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afdeelingen van de Kaap, Stellenbosch, de Paarl, en Malmesbury, benevens
eene strook van de afdeeling Tulbagh. Al het verdere heet onderveld of
eenvoudig onder, hoewel het hooger boven de oppervlakte der zee gelegen is:
want de grond rijst van de zee af gestadig, naarmate men dieper landwaarts in
gaat.
Bolander, bewoner van het bovenland.
Bolig (bovenlicht), vensterraam boven eene deur.
Bollemakiesie speul, spelende over het hoofd buitelen.
Bolletje, klein broodje, gewoonlyk ter waarde van een penny (fo. 05). Vgl.
mosbolletje.
Bont, ook: door elkaar, b.v. bont praat, door elkaar praten, van den os op den
ezel springen.
Bontbok, soort wildebok, veelkleurig.
Bontrokkie, soort vogeltje, ook soutvaatje genoemd.
Bonus, strijkgeld by openbare verkopingen.
Boomsingertje, ook eenvoudig singertje genoemd, boomkrekel.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

69
Boomslang, vergiftige soort slang, die zich in boomen ophoudt, en de
vogelnestjes berooft.
Boomsteeks, geheel steeks (steeg(s)).
Boomstyf, onbeweeglijk of stram, van dierlyke lichaamsdeelen (door ziekte,
enz.)
Boonop, ook: bovendien; oppervlakkig.
Boorling, ingeborene, nl. van eene boerenplaats, niet van een land, stad, of
dorp.
Boort, boomgaard.
Bordje draai, geselschapsspelletje, waarby iemand een op den grond draaiend
bord moet grypen eer het valt.
Borrie, soort specery, by de bereiding van spijzen gebruikt; dikwijls wordt het
by de ryst gevoegd, welke eene levendig geele kleur daarvan verkrygt (geele
rys).
Borrie, verkorting van Debora.
Borsie, halfhemd.
Bos, mv. bosse en boste ook: groote struik. Een bosch van boomen in het
algemeen heet meestal houtbos.
Bosig, gramstorig.
Boskruiper, soort vogeltje, dat niet in, maar onder de bossen zich beweegt.
Bosluis, eene soort hiervan broeit in de haren van honden en andere dieren uit,
en aan hunne huid zich vasthechtende, en opzwellende van ingezogen bloed,
vertoonen zy zich als blaauwe knoppen tusschen de haren.
Bossie, klein bos. Niet altyd de soort van gewas, maar dikwijls de gesteldheid
van den grond, bepaalt of de struik een bos of een bossie is. Renosterbossies
b.v. verschillen van 1 tot 6 voet in hoogte.
Bossiekop, iemand met zwaar stekelig hoofdhaar.
Bossiestee, bladen en bloemen van verschillende heesters, als vervangmiddel
der tee gebruikt.
Bosspinnekop, groote zwarte spin, die in bossen (en boomen) een dicht net
maakt.
Botjie, laatste aanraking met de hand, b.v. een tikje op den schouder, by't
scheiden, waarna de aanraker maakt dat hy wegkomt om de eer te hebben dat
hy de laatste aanraking gegeven heeft. In plaats van de aanraking werpt men
ook wel een kushandje toe, en wendt zich dan snel weg. Ook kolekki genoemd.
Bottel en botteltje, flesch of fleschje met langen hals. Zoo heet de gewone
wynflesch altyd wynbottel of eenvoudig bottel. Flessies worden echter dikwijls
ook botteltjes genoemd, namelijk als ze rond zijn.
Bottelbras (Eng. Bottlebrush), zekere bloem die de gedaante van een
kannenwasscher heeft.
Bottelstoor (Eng. bottle store).
Bottem (Eng. bottom), onderaan in de klas. Vgl. top.
Botterkop, onnoozele hals. Jurrie Botterkop.
Bout, of liever boud (want in het meervoud zegt men boude), bil (b.v. myn
boude kry seer van sit, myn achterste doet mij zeer van't zitten). Bout, groote
ijzeren nagel, heeft mv. boute.
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Bra (braaf), byw. zeer, erg, enz. even als in't Hollandsch gebruikt (b.v. jy kom
bra laat, gy komt braaf laat, d.i. tamelyk laat). Het byw. nw. is echter voluit
braaf.
Braaibout, versche of ongezouten bout vleesch.
Braak (braken), ook: den grond voorloopig met den ploeg losmaken, ten einde
dien het volgende jaar te beploegen en te bezaaien. Dit braken van den rauwen
grond geschiedt hoofdzakelijk in de maanden Juli en Augustus. Zoodra de
winterregens beginnen (meestal in't begin van Mei), gaat het beploegen en
bezaaien der braak- en ploeglanden aan, en wanneer dit geëindigd is, wordt de
overige tyd des winters aan het ombraken van de rauwe en driestlanden der
plaats besteed.
Braakland, land dat ongebraakt is.
Brak, onnoozel mensch.
Brandarm, zeer arm, dood arm.
Brandmaar, zeer mager.
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Brandne(u)kels, brandnetels. (Vgl. bredie.)
Brandsiekte, huidziekte van dieren, waarby de haren uitvallen en de huid een
schurftachtig aanzien verkrygt. Zy wordt behandeld door wassching met
tabaksafkooksel of parafine-olie.
Brandsolder, eene laag klei, waarmede de zolders bedekt worden, ten einde
by brand deze en alzoo de verdieping daaronder te behouden. Ook dient hy om
deze verdieping koel te houden.
Brandsuur, zeer zuur.
Brandsweer, scrofuleuze zweer by kinderen.
Bredie, groen moes, van velerhande tuin- en andere planten bereid, b.v. van
boereboontjetoppe, dubbeltjesdoringsblade, brandnetels, enz. - iemand bredie
maak, tot het uiterste vervolgen.
Breek, ww. ook aanbreken, van den dag.
Breek, z.n. inrichting van een wagen om dien te rem, d.i. zijne vaart hoogte af
te vertragen.
Breekgoed, breekbare waar.
Breekwater (Eng. breakwater), zeebreker, havenmuur.
Brei (bereiden), verl. deel. gebrei. Velle brei is: huiden eene zekere bewerking
doen ondergaan, waarvan het kneden met de voeten (gaar trap genoemd), het
voornaamste is. Rieme brei is: huidreepen wringen door middel van een
aangehangen wagenwiel of aanbeeld. Van menschen wordt het gebruikt in den
zin van: door harde ondervinding oefenen. Een gebreide kerel is een die goed
heeft leeren werken.
Brekfes, zie agtuur.
Bret-ol (Eng. bratawl), duikerpriem, een werktuig vooral door tuigenmakers
gebruikt.
Bril, ook: roes.
Bring, brengen.
Brinkskoring, gelyk aan du Toits koren, doch bruin [van bast].
Broeklosmaak, gewone uitdrukking voor: zich gereed maken ter
buik-ontlediging.
Broekmannetje, zeker diertje dat zijn van strooitjes gemaakt huisje by het
bewegen met zich voert, zoodat alleen zijn voorlijf zichtbaar is.
Broms, teelziek, van varkens.
Brongras, plant die in waterrijke plaatsen groeit, en voor teringlijders dienstig
is. Het heeft een prikkelend bitteren smaak als sterkers, en wordt even als dit
als slaai gebruikt; ook maakt men er bredie van; en eindelyk wordt er eene
stroop uit bereid door het sap met suiker te koken.
Broodblaar, zie kaladdiblaar.
Bros.
Bruine of bruine mense, kleurlingen.
Bruinslang, bruine kapèl, of koper kapel (verbastering van cobra capella), zeer
giftig, 4 à 5 voet lang.
Brul, z.n., brullende schreeuw (b.v. die tier ge net één brul, toe pak hy hom an.)
Brulparra, groote pad, die zich in de binnenlanden ophoudt, en een schrikelyk
brullend geluid van zich geeft.
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Buik, onderste bo, deur mekaar, an werk, zyn uitdrukkingen, van den buik
gezegd, als men buikloop heeft.
Buik- en leerwa, hetzelfde als beskotwa.
Buikgord, buikriem van gezadelde en ingespannen paarden.
Buikplank, bodem van rytuigen.
Buikseer, buikpijn.
Buikvol wees van, den buik vol hebben van.
Buitegebouw, alle gebouw afgescheiden van het woonhuis.
Buitekamer, elke woon- of slaapkamer die slechts eene deur heeft, welke naar
buiten leidt.
Buitekant, ook voorz. buiten (b.v. buitekant die dorp).
Buiteplaas, boereplaas, of eenvoudig plaas, boerenhofstede.
Bul, altyd in plaats van stier gebruikt.
Bulos.
Bult, verhevenheid van den grond, kleine heuvel (b.v. die huis staat op een
bult). Ook: deuk. In de beteekenis van bochel is dit woord hier onbekend.
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Bult, ww. deuken, b.v. een kantientje is beter als een kalbas, hy bult wel, maar
hy breek niet.
Burg, barg (gesneden varken).
Buurte, buurt.
By: by die huis hoort men vaak voor te huis als men niet van huis weg kan (b.v.
hy het geseh, hy moet by die huis bly omdat hy siekerig is, maar ik het hom
daarom niet t'huis gekry nie, hoewel hy gezegd heeft dat hy t'huis moet blyven
omdat hy niet wel is, heb ik hem toch niet t'huis gevonden).
Bykom, byloop, toeloopen om te tuchtigen (b.v. ik sal jou bykom! Hy loop hom
by en geef hom een dugtige pak).
Byt, z.n., beet.
Byvanger, insekt dat op byen aast (Holl. byenéter, byenwolf).
Bywerk, zwarte kleverige stof door de byen van gom en teer, tot vernauwing
van de opening harer nesten vervaardigd. Het wordt als pleister by zinkingpijnen
gebruikt.

D
D. Deze lett r als sluitletter voorkomende en van eene andere tongletter
voorafgegaan, verandert in die letter waar zy in die vorming van 't meervoud
en van afleidingen de volgende lettergreep zou beginnen, b.v. geweld, gewellig
(geweldig), hond, mv. honne, pêrd, mv. pêrre.
Daalder (daler) of eigenlyk, en ook meer gebruikelyk ryksdaalder, denkbeeldige
geldwaarde, zooveel als 1 1/2 shilling of fo.90. Het onderscheid in geldelyke
beteekenis tusschen de Kaapsche en Hollandsche gelijknamige uitdrukkingen
dezer soort komt daarvan dat het Engelsch Goevernement herhaaldelyk de
waarde van het papieren geld dat hier in omloop was en de oude Hollandsche
munten verving, verminderde. Wijlen Ds. van der Lingen heeft my verhaald
dat deze handelwijze der overheerschers de oorzaak was dat hy meer dan een
millioen Kaapsche guldens minder bezat dan hy anders kon bezeten hebben.
Daar vervangt altyd het Hollandsche er.
Daardie, aanw. voorn.w., die. Die, lidwoord zijnde, is als aanw. voorn. meestal
te zwak.
Daarom, ook evenwel, toch (b.v. hy mag nie uitgegaan heh nie, maar hy doet
dit daarom); ongetwyfeld, wat men zeggen moge (b.v. dis daarom
teunswoor(d)ig mar moeilik om te boer.)
Daar's hy! triomfeerende uitroep wanneer iets gebeurt wat men verwacht of
voorspeld had (Holl. daar hebt gy het al, daar hebt gy het nu).
Daarsonder, sonder dat.
Dag, mv. dae. Van die dag af, van ouds. Voor dauw voor dag, voor dag en
dauw; een van die dae, eerstdaags.
Dagbreker, soort vogel, welke by het aanbreken van den dag roept. Dezelfde
als de schawagter.
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Dagga, zekere boom, waarvan twee varieteiten: de makke dagga, welks bladen
de Kaffervolken als bedwalmend rookmiddel gebruiken; en de wilde dagga,
welks bloemen op wijn afgetrokken, inwendig tegen roosachtige aandoeningen
worden aangewend.
Daiel, Daniel.
Dakbreker, foeltje. [sic! in potlood later bygeskryf.]
Dakhuis, huis met strooien dak.
Dalk, dalkies, straks.
Dam, ingedamde of uitgegraven waterplas. De dam heet wal. (Zoo ook de kant.)
Op eene boerenplaats zijn altijd een of meer dammen, waarin het regen- en
fonteinwater vergaderd en bewaard wordt, ten einde men altijd drinkwater,
voornamelijk voor het vee, hebbe, en ook om de tuinen enz. te kunnen bewateren
(nat lei). Het regent hier betrekkelijk zelden, en de meeste rivieren zyn buiten
den regentyd droog.
Dam, ww., zich opeenhoopen, b.v. van lucht.
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Damarabees, soort rund met hooge schoft en lange horens, tot trekken gebezigd.
Dammetje, plasje.
Dan en wan, nu en dan. Zuid-Afrika is voor een goed gedeelte door NoordDuitschers bevolkt geworden; vandaar vele Hoogduitsche woorden in de
volksspraak. Dit toont zich ook in de schrijfwijze der namen van vele groote
families, hoewel de uitspraak dier namen zich dikwijls naar de landstaal
gewijzigd heeft (b.v. Haupt, uitgesproken Hoof; Laubscher, uitgespr. Losper.
Bovendien heeft nog de schrijfwijze somtyds de verbasterde uitspraak gevolgd.
Zoo zijn b.v. niet allen die den familienaam Louw dragen, en zoo ook schrijven,
van Hollandsche afkomst: sommigen van hen zijn van Duitschen oorsprong, en
schreven hun naam voorheen Lowe; ens.
Danie, Daantje, verk. van Daniel.
Danig, vgl. al te. In samestelling met zoo heeft dit woord sterk den klemtoon,
b.v. hy het een goeje lengte, mar hy is daarom nie so dánig lang nie (hy heeft
eene goede lengte, maar hy is evenwel niet zoo byzonder lang).
Dassie, ook: klipdas.
Dassiekauw, zie geneesbossie.
Dassiepis, de opgedroogde pis van de klipdas, hier en elders als geneesmiddel
gebruikt tot baarmoederopwekking (even als castoreum).
Dat, wordt als voorn. niet gebruikt (vgl. dit). Als voegwoord laat men het
dikwijls weg (b.v. jy denk ik maak mar spulletjes, gy denkt dat ik slechts scherts;
van hy weg is, van dat hy weg is); ook zegt men er dan wel lat voor.
Dawie, verkleinw. van David.
Dedelik, byw. degelijk.
Deetje, verkort van Dorothea (ook Dorie, enz.).
Deh! daar! by't aanreiken.
Demmetjes, Eng. damage, schadevergoeding.
Dendie, naar de mode gekleed man.
Dendies (uitspr. dennies), b.n., naar de mode gekleed, b.v. een denniese kerel.
Denk! verbeeld u! (als de verhaler spreekt) of zoo! wat zegt gy! (als de hoorder
spreekt).
Derde mannetje, een soort spel waarby men van plaats verwisselt.
Derm, darm, mv. derms.
Des, lessenaar, schooltafel.
Desemberpeer, soort suikerpeer die in December rijp wordt.
Deurdrif, strook grond door eene plaats loopende, tot het doorlaten van kudden
vee.
Deurgevrete, ook: doorvoed.
Deurloop, ww., nl. die wingerd, napersen, de overgeblevene druiven afsnyden
ter persing. Men zegt ook: die wingerd naloop. ook: slaag krygen, b.v. jy sal
net nou deurloop (zeker eigenlyk door de spitsroeden loopen).
Deurmaak, met ondervinding doorgaan (b.v. hy het baiang deurgemaak, hy
heeft veel overbracht).
Deurmekaar, zinneloos, krankzinnig.
Deurmekaarheid, verwarring.
Deurmekaarspul, warreboel.
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Deurmekandery, hetzelfde.
Deurslag, ook: grond doorweekt door regen.
Deurslagtig, doorweekt door regen (grond).
Deus, aanw. voorn., slechts gebruikt in de uitdrukkingen: van deus week, van
deus maand, van deus jaar, deuskant. Men zegt hierdie in de plaats ervan.
Deuskant, byw. en voorz., aan deze zijde (b.v. deuskant die revier).
Die, lidwoord en aanw. voorn. (vgl. daardie) onveranderd door geslacht, getal
of naamval. Dis die, dat is de zaak, dat is de reden (b.v. Waarom is die kinders
so stout? Om hul te min klop kry. Dis die!) Wie het die geseh? Wie heeft dat
gezegd? Wat's dit die? zegt men als men b.v. een kind die namen der letters
vraagt.
Dier, viervoetig dier.
Dierasie, helleveeg.
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Dierbaar, word dikwijls gezegd van een roerende preek, een geliefd predikant,
enz.
Digan, dichtby gelegen (b.v. Soutrivier is digan die Kaap, Zoutrivier ligt dicht
by de Kaapstad).
Dik, dik van die lag, vol lachen.
Ding wordt niet alleen van meisjes, maar ook van vrouwen (b.v. die ou ding),
en mannen gebruikt, b.v. eene vrouw zegt van haar overleden man: die arme
ding het baiang uitgestaan.
Dink, denken.
Dinner (Eng.) z.n. en w.w., middagmaal.
Dis, samengetr. uit dit is.
Dispens of spens, klein vertrek by de eetkamer behoorende, en tot berging van
tafelgereedschap en gaarkos bestemd (vgl. pakkamer).
Dit bezigt men waar het Hollandsch het pers. voorn. het of het aanw. dat of ook
dit (zonder z.n.) heeft, b.v. dit reent, het regent; dis waar, 't is waar; glo jy dit?
gelooft gy dit, of dat?
Djoetie, Eng. duty, belasting.
Doef! doef! klanknabootsing van het stoomuitstooten eener werkenden machine.
Doemdoempie, soort beesie, naar zijn gonzen dus genoemd.
Doepa.
Dof, een dowwe pad of paadje is een oude weg of pad dat niet meer bereden of
begaan wordt, en alzoo min of meer onkenbaar geworden is.
Dogtertje, onvolwassen blank meisje in tegenstelling met meidjie.
Dokkies, by't knikkerspel schot tegen de vingerknokkels, dat de verliezer van
de winnende ontfangt.
Dokteres, vroudvrouw.
Doktersboek, geneeskundig werk.
Dokterskar, soort ligte kapkar met twee zitplaatsen.
Dôl, dolwe (delven), diep omspitten van grond voor tuin of wyngaard bestemd
(2 voet diep voor tuin, 3 voet voor wyngaard). 't Is hetzelfde wat braak voor de
graanlanden is. Zulke omgedolven grond noemt men gedolfde grond.
Dôlland, aldus omgespit land.
Dolleeg, geheel ledig.
D o l o s s i e , bikkel by't kinderspel. Eigenlijk dobbeloosie omdat dit oosbeentje
by 't dobbelen en waarzeggen gebruikt wordt.
Dominie, voorzanger in de (Ger.) Kerk.
Donderparra, padde.
Donderweer, onweer.
Donse, donsies, dons.
Donshaal, fijnste soort geweerhagel.
Dood, b.n., ook: uitgebluscht, uitgewischt. (b.v. die vuur is dood, die kers is
dood, uit; Zoo zegt men: die lamp doodblaas, uitblasen; die kers, of die vuur
doodmaak, uitdoen; het geschrevene doodkrap (doorhalen) en doodmaak of
doodvè (uitvegen). Ook: af of uit, by't spelen, mors-dood. Hy is van nag dood,
hy is deze nacht gestorven.
Dood, ww., sterven.
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Doodlyn, by't balslaan.
Dooierig, traag, koud van natuur.
Dop, ook: graanbekleedsel; druivenschil. Voorts beteekent dop of dop wyn een
dronk wyns, ongeveer zooveel als een bierglas kan bevatten, zynde het gewone
rantsoen van het werkvolk, en gewoonlijk of meestal in den halven afgezaagden
kop (dop) van een kalbas uitgereikt: vandaar de naam. Een dop steek, een glas
wijn drinken. Hy steek een stywe (of een flukse) dop, hy is onmatig in het gebruik
van wijn of brandewijn.
Dopbrandewyn, brandewyn door het verstoken van de uitgeperste
druivenschillen verkregen.
Dop-hou.
Dopper, lid van de sekte der Afgescheidenen, die in de oostelijke streken wonen,
en te Burgersdorp eene theologische kweekschool hebben. Een ondervelder
zeide my, dat het woord eigenlijk dophouer is. De persoon die by't melken de
melkdop vasthoudt, moet een kort, nauwsluitend baatje dragen om de koe niet
aan te raken en te verschrikken en
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alzoo het melken te verydelen. De zulk een baatje dragende, kreeg nu ook den
naam des dragers. Wegens hun verwerpen der Evang. Gezangen worden zy ook
wel Psalmzingers genoemd. Het woord dopper geldt ook als scheldnaam voor
lieden die ouderwetsch gekleed gaan en zeer plat spreken.
Dopperkar, soort overdekte kar, door doppers gebruikt.
Dopperwa, doppersreiswagen. Zie veerwa.
Dop-steek.
Doring (doorn), ook: lastige vent. Als ww. beteekent het: vrijen.
Dorp, ook: stad, dewyl in Zuid-Afrika geene eigenlyke steden zyn.
Dortelappel, vrucht eener kruipplant, appelvormig, geel van kleur, ter grootte
eener kers. Het brandewijn-aftreksel, zeer bitter van smaak, dient tegen
kramppijnen in de buiks-ingewanden.
Dot, hoofd, worp by't balspel.
Dotje, ook: tittel.
Dowigheid, doofheid.
Dowwigheid, lichaamlyk gevoel van dofheid.
Draaghoutje, stukje hout, dat dwars over het voorste gedeelte des dissel-booms
geplaatst is, van onderen aan dezen, en van boven om den nek der paarden
bevestigd is, en alzoo den disselboom draagt. 't Heet ook nekhoutje.
Draai: Hy kan die draai nie kry nie, hy kan de zaak niet in orde krygen. Die
agterste draai, het eindelyk gevolg, het staartje van 't muisje.
Draaierig, duizelig; ronddrentelend den tyd verbeuzelend.
Draaiwerkie.
Drabok, lange biesachtige grassoort, met kleine overstaande aren aan den top,
het ‘onkruid onder de tarwe’ (Matth. 13:25 enz.)
Drel, verdwaasde vrouw. Engelsche drel, ‘nagemaakte’ Engelsche. Ook: slet.
Dres, japon. (Eng. dress).
Dresmaker, modemaakster.
Driesland, onontgonnen land.
Drif, ook: wad. Daar's gen drif by die weer nie, zegt men als de regen of
regenwolken niet door sterken wind gedreven worden.
Drilsel, dril of lil.
Drink noemt men ook het zuigen van jonggeboren menschen en dieren.
Dronk, dronken; bedwelmd, b.v. van rooken, van ronddraaien.
Dronkenaar, drinkaard.
Drooigheid (droogigheid), droogte.
Droppel wordt vaak van vaste zelfstandigheden gebruikt, als stuk van
vloeistoffen, b.v. gen droppel suiker en gen stuk water nie.
Droster, drosser, weglooper. Zulke afleidingen op er van werkwoorden welke
op s uitgaan, nemen daartusschen eene t aan, als waster, wasscher, vister,
visscher. Ook andere woorden daarop gelykende doen hetzelfde, b.v. ijster,
yzer; en zoo wordt Duitscher Duister. Dit heeft eveneens dikwijls plaats by
komparatieven van woorden op s, als loster, losser; en dienovereenkomstig is
het meervoud van z.n. op s b.v. boste en bosse, daste en dasse.
Druipstêrt: Met die druipstêrt ankom, druipstaartende aankomen.
Druiwe, druiven. Zonder enkelvoud: men zegt dan druiwekorrel.
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Druiwekonfyt en korrelkonfyt, van hanepootdruiven gemaakt (met suiker
gekookt), doch voor het eerste worden de korrels van de pitten en de buitenste
schil ontdaan.
Druk, ww. ook: haast inhalen of voorbystreven.
[Druk] oue druk enz.
Drywe, ook altyd voor mennen.
Drywer, koetsier.
Dubbeltje of ou dubbeltje, gewoonlijk oulap genoemd, 2 stuiwers of f.0.05.
Eng. penny, jongdubbeltje is 3 oortjes (3/4 penny) volgens latere
waardevermindering van het geld. Vgl. daalder.
Dubbeltjesdoring, kruipplant, welker vruchten 4 punten hebben, waarvan
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altyd een naar boven steekt (Vgl. bredie).
Duiker, soort wilde bok, die den kop naar benede houdt.
Duinspreeuw, soort vogel.
Dulsies, huisgeneesmiddel. Men heeft wit dulsies, spiritus nitri dulcis en rooi
dulsies.
Du Toit's Koring (spr. du Tooiskoring), soort koren zonder baard, omstreeks
denzelfden tyd als vroeg baardkoren (zie aldaar) gezaaid en geoogst. Men zegt
dat een zekere du Toit deze korensoort uit eene hoeveelheid gemengd graan
afgescheiden en alzoo afzonderlyk heeft leeren winnen. (De familie du Toit is
het door Zuid Afrika wydverspreide nageslacht van een der hierheen gevluchte
Hugenooten. Zie Franse Vlugtelinge.)
Duusman, scheldnaam door de kleurlingen aan de blanken gegeven, een
voortbrengsel van den Engelschen haat tegen den Dutchman.
Dwarstrek, dwarsdryven.
Dynserig, dyzig.

E
E. De open e wordt byna als de Hollandsche ie uitgesproken (gelyk de open o
als oe).
Een wordt ook op Engelsche wijze gebruikt, b.v. die een, of dáárdie eene (that
one), die ander een (the other one), die grooste een (the larger one), doch valt
in 't meervoud weg. Evenzoo met het verkleinwoord eenetje.
Eenbeentje, 't hinkspel.
Een en een half, zegt men meestal voor anderhalf.
Eenders, gelijk, gelijkend (b.v. die twee mense lyk heeltemaal eenders, maar
hul het glad nie eenderse maniere nie, die twee menschen gelijken elkander
sprekend, maar hebben geheel verschillende manieren).
Eenhorinkje (onderveldsch), ‘rijk meisje’.
Éénig heeft de beteekenis van het Engelsche any aangenomen, b.v. in die winkel
kan jy eenig ding kry, in dien winkel kunt gy alles koopen; eenig mens zal dit
so verstaan, iedereen zal dat dus verstaan; eenigdag, te allen tyde. Voor 't
meervoud gebruikt men het niet, maar in plaats er van sommige of party (b.v.
sommige mense, party mense of party).
Eenkant, voorz. en byw. aan de eeen zijde van, eensdeels, afgezonderd (b.v.
eenkant is dit waar, eensdeels is dat waar; hy hou hom éénkant, hy scheidt zich
af).
Eenslapers bed, bed voor een persoon.
Eet (eten), w.w., ook: houden van, nl. spijzen (b.v. eet jy biet? lust gy beet?).
Eetdruiwe, druiven die men niet perst, maar voor dadelijk gebruik bestemt.
Eetgoed, fruit.
Eetvoorhuis, zie voorhuis.
Ei. Deze tweeklank wordt by het lezen en schrijven door de jongere Afrikaanders
altyd met ie verward.
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Eier, ei. Doch in de spreekwyze: voor een appel en een ei (iets koopen of
verkoopen) zegt men nooit eier. eiers is ook: teelballen.
Eiervreter, dunne soort slang, die zich met eieren voedt.
Eiland. Die Eiland in het algemeen is Robben-eiland, alwaar eene uitgebreide
inrichting voor krankzinnigen.
Eilandsvye, groote soort Hottentotsvygen, aan den zeekant groeiende.
Einskap gé (eigenschap geven), van zelf spreken, zich laten besluiten (b.v. hoe
kom is hy so maar? Dit gé eienskap, want hy eet te min en hy slaap te min. Hoe
komt het dat hy zoo mager is? 't Kan niet anders, want hy eet en slaapt te weinig).
Eksie profeksie, verbastering van extra perfekt, uiterst volkomen, b.v. iets
kennen of verrichten.
Elboog lig of -stoot (den elleboog lichten of stooten) het glas lichten, aan den
drank zyn.
Ellie, verkorting van Elizabeth.
Emmer, ook een halve schepel.
Emmertje, of blik emmertje, blikken rantsoenbakje.
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En staat ook dikwels waar in het Hollandsch te twee ww. verbindt (b.v. hy het
nog baiang te werk, en tog leh hy en slaap, hy heeft nog veel te werken, en toch
ligt hy te slapen.
Endresdroppels, ook stinkdroppels genoemd, huisgeneesmiddel, uit asa foetida,
valeriaan, opium, enz. bestaande, en tegen zenuwontsteldheid en ongesteldheid
door verzwakte maag ontstaan, gebruikt.
Engel, mv. engels.
Enna, samentr. van Engela.
Ent, z.n. einde. Dit woord bezigt men ook somtyds waar de Hollander begin
gebruikt, b.v. van een boek. Begin weer by die ent (of: van agter af) zegt men
tot een verteller wanneer men den draad van zyn verhaal mist. Einde zegt men
by tijdsbepalingen, b.v. teun die einde van die week. Die ent kry, aan het einde
komen.
Entse, b.n. wat aan het einde is, b.v. die mus leh in die entse kamer an die
ledekant syn koppenentse kant, de muts ligt in de achterste kamer (verste van
eene ry) aan 't hoofden einde van het ledekant.
Êrd, de stof van aardewerk. Een êrde kruik, eene aarden kruik. Aarde is grond.
Êrdvark, hetzelfde als miereneter.
Es, smidsvuur.
Esel, muilezel, hier wel meer dan paarden in gebruik. Voor het Holl. ezel zegt
men steenesel of opregte esel, doch in onderscheiding der geslachten eselhengst
en eselmerrie.
Essens (met den klemtoon op de eerste lettergreep) reukwater (het Eng. essence).
Ewaas vy, soort vijg, lichter van kleur en meer lankwerpig van gedaante dan
de Adamsvyg.
Eweveeltjes, ook kopjeskoek genoemd, dewijl van ieder der bestand-deelen
een kopjevol genomen wordt.
Extra wordt ook als b.n. en byw. alleen gebruikt (b.v. die pêrd loop extra as
hy een extra ruiter op hom het).

F
Faikonta, kwansuis (b.v. hy het faikonta sijn pêrd loop water gé, mar in plaas
daarvan steel hy van myn waterlamoene, hy is kwansuis heen gegaan om zyn
paard te laten zuipen, maar in plaats daarvan heeft hy van mijne watermeloenen
gestolen). Dit woord wordt van 't verledene gebruikt, en tjakkie tjakkie in
denzelfden zin van het tegenwoordige.
Fanie, verkort van Stefanus.
Fâpens (Eng. fourpence) of vieroulapstukkie, muntstuk - ƒ0.20; vier pennies
of vier oulap.
Feil, ww. druipen (by examens); bankroet gaan; ook altyd voor dweilen gebruikt.
Feler, fout.
Fessie (Eng. fashion) mode.
Fi! of fief! zie sies.
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Fien, zelfverbeelding.
Fièrig (Fransch fier), nuffig. Een fièrige ding, een nufje.
Filippyn, volgeling of geestgenoot van Dr. Philip, superintendent van het
Londensch Zendelinggenootschap, en groot voorstander der Kleurlingen; en
alzoo scheldnaam voor een onverstandigen uit den weg ruimer van 't gevestigd
maatschappelijke onderscheid tusschen de menschenrassen in dit land.
Filistyn, scheldnaam voor Engelschman.
Fiskaal, kleine roofvogel, die op kleinere vogeltjes, hagedissen enz. jacht maakt.
Flaauw, ook: geheel uitgeput en machteloos van werken; slap, van aftreksels
en afkooksels, b.v. flauw tee.
Flap, iris, of pinksterbloem, zwaardlelie. Slechts de witte en paarsche
verscheidenheid komen hier voor.
Flennie (Eng. flenny), flanel. Wordt vlennie geschreven.
Flenter, ww. slenteren. zn. een flentertje vlees, een klein stukje vleesch.
Flenters, aan flenters.
Flerrie, hoer.
Flèrs, zn. en ww., slag, slaan.
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Flip, advokaten borrel.
Flous, bedriegen.
Fluitjesriet, gewoon riet.
Fluks, b.n. en byw. ferm, flink; ook groot (b.v. een flukse ent pad, een groot
eind wegs); goed (b.v. hy gaat fluks an, hy vordert); fluks op drinken, veel
drinken.
Flurt, Eng. flirt, onzedelykheid bedrijven tusschen de geslachten onderling
zonder vleeschelyke vermenging (b.v. die meissie flurt met ieder jongetje; dis
een flukse meissie om mee te flurt). Het woord word ook als z.n., doch alleen
van een meisje, gebruikt; en beteekent alzoo de laagste soort van coquette.
Flussies, zoo even.
Foei toch! uitroep van med(e) gevoel of medelyden, als het Hollandsch och
Heer!
Foksswans, 't zelfde als rugzaag.
Fontein: Fonteintje, ik sal uit jou nie meer drink nie, is een spreekwoord
spottend of verwytend toegevoegd aan iemand die zich weder tot een zaak of
werk begeeft dat hy voor goed meende vaarwel gezegd te hebben, evenals de
man die weder op de plaats en by de fontein kwam, waar hy dacht nooit weer
te zullen moeten komen.
Fouwtjie, fooi.
Fraai wordt veel in de spreektaal gebruikt en beteekent eigenlijk byzonder mooi.
Frans druiwe, soort druiven.
Franse Vlugtelinge, gewone benaming der Hugenoten die van 1688 af een
toevluchtsoord in Zuid-Afrika vonden; omtrent welke velen zeer onnaauwkeurige
denkbeelden hebben. Hun betrekkelyk aantal en hun invloed op de landstaal
worden gewoonlijk overschat. Niet weinigen meenen dat het Afrikaansch door
hen eigenlijk tot een soort van verfranscht Hollandsch geworden is. By onderzoek
zal men echter spoedig zien dat èn wat de spraakkunst en wat het Woordenboek
betreft, naauwlyks eenige sporen van onmiddelyken Franschen invloed op het
Hollandsch dezer streken aan te wijzen zijn - Wat voorts de familienamen dier
lieden aangaat, hebben sommige de oorspronkelyke uitspraak en schryfwyze
bewaard, b.v. de Villiers, Marais, le Roux, enz., andere zijn evenwel geheel
verhollandscht als Minnaar (Mesnard), Rossouw of Russouw (Rousseau), Hugo
(Hugot); wederom andere zyn slechts in één opzicht verbasterd, zooals du Toit,
uitgesproken du Tooi, enz. Van vertaling der namen, zooals in Holland plaats
greep (b.v. du Pré, van der Weide, Duchamp, van der Velde), zyn hier, behoudens
eene enkele uitzondering, geene voorbeelden. Vgl. dan en wan.
F r a n s h o e k b o o n t j e , soort boontje, graauwachtig van kleur
Fries, frizeeren.
Frikkie, verkort en verkleinw. van Frederik.
Fris wordt ook gebezigd voor: gezond; en groot van lichaam (b.v. zy is fris voor
haar jare, groot voor haren ouderdom).
Frokkie, flanellen onderhemd.
Frommel, ook: (iemand) schoppen, stooten, en smijten.
Frontiljak, soort druiven.
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Frutangs, groene eetbare besjes van een klein in't wild groeiend, plantje. Ook
knikkertjes genoemd.
Fyten, Eng. uitspraak van phaeton, soort wagen.

G
Deze letter klinkt harder dan de Hollandsche g, nagenoeg als ch; weshalve een
dezer letterteekens in dit werk kon wegvallen, hetgeen gevolglyk met de lastige
ch geschied is. De Hollandsche ch, wordt hier dus g geschreven, b.v. ag! ach!
gedigte, gedichten; doch in sch aan 't begin van woorden wordt zy k, als skuit,
schuit; en aan 't einde van woorden valt zy geheel weg, als mens, mensch, enz.
Alles volgens de uitspraak.
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Gaaf, ook: flink, degelyk, bruikbaar, b.n. en byw. (b.v. hy het een gawe vrouw
gekry, en hy 's self een gawe kerel en het een gawe plaas; nou kan hul gaaf
boer, hy heeft eene deugdelyke vrouw gekregen, en hy 's zelf een flinke kerel,
en heeft eene uitmuntende (boeren) plaats; nu kunnen zy goed boeren).
Gaar zegt men ook van klei wanneer zy door trappen genoegzaam gekneed is
voor steenvorming, bladlegging (eens vloers, zie blad), enz; ook van vellen (zie
brei). Gaar gebrand of swart gebrand van de zon is iemand die buiten gewoonte
aan de zonnestralen is blootgesteld geweest. Gaar kos is gekookte of gebraden
spys, 't zy koud of warm.
Gaar nie, in't geheel niet.
Gaat wordt met gaan door elkander gebruikt tot zelfs in de onbepaalde wyze,
wanneer er namelyk nog een werkwoord bystaat, b.v. hy het gaat eet, of hy het
gaan eet, hy is gaan eten; maar hy moet gaan, niet hy moet gaat.
Gallery, zie voorhuis.
Galop, ook ww., galoppeeren.
Galoptering, galoppeerende teering.
Gang! zie sies!
Gans beteekent ook een meisje waarnaar iemand vrijt of waarmede hy verloofd
is (b.v. hy het syn gans die eerste maal op Tulbagh ontmoet. hy heeft zyn meisje
(of geliefde) het eerste te Tulbagh ontmoet). Evenzoo gebruikt men geit.
Gansgaar (gansch en gaar, geheel en al), zelfs.
Gansgras, soort plant.
Ganshaal (ganzenhagel).
Gansies, soort bloem, welker vrucht de gedaante eener gans heeft.
Ganske komt voor in uitdrukkingen als een ganske trop (een groote troep).
Gat, ook: holte, laagte (b.v. die huis leg in een gat).
Gatgat, soort knikkerspel, waarby een of meer kuiltjes in den grond gemaakt
worden.
Gatjapon.
Gauwgauw, zie gauw. Zulke herhalingen komen veel voor, b.v. hy kan nou
skaars skaars daar wees.
Gawie, Gabriel.
Ge- Dit voorvoegsel, zonder iets meer, by het werkwoord gevoegd, vormt
eigenlyk de geheele vervoeging in het Kaapsch Hollandsch. Het verleden
deelwoord is de eenige vaste vormverandering des werkwoords. Al de andere
zyn slechts verstrooide overblyfselen uit de oude taal, en, spraakkunstig, blykbaar
als onregelmatigheden te beschouwen. Dit verleden deelwoord, als b.n.
voorkomende, herneemt de d of t waar het op uitging, b.v. die hout is gekloof;
gekloofde hout; die vrugte is ingeleg; ingelegde vrugte; die skape is gemerk;
die gemerkte skape; die fees is uitgestel, die uitgestelle (zie -d) fees; gekamde
hare, geleer(r)e (zie -d) mense, een gepaste andwoord, enz; of neemt anders
ook wel d of t aan in plaats van den ‘ongelykvloejenden’ uitgang, en, b.v. gebakte
pere; gemaalde koffie, enz.
-Ge of -gen als eindlettergreep van Holl. woorden wordt in het Zuid-Afrikaansch
dialekt weggelaten, of tot eene flaauw hoorbare toonlooze e verkort, b.v. da of
dae (meerv. van dag), vra, vragen, wa, wagen, vermoë of beter (met die stomme
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h) geschreven vermohe, vermogen; ohe, mv. v. oog; suihe, zuigen; kry, krygen;
in die vroehe môrre, in den vroegen morgen; waarby echter op te merken is dat
waar eene i dezen uitgang voorafging, de toonlooze e veel duidelyker gehoord
wordt, b.v. in môrre (morgen), sôrre (zorgen) bêrre (bergen), enz. Eene
uitzondering maakt berg, vgl. bêrre. In het meervoud en in de samestelling met
een volgend woord keert de n weder, b.v. waans, wagens; oomblik, oogenblik;
hy staat alle môrrens vroeg op. - Leugen maakt leun, en komt dus overeen met
de woorden op gel en ger, waar door sametrekking ge
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wegvalt, als: vool, vogel, maar, mager.
Gé, geven. Van oudere menschen hoort men nog gewe, het welk volgens den
regel dezer werkwoorden en der Afrikaansche uitspraak is, b.v. lewe (leven),
skrywe (schryven), lowe (loven), enz. Deze werkwoorden behooren met de
meesten van die welke oorspronkelyk op gen eindigen, tot de eenige welke op
eene stomme e uitgaan. Vgl. -ge. Alle andere werkwoorden hebben den
oorspronkelyken uitgang en verloren, en zoo men al eens van loope of wete enz.
hoort, is dit geen eigenlyk Afrikaansch, maar een Belgicisme. Ik gé nie om nie
beteekent ik heb er niets tegen (b.v. het jy lus om saam te gaan? Andw. ik gé
nie om nie. Hebt gy lust om mee te gaan? Ik wil wel.)
Geäf, dood.
Gedaan, ook: op, in den zin van verbruikt of versleten, b.v. gedaan gewerk of
opgewerk, afgewerkt, niet meer kunnende werken; gedaan maak, iemands
krachten of vermogen uitputten.
Gedagte, gedagte kry, zich herinneren; gedagte maak, zich bezinnen; syn
gedagte laat gaan, nadenken.
Gedamasseerd, geramasseerd.
Geelbek, groote soort zeevisch.
Geelblommetjes, veldbloem, op gans-gras gelykende.
Geelhout, soort inlandsch hout.
Geelslang, of gele kapel, soort slang, lichtgeel van kleur en zeer vergiftig, 4-5
voet lang. Vgl. bruinslang.
Geflek komt voor in uitdrukkingen als: geflekte snoek, opengesneden snoek,
enz. Zie oopflek.
Geil, b.n. en byw., heeft hier niet de beteekenis van wellustig, en wordt alzoo
in de samenleving vry en veel meer dan in Holland gebruikt, b.v. die meissie is
geil uitgegroeid, sy is een geil mens voor haar ouderdom, enz. Voorts geile
grond, vruchtbare grond, enz. - Een tegenovergesteld geval als met geil biedt
het woord jarig (zie aldaar).
Geit beteekent hier te lande slechts: geliefde of minnares. Vgl. gans.
Geitje, zeer afzichtelyk en venijnig hagedisachtig dier, welks woede
spreekwoordelyk is (b.v. hy word so kwaad as een geitje). De Hollandsche
beteekenis van het woord is hier vreemd. Zie bok en geit.
Gek, jy's gek, een ietwat driftige uitdrukking voor: jy hebt ongelyk.
Geldboekie, geldtaschje (portemonnaie).
Geleerd beteekent dikwijls niets meer dan men ook wel ‘geëdukeerd’ noemt:
Die meissie is goed geleerd, dat meisje heeft een goede educatie ontfangen, d.i.
zy kan Engelsch spreken en een Engelschen brief schryven, klavier spelen, en
zich naar de geijkte manieren gedragen. By vergrooting zegt men slim geleerd.
Gelling (Eng. gallon), eene wijnmaat. De oude maat houdt 5 bottels, de nieuwe
of imperial gallon 6. Daarom gaan er van de eerste, 152 gellings, van de laatste
127, op een legger.
Geluit, geluid (Mv. geluite). Hy maak so maar geluite van blyigheid, hy maakt
geluiden van blyheid. Vgl. raat.
Gem (Eng.), schietknikker.
Gemakhuisie, sekreet.
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Gemsbok, soort wilde bok.
Geneesblare, de bladeren van den wilden tabaksboom, welke op wonden en
op door roos aangedane lichaamsdeelen gelegd, de genezing bespoedigen.
Geneesbossie, zekere plant, welker bladen gekaauwd en op wonden gelegd
worden. 't Heet ook dassiekauw, omdat Klipdassen het gaarne eten.
Geniepsig, geniepig (bedektelyk kwaad doende).
Gepik, ook: beschonken.
Geproklameerde weg.
Gerf, garf. Mv. gerwe. Hier zij opgemerkt dat de woorden welke op twee
medeklinkers uitgaan van welke de eerste l of r is, niet als in't Hollandsch als
twee lettergreepen uitgesproken worden (b.v. zallef voor zalf, ellik
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voor elk, borrig voor borg, arrem voor arm, enz.), maar kortaf en hard, even
als by de Hoogduitschers en Engelschen.
Gesels, kouten.
Gesettel (Eng. settled), in orde gebracht, tot orde gekomen.
Gesoute wordt ook gezegd van een paard dat de paardenziekte doorgestaan
heeft.
Gesweerd, volslagen, b.v. een gesweerde draf, recht vlugge draf.
Gevreet, ruw woord voor aangezicht.
Gewaar, gewaar worden.
Geweerdoppie, slaghoedje of eenvoudig doppie.
Gewêrskaf, gedoente (Watter gewêrskaf is dit hier? Wat is hier te doen?) Zie
wêrskaf.
Gewoond (Hd. gewohnt), gewoon (gewend). Men zegt echter b.v. een gewone
pêrd. Het Hollandsch gewoond daarentegen is hier gewoon. Zie ge-.
Giepie, verkl. van Gideon.
Gier, opwellende begeerte, vlaag van onstuimigheid.
Gifhoutjes, wortel eener plant, op brandewyn getrokken, en alzoo inwendig
tegen buikkramp, koliek, enz., gebruikt.
Gifseer, pestbuil.
Gifsiekte, van hoornvee, mogelyk door vergiftiging met verdoovende gewassen
ontstaande. Het bloed dier dieren brengt door aanraking gifseer voort.
Giftig, ook: kwaadaartig, scherp (van vochten).
Gileam, verbastering van Guillaume, een van de Hugenoten overgeblevene,
doch zelden voorkomende naam.
Gister of guster, gisteren.
Glaasoogie, soort vogeltje, loodkleurig van veder, met blinkende oogen.
Glad, byw. wordt vaak voor geheel gebruikt, b.v. glad nie, in 't geheel niet;
glad niks nie, in 't geheel niets; ik het dit glad vergeet, ik heb het geheel vergeten.
Glo, gelooven. Verl. deelwoord: geglo. Ook andere werkwoorden by welke het
voorzetsel met den wortel samensmelt, nemen ge voor het verleden deelwoord
aan, als gebrei, bereid, gevrek, verrekt (gestorven). Zelfs waar deze
samensmelting niet plaats grijpt, hoort men gezegde vorming, hoewel zy lager
is, b.v. gebelowe, beloofd; geversuip, verzopen.
Glyerig, glibberig (van den grond).
Goearro, vaardig, voortvarend, b.v. goearro wamaker, bekwaam wagenmaker,
goearro kerel om te baklei, vechtersbaas, g o e a r r o m a n n e t j e , haantje de
voorste.
Goeddoen hoort men vaak voor zich goed gedragen, oppassen, b.v. die kind
wil maar gen goed doen nie, dat kind wil maar niet oppassen.
Goedjies, kleine voorwerpen, bezield en levenloos, in een goeden zin genomen.
B.v. Kyk die lammetjies! as dit anhou reent, sal die goedjies verkleum, zie de
lammeren. Als het blyft regenen; zullen de schepseltjes van koude omkomen.
Jy moet die goedjies wat jy geplant het, water gé, anders gaat hul dood, gy moet
de plantjes die gy gepoot hebt, water geven, anders gaan ze dood. Ik moei in
die winkel nog wat goedjies koop, onder ander een sakspieltjie, een stuk ruikende
seep, een paar rolletjies gare en wat lekker goedjies voor myn kind, ik moet in
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dien winkel nog eenige kleinigheden koopen, zooals een zakspiegeltje, een stuk
welriekende zeep, een paar klosjes garen, en een weinig lekkers voor myn kind.
Goe(d)koop, ook: veellicht.
Goeje weet! (verbastering van God weet het!), wie weet! het kan wel zijn!
Goeters, gedierte, enz. in kwaden zin (b.v. die hen is vol luise! die goeters loop
so mar o'er die arme dier, die hen is vol luizen: men kan ze in menigte over het
arme dier zien loopen).
Goetertjies, snuisterijen.
Goggabeessie, zeekere tor, waarmede men kinderen bangmaakt (een
bangmaakding).
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Goi, gooien, beteekent ook wel spreken, b.v. Engels goi, Engelsch spreken.
Vgl. slaan.
Goor, bedorven; enkel van bereide spijs gebruikt.
Gord, gordel.
Gorletbeker, lampetkan.
Gorment, goevernement.
Gormentskoerant, Staatskoerant.
Gormentskool, Staatsschool.
Gorretjes, kuiltjes in klamme zandplekken eener rivier.
Goudbeesie, soort beesie.
Goudkoring.
Gouwernant, goevernante.
Gouwerneursboontje, soort boon, wit met roode streepen; een zeldzaam en
voornaam gerecht, dat tot de tafel der grooten behoort, 't Wordt ook heereboontje
genoemd.
Graf, mv. grafte.
Grasgroen, onrijp, onafhankelyk van de kleur.
Graslinne, soort katoen.
Grau, onderveldsch voor grawe.
Grauwe vomitief, pulv. rad. ipecacuanha, braakwortelpoeder.
Grieta, verkorting van Margaretha. Men zegt ook: Magrieta (en Grietje).
Gril, ww. griezelen.
Grillerig.
Groei, ook van vet worden, voornamelyk van dieren, gebruik.
Groen, zie jags.
Groendruif, meest gewone soort druif, ook wyndruif geheeten. Men heeft
witgroendruif, de lekkerste en gezondste, en den besten wijn gevende, en de
rooi groendruif.
Groot wordt ook voor zeer of erg gebruikt, b.v. groot skrik, erg schrikken.
Groothartsig, of groot van hart, moedig, onversaagd.
Grootje, oudtante.
Grootrevier, gewone naam voor de Oranjerivier.
Groot vrug, zie kinderkop.
Groot woord, vloekwoord.
Grysbok, soort wilde bok.
Gulden, zooveel als sixpence (ƒ0.30) Vgl. daalder.

H
Haak, ww., een hindernis krijgen (van zaken); twist krygen (van personen).
Haakplek, plaats der hindernis; oorzaak van den twist.
Haar, aan de rechter zijde. Zie hot.
Haarom, linksom. Zie hot.
Haarworm, groote behaarde rups met roode en blauwe [?].
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Haasbek, de boven voortanden missende, b.v. hy is haasbek.
Haasgras, zie bewertjes.
Haasie, haas.
Haasie dassie, kinderspel, waarby aan iemand een papieren staart bevestigd
wordt. 't Heet ook bobbejaandans.
Haastig maak, zich haasten.
Had wordt enkel in de wenschende wijze gebruikt, b.v. had ik myn mond maar
gehou, dan sou ik nou nie so in die nood wees nie.
Hakskeen, altyd voor hiel gebruikt.
Half zegt men ook waar de Hollander half vol zegt, b.v. die bottel is half, die
flesch is half vol: hetwelk den Afrikaander belachlyk klinkt. Half leeg mag men
echter zeggen. Zoo ook: die werk is half, het werk is half af. Oër half, over de
helft.
Halfaam, wynmaat enz., het achtste deel van een legger, en dus bevattende: 19
gellings volgens de oude, of 16 gellings volgens de nieuwe maat. Zie gelling.
Aam wordt niet gebruikt: men zegt: twee half aam, maar wel aamsvat of meer
tweehalf-aamsvat.
Halfkroon. 2 1/2 shilling = ƒ1.50.
Halfnaatje, iemand van gemengd blank en gekleurd ras.
Halfpad, halfweg.
Halfwas, halfvolwassen.
Hals komt nog wel voor in uitdrukkingen onnoozele hals, hals ower kop, ja ook
in samenstellingen als halsband, halsdoek, halsboordjie, halskraag, doch is
overigens vervangen door nek.
Halter, nooit halster.
Hamel, ook: onbekwaam (impotent) man; groot voorwerp in zijne soort.
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Hamelstêrt, venijnig hagedisachtig dier op een geitje gelykende, met een dikken
staart als van een (merino) hamel.
Hamerkop, soort vogel wiens kop door het uitpuilen der oogkassen op een
hamer gelykt.
Hand wordt als in het Engelsch ook voor den geheelen persoon gebruikt, b.v.
die boer het te min hande om syn wingerd goed te bewerk, die boer heeft te
weinig werkvolk, dat hy zyn wyngaard behoorlyk zou kunnen bewerken. Men
heeft echter verstand en smaak genoeg om den Engelschman niet verder na te
volgen waar deze b.v. van het schaakspel sprekende, zegt: I am but a poor hand
at it, of waar hy, nog erger, uit zyne ondervindinging getuigt: ‘Horses are almost
as hard to judge of as men's hearts; the oldest hands are taken in.’ in die hand
kom of wees, gevangen worden of zijn. by der hand, by de hand.
Handhamer.
Handkarwats, korte karwats.
Handmandje, hengselmandje.
Handmeidje, of lyfmeid, dienstmeisje in byzonderen dienst van ééne persoon.
Handzak, zakje waarin meisjes en vrouwen by 't uitgaan hare kleine
benoodigdheden medenemen.
Hanepoot, soort druiven, groot en lankwerpig, dik van schil; de rozynen worden
van deze druif gemaakt.
Hangkop, moedeloos.
Hannie, meest gebruikelyke verkorting van Johanna. Ook Hansje en Hannetje.
Hans, zonder moeder opgegroeid, door de menschenhand opgevoed, en dus
zeer tam dier, onderscheidenlyk genoemd: hansskaap, hansesel, hans pêrd, enz.
Harde pad, van Staatswege begruisde (hard gemaakte) en onderhouden weg;
tot hetwelk de tuchtelingen gebezigd worden: vandaar zijn: an die (harde) pad
werk, en bandiet (tuchteling) wees, eensbeteekenende uitdrukkingen.
Harder, kleiner soort zeevisch, die versch meestal gekookt, maar in gezouten
toestand gebraden, en voornamelyk by't ontbyt, doch dikwijls ook by't avondeten
genuttigd wordt.
Harde vet (van bokken, runderen, en gedeeltelyk van schapen), in tegenstelling
van zagte vet, dat niet hard wordt en o.a. ook tot kaarsenbereiding ongeschikt
is.
Hardloop, hard loopen (b.v. hy hardloop vinnig weg, hy loopt hard weg). Naïef
klinkt het als een kleurling zegt: ‘As die glas breek, dan hardloop die water uit.
Vgl. ook bloed.
Harklaas, Herkules (voornaam).
Hart: Syn hart reguit seh, vryuit zeggen wat men op het hart heeft.
Hartbees, hartebeest, wilde bok, 5 voet hoog en 9 voet lang.
Hartje, liefkozingsnaam, vooral tusschen echtgenooten.
Hartjeslinne, soort katoen met een hartje als handelsmerk geteekend.
Hartslag, andere naam voor lewer (lever).
Heelerig, zoo goed als heel, naar heel gelykend.
Heen ende weer, heen en weer.
Heenenweertjes, een oogenblikje (b.v. ik moet heenenweertjes na die bank).
Heenskeer.
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Heereboontje, hetzelfde als gouwerneurboontje.
Hêh (oude menschen zeggen nog hewwe), hebben, onbepaalde wijze. De
bepaalde wijze is het. Algemeen hulpwerkwoord tot vorming van den verleden
tyd van het bedryvend overgaand werkwoord, ook der onzydige werkwoorden
(b.v. hy het gedrink, geval, gekom, gewees). Uitdrukkingen als ik heb het willen
doen worden overgezet: ik wil dit gedaan heh; zoodat het onderscheid tusschen
hy heeft het kunnen doen en hy kan het gedaan hebben, niet weer te geven is.
Dit werkwoord heeft dus 4 vormen: heh, het, had (zie aldaar) en gehad.
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Heh: Op syn heh, zeldzame uitdrukking voor op zyn dreef.
Heiriet.
Hekel - Men zegt: een hekel in iemand heh en niet aan.
Hekel, ww. haken (vrouwelyk handwerk), en
Hekelpennetje, haakje daarby gebruikt.
Helfte, helft.
Helmontskruie.
Help. Wanneer met kracht en nadruk iets verricht wordt, drukt men dit vaak uit
door de byvoeging dat dit help.
Hen, eenig woord voor kip.
Hengsterig, hengstig.
Hertogboontje, soort boon.
Het, zie hêh.
Heuning, honig.
Heuningtee, aftreksel van een zeker bergkruid, tot verzachting by borstkwalen
gebruikt.
Heuningvool (honigvogel), vogel die op honig aast.
Heuperig zegt men van ossen, paarden, enz. met hoogopstaande heupbeenen.
Hierdie, deze. Zie deus en daardie.
Hint, Eng. wenk.
Hoedsuiker, broodsuiker.
Hoe hoog is die water zie hoogwater.
Hoek, van hoek tot kant, overal heen.
Hoe kom, hoe komt het dat, hoe komt het, waarom (b.v. ‘Hoe kom is jy so
neerslagtig?’ - ‘Ik het myn geld verloor’. ‘Hoe kom?’).
Hoender, hoen. Ga naar die hoenders!
Hoenderkop, dronken. Van de beweeglykheid des hoofds aldus genoemd.
Hoendervoer, vuil koren.
Hoepelbeen, krom been. Jan met die hoepelheen, Jan met de kromme beenen.
Hoerboef, hoerenjager.
Hoffelik, zie hoogsproken.
Holderste bolder.
Holland, Hollandsch linnen.
Hollands. Wanneer men leest dat de hoofdstam der Namakwaas Hollandsch
spreekt; of aan een signalment eens Vrystaatschen Kaffers vindt toegevoegd
dat hy ‘goed Hollandsch’ spreekt, moet men zich niet verbeelden dat dit
Hollandsch is 'twelk in Holland zou verstaan worden. Een Nederlander moet
geruimen tyd in Zuid-Afrika doorgebracht hebben eer hy een gesprek van
onbeschaafden alhier goed kan volgen. Zoo is't ook omgekeerd met het ‘hoog
Hollandsch’ voor Afrikaansche Kleurlingen en dergelyke: dezen verstaan er
dikwijls zoo weinig van dat zy het voor Engelsch houden (als ik meermalen
bygewoond heb.) Menig voorval in het dagelyksche leven geeft hiervan het
bewys. By eene rechtzitting werd eens aan een getuige gevraagd of hy kon
verklaren dat een meid die beschuldigd was, op zekeren dag ene bezoek by eene
andere had afgelegd, in deze woorden: waart gy er by aanwezig toen de
beschuldigde by hare vriendin een bezoek aflegde? Andw. Kan nie verstaan
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nie, meneer! Maar toen de vraag in het Afrikaansch herhaald werd, op deze
wyze: was jy daar by gewees toen die meid by die ander gekuier het? zeide de
man terstond: Ja, Meneer!
Hollidee (Eng. holiday), vakantiedag.
Holpyp, schoenmakerswerktuig, om gaten in leder te boren.
Holt (Eng. halt), halt maken.
Hom, hem. Hier zy aangemerkt dat de Afrikaanders, het woordje zich niet
kennende, even als in sommige Hollandsche dialekten, den voorwerpsnaamval
van hy, zy, enz. daarvoor in de plaats stellen, b.v. hy was hom, hy wascht zich;
die vrou trek haar an, de vrouw kleedt zich; hul (die kinders) maak hul vuil, zy
(de kinderen) maken zich vuil.
Hond: van iemand hond maak, iemand minachtend, als niets rekenend
behandelen. hond in die riem. hond verby, uiterst slecht.
Hondesiekte, soort stuipziekte, waaraan jonge honden hier te lande onderhewig
zijn en meestal sterven, zoo men ze niet by tijds tegengaat (b.v. door een lepel
wyn en zout).
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Hoof (hoofd). Uit die hoof leer of ken zegt men altyd voor: van buiten leeren
of kennen. In dit geval gebruikt men niet kop, als anders altyd. Zie kop.
Hoog, ook: groot, b.v. hooe mense, groote lui; naar den trant b.v. hoog praat,
‘hoog Hollandsch’ spreken.
Hoog Hollan(d)s, de als fatsoenlyk geykte Hollandsche spreektaal, in
tegenstelling van het platte of Afrikaansch Hollandsch hetwelk hier gesproken
wordt.
Hoogsproken of hoffelik is hy die tracht hoog Hollandsch te spreken.
Hoogwater, groen beesie, welks beweging aan eene hooge zee doet denken.
Hook! langgerekte uitroep, waarmee men trekkend vee, voornamelyk ossen,
tot staan brengt.
Hoop, hoopdraer, hoopies maak, hoopiesmaker. Deze woorden hebben in de
korenboerdery nog eene byzondere beteekenis. By't afoes (afoogsten) van een
graanveld gaan de snyers (graansnyders) of maaiers vooraan; op hen volgen de
hoopiesmakers, welke de afgesneden halmen tot bondels ter dikte eener garf
vergaderen, die dan de binders, achter hen komende, samenbinden. Eindelyk
worden door de hoopdraers de garven op hoopen gedragen die de wagen een
voor een komt opladen en naar de miet (graanmijt) by den (dorsch)vloer brengt.
- By de nieuwe manier van oogsten met de snymachine komen van de genoemde
werklieden alleen binders te pas.
Horak. Wat seh Horak? Spreekwoord dat men gebruikt wanneer men iets wat
verhaald wordt niet kan gelooven; een zekere Michiel Horak was zulk een
verteller van ongelooflijkheden.
Horakslinne, verbastering van Horrockses linnen, een soort katoen.
Horingboor, avegaar. Vgl. kurktrekker.
Horingbos, soort bos met horenvormige bloemen.
Horingman, kleine gehoornde slang.
Horres (Eng. horrors), drinkaardswaanzim.
Hors, kleerenrak.
Horssweep, Eng. horsewhip, zweep met korten steel die aan't ondereinde
rechthoekig gebogen is.
Hot, aan de linker zijde, linker, linksch. Hot en haar zijn in Holland zeldzaam
gehoorde, doch in Zuid-Afrika veel gebruikte woorden. Vb. die pêrd kannie
anders as hot trek nie, dat paard moet altyd aan de linkerzyde ingespannen
worden; van daar die span esels is die hotagter en die haarnaasvoor die beste,
maar van daar die span osse die haar agter en die hot op ses, van dat span
ezels, enz. vgl. agteresel en agteros. Hotom beteekent evenwel rechtsom, daar
die hot dan den grootsten draai maakt; en eveneens haarom linksom. - Niet
alleen by trekvee worden deze woorden gebruikt, maar ook verder in het
dagelyksche leven spreekt men van hot en haar, hotkant en haarkant. Hot en
haar loop beteekent: naar alle zyden heen en weer loopen. Ik het hot en haar
ver jou gesoek, ik heb overal naar u gezocht.
Hotel, alle herberg. Sommigen gebruiken dit woord ook voor kroeg.
Hotom, soort meelbry; ter vervanging van brood.
Hottentot, scheldnaam voor Kleurlingen, en ook voor ongemanierde blanken.
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Hottentotsgod, soort beesie, groen van kleur, wonderlyk met den kop knikkend;
voorwerp van afgodische vereering by de Hottentotten. Dit dier houdt zich meest
op in [?].
Hottentotskooigoed, een soort bossie, waarvan Hottentotten hun leger spreiden.
Hottentotsmaniere, onbehouwen manieren.
Hottentotspêrd, paard van eenigzins kleine soort, met korte ooren. Ook
boerpêrd geheeten.
Hottentotstaal. Zoo noemen de verachters van het Afrikaansch vaak deze
volkstaal, niettegenstaande zy
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ook zelven niet anders dan deze hunne moedertaal kunnen spreken. Zy denken
dat dit Afrikaansch de taal der lage volksklasse is, terwijl zy zelven hoog
Hollandsch ... behooren te spreken.
Hottentotsvy, kruipplant, die soms groote plekken gronds overrankt en bedekt.
De vrucht geldt by sommigen voor eene lekkerny. Het sap der dikke driezydige
bladeren is samentrekkend, en wordt even als aluin gebruikt.
Hottentotseer, kwaadaardige soort huidzweer.
Hou (houden), ook: uithouden, niet bezwyken (b.v. hy is al baiang oud en
dikwyls siek, maar hy hou); zich ophouden (b.v. bobbejane en tiers hou in die
berg, bavianen en tygers houden zich in den berg op). Hy hou by ander mans
vrouwens, hy houdt het met andere vrouwen. Hy hou daar op, dis waar, hy
houdt vol dat het waar is. Hy hou ál op hom, hy mikt ál (voortdurend) op hem.
Korrel hou, mikken (met schietgeweer).
Houkie zeggen sommige oude lieden voor houtje (verbastering van houtken).
Houtbos, bosch. Zie bos.
Houtkapper, groote soort mier, bruin van kleur; zoo genoemd omdat zy hout
in stukken byten (tot de dikte van een lucifer).
Houtskoen, klomp, holblok. - Zie blok. - De onderscheiding der zgn. stoffelyke
byv. naamwoorden is in 't Kaapsch Hollandsch zoo goed als verdwenen. Men
zegt hout been, goud horlosie, tin bord, enz.; doch gouwe ketting, êrde pot, enz.,
als overblyfselen van het oude spraakgebruik, of naar de welluidendheid het
meebrengt.
Houtskroef.
Hou vas hoort men ook wel voor vasthouden, b.v. die perd ruk so vinnig weg
dat ik hom nie kan hou vas nie, zegt een koetsier die by't afryden zyn vurig
paard niet genoegzaam kan inhouden. Vgl. laat los.
Houw, slag, ook met een rotting, enz.
Huilerig, veel huilend.
Huisie, ook dat gedeelte van een pennehouder, waarin het pennetje gestoken
wordt.
Huislinne, gemeenste soort katoen.
Huismense, huisgenooten (b.v. die hond is so kwaai, dat hy tot die huismense
byt, die hond is zoo kwaad, dat hy zelfs de huisbewoners byt.
Hul, meerv. pers. en besitt. voornaamw. der 3de persoon (b.v. ik vraag hul, hoe
kom verag hul hul eie taal, ik vraag hen waarom zy hunne eigen taal verachten).
Hy. Niet alleen kinderen, maar ook onbeschaafde volwassenen spreken van hy
en hom voor het vrouwelyk geslacht.
Hyt! uitroep van aandrijving tot het gezamentlyke trekvee voor een voertuig.
Meestal geschiedt de roep tot ieder dier in't byzonder: dezen hebben de meest
uiteenloopende namen; evenwel geeft men muilezels gaarne namen van bokken,
als: blesbok, grysbok, enz. ossen die van bergen, als Potberg, Zwartberg en
koeien heet men meis, als: bontmeis, rondemeis, enz.

I
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In wordt vaak herhaald, b.v. hy is in die huis in, hy is in huis; in die somer in,
in den zomer. Voorts zegt men: in die dag, over dag, des daags, in die straat,
op straat, in die pad, op den weg (Eng. in the road, street). in wordt weggelaten,
b.v. vroeger tijd voor in vr[oeger] t[yd].
Inboet, van ryen gewassen de ontbrekende byplanten.
Inbrou. Een pappie inbrou, (iemand) vergeven.
Indien, ww., ook: door dienen eene schuld afdoen.
Ingee (ingeven), toegeven, wijken (Eng. to give in).
Ingetrap, b.n., geheel vol.
Ingevrete, ingekankerd.
Ingroei, ook: inhalen met groeien.
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Inhardloop, ook: inhalen met hardloopen.
Inja, ook: inhalen door ja (zie aldaar).
Inkalwe.
Inklim, bedr. ook: duchtig de waarheid zeggen b.v. sy klim hom in.
Inkruip, ook: verdwynen, b.v. waar het jy ingekruip? waar zyt gy gebleven?
Inloop, bedr.
Insekt heeft den klemtoon op de eerste lettergreep (door invloed van het
Engelsch).
Inspring, ook: bedriegen, beetnemen (iemand).
Intap, ook: inkeepen.
Inwas (inwasschen).
Inwerk, door werken eene achterstallige schuld voldoen.
Is wordt somtyds weggelaten, b.v. Waar jou pa? waar is uw vader? Voorts
gebruikt men het op Engelsche wijze, b.v. hoe is jou ma? hoe vaart uwe moeder?
dis ik, ik ben het; en wanneer twee personen een geschil hebben en de een b.v.
zegt: dis nie waar nie, betuigt de ander: dis (of ook eenvoudig is), 't is wel. Ook
wordt het veelal met het voorgaand woord samengetrokken b.v. waar's hy?
daar's hy. - Men zegt niet: Wie loop daar? of wie kom daar? en dergelijke, maar
wie is dit wat daar loop, kom, enz.?

J
Ja (jagen), (zich) haasten, jachten; ook vervolgen (b.v. die os ja hom, die os
vervolgt hem), maar in dezen zin nooit zonder voorwerp of bepaling gebruikt.
Ja, byw. Dit wordt vaak vervangen door een zeker neus- of keelgeluid, hetwelk,
tweemaal voortgebracht, neen beteekent. Ja nee gebruikt men b.v. by het
toestemmen van iemands beswaar of afkeuring (b.v. ik kan hom in die saak nie
syn sin gé nie. Andw. Ja nee, dit kan nie gaan nie.
Jaagbesem, platte besem van ... met welke de korenhoop schoon geveegd wordt.
Jaagspinnekop, groote lichtbruine of vale spin die zeer snel loopt. Ook vetvreter
genoemd. De lichtbruine komt ook in de huizen.
Jaard (Eng. yard), lengtemaat van 3 voet, thands meer gebruikelyk dan de el
(Holl.); beiden vindt men op de maatstokken gemerkt; 3 yards = 4 ellen.
Jaatje (ook Jata), verkorting van Beatrix.
Jag, ww. jagen in den zin van wild vervolgen. Ook: vleeschelyke gemeenschap
hebben.
Jags, teellustig, van menschen. Men zegt ook groen.
Jakhals, vos.
Jakhalsbessie, zie volg.
Jakhalsbos of jakhalsbossie, van 3 tot 6 voet hoog, eetbare bessen dragende.
Jakhalsvool, hetzelfde als berghaan. Hy wordt zoo genoemd omdat zyn
geschreeuw op dat van een vos gelykt. Hy heet ook lammervanger.
Jamboes, zoete vrucht aan een hoogen boom die uit Indië afkomstig is,
groeiende.
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Jammerte, medelyden.
Jammer wees, medelyden hebben (b.v. ik is baiang jammer ver een arme mens);
een jammerhart hêh, medelydend van aart zijn.
Jan. Hy het Jan syn baatje aangetrek, hy is jaloersch (janloers, zegt men hier).
Jan Frederik, soort vogel, in wiens geroep men dien naam meent te hooren.
Jan Groentje, soort vogeltje, groen van kleur.
Jan Piedewiet. Zoo wordt de bokmakierie ook genoemd. Het mannetje en wyfje
van dezen vogel hebben een verschillend gefluit. 't Is schoon, beider afwisselend
of door elkander klinkend geroep te hooren van (als men meent) Jan Piedewiet
en digte by
Jantje, Hollander. Voor 't Holl. Jantje zegt men hier Jannie.
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Japie, van Jakob. Nooit zegt men Jaap.
Jarig beteekent ook: teellustig. Men zegt dus voor ik is jarig liever ik verjaar.
Een jarige kerel is hier hetzelfde als in Holland een geile vent.
Jekpleen (Eng. jackplane) voorlooper, soort schaaf.
Jento, hoer.
Jeuksiekte, schurft. Ook Skotse fiedel.
Jil, den gek steken.
Jillie (Eng. jelly), gelei. Te onderscheiden van selei. Jillie wordt van schapenen beestenpooten gekookt; selei van vruchten.
Job, karweitje.
Jobskraaltjes, de harde peervormige vruchtjes eener grassoort, welke
aaneengeregen den kleinen kinderen om den hals gehangen worden, opdat zy
er op bijten en het uitkomen der tanden alzoo bevorderd worde. Ze heeten ook
tandkraaltjes.
Joegpeer, soort peer.
Joeropika (Port. Geropiga), muskadelwijn, welke gisting door spiritus gedempt
is; zeer zacht en zoet van smaak.
Jollie (Eng. jolly), jolig, vrolyk.
Jong of ou jong, mannelyke kleurling of bastaard; meestal bediende of werkman.
Zyn naam is meestal een der gewone namen van blanken, vooral een bybelnaam,
en als van neemt hy den naam zijns vaders of grootvaders aan. Doch ook
allerhande zonderlinge namen zijn in gebruik, b.v. de namen van werelddeelen,
landen, steden, plaatsen, enz. van personen uit de Geschiedenis en Mythologie,
van maanden en dagen, ja wat niet al. Een klein lystje volge hier:
Abel
Adam
Afrika
Agil (Achilles)
Agus (August)
Amerika
Amsterdam
Apollos (Apollo)
April
Arend
Arie
Arnols
Aron
Asie
Baatjoe
Bakies (Bacchus)
Baron
Basta
Begin
Beginsel
Boeko
Boesak
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Bonapart
Booi
Daantje
Damon
Dampie
Dan
Danster
Daries (Darius)
Dawid
Desember
Diederik
Doemela
Dollie
Esau
Europa
Farie (Farao)
Fewerwari (Februari)
Floors (Floris)
Fortuin
Frans
Galant
Geswind
Giestro
Goliat
Hendrik
Isak
Jakob
Jannewari
Jantje
Jason
Jonas
Jongie
Juli
Juni
Jupiter
Kain
Kaptein
Karools (Carolus)
Katoemela
Kees
Kiewiet
Koos
Kordon
Kupido
Kwint
Liendert
Maart
Mattheus
Mei
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Mentor
Minnerol
Napoleon
Noag
November
Oktober
Onverwag
Oranje
Paatje
Paul
Pedro
Persens
Platje
Ram
Saffier
Salvester (Silvester)
Sambro
Saterdag
Sildon
Simri
Sondag
Stemmer (September)
Sterreprag
Swartrevier
Trippens
Vrydag
Willem
Windvool
Jong, b.n. beteekent ook nieuw, in de uitdrukking jong beginner, iemand die
nog niet lang een bedryf by de hand heeft, ook: ongetrouwd, b.v. jong meisie,
maagd, ou jong meisje, oude vrijster.
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Jongetje wordt in tegenstelling van meisie tot zelfs van volwassen zoons eens
huisgezins gebruikt. Men spreekt ook wel van jongetjekinders. Jongetjes
buitenkamer is de buitenkamer waarin gewoonlyk de zoons slapen en de gasten
van hun leeftyd ontfangen. Alleen zeer jonge zoontjes slapen in huis in de
kinderkamer.
Jongie, zie jong.
Jongie is ook een gemeen z.n. Vgl. meidjie.
Jonkmanskoek, zek. koek van gewone tulbandgrootte.
Jood, ook: reizend negotie handelaar; bedrieglyke verkooper, smous.
Jou, zie jy.
Juds (Eng. judge), rechter.
Jufvrouw. Elke fatsoenlyke getrouwde vrouw wordt dus genoemd. Mevrouw
zegt men niet. Eene ongehuwde heet jonge jufrouw (of miss).
Jukskei, stuk hout, dat door het juk der ossen gestoken wordt. Vier jukskeis
maken afscheiding in een juk en scheiden twee aan twee de ossen van elkander.
Een jukskei heeft eenigsins den vorm eener sabelscheede. De plaats Jukskeinek
lykt, geschreven, weinig op Hollandsch.
Julle, meerv. pers. en bezitt. voornaamwoord der 2e persoon.
Jump (Eng.), bespringen, in den zin van stelen.
Jy, enk. pers. voorn. van den 2en persoon. Hoewel men voor jy (en jou) ook
wel u zegt, is dit meer een Belgicisme. De echt Kaapsche vereerende aanspraak
bestaat in het noemen van den naam des aangesprokenen. Ook het bezitt. voorn
der 2e persoon (uw) wordt in dit geval vermelden. Bv. iemand zendt zyn zoontje
met een boodschap tot den Heer P. Het zoontje, by den Heer P. komende, zegt:
Meneer P., pa vra, of Meneer P. nog kan seh hoe duur Meneer P. ver Meneer
P. syn manel betaal het, Mynheer P., pa vraagt of U nog kunt zeggen hoe veel
U voor Uw jas betaald hebt. Ook hoort men wel aldus spreken: Meneer P. moet
(ver) jou maar thuis maak, Mynheer P., gy moet maar maken of gy te huis zyt.
As een mens warm kos in jou maag het, kan jy altyd beter in slaap raak, wanneer
men warm eten in zyne maag heeft, kan men altyd beter in slaap geraken.

K
Kaaiman, hagedisachtig dier, ong. 6 duim lang. Hy heet ook klipsalamander,
omdat hy zich in de klipscheuren (rotsspleten) ophoudt; ook wel klipneuker,
van wege zyne bewegingen tegen de klip op welke hy zit.
Kaal, ook: bloot of naakt b.v. kaalvoet, blootsvoets; hy loop buite met syn kale
kop, hy loopt blootshoofds buiten (kaalkop is evenwel haarloos hoofd); kaalgat,
spiernaakt, ook zeer arm. ledig (b.v. hy kom met die kale mandjie weer, hy komt
met het leege mandje terug).
Kaalgaar, kabelgaren.
Kaalgat, zie kaal.
Kaalgatperske, soort perzik glad van schil.
Kaap, de Kaapstad. Hy's Kaap toe, of na die Kaap, hy is naar de Kaapstad.
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Kaapse bees, rund van de oude, niet ingevoerde, Afrikaansche soort, met lange
horens.
Kaapse Kind, een te Kaapstad geborene.
Kaapse mosterd, zonder zifting bereid, en sterker dan de Engelsche of
Uitlandsche mosterd.
Kaapse pad, Zoo oud als die Kaapse pad, zoo oud als de weg naar Kralingen.
Kaapse skaap, groot soort schaap, met vetstaart; in de binnenlanden veel
gehouden.
Kabaai of nagkabaai, nachthemd.
Kaf, ook: nutteloos mensch.
Kafbok, groote wagen met hooge, meest van Spaansch riet gemaakte zijden,
waarin men kaf vervoert.
Kaffer, ww. negeren, mishandelen.
Kaffer, ook scheldnaam voor Kleurlingen.
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Kafferboom, hooge soort boom, met altyd groen blad, oneetbare bessen
dragende.
Kafferkoring, soort graan.
Kaffervink, vogel, zwart en geel van kleur.
Kafferwaterlamoen, gemeen soort watermeloen, meest tot voeding van zwijnen
gebruikt.
Kafhok, schuur by den (dorsch) vloer ter bewaring van het kaf.
Kaing, kaan. Betreffende kaing is een zeer geliefde anekdote in Zuid-Afrika in
omloop. Een Engelsche landlooper kwam op eene boerenplaats aan, en vraagde
de boerin wat te eten, en toen zy hem een stuk broot met vet gaf, zeide hy: Thank
you for your kindness (ik dank u voor Uwe goedheid). De boerin, geen Engelsch
kennende, meende uit het woord kindness te verstaan dat hy ook kaings op zyn
brood begeerde, en in toorn ontstekende, zeide zy: Wat? jy astrante Engelsman!
Is jy niet tevrede met een stuk vet en brood nie, en wil jy nog kaings boonop
heh? En met deze en dergelyke woorden joeg zy hem weg.
Kajaathout, zeker Oost-Indisch hout, zeer duurzaam, donker van kleur.
Kaka, vuiligheid; een woord tot kinderen gesproken om hen van 't aanvatten
enz. van iets terug te houden. Vaak zegt men: sies kaka!
Kakkebalie, sekreetbalietje.
Kakkerlakkie, watervloo.
Kaladdiblaar, zeer groot blad eener plant, op varkblaar gelykend. 't Heet ook
broodblaar omdat het onder brood gelegd wordt als dit gebakken wordt.
Kalbasdop, helft, of bovenste stuk van een doorgezaagden kalbas. Overlangs
half doorgezaagd levert hy een schepper in den wijnkelder; zie verder dop.
Kalbasblaarpatat, soort patat. De bladeren der plant gelyken op die van de
kalbasplant.
Kalbaspeer, groote soort peer.
Kalie.
Kalifa, groot jaarlyksch feest der Slamschen.
Kalkoen, Onder een Kalkoen uitgebroei, onnozel.
Kalkoentje, soort vogeltje; ook soort veldbloem; door gelykenis van gedaante
zoo genoemd.
Kalossies, soort trosbloem.
Kamaste, kamaschen, knooplaarzen zonder zolen.
Kameelboom, groote soort boom, welks bladeren kameelen eten.
Kamma, kwansuis.
Kamrad, getand rad.
Kan, zie beker.
Kanans patat, plant in 't wild groeiende, welker wortel de varkens uitgraven
en eten.
Kanansdruiwe, soort druiven aan zeer grooten tros.
Kaneelblom, soort veldbloem, een geur van kaneel verspreidende.
Kaneelpeer, andere naam voor riekpeer.
Kannabossie.
Kannyntjie, konyn.
Kant en wal. Die revier staat kant en wal, de rivier is geheel vol.
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Kantien, kroeg.
Kantientje, blikken vaatje voor water, enz., ovaal en horizontaal gebogen.
Kantoor, zie ook magistraatskantoor, en publieke kantoor.
Kap, ww. ook altyd voor hakken gebruikt (even als de samenstellingen afkap,
omkap, uitkap, enz.) Fig. berispen.
Kaparring, schoeisel der Slamse, zynde een houten zool waar boven op een
knopje dat tusschen den grooten en tweeden toon besloten, het schoeisel aan
den voet bevestigd houdt.
Kapater, gesneden bokkenram. Men zegt ook kapaterbok, en in den Vrystaat
bokkapater. Als werkwoord wordt dit woord ook gebruikt, voor lubben.
Kapawel, bn. mogelyk, wellicht (b.v. kapawel gaat hy dit o'erseh, licht gaat hy
het overbrengen.)
Kapkar, overdekte kar; ook toekar genoemd.
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Kapoetjie, kapoetjie, kapoetjie, uitdrukking van het galoppeeren eens paards.
Kapokhoender, klein soort hoen.
Kapokplant, zie melkbos.
Kapokvooltjie, klein vogeltje, dat een nestje kunstig van kapok maakt, uit twee
afdeelingen bestaande, namelyk behalve eene grootere voor het broeiende wijfie,
onder de opening daarvan nog eene kleinere voor het mannetje hebbende.
Kappie, hoofd- en nekbedeksel der vrouwen buiten 's huis (in négligé); ook
van meisjes en kleine jongentjes.
Kappies, zekere veldbloem, naar hare gedaante dus genoemd. Haar geur
veroorzaakt hoofdpijn.
Kapsies maak.
Karbonaadje, karbonade.
Kardoesie, papieren buisje.
Karetdoos.
Karkas, soutien (by naaisters in gebruik). Het Holl. karkas heet hier boog.
Karkatje, strontje (aan't oog).
Karmedik, verbastering van carduus benedictus, gezegende distel, als
geneesmiddel tot maagversterking gebruikt.
Karmelkspan, gemengd span van goede en kwade (menschen, enz.)
Karmonk, geneesmiddel tegen besloten winden.
Karnuffel, ww. zie frommel.
Karos, gedroogde schapenvacht, tot lichaamsbedekking dienend.
Karpêrd, paard byzonder gebruikt om de kar te trekken waarmede men uitrijdt:
gewoonlyk kostbaarder en beter verzorgd dan de andere paarden. Meestal trekken
er twee voor eene kar. Men heeft alzoo ook karesels.
Karrebaar, groote soort wijnflesch.
Karret, hout dat de bovenachtereinden der leere van een kar of wagen verbindt.
Karroo grond, vruchtbare geele grond, als de Karroo, een groote streek lands
in de binnenlanden, door de Hottentotten alzoo genoemd, en beteekenende
droog. Gebrek aan water heeft dat oord voor den landbouw tot nu toe onbruikbaar
gehouden; maar de schapenteelt gelukt er goed.
Karweier, vrachtryder.
Kasarm, lang gebouw in huurkamers verdeeld; buurt der lagere volksklas.
Kasper of liever Ou Kasper, de Duivel.
Kasta, kwansuis. Soms wordt het verdubbeld: kasta kasta. Dis kasta groot man,
zegt men van een jong persoon die zich by volwassen menschen als zyns gelyken
voegt. Enz.
Kastage, b.n. voorgewende (b.v. hy is een kastage zendeling, hy doet zich voor
als een zendeling).
Kat. Van die katte verneuk.
Katdoring (katdoorn), doornstruik met kleine verborgen dorens. Ook wag een
bietje genoemd, omdat hy de voorbygaander aan de kleederen terughoudt.
Katel, slaapbaar, ledekant zonder hemel.
Katjepiering, witte bloem, op welker geur de geboren Afrikaander verzot is.
Katoenplant, zie melkbos.
Kats! weg kat! (Hoog. Katz(e)).
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Katswenk, bedwelmd.
Katterig, katachtig valsch.
Kauwtje. Men zegt dat een herkaauwend dier altyd een weinig spys in de
mondholte moet overhouden, daar het anders niet meer tot herkauwen kan
komen, en omkomt. Dan heeft het syn kauwtjie verloor. Men kan het evenwel
behouden door het een ander kauwtje (een bolletje gras) te maken en in den bek
te brengen.
Keb (Eng. cab), huurkar. Men hoort ook wel kebkar.
Keelderm, slokdarm.
Keelskoonmaak, met de keel schrapen.
Kees, achterste (billen).
Keetje, verkorting van Ketura. Voor het Hollandsche Keetje zegt men hier
meestal Nelie.
Keil, wig; ook hooge manshoed, plat van bol.
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Kekkelbek of Kaatje Kekkelbek.
Kelkie, glaasje op hoogen voet (bitter-glaasje); een woord in deze beteekenis
veel meer dan in Holland gebruikt (b.v. twee kelkies wyn o'er tafel is nie te veel;
sal ik u een kelkie wyn inskenk? een bottel hou ... kelkies).
Kennetje, by't kinderspel, een stukje hout, dat een der spelers in een op den
grond getrokken kring tracht te werpen, terwyl de anderen dit pogen terug te
slaan.
Kenta.
Kep (Eng. cap), pet.
Kerk. Jou kerk is uit (Vrystaat), uw ryk is uit.
Kerkplaa(t)s, boerenplaats waar eene kerk (of oefeningshuis) staat, waar de
bewoners van den omtrek samenkomen.
Kerkskool.
Kerrits (Eng. carriage), spoorwegrijtuig.
Kêrs, kaars (ook Ned.)
Kersbos, soort bos, op vochtige plaatsen groeiend, zwarte langwerpige bessen
dragende.
Ketagtig, spotachtig.
Keukendief (kuikendief), roofvogel.
Keur, soort boom.
Kidleer (Eng. kid leather), kabretleder. Kidleerhandskoene, glacéhandschoenen.
Kettel, onderveldsch voor ketel.
Keuwel (keuvelen), het soort babbelen van zuigelingen.
Kielerig, kittelachtig.
Kielhouwer, houweel voor rotsachtigen grond, ook klippik geheeten, en welks
ijser langer en puntiger is dan dat van de gewone pik die gewassen enz. uit
losseren bodem loskapt.
Kielie, kittelen.
Kienhout.
Kierie, wandelstok.
Kies, mv. kieste. Men zegt ook kiestande. De oogtand heet ook oogkies. Voor
kiespyn zegt men meestal tandpyn.
Kiesieblare, keesjesblad of kaasjeskruid, eene malvasoort, de bladeren eener
in 't wild groeiende plant; in eene pap gekookt, zyn zy zeer heilzaam voor
zweeren.
Kieslinse, soort linzen, welker eene vlakte de gedaante van de bovenvlakte
eener kies heeft. De gewone soort heet klein linse.
Kiesmielie, soort (witte) mielie, welker eene vlakte de gedaante van de
bovenvlakte eener kies heeft.
Kind zegt men ook van jong van dieren, b.v. daar die swarte hond is een kind
van Ou Viktorie.
Kinderkop of grootvrug(t), zeer groote zeer bittere lamoen, welks schil tot
konfyt bereid wordt.
Kits komt alleen als zn. voor, in de uitdrukking in een kits, in een omzien.
Kittelerig, zie krieuwelerig.
Klaar heh, klaar zyn. klaar kry, klaar komen.
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Klaas, ook: onnoozel mensch, als het Holl. Stoffel.
Klaas Louws bossie, op kouterbossies gelykend bossie.
Klam hoort men hier veel meer dan in Holland, en is het gewone woord voor
vochtig. Klamme weer, een klamme huis, enz.
Klammerig, eenigzins klam.
Klapbroek, broek met eene klep van voren, naar de ouderwetsche mode.
Klapklappertje, vogeltje, naar zijn wiekgeklop alzoo genoemd.
Klapperdot, schertsend verachtelyke benaming voor menschelyk hoofd.
Klauwsiekte, ziekte van den klauw van runderen, schapen en bokken.
Klauwtjesolie, vet van afgekookte runderpooten.
Klawer, ook: klaviertoets.
Klawier, gewone naam voor piano en pianino.
Kleedtafel, toilettafel.
Kleem (Eng. claim), afdeeling delfgrond op de Diamantvelden.
Klein, ook voor junior gebruikt, b.v. klein Jan van Wyk, in onderscheiding van
ou Jan van Wyk, zyn vader of in 't algemeen, een ouder naamgenoot. Klein kêrel,
jonkman, ou baas,
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de oude baas; die klein baas, de jonge baas. ou noi, de oude jufvrouw
(huismoeder), die klein noi, de dochter.
Kleinneef, achterneef.
Kleinnig, achternicht.
Kleintje, [zie] noot by ander.
Kleintongetje, altyd voor huig gebruikt.
Kleivloer, zie blad, gaar, en misvloer.
Klejong, verkorte uitspraak van kleinjong.
Klemeid, verkorte uitspraak van klein meid.
Kleursel, verkookte mos met spiritus, tot kleuring van wyn en brandewyn.
Klip, gewone naam voor rots en keisteen.
Klipbank, vaste rotslaag dicht onder de oppervlakte van den begroeiden grond.
Klipbossie.
Kliphard, zeer hard, b.v. van onrype vruchten, enz. Men misbruikt het ook
voor regen, enz.
Kliphout, soort berghout.
Kliphoutgom, gom daaruit voortkomende.
Klipneuker, zie kaaiman.
Klipper, kleinere keisteen.
Klipperig, rotsachtig; klippen bevattende.
Klippik, zie kielhouwer.
Klipsalamander, zie kaaiman. Vg. vergals.
Klipskeur, rotsspleet.
Klipspeul, met steentjes spelen, zooals in Holland met bikkels gespeeld wordt.
Ook klip te late genoemd.
Klipspringer, soort wilde bok, die zeer snel loopt, en in wyde sprongen over
de steilste en gevaarlijkste afgronden en hellingen heensnelt.
Klipswart.
Klipsweet, mos op rotsen groeiend, geneesmiddel in kinderziekten.
Klok, wordt nooit voor uurwerk gebruik. Dit heet altyd horlosie. Ook altyd
voor bel of schel.
Klokkiesgras, naar zyne gedaante zoo genoemd. Vgl. bewertjes.
Klomp, menigte, b.v. een klomp skape.
Klong, Klonkie, onvolwassen manlyke Kleurling.
Klontjie, algemeen woord voor klein suikergebak.
Kluitje, ook: Meel-, ryst-, of aardappelspys. in kluitvorm; leugen (nuance in
beteekenis van het oud Hollandsche woord dat later klucht word).
Knaapie, hoort men ook van vrouwen gebruikt, als sy is al een oue knapie.
Knap, bw. naauwlyks; b.n. naauw b.v. hy was knap weg, toe kom daar een brief
ver hom. die broek sit hom een bietje knap.
Kneg, onderbaas, altyd een blanke. Een kleurling die het werk van een kneg
doet, heet evenwel nooit kneg.
Kneukel, met de vuist slaan.
Knewel, groote in zyne soort, van kleinere dieren, b.v. ratten, gebezigd.
Knewelbaard, bakkebaard.
Knie. Op syn knie staan, op zyn kniën zitten.
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Kniehalter, ww. (een dier) den riem van den halster aan den poot bevestigen,
ten einde het hard of wegloopen te beletten.
Knikkertjes, zie frutangs.
Knikspoor, dwarse holligheid in het rijpad, ook enkel knik genoemd.
Knippie, van wyn, een zuren smaak, even als kraak (zie aldaar). - een knippie
snuif, een snuifje.
Knopbossie, soort bossie, om zyne knoppen zoo genoemd.
Knopkierie, stok met grooten knop, uit olyvenhout gesneden, wapen der
Hottentotten tot slaan en werpen.
Knolkool, kool die uit een grooten onder den grond groeienden knol spruit.
Knor, beknorren, overgankelyk gebruikt, b.v. hij knor hom.
Knyper, in die knyper, in 't naauw.
Koedoe, soort wilde bok, vyf voet hoog, met vier voet lange gedraaide horens.
Koeël, kogel. De rechte spelling van dit en andere woorden waarin door de
wegvalling van een medeklinker twee lettergrepen byna in elkander vloeien,
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zou wellicht wezen door de weggevallen letter te vervangen door een
nietgeaspireerde h, hus koehel.
Koekiesbakker, Koekebakker.
Koekmakranka, een Hottentotsch woord, Gethyllis spiralis. Het zoeken en
uittrekken van dit plantje dat zich in't begin van den winter vertoont, is eene
algemene verlustiging der Afrikanen. Op brandewijn getrokken, dient het tegen
buikpyn.
Koekoekse h[oenders].
Koerland. Van een traag mensch zegt men spreekwoordelyk: hy het van (die
os) Koerland geëet.
Koetie, vuistslag op het oog.
Koffiepens.
Kofiaas.
Koggel, ww. plagen, eene nuance in de beteekenis van het oude kochelen, loeren.
't Wordt ook gezegd van een os die zyn jukgenoot met de horens kwelt.
Koggelmannetje, soort hagedis, van zyn rondloeren (oud Hollandsch kochelen)
zoo genoemd.
Koggelstok, stok die een der horens van een koggelenden os met het juk
verbindt, ten einde hem tot rust te dwingen.
Kok, ml. en vr., dus ook kombuismeid.
Kol, ook wit in de schyf (by schietoefeningen).
Kolbroek, of Snees vark, kortpootig Sineesch varken, aldus genoemd naar
Colebrook, die het alhier invoerde. De Slamschen noemen het vark en het
langpootige varken swyn.
Kolekki, zie botjie.
Kolmol, soort mol met een kol geteekend.
Kombèrs, kombaars, deken.
Kombuis altyd voor keuken gebruikt.
Kom in! kom binnen!
Kommando, ook gewapende burgermacht, en krygstocht daarvan, b.v. hy was
al driemaal op Kaffer-kommando, hy is reeds driemaal met die burgermacht
tegen de Kaffers uitgetrokken.
Kommissaris, zie ook magistraat. Voor die magistraat gaan; burgerlyk trouwen.
Kommissie-vendisie.
Komplemente seh, komplimenten doen.
Kom soek maar, wegkruipertje (spel).
Kom vang maar, krygertje (spel). Men zegt ook wel tikkie (even als in Holland).
Kool. by my kool.
Konstabel (Eng. Constable), diender.
Kont, vrouwlyk schaamdeel.
Kooi, meest gewoon woord voor bed. De Kaapsche taal bevat meer woorden
by 't zeewezen in gebruik, als kombèrs, kombuis.
Koop. Van dit werkwoord is behalve het regelmatig verleden deelwoord volgens
het Kaapsch dialekt, gekoop, ook nog het uit de oude taal overgebleven gekog
in gebruik. Even zoo is het met vele andere werkwoorden, als breng (gebreng
en gebrag), dwing (gedwing en gedwonge) steek (gesteek en gestoke), enz.
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Koort (Eng. court), gerechtshof.
Koor(t)ssiekte, typhus.
Kop, gewoon woord voor hoofd als menschelyk lichaamsdeel (zeker ook door
Hoogduitschen invloed, vgl...); ook in samenstellingen, als: kopdoek, hoofddoek,
kopvel, huid van 't hoofd, enz. Men lette op uitdrukkingen als: kop gé (kop
geven), toegeven, buigen in den zin van onderwerpen, kop intrek, bang zyn voor
straf of slagen. Kop in één muts, twee handen op één buik, twee hoofden onder
ééne kaproen.
Koperkapel, zie bruinslang.
Kophandelaar, geslepen handelaar.
Kopkool, ronde kool, in tegenstelling van spitskool, spits uitgroeiende.
Koppenent, hoofdeneind, zie ook: entse.
Koppie.
Koppie (Eng. copy), ww. kopieeren; zn. exemplaar.
Koppieboek, schryfboek met voorschriften.
Koppieskoek, zie ewenveeltjes.
Kopseer, hoofdpijn.
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Kopskuw zegt men van een os die niet naar 't juk wil komen, en van een paard
dat zich niet den toom wil laten aandoen, ook van een mensch die verlegen
(beschaamd) is.
Korente, krenten. Korentdruiwe zyn een klein soort druiven waarvan krenten
gemaakt worden.
Koringbeesie, soort beesie, rood van kleur, zich in het staande koren
onthoudende.
Koringboer, graanboer.
Koringkoffie, aftreksel van gebrand en gemalen koren, op de wijze van koffie
bereid. Somtyds worden koffieboonen en graankorrels (of garst of erwten)
gemengd, en aldus bereid.
Koringkriekie, soort krekel.
Korneels, Kornelis.
Korrel hou, mikken. De Duitscher zegt: aufs Korn nehmen! Koorn is vizier
van 't schietgeweer.
Korrelkonfyt, zie druiwekonfyt.
Korrelkop, die slecht van humeur is.
Korsdag, zie krismis.
Kortkom, te kort komen.
Kortkort, met korte tusschenpoozen.
Kortpoothoender, soort hoen met korte pooten.
Kos, zn., gewoon woord voor spijs en eten (b.v. die kos is klaar, die kos is
opgeskep).
Kossies (kostjes), stukjes vleesch, afvalletjes van 't slachten, met uien gestoofd.
Ook smoortjes genoemd.
Koudlei. Een paard dat bereden is of getrokken heeft, wordt aan den toom
rondgeleid of koud gelei om door langzame afkoeling het koû vatten te
voorkomen.
Kouterbossie, bossie met geele bloempjes, snel verspreidend, snel verdorrend.
Kouwtje, kooi (voor vogels).
Kraaibessie, zwarte bes van het vliebos.
Kraak, zn. barst, van glas, enz. Ook zegt men: die wyn het een kraak, of ook:
een knippie, is een weinig zuur.
Kraakamandel, soort amandel met zachten dop, gemakkelyk met de tanden te
kraken.
Kraal, open plek door een muur of heining van drooge takken besloten, tot
bewaring van vee; men heeft beeskrale, skaapkrale, enz.
Kraalbossie, wyd uitspreidend bossie, op geilen grond groeiend; de bladeren,
geel van kleur, worden gebruikt om vellen mee geel te verwen.
Krabbetjes, oorsierselen.
Kraffie, karaf.
Kramp.
Krampdroppels.
Krans, ook: hooge steile rand of bovenstuk van een berg, dat aan de kroonlyst
(krans) van een gebouw doet denken.
Kransvet, vet om de darmen.
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Kranswa, soort reiswagen.
Krap (krabben), ook met de handen (al krabbende) zoeken, b.v. wat krap jy in
die laai? Jy sal als deur mekaar krap. Wat zoekt jy in die lade? Gy zult alles
overhoop halen.
Kreet, krat (gevlochten teenenkorf waar aardewerk in vervoerd wordt), b.v.
Kreet breekgoed.
Krenk, gekrenktheid, knak, b.v. hy het een krenk, hy (zyne gezondheid of
levenskracht) is geknakt.
Kribbyter.
Kriekie, krekel.
Kriewelerig zegt men b.v. van een paard dat niet verdraagt aangevoerd te
worden.
Krikket, Eng. cricket, soort balspel. De Engelsche benamingen van het speeltuig
enz. worden gebruikt, als: bat, kolf, ball, bal, enz.
Krikvors, kikvorschlarve.
Krink, krengen (omdraaien van het voorstel van een wagen).
Krismis (Eng. Christmas,) meestal in plaats van Kerstmis gebruikt. Men zegt
evenwel, even als op verscheidene plaatsen in Holland, Korsdag.
Kristaldruiwe, soort druiven met een kristalachtigen schijn; by voorkeur tot
opleiding van prieele gebruikt.
Kristemens, blanke.
Krit, zie kreet.
Kroeg, gemeene buurt.
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Krokkie, Eng. croquet, soort balspel. By dit spel zijn de Engelsche termen in
gebruik, als: ball, bal, mallet, hamer, arch, boog, pole ... croquet-set.
Kromkop, scheldnaam.
Krompokkeltje, soort beesie, dat de wyngaarden vernielt; naar zijn krommen
rug dus genoemd.
Krompraat, gebrekkig spreken, van vreemdelingen die de landstaal niet genoeg
machtig zijn.
Kros (Eng. to cross), (iem) een kans afwinnen.
Kruië, kruid (plant) in geneeskundig gebruik.
Kruietee, aftreksel van zeker veld- en bergkruid.
Kruipmol, soort mol die dicht onder de oppervlakte van den grond vroet, zoodat
men zijne gangen zien kan.
Kruipseer, voortvretende zweer.
Kruisbande, galgen in den zin van broekdragers.
Kruis en dwars, in alle richtingen door elkaâr.
Kry (krygen), ook ontmoeten, b.v. ik het oupa langs die pad gekry, ik heb
grootvader onderweg ontmoet. Het Hollandsch het is by dit woord weggevallen
in uitdrukkingen als: ik kryg het warm, ik kry warm; koud kry, benauwd kry.
Voorts lette men op seer kry, pyn krygen; lekker kry, aangenaam aangedaan
worden; klaar kry, het werk afgedaan krygen.
Kuier, een bezoek afleggen. Een kind kuier beteekent, een kind op den arm
heen en weer dragen ten einde het zoet te houden of te maken.
Kuiertje, bezoek. Een kuiertje maak, een bezoek brengen.
Kuifkop, gekuifd, b.v....
Kuikenbors, kippenborst.
Kuipbalie of kuip, groote kuip waarin de uitgeperste doppe (druivenschillen)
met den most gedaan worden om te gisten.
Kujawel, de vrucht van den Kujawelboom.
Kurk, ook: kruk. Voor kurk op eene flesch zegt men prop. (Men verwisselt by
't lezen ligt zulke woorden als troon en toorn, sterk en strek, enz.)
Kurktrekker of horingboor, avegaar.
Kurper, zekere riviervisch. Holl. karper.
Kurts, kurts, klanknabootsing van het treden met krakende laarzen.
Kwaad, ook altyd gebruikt voor boos, misnoegd.
Kwaaddoenerig, geneigd om kwaad te doen.
Kwaartje, kwartdaalder, 4 1/2 penny of 4 oulap en een stuiwer (fo.22 1/2).
Kwai, stipt, streng op werk dat men laat verrichten.
Kwaikop, die kwai is.
Kwarison, soort bergkruid, tegen hartkwalen gebruikt.
Kwast, twistziek mensch.
Kwasterig, twistziek.
Kweeper (mv. kweepers) kweepeer. Men maakt er konfyt, sambal en selei van.
Kwienkoei (Vrystaat), onvruchtbare koe.
Kwint of uitkwint, afrossen.
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Zachte K
Kaab.
Kaard (Eng. guard) kondukteur op den spoorweg.
Kini (Eng. guinea) = 21 shillings (ƒ12.60).
Koeanno, guano.
Koenie, schietknikker.

L
Laai laai, allerhande soort (b.v. in die winkel is laai laai ...)
Laat dop, weggaan.
Laat loop, weggaan.
Laat los, of enkel los, loslaten (b.v. jy moet los die touw, jy moet laat los die
touw) Vgl. hou vas.
Laa(t)st. De Afrikaner zegt gaarne die laaste voor allen, b.v. ik het een
vliëmasien wat die laaste vlie in die huis wegvang, ik heb een toestel om vliegen
te vangen, [dat] het huis van alle vliegen zuivert.
Laat staan, zich afhouden van, b.v. jy moet dit gelaat staan heh, gy hadt uwe
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handen daarvan moeten afhouden, dat niet aangeroerd hebben. Laat staan maar!
laat het maar blyven!
Laat vat, weggaan.
Labarring, Slamsche tamboerijn.
Labirint. In die labirint wees, schaarsch van geld zijn.
Lag. lag ver (voor), lachen om. lag kry, moeten lachen (lachlust krygen). Ik is
dik van die lag, ik ben vol lachen.
Lager (Hd.), legerplaats.
Laggerig, lachziek.
Laksel, meelspijs, even als vermicelli. Ook slinger om die smoel genoemd.
Laksman, beul.
Lammertjeskruie, gewas met fyne bladeren, op (merino) lammerwol gelykend.
Op brandewijn afgetrokken, dient het ter maagversterking.
Lammervanger, roofvogel, ook berghaan en jakhalsvool genoemd.
Lamoen (limoen), sinaasappel, oranje. Men zegt ook wel soet lamoen, in
onderscheiding van suur lamoen en bitter lamoen.
Lampetbeker, zie beker.
Lamsiekte, verlammingsziekte onder het vee. Velen slachten de zieke dieren
en eten ze.
Land, ontschepen, meer dan in Holland alzoo gebruikt (door invloed van het
Engelsch).
Landdros, distriksmagistraat in den Vrijstaat.
Land(s)ertjie, kleine soort erwt die op 't land gezaaid wordt, in tegenstelling
van tuinertjies die in den tuin geplant worden.
Langs, voorz., ook naast., b.v. hy sit langs hom, hy zit naast hem. langs an,
byw. daarnaast.
Langwa, paal of stang welke de twee assen eens wagens verbindt.
Laning, laan.
Lank, lankal, voorlang. lanktyd, lang geleden.
Lap. By brandsiekte onder die vee gaat die hare lap lap af, d.i. by plekken.
Las, ww. geestryken drank drinken (laag woord).
Lat. Iemand onder de lat kry, iemand afrossen.
Lat, dat (voegw.), b.v. ik zeh lat dit waar is, ik zeg dat het waar is. Het volgende
is een gezegde van een Grikwa: Jih sil soe lank die ooitgebrande kos iet, toe
lat joe laste tjiestand geoeit had. Gy zult zoo lang die uitgebrande kost (kanen)
eten tot dat uw laatste kies uit is.
Lawe, aangezicht en borst van een bewustelooze of uitgeputte wasschen. Is dit
het Fransche laver?
Lawendel (lavendel). lawendel verkoop, ook: veesten.
Leegte, laagte.
Leer, beschot van een wagen.
Leer, ww. wordt met een b.n. gebruikt waar het Holl. het afgeleide z.n. bezigt,
b.v. sy sal gauw ver haar wild leer, zy zal haar spoedig wildheid leeren, of
leeren wild te zyn.
Leerboom, bovenlijst van den leer.
Leerwa, zie beskotwa.
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Lees, ook: huisgodsdienst houden (bestaande in lezen, zingen, en bidden); ook
wel een stukkie lees.
Lèh, leggen en liggen. Voor leggen zegt men dikwyls set. (hetwelk zie).
Lèher (legger), wynmaat. Zie gelling en halfaam.
Lehherig, tot liggen geneigd, als die ziek voelen.
Lei (leiden), in 't byzonder, voor een span trekkend vee uitgaan, het voorste
paar met een riem of touw leidende: dit geschiedt by het ploegen altyd, maar
by het ryden alleen dan wanneer runderen trekken en men door een dorp of
bewoonde plek rijdt.
Leier, een die voor trekkend vee uit gaat, zie lei; ook blikken buis by het in en
overtappen der wynvaten in gebruik.
Lekker, ook veel voor aangenaam gebruikt (b.v. een lekker pen, pen waarmee
men gemaklyk schrijft; lekker kry, aangenaam aangedaan worden); ook voor
... b.v. lekker seer kry, lekker seh, (iem.) goed de waarheid zeggen.
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Lekkergoed, lekkers.
Lemmetje, kleine soort zure limoen; tot konfyt gemaakt; of ook in azyn ingelegd,
tot smakelyk byvoegsel der spijzen.
Lemswoel (Eng. lambswool), borduurwol.
Lepel: syn lepel in die dak steek beteekent in den Vrijstaat: bankroet gaan.
Elders zegt men met dezelfde bedoeling: die skaapskaar in die dak steek, nl. na
't scheeren der schapen.
Letterink, merkinkt. Letteren met de naald is ongebruikelyk.
Lettie, Letje, verkorting en verkleining van Aletta.
Liederwys, zangwijze op de Psalmen en Gezangen, verschillend van die welke
in de kerkboeken voorkomen.
Liefhebster. De vervrouwelijkende uitgang ster is hier slechts een overblyfsel,
en enkel in reeds als zoodanig bestaande woorden gebruikelyk doch overigens
niet verstaan. Een zeker deftig Afrikaander had eens eene Hollandsche vrouw
hooren zeggen ‘dat zy een liefhebster van visch was’; dit woord liefhebster
klonk hem geweldig hoog, en dus mooi en gebruikens waardig; en weldra wist
hy met groote zelfvoldoening te zeggen, ‘dat hy een liefhebster van de jacht
was’. - Zoo hoort men ook dikwijls het ben van den 1. persoon voor den 3.
persoon misbruiken.
Liekie (liede ken), liedje. door oude menschen nog gebruikt.
Lieplap, landlooper, leeglooper.
Liewers, liewerster, lierster, liever.
Lighuis (Eng. lighthouse), vuurtoren.
Liksens (Eng. licence), patent.
Linie (Lenie), (Leentje), verkorting van Magdalena of Helena.
Linne. Zoo noemt men vaak katoen, als blinklinne, Horakslinne, enz.
Lit (mv. litte), lid in den zin van gewricht; maar lid, mv. lede, een dergenen die
eene vereeniging vormen. Ook zegt men: ik het pyn deur al myn lede.
Loeder, hoer.
Loekwart, de zuurachtige vrucht van den loekwartboom.
Loens, loenserig, lui- en skelmagtig, op gelegenheid loerend om zich uit een
werk uit te draaien (er zich van af te maken).
Lokkies, krullen: vrouwlyke haardracht.
Lol, zaniken.
Lollepot, zaniker.
Lons, (een paard) aan een riem laten ronddraven, ten einde het te vermoeien en
tam te maken, zoodat men het gemaklyker opzadelen kan.
Loop, ww. ook weggaan (b.v. kom, ons moet loop, kom, wy moeten weggaan).
Ook wordt het vaak gebruikt waar de Hollander gaan zegt, b.v. loop haal die
koerant, ga de krant halen; loop lèh, gaan liggen, enz. Doch men bezigt hier
ook gaan.
Los, ww. loslaten (b.v. net soo's ik die touw los, val hy teun die grond, toen ik
het touw los liet, viel hy op den grond).
Loshaak.
Losieshuis.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

Lospitperske, perzik welks vleesch niet met den steen vergroeid is, hetgeen
wel het geval is by de taaipitperske.
Lospraat, onbedacht spreken.
Lot, ook: kaveling (Eng. lot). Ik het die boeke by die lot gekog, d.i. by den hoop,
niet volgens gespecificeerde prijsbepaling.
Lot (Vrystaat), bepaalde vorm van een rund of paard.
Luiters, ontveinzend (b.v. ik hou (vir) myn dood luiters, ik doe of ik nergens
van weet).
Lunsriem, van een rytuigwiel, scheldnaam voor Engelschman (in de
binnelanden.)
Lusern (lucerne), spurrie als voeder voor struisvogels gebruikt.
Lushuisie, prieel (vgl. prieel).
Lyf. Hy hou syn lijf preekant, hy stelt zich aan als predikant. met die lyf (dronk),
dronken.
Lyfjong en lyfmeid zijn uitdrukkingen uit den slaventijd en beteekenen een
slaaf of slavin in byzondere dienst
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van eenig persoon. Als spreekwoord is nog overig: ik maak staat op myn lyfjong,
ik durf.
Lyk (Eng. to like), houden van (b.v. ik lyk dit nie dat jy saans so laat by die
huis kom, het staat my niet aan dat gy 's avonds zoo laat thuis komt.)
Lyn, z.n. ook voor regel gebruikt by de letterrijen in boeken.
Lyn, ww., liniëeren.

M
Maai. loop na jou maai (of jou moer), verwensching.
Maak wordt veelvuldig gebezigd waar de Hollander doen zegt, b.v. Wat maak
jy daar? wat doet gy daar (Hd. was machts du da?) Moe nie so maak nie, gy
moet dat niet doen; maak oop die deur, doe de deur open; ons maak saam! laat
ons samen doen! enz. Maak haastig! haast u! Wat maak daarmee? Wat daarmee
te maken? (iem) seer maak, zeer doen. Exame maak, eksamen doen. een
wandeling maak, eene wandeling doen. Voorts: niks, min uit iets maak, iets als
niets of ligt achten, zoo dat men niet terugdeinst het te doen. baiang, min van
iemand maak, iemand hoog, minachten, ongeluk maak, een ongeluk krygen.
Hier zij opgemerkt dat het Afrikaansch vaak de bepalingen achter het gezegde
plaatst, waar het Hollandsch liever of uitsluitend met het gezegde sluit. Evenzoo
het voorwerp. Men kan dikwyls naar believen het voorwerp tusschen het hulpen hoofdwerkwoord, of ook geheel achter aan plaatsen, b.v. het jy dit gelees?
of het jy gelees dit? hebt gy dat gelezen? ik moet (wil, enz.) die saak ondersoek
of ik moet (wil) ondersoek die saak, ik moet (wil, kan, mag, enz.) die zaak
onderzoeken. Deze laatste constructie geschiedt nog gemaklyker wanneer-als
voornamelyk door minder ontwikkelden gedaan wordt-het voorwerp het
voorzetsel vir voor zich krygt, en daardoor als tot een gezegde wordt, b.v. het
jy gesien ver Jan?, in welk geval men anders niet zal zeggen het jy gesien Jan?
maar het jy Jan gesien?.
Maal, ww. ook: by sommige spelen de orde der spelenden bepalen b.v. wie een
albaster of klip het dichtst by een bepaald punt kan schieten of werpen, speelt
eerst, enz.
Maand. Dit woord wordt meestal achter den naam der maand gevoegd, als:
Maartmaand, enz; Vgl. jong.
Maanhare. Nooit zegt men mane.
Maar wordt dikwijls voor andwoorden gevoegd. Byv. Hoe laat kom die trein
in? Andw. Maar ik weet tog nie. Of: Ik sou tog nie kan seh nie.
Maarbol, bloembol van de maarman, waarvan eene stroop gekookt wordt die
tegen kink- en andere hoest dient.
Maarman (magerman), bolgewas met langen dunnen stengel.
Maarmannetje, zeker vogeltje.
Maars, aars. Ook Amst[erdams].
Maaster (Eng.) Die maaster is de bestuurder der Weeskamer.
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Maat beteekent in 't byzonder gepaarde, niet alleen wat menschen, maar ook
wat dieren en zelfs levenlooze voorwerpen betref. Bv. hoe kom soek jy nie een
maat ver jou nie? Waarom wilt gy niet trouwen? Gister slaat ik by daar die
bossie een slang dood, en vandag skiet ik daar syn maat. - Daar die skoen is
die maat van die wat ik hier aan het, die schoen is die weerga van dien welken
ik aan het.
Mag, ww., mogen; enz. Zie ge-.
Mag (macht). Hy het te min mag om die plaas goed te bewerk, d.i. te weinig
middelen.
Magistraat (Eng. Resident Magistrate), hoofd van het plaatselyk bestuur. In
den regel is de magistraat tevens Siwiele Kommissaris (Civil Commissioner)
of Hoofd van de Afdeeling.
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Magistraatshof of -kantoor, ook wel publieke kantoor of enkel kantoor
genoemd, raadhuis, gemeentehuis.
Maiterboks (Eng. mitre-box), verstekhaak.
Mak, van meisjes, mansgek, al te vry met jongetjes.
Makketees.
Maklik wordt ook aldus gebruikt, b.v. dit reent dat nie maklik is nie, zooals
men in Holland wel zegt: het regent ongemakkelijk.
Makou, soort eend.
Malbaar (Malabaai). Een kleurling met lange gladde haren wordt zoo genoemd.
Ook iemand ‘die niet op den mond gevallen is,’ of, zoo als men hier zegt, die
zyn mond niet voor niet den kost geeft.
Maleklip, kinderspel, dat hier met klippe, doch in Holland met runderkoten
gespeeld wordt en daar boeren heet.
Malgepeuterd.
Malkop, zot, nie heeltemaal reg nie, niet recht wijs.
Malkoppie, soort beesie, om zijne byzondere wijze van hard te loopen zoo
genoemd.
Mamma, mamme of máme, ma.
Man, beteekent vaak blanke (man) in tegenstelling van jong (kleurling), b.v.
op een distansie kan een mens dikwils moeilyk een man en een jong onderskei,
op een afstand kan men dikwyls moeilyk een blanke van een kleurling
onderscheiden.
Mandje.
Mandoor, hoofd van een troep werkvolk.
Manel, gekleede jas.
Mangel, amandel, namelyk de keelklier, niet de boomvrucht. Mv. mangels.
Ma(n)krol, soort koekje.
Marketenter, iemand die een Sneesvraggie rydt.
Marmokkie, marmotje.
Masembanker, soort zeevisch.
Maskie (mag geschiên), laat het zyn, hoewel, b.v. dis nou te laat om te gaan.
Andw. maskie (of maskie is dit laat), ik ga daarom. 't Is nu te laat om te gaan.
Andw. Het zij zoo, maar ik ga toch.
Mater, 't zelfde als maat, gezel.
Matjesgoed, soort gewas waarvan matten gevlochten worden, en dat ook tot
vastnaaien van linnen zakken dient.
Mawer, mager.
Meebos, abrikoos. Eene verbastering van het Arabiese musmusj. Men hoort het
woord meestal in de samenstelling meeboskonfyt.
Meid, volwassen kleurlinge. Meiden hebben meestal gewone Christennamen,
als Mietje, Saartje of Sarie, Jannetje, Styntje, Loeisa, Lys, Klara, enz. Ware
meidennamen zyn: Roslyn (Rosalyn), Fila of Filie, Spasie, Jana, Sina. Andere
namen zyn Pamela,... Meidjie (zie aldaar) is ook een eigennaam, even als Jongie.
Ter onderscheiding wordt achter den naam der meid nog die haars vaders of
echtgenoots gevoegd, b.v. Maria Noag, Maria, dochter van Noach, Karlina
Albert, Karolina, de vrouw van Albert.
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Meidjie, onvolwassen kleurlinge, wel te onderscheiden van meissie (of
dogtertjie). Zie meid.
Meis, zie hyt.
Meisie, blank meisje (Vgl. meidjie en dogtertje). Dit woord staat ook in de
plaats van vrouwlyk, b.v. meisiemens, mensch van 't vrouwlyk geslacht,
meisiekind, vrouwlyk kind, meisieperd, merrie. (Men zegt wel jongetjekind, en
jongetjemens maar niet jongetjeperd.)
Melkbos, bossie, zoo genoemd om het scherp melkachtig sap, dat uit de
gebroken takken loopt. De Botanische naam is Gomphocarpus lanceolatus. 't
Heet ook Katoenplant en kapokplant, om het katoen- of kapokachtige dons in
de zaadbuis.
Memme, memmele, zoo noemen kinderen hunne oude minnen en oppasters.
Mens. een mens, gewone uitdrukking voor men, ook wel voor my b.v. Kyk,
Meneer, hoe slaat hy vir een mens,
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zie, mynheer, hoe slaat hy my. Mense beteekent ook: familie, b.v. die Malangs
mense, de familie Malan; hoe's jou mense? hoe vaart uwe familie (huisgezin)?
ook bezoeker of bezoekers, b.v. daar's mense, er is visite; daar's mense wat
meneer wil spreek, daar is iemand (zyn menschen) om mynheer te spreken.
mens alleen, geheel alleen (Vgl. stokkie, vinger).
Mep (Eng. map), landkaart.
Merk, ook lidteeken.
Meul, molen. Verkl. meuletje.
Meulnaar, molenaar.
Middag, ook etenstyd, nl. van het middagmaal (b.v. dis middag = gy moet
komen eten (al is het ook pas 11 uur).
Middel, uitgesproken mirrel, midden. In die middel wees, twyfelen wat te doen.
Middelman, middellat in 't houten raam van een scherm.
Middelnaam, zie agternaam.
Middels, mv. van middel.
Mied, mv. miedens, myt, nl....
Mielies, Turksch koren.
Mier, vol miere, onrustig, niet op eene plaats kunnende blyven.
Miergras, soort fyn gras.
Miershoop, mierenhoop.
Mieta, naamgenoot.
Mietje heu [sic!]
Miks (Eng. mix), mengen.
Min, meestal voor weinig gebezigd. 't Komt ook veel voor in de uitdrukkingen
als: ik ga na kooi, mar slaap is min, ik ging naar bed, doch kon niet slapen.
Mis, mist, mest, jonge jufvrouw (Eng. miss).
Misbank, lage wolk, over de rivieren.
Misblom, 'tzelfde als misryblom.
Misbol, paardenvyg.
Miskruier, een kever, die uit dierlyke uitwerpselen ballen vormt, welke hy
achteruitstootende op een geschikte plaats brengt en daar begraaft, waar ze tot
uitbroeien zijner jongen dienen en ook tot wintervoedsel. Hy heet ook:
strontkruier. scarabaeus sacer.
Mispelblom, mispelbloesem.
Mispelgras of Turkna'el.
Mis ry, zie misryblom.
Misryblom, groote roode bloem die omstreeks den tyd bloeit wanneer de
korenboeren de mest uit de kralen naar de zaailanden rijden, kort voor den
ploegtijd, dus in (Maart en) April.
Missies (Eng. mistress), jufvrouw, mevrouw.
Misteek (Eng. mistake), vergissing.
Mister (Eng.) mynheer (met den naam des persoons er bygevoegd).
Misvloer, hetzelfde als kleivloer. Zoo genoemd omdat zulke vloeren geregeld
eens of meermalen per week met water verdunde rundermest uitgesmeerd
worden, ten einde ze in stand te houden, daar zy anders door het loopen daarop
meer en meer tot stof overgaan. In vele boerenwoningen, en ook in dorpshuizen,
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vindt men nog mistvloeren, 'tzy door het geheele gebouw, 'tzy slechts in enkele
vertrekken. De dorschvloeren zyn ook kleivloeren, en worden vóór het trappen
telkens op dezelfde wyze gesmeerd.
Moeder. In sommige familien heerscht het gebruik om de eigen moeder ma,
doch de schoonmoeder moeder te noemen. Vgl. vader.
Moedersalig, moederziel, in moedersalig alleen.
Moeg, moede, vermoeid.
Moe nie! moet niet! laat af!
Moer (moêr), lang voorvoegsel, als in moersleg, moervrot (moerverrot), zeer
slecht. Moerneuker is een lage scheldnaam.
Moes, mosch.
Moesoek, z.n., meerdere, b.v. hy het syn moesoek gekry, hy heeft zyn baas
(meester) gekregen. Ook ww., om de meerderheid stryden, b.v. hul moesoek
met mekaar, zy zien wie baas zal wezen.
Mof, mv. mowwe, in 't algemeen ook: vreemdeling, van menschen en sommige
dieren gebruikt als mofbees, in onderscheiding van 't Afrikaander rund en het
Damarabees.
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Mofskaap, merinoschaap, in tegenstelling van 't Afrikaanderschaap.
Mohre.
Moker, ww.
Molat.
Mondslag, maal, b.v. ik sal een goeie mondslag maak.
Mondsnuif, snuif die (door Kleurlingen) gegeten en daartoe met opium of
dergelyke stoffen toebereid wordt.
Mooi beteekent ook: genoegzaam b.v. ik kan nie mooi sten nie, ik kan't niet
goed genoeg zien; ons sal weg ry, as dit mooi dag is, wy zullen wegrijden als
de dag is aangebroken.
Moontlik, mogelyk.
Moor (Moorden), overwerken en zich overwerken b.v. hy moor syn pêrre al te
baing of hy overeis syn pêrre, laat hen te veel werken; een mens moor (of verniel)
alte veul van laat opsit.
Mop.
Morrie, verkorting van Maurits.
Mos, z.n. most.
Mos, byw. immers.
Mootjes, snoek in mooten verkocht.
Mosambieker, ook een scheldnaam voor een kleurling.
Mosbalie, balie of tot die onder de trapbalie geplaatst wordt om de most daaruit
op te vangen.
Mosbolletje, bolletje dat zoet gemaakt is door bereiding met most, hetzy versch
van druiven, of van met kokend water aan 't gisten gebrachte rozynen. Die
bolletjies worden verder midden door gesneden en in den oven gedroogd, en
heeten dan (mos) beschuit, hetwelk den bezoekers by de thee of koffie
aangeboden wordt.
Mosdop, kalbas waarvan de kop afgenomen is en die dient om most, of daar
deze maar zelden voorhanden is, rozynen in te laten gisten by de koekbereiding.
Moskonfyt, tot stroop verkookte most. Deze konfyt is geheel vloeibaar, als
stroop; alle andere konfyt is ingelegde vruchten.
Mosseltje, kleine musch.
Motby, groot insekt met langen angel, dat de byennesten berooft, en zeer giftig
genoemd.
Moweere, kwellen, verontrusten, aanranden.
Muishond.
Muishondblare, of geneesblare, op zweeren gelegd.
Muisvool, zekere vogel van kleur en vorm van kop op een muis gelykend,
groote verwoestingen in de vruchten aanrichtend.
Mukkeldon, verbastering van knuckle down, de hand op den grond by't
knikkerschieten.
Murg, merk.
Murg van al die groentes, soort pompoen, zeer hoog geacht. Men heeft eene
kleine komvormige, en eene groote varieteit.
Muskusgras, zie Turk naal.
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Myl, de Eng. myl (1.6 kilometer), ong. 20 min. gaans. In 't ruwe rekent men de
afstanden gewoonlyk by uren, nl. rydens. Meent men uren gaans, dan zegt men
volledig: uur te voet.
Myn, ook: my. Voor het Hollandsche de (of het) myne zegt men hier: myne of
ook wel myn syn. Vgl. syn.
Myn magtig! myn skepsel! uitroepen van verwondering, enz.
Myna, Mynie.

N
Na (naar) wordt soms weggelaten waar het Hollandsch het gebruikt. Zie toe.
Zie ook voor.
Naaldekoker, korenbout (zeker langlywig gevleugeld insekt).
Naalskrap (nagelschrap), zeer schrap, zeer juist op de maat.
Naam.
Naasagter, naasvoor, zie agteresel en hot.
Naasohermohre, overovermorgen.
Naat (mv. nate), naad. Op die naat van syn rug leh, plat achterover liggen.
Nadirjakhals, kwaadaardige soort vos.
Nadruiwe, tweede oogst aan jonge wingert, die dikwyls eerst in April wordt
afgeperst. Ook de druiven van
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den zelfden oogst, by 't snyden aan de wynstokken achtergebleven.
Nagmuis, groote soort muis, op den rug gestreept gelyk de veldmuis, maar van
deze onderscheiden door lichter kleur en witten buik.
Nagskaal, nachtschade (bella donna).
Nagslang, kleine bonte slang, zeer vergiftig.
Naloop, ww. zie deurloop.
Namakwa (Namaqua).
Nartje (Arab. naranja), kleine soort oranjeappel. Men heeft platte nartjes, rood
van schil, en groenskilnartjes, groen of rood van schil, doch meer rond en by
den steel met een knop voorzien.
Nat lei, water afleiden, in tuinen, wyngaarden, enz.
Nauw beteekent dikwijls smal of dun, overeenkomstig het Engelsch narrow.
Zeer gewoon is de uitdrukking nauwe ontkoming (narrow escape). nauw strop
trek, zeer in 't nauw zijn.
Nawaarde, verklaring. [sic!]
Nee (neen), zie ja. Nee wat! eenigzins geestdriftige ontkenning of weigering.
Neef, door de voornaam, of ook den familienaam, des aangesprokenen gevolgd,
dient als beleefdheidstitel tusschen de mannen, even als nig tusschen de vrouwen.
Maar zoo een der twee personen aanmerkelyk ouder is, heet hy oom (of tante).
Neem. An iets neem, iets (uit nieuwsgierigheid) aanvatten. Vgl. vat.
Neh? (eh wordt hier niet als êh uitgesproken, als in de andere woorden op eh,
maar als e in ben.) Niet waar? Vertrouwelyk woord (b.v. hul laat jou nou tog
al te baiang werk, neh? Men laat u nu toch al te veel werken, niet waar?) Korter
uitgesproken, wordt het ook aldus gebezigd, b.v. ik het hom eers met sagtheid
behandel; neh; toe met strengheid; neh; nou laat ik hom an homself oër, ik heb
hem eerst met zachtheid behandeld; dit hielp niet; toen met strengheid; ook dit
baatte niet; nu laat ik hem aan zichzelven over.
Neheweeks boontje, soort witte boon, tusschen welker planting en inzameling
negenweken verloopen.
Nek, zie hals. Ook: verbinding van twee bergen, als eene uitholling tusschen
die.
Neke, hoort men wel voor negen.
Nekhoutjie, zie draaghoutje.
Nenne.
Nes, vw. net als.
Net, byw. enkel (b.v. dis net jy wat myn kom opsoek het, gy alleen zyt my komen
opzoeken), in der daad, b.v. die tafel is net goed gemaak, die tafel is zeer goed
gemaakt (of ook juist goed). net nou, dadelyk (b.v. ik kom net nou weer, ik kom
dadelyk terug).
Nettorine (nectarine), soort taaipit perzik, glad van schil, en zeer laat, in't laatst
van February rypend.
Neuk, ww. slaan (gemeen woord).
Neuk, z.n. laag woord voor slag of soort.
Neulerig, zanikend.
Nie, niet, midden in een volzin voorkomende, wordt aan't einde daarvan herhaald
(b.v. ik weet nie, maar ik wil nie weet nie, enz.) Als op den ontkennenden
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hoofdzin een afhanklyke zin volgt, komt het tweede nie eerst achter dezen
laatste, b.v. ik het nie geseh dat dit waar is nie, ik heb niet gezegd dat het waar
is; het jy nie geweet jy moet sóo maak nie? hebt gy niet geweten dat gy zoo
moet doen? Ook vult het de woorden nooit, niks, nerrens, enz. op deze wyze
aan, b.v. nooit nie; ik was nooit daar nie, enz. Nie staat ook in plaats van geen,
gelyk b.v. een geleerde Afrikaner die zyne moedertaal veracht, en in
tegenwerking van die opkomende volkstaal, een zoogenaamd Zuid-Afrikaansch
Spel- en Leesboek vervaardigd heeft (als bewijs dat ‘eenvoudig Hollandsch’
hier de volkstaal is) op bl. 98 en 99 van dat boekje schryft: ‘Als iemand zegt
dat hy Hollandsch spreekt, en zich dan uitlaat als volgt: Ik het reg nie vir hom
geken nie, dan spreekt hy niet waarheid, dit is geen Hollandsch’.
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Wonderlyk: in het woord zelf waarin hy zyne veroordeling van anderen
uitspreekt, veroordeelt hy zichzelven: een treffend staaltje van de oordeelende
kracht der waarheid! In gezegd boekje kan men vele plaatsen aanwyzen waar
de schryver ‘niet waarheid spreekt’, en toont hy overvloediglyk tot de schare
van Afrikaners geteld te moeten worden welke zich in deze zaak zoo belachlyk
aanstellen, en van welke men dien man als type kan aannemen, die het
Hollandsch zyne taal noemende, zeide: ‘Wat maak met die Afrikaans? Ons
gebruik dit mos nie!’ - Men zegt hier evenwel ook: dit is geen waarheid nie,
doch het dubbele nie is meer volgens het kinderlyke karakter van de taal van
dit jonge volk, dat men niet wil toelaten op natuurlyke wijze op te groeien, maar
met alle macht tot vroeg rype, vroeg rotte Amerikaners denationaliseert.
Nig, zie neef.
Niksnuts (Hd. nichtsnutz), onbruikbaar mensch.
Nog, ook voor nog meer gebruikt (b.v. daar's nog, daar is nog meer. By vragen
naar den welstand wordt het veeltyds bygevoegd, als: hoe gaat dit nog? hoet
gaat het?
Noi, jufvrouw, mevrouw; veelal door juffer en jufvrouw vervangen. Gewoonlyk
wordt het nog gebruikt by 't noemen van de eigen familienaam eener getrouwde
vrouw (b.v. wie is sy van haar self? Sy is een noi van der Merwe). Ook
schertsend b.v. jy moet nie so baiang by die nois kuier nie.
Noisborsies (jufvrouwborstjes), soort kleine peer.
Noisuil.
Nollie, verkort, van Arnoldus (Arnols uitgesproken).
Nonna, jufvrouw, aanspraak van Kleurlingen aan de meesteres.
Nonnie is in vele huisgezinnen de naam waarmede eene der dochters, byzonder
de oudste, in plaats van met haren doopnaam genoemd wordt.
Nood, in die nood, in nood.
Nooit beteekent vaak: nog niet.
Noorman, nuttige vent.
Not, nul.
Not, niks.
Nou.
Noumartjies, zoo even.
Nukkerig, nukkig.
Nukkop, nukkig mensch.
Nuut, nieuw.
Nuwjaarsappel, soort appel die omstreeks nieuwjaar ryp is.
Nuwligter, moderne in de Godsdienst.

O
O alla!
Oër of juister gespeld oeher met stomme h, en byna als ééne lettergreep
uitgesproken. De open o klinkt in 't Afrikaansch nagenoeg als oe, gelyk de open
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e als ie. over werd hier eerst ower, en verder oher of oeher. Die weer is oeher,
de regen is of gaat voorby, 't wordt schoon weder. Vgl. voor.
Oërals hoort men wel voor oëral, overal.
Oërberg of agterberg, het land ten oosten van het Drakensteinsche gebergte.
Oërdags, overdag, des daags.
Oërdiener, verklikker.
Oërlam, oerlams, geslepen (slim), byzonder om zyn werk van zich af te
schuiven. 't Mal oranglami, een oude bekende, alzoo een oud gediende, een
oude rot. een oerlamse Kaffer, een Kaffer die Hollandsch kent.
Oërrest (Hd. Ueberrest).
Oërskietbrokkie, overgeschoten brok, kliek.
Oërstallig, overtallig.
Oërtrekseltjie, kinderboezelaar. Ook oërjurk.
Oërvertel, overzeggen, klappen.
Oes, oogst.
Oestyd, oogstyd, nl. van het graan; in October en November vallende (vgl.
baardkoring, enz.)
Oïdium, schadelyke wyngaardziekte, sedert [sic!] begonnen. De bladeren
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en druiven zyn met een krenkend beslag bedekt. Zwavelen is 't gewone middel.
Ok, onderveldsch voor ook.
Okkie.
Okshoof(d), vochtmaat, gelyk aan 3 halfaam of 1/2 pyp.
Oliekoek.
Olifantsgras, fraai soort gras met lange aar, zeer geliefd door runderen.
Olik, onwel en daardoor verdrietig. Spreekw. van na vrolikheid kom olikheid.
Ook wordt het voor ziek gebruikt, als: hy is mar regte olik, hy is maar erg ziek.
Ollie, naam aan een varkentje, vooral een kolbroekje.
Olspys (Eng. all-spice), piment.
O maai!
Omdom, 'tzelfde als omhaal, overhalen.
Omhaal, ww. ook: bepraten (overreden).
Omloop, ww. ook: bedriegen.
Ompad, omweg.
Omrokkel.
Omset, ook omdoen b.v. een boordje.
Omtrekkelik, omslachtig (een boek of verhaal).
Onder (uitgespr. onner), vgl. bo. hetzelfde als die onderveld. Hy is ver na onder,
hy is ver de binnenlanden in.
Onderbaa(i)tje, vest. Zie baatje.
Onderduims, heimelyk.
Onderkant, zie bo.
Onderlaag, nederlaag.
Onderlangs, laag van stand, ook: verraderlyk.
Ondersoek, z.n. heeft hier den klemtoon op de laatste lettergreep. Zoo ook
onderwys.
Ondersteboëntheid, verwarring.
Onderveld, zie boland.
Ondervelder, bewoner der binnenlanden.
Onderwereld, hetzelfde als onderveld.
Ondeundigheid, ondeugendheid.
Ongeluk maak, een ongeluk krygen.
Ongenadig, zeer b.v. dis ongenadig koud, 't is verschrikkelyk koud. dis een
ongenadige ent pad hier van daan na jou toe.
Ongesettel (Eng. unsettled), nog niet op orde gekomen.
Ons, ook: wy, gelyk het Fransche nous, b.v. ons moet ons klaar maak, wy
moeten ons gereed maken.
Onsigbaar, ook onooglyk, onkenbaar, van lyken, en lieden met gezwollen,
enz., aangezicht.
Onuithoudelik, onuitstaanbaar.
Oog, ook: (van een fontein) plaats waar het water uit den grond komt.
Ooë knippe, knipoogen. oogies maak, lonken. lang ooë maak, hunkeren.
Oogtand, zie kies.
Ooibok, geit.
Oom, zie neef. Verkleinw. oomie (of oompie).
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Oont, oven.
Oontkoek.
Oop, open.
Oopflek.
Oorbelletje, oorlel.
Oortjie, koperen munt, een vierde van een penny = 1 1/4 cent.
Oorveeg.
Oorwaks.
Oos, bikkel. Vgl. dolossie.
Oostindise kweek.
Op.
Opbetaal.
Opbrand.
Opbreek, ook: vakantie nemen (Eng. to break up).
Opdel, slag met de hand.
Opdood, in Namakwaland gebezigd van uitsterven van vee, b.v. al myn osse
het opgedood. Vgl. dood.
Opdraai, slag met de hand.
Opdraand, zie afdraand.
Opdrifsels.
Opdruk.
Openbare see zegt men nog algemeen voor open zee. Ook openbare weer,
wind, reent, b.v. hy loop in die openbare reent, hy loopt door den regen heen.
Opgaan.
Opgesteld.
Opgewerk.
Opklim.
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Opkry, begrypen (Transvaal), b.v. ik kan dit my nie opkry nie, ik kan dit maar
niet verstaan.
Opletterig.
Opmaak.
Opneem.
Opneuk, ww. 'tzelfde als neuk.
Oppas wordt meer dan in Holland ook in de beteekenis van waarnemen of
bespieden gebruikt. Fé oppas.
Opperste bezigt men by woorden van eene ongunstige beteekenis, b.v. een
opperste deugniet, schelm, enz.
Omwenteling.
Onderwys, zie ondersoek.
Oprol, opstroopen, nl. de mouwen.
Opskraap, iemand zyn plicht onder 't oog brengen en tot vervulling daarvan
aansporen; wegrapen. Hy skraap hom op, hy gaat weg.
Opstoot, ww. van eene rivier gezegd, beteekent rijzen.
Opstop.
Opstryk.
Optakel.
Opvat.
Opwerk.
Orlosie, zie klok.
Oswa.
Ottjie.
Ottoman, ottomane.
Ou, voor een zn. staande zonder d, oud, b.v. een ou man, een oude man, ou
mense, oude (of volwassen) menschen. die ou kerel, die oude man, d.i. de vader
des huisgezins, als de kinderen van hem spreken. Maar opmerkelyk en byzonder
menigvuldig is het gebruik van dit ou als epitheton van verachting en haat,
vooral by onbeschaafden, en dit zoowel ten opzichte van levenlooze voorwerpen
als van dieren en menschen. Daar de kern der bevolking tot de boerenstand
behoort, en het taalgebruik voor een goed gedeelte door deze omstandigheid
bepaald wordt, is het natuurlyk dat wy dit ou zelden van een boer hooren bezigen
(tenzy hy voorheen iets anders dan boer was), maar meer van lieden van allen
anderen stand en bedrijf. Men spreekt van een ou snyer (kleermaker) en Ou
Jordaan die een snijer is; van een ou skoolmeester, en van Ou Keet die een
schoolmeester is; van Ou Viljoen die een handelaar, en van Ou Piet Lombard
die een tochtganger is; ja tot zelfs van die ou predikant, en van die ou
Gouwerneur. Een vreemdeling is van geboorte een ou hetzy hy een jongeling
of bejaarde is. Want het denkbeeld van ouderdom komt hier in 't geheel niet te
pas. Zoo verwyt men een knaap of een meisje, die zich de rechten of manieren
van volwassen menschen aanmatigen dat hy nog maar een ou seuntje, dat zy
een ou dogtertje is, en wanneer een pasgeboren zuigeling u met zyn geschreeuw
hindert, zult gy taalkundig niet zondigen zoo gy over die ou babietje klaagt.
Maar hoewel nu het woord ou in deze beteekenis oorspronkelyk een smaadwoord
was, moet men zich niet voorstellen dat het in de bewustheid des gebruikers
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nog altyd het denkbeeld van haat of verachting met zich voert. In vele gevallen
is het een onverschillig, door de gewoonte aangehouden byvoegsel, en als een
stopwoord geworden, dat men zonder aanstoot te geven, op iemand zelfs in zyn
aangezicht kan toepassen. 't Is byv. een kleurling gants om het even of gy hem
een jong of een oujong noemt, of gy tot hem zegt Jakob of Ou Jakob; ook zy
noemen zichzelven zoo. Ja, niet zelden geeft de toevoeging van dit ou een zekere
vertrouwlykheid te kennen, en dient het als woord van liefkozing (even als in
't Hollandsch de scheldwoorden ook wel als troetelnamen gebruikt worden),
b.v. Toe myn ou jong, doe dit nou eens haastig voor my. - Nee, myn ou broêr,
ik kan tog nou onmoontlik nie met jou saam gaan nie, neen myn goede broeder,
of beste vriend ik kan toch nu onmogelyk met u mede gaan. Ik wil gen kwaad
hoor nie van myn ou preekant, nie, ik wil geen kwaad van myn
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geliefden predikant hooren. hy is een knap ou boer, hy is een knappe boer. In
den regel moet men het uit het verband van den zin, uit de omstandigheden
waaronder gesproken wordt, of uit den toon der stem opmaken, welke de
byzondere beteekenis van ou is, b.v. ik het een ou hond wat baiang goed kan
patryse vang; daar loop hy. Andw. die ou hond? hy lyk myn een mooi eene, ik
heb een hond die zeer goed patryzen kan vangen; daar loopt hy. Andw. die
hond? hy lykt my in 't geheel niet daarnaar. Hier is het eerste ou pryzend, het
tweede verachtend. Die vrouw soen haar kind en seh ver hom! myn ou skelmpie,
ik sie die kind het net dieselfde uitkyk van syn vader, die ou skelm! Die vrouw
kust haar kind, en zegt: myn kleine schelm; het kind heeft, als ik zie, het uitzicht
van zyn vader, dien schurk! - Wanneer het z.n. een ander b.n. voor zich heeft,
wordt, tot meerdere nadruk, ou ook voor dit laatste geplaatst, b.v. die ou varkhok
is een ou lillik ou ding, dat varkenshok is zeer leelyk. Ook zelfst gebruikt, als
in 't Holl. In den Vrystaat duidt het, vóór een naam geplaatst, verachting aan;
maar, als z.n. gebezigd, respekt, b.v. die ou skiet goed.
Oud wordt een kind genoemd, dat de manieren van volwassen lieden heeft, ook
ouderwets of outyds. vir oud en nuut (nieuw) deurhaal, duchtig de les lezen.
Oujongmeisje, oude vryster. Vgl. jong.
Oujonkman, oude vryer.
Oujonkmanskoek.
Oulap, penny = ƒ0.05.
Oulienhout, olyvenhout, de wilde olyvenboom (oulienhoutboom).
Ouma, ou mamme, grootmoeder.
Oupa, oupappe, grootvader.
Ou piet, goede oude wijn.
Outyds.
Ou wyn, by de wynboeren een zuur-achtig mengsel van wijn der laatste jaren,
in een apart vaatje bewaard, waaruit men telkens tapt en dit gedurig weer
aangevuld wordt. Waarlijk oude, afgebottelde wijn vindt men by de wynboeren
in den regel niet.

P
Paadjie, ook: scheiding der haren.
Paai, ww. tot bedaring brengen, b.v. een schreiend kind, een aanblaffenden
hond.
Paaiboelie, bullebak.
Paap, scheldnaam voor predikant.
Paapies, ziekte van paarden en runderen, waarby de maag vervuld is door een
dier gelykende op een paapie of pop (larwe) eener rups.
Paartie (Eng. party), (feest) party.
Paas, paschen.
Pad, gewoon woord voor weg. in die pad, op den weg, half pad, half weg. pad
gé, uit den weg gaan. in die pad steek, wegjagen. Vgl. ook harde pad.
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Padkos, teerkost op den weg.
Pai (Eng. pie), soort pastei (met soda en azyn bereid.)
Pak, ook: pak slaag.
Pakhuis.
Pakkamer.
Pal, voortdurend, b.v. pal in die werk, onafgebroken aan het werk. te pal loop
den kop stooten, (zich) vast loopen, te pal set, pal zetten (door redeneering).
Palmiet.
Palmietsop. Dezen naam geeft men ook wel aan waterigen wijn.
Pamperlang, verklikker om by anderen in de gunst te komen.
Pampoen, pompoen.
Pampoentjes, bof.
Pandoek, gladde zwarte kikvorsch.
Pantot, in de war.
Pap, z.n., in't byzonder met water gekookt meel om te plakken.
Pap, b.n. als pap, zoo zacht als pap, b.v, die vrugte is pap, b.v. door kneuzing,
of pap sag, nl. goed ryp. Myn hoed is pap van die reent, myn hoed is als pap
van den regen. Ik is papnat gereent, of watersopnat, doornat. Figuurlyk wordt
het ook
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gezegd van vertogen en beteekent dan krachteloos.
Papkuil, biesachtige plant, welke tusschen de voegen der vatduigen tot
naauwkeurige sluiting gedaan wordt.
Pappa, pappe, pa.
Pappelellekoorts, geaggraveerde krankelijkheid.
Parmant of Jan parmant.
Parmesaalboontje, zie swartbekboontje.
Parra (verbastering van padda), kikvorsch.
Pars, wynpersen.
Part, an parte, by gedeelten.
Party, ook: sommige, b.v. party mense, sommigen; alle mense maak nie eenders
nie, party maak so, party maak anders, alle menschen handelen niet op dezelfde
wijze, sommigen doen zus, anderen zoo. party keers is eene gewone uitdrukking
voor somtyds.
Passasierskar, -wa.
Patat, mv. patats, bataten. De Engelschen noemen ze sweet potatoes. Er zyn
vier soorten: de moerpatats, die van een moertje (en niet van ranken, zooals de
andere) geplant worden, de oude hier in gebruik zynde soort. Daarna zyn
ingevoerd: de Port Natal patats, de vingerblaar (of vinger) patats, en de
kalbasblaar patats. Zy worden in water gekookt, gestoofd, in den oven gebakken,
of tot koekjes (patatkoekjes) bereid.
Patieratjie.
Pauwstêrt, soort duif met breeden uitgespreiden staart.
Paweeperske, soort taaipitperzik.
Peertjies, gedroogde peren; ook: teelballen van dieren.
Peester, mannelyke roede.
Peits (Hd. Peitsche).
Pekelaar, verbastering van pekelharing, soort van gezouten vis.
Pendoring (pendoorn).
Pennetje, ook: sigarenpypje.
Pen-oërend, rechtovereind. Men zegt ook pyl-oerend.
Pens wordt veel meer dan in Holland voor buik gebezigd, b.v. die slang seil op
syn pens, de slang gaat op zyn buik; die nagmuis het een witte pens, is wit onder
aan den buik.
Pensel.
Pêrd, mv. pêrre, paard, op syn perdjie wees, zich beleedigd toonen. Hy is dadelik
op syn perdjie, hy is ligt geraakt.
Pêrdeby.
Pêrdgerust, zeer gerust.
Pêrrewa.
Persie, dysenterie.
Petiterig, klein en nietig van aanzien (Fr. petit).
Piekel, met moeite dragen b.v. ik moet swaar piekel.
Piekniek (picnic), veldpartytje.
Piel, de mannelyke roede.
Piep, pip.
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Pieperig.
Pierinkie, schoteltje, nl. by een kopje behoorende.
Pieterseliedruiwe, soort druiven, naar peterselie smakende; ook het blad des
wynstoks gelykt naar 't peterselieblad.
Pik, ww. in 't byzonder ook byten der slang.
Pik, z.n. ook: houweel. Zie kielhouwer.
Pikjas, waterproef-overjas.
Pikkewyn, pinguin of vetgans, welker mest guano heet.
Pisang.
Pisangvy.
Pisgoed.
Pistakel, spektakel.
Pitvoer of pitjesvoer, granen als voeder voor dieren.
Pla, zie têrre.
Plaan, plan. Hy werk met een plaan, hy gaat met overleg te werk; hy heeft een
zekere bedoeling met hetgeen hy doet.
Plaat.
Plak, ook: behangen. Zie uitplak.
Plakpampier, behangselpapier.
Plat. plat leh. plat val. plat trek.
Platdoring.
Platjie, looze guit.
Pleisierig (uitgespr. pelsierig), ook: groet by 't afscheid nemen. in Holland tot
(het) genoegen (van u weer te zien).
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Plek zegt men dikwyls waar de Hollander plaats gebruikt, b.v. jy sit op myn
plek, gy zit op myne plaats; plek maak, plaats maken; in plek van, in plaats van.
Plaats gebruikt men meer voor boerenplaats. Op die plek, op staanden voet,
onmiddelyk. (Eng. upon the spot), b.v. hy is op die plek stil. plekkies plekkies.
plek of pleks, in plaats van, b.v. plek hy so gemaak het, pleks jy dit zou doen.
Pluishoed.
Poel.
Poelie.
Poep, een wind laten.
poepholletje (eig. endeldarm), kont, achterste.
Poes.
Poespas.
Pofadder, korte dikke soort slang, zeer vergiftig; zy wondt door schuins
achterover te slaan; heeft groote oogen, en steunt by 't slapen; en brengt hare
jongen voort ten koste van haar eigen leven, daar deze haar doorvretende naar
buiten komen.
Pokkel.
Pol.
Polfy, hak van een schoen of laars.
Poliets, slim, geslepen.
Pomp, voornamelyk: goot of buisvormige uitloop van een waterloop of reservoir,
vry uitstekende om het water in een emmer enz. op te vangen.
Pompoentjes.
Pond.
Pondok.
Ponie.
Pontak.
Poort.
Pootjie, ww., door 't uitsteken van den voet den voorbygaande doen struikelen.
Poppie.
Portmento.
Pos.
Potbrood.
Potklei.
Potloodstreep (Vrystaat) snel in eene rechte lyn, b.v. as die hond een bok wat
geraak is wil vang, as hy dan wegbuk, dan loop hy net potloodstreep.
Praat: Moe nie praat nie, ik ben het daarin volkomen met u eens.
Praatjesmaker.
Prentjeboek, prentenboek.
Presies nes (presies net als), juist als.
Prieel, langs een muur opgeleide wynstok. Vgl. lushuisie.
Prinsiesrok.
Prits, mal.
Prys, ww. pryzeeren (Eng. to prize), nl. op het te verkoopen goed den
verkoopprijs merken.
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Psalmsinger, ander naam voor dopper, dewyl hy alleen de Psalmen, en niet de
Evangelische Gezangen zingt.
Punteneurig.
Purgasie, purgatief, laxeermiddel.
Puts, put.
Putsaag, kraansaag.
Pyloërend, 'tzelfde als peno'erend.
Pyp, ook: wynmaat, inhoudende 6 halfaam.
Pypkan, ww. te leur stellen, in den steek laten.
Pypolie.

R
Raak.
Raap.
Raas, ww. meestal: geraas maken. De uitdrukking leven maken hoort men hier
niet.
Raasbossie, zeker bossie aldus genoemd naar het geraas of geratel der drooge
zaadbollen wanneer de takken in beweging zyn.
Raasgat, levenmaker.
Raat (mv. rate), raad. Hulle gee voor die siekte baing rate, maar geen een wil
nie help nie, men geeft voor die ziekte allerlei raad, maar niets helpt. Meer
woorden hebben t in plaats van d als slotkonzonant, b.v. geluit, mv. geluite;
rant, mv. rante, rat (rad), mv. ratte, stat (stad), mv. statte.
Ramkerel, flinke vent.
Ramkie.
Ramperd (Vrystaat), uitstekend goed paard.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

109
Rant (mv. rante), rand, ook: langgestrekte rotsachtige verhevenheid.
Rantman, iemand die slechts oppervlakkig met eene zaak bekend is, niet verder
dan den rand er van is gekomen.
Rápat (Eng. rapid), vlug, by de hand, levendig, b.v. rapat onder die jonge nois.
Rapat.
Rasper (rasp), zeer grove vijl.
Rasyntjie, rozyn (vgl. hanepoot).
Rasyntjie baan.
Rat (mv. ratte) rad.
Ratel.
Rats.
Rauw.
Reeds, zie al.
Reenderig, regenachtig.
Reent, regen, regenen. reentweer, regenachtig weder.
Reg (regt). reg help, te recht helpen. ik kan dit nie reg kry nie, ik kan dit niet in
orde krygen, ook: ik kan dit niet begrijpen. reg kom, te recht komen, klaar
komen, herstellen, b.v. kan jy reg kom met jou werk? - Na soo 'n siekte is dit
swaar om weer reg te kom, na zulk eene ziekte is 't moeilyk om weer geheel te
herstellen. reg maak, in orde brengen, b.v. een rekening (betalen). ik sal jou net
nou reg maak, bedreiging van kastyding. Myn som is reg, myne som
(rekenkunstig vraagstuk) is goed (zonder fout). Soos jy gemaak het, is reg, gy
hebt recht gehandeld. Hy is nie reg nie, hy is niet by zyn verstand. reg reg,
waarlyk, by ontkenningen, b.v. ik weet reg reg nie waar hy is nie, ik weet
waarlyk niet waar hy is.
Regaf, b.n. b.v. een regaf reent, een recht neervallende regen.
Regte. b.w. b.v. regte fraai, recht fraai.
Reguit (rechtuit), b.n. b.v. een reguit stok, een rechte stok; die reguit pad. een
reguit ou kerel, een rondborstige kerel.
Rek, elastiek koord. Dit word veel door kinderen gebruikt, die het aan de einden
van een mikje verbinden, en alzoo hunnen rekker maken, een werktuig om
vogeltjes te schieten.
Reken, uit het hoofd rekenen, in tegenstelling van syfer, cyferen op de lei, enz.
Rekker, zie rek.
Rem, (iets) in zyne vaart vertragen.
Renoster, rhinoceros, neushoorn.
Renosterbossie.
Renostertoppen.
Resiebaan, renbaan. Zie resies.
Resies (Eng. races), wedren: resies maak, om het hardst ryden; loopen, enz.
Respek, zie agting.
Ribbetje, altyd voor rib gezegd.
Riel (Eng. reel), Schotsche dans.
Rietbok, wilde bok, tusschen de biezen en het riet van moerassige plaatsen
schuilend.
Rigtig, waarlyk.
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Rissies.
Robbedoe, robbedoes.
Robolis.
Roebank, ryschaaf.
Roesmoes.
Rog, rogge.
Rolletje, ook: klosje, b.v. een rolletje garen, een klosje garen.
Rolstok, rond stuk hout tot uitrollen van koekdeeg gebezigd.
Rommelerytjies.
Romp. Voor romp en stomp verkoop.
Rond en bont.
Rondvertel, uitklappen.
Rong, toestel aan den wagen om den bok bevestigd te houden.
Rooi. rooie (Vrystaat), Engelschman.
Rooibaaitjie, Engelsche soldaat, een rood baatje dragende; ook: weegluis.
Rooibekkie.
Rooibok, soort wilde bok.
Rooibonte (Vrystaat), Engelschgezinde Afrikaner. Vgl. rooi.
Rooihoutjies of verfhoutjes, strikjes campêcherhout, tot verwen van kleederen,
en tot inktmaken gebruikt.
Rottekoors, rotkoors.
Rug.
Rugsaag, toffelzaag.
Ruigte. Men zegt b.v. ruigteplek, niet ruige plek. 't Byv. n. ruig wordt niet
gebruikt.
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Ruk, z.n. zeer (meer dan in Holland) gewoon woord voor poos, tydruimte. Ook
zegt men:
Rukslag, b.v. nou sal ons een rukslag mooi weer hou, nu zullen wij een tydje
mooi weer houden.
Runnek, hinneken.
Ruspe, rups.
Rusveer.
Ruttel.
Ryer.
Ryksdaalder, zie daalder.
Ryloon.
Rysend, van wyn gezegd.
Ryskluitje.

S
Aangezien het Kaapsche dialekt geen onderscheid in uitspraak van s en z kent, is dit
in dit werk ook niet in acht genomen. De woorden dezer lijst welke volgens de
tegenwoordige Hollandsche spelling met een z beginnen zouden, zijn alzoo allen
onder deze afdeeling te vinden.
Saadgars, saadhawer, saadkoring, saadrog, gerst enz. tot zaaien bestemd.
Saaiman, bezaaier der omgeploegde landen.
Saalklap.
Saam wordt vaak in plaats van mee gebezigd, b.v. ga j(e) saam? gaat gy mede?
ik ga met hom saam, ik ga met hem mede. Ook wordt het toegevoegd waar in
't Hollandsch mede wegblijft, b.v. ik wil die spyker indrywe met die hamer saam,
ik wil den spyker met den hamer inslaan.
Saarl, Charles.
Saffraanpeer. Men heeft de zoete saffraanpeer die in Januari ryp is, en de
winter saffraanpeer, die in Januari geplukt en voorts bewaard wordende, in
Junie of Juli zacht en eetbaar wordt.
Sags (zachts). ligt (b.v. ik kan sags perbeer, ik kan het ligt beproeven).
Sagte vet, zie harde vet. Sagte vet wordt in dit drooge land waar de koeien zoo
weinig melk geven en de boter zo schaarsch is, veelal in plaats van boter op het
brood gegeten.
Saiala, uit den weg.
Sak (zakken), ook druipen by een examen.
Sambal, fyngemaakte uien, kweepeer, of komkommer, met azyn, als toevoegsel
by spijzen. Uien of komkommer niet fyn gekapt, maar in schyfjes gesneden,
met azijn bereid, heet slaai.
Sambok, reep elandsvel, als zweep of karwats gebruikt, waarmede zeer
gevoelige slagen toegebracht worden.
Sambreel, parapluie.
Sambreeltje, parasol.
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Sammejoea, 't Is mar alles sammejoea, 't is alles hetzelfde.
Sampie, verkort. van Samuel.
Sandby, soort wilde by.
Sandoulienhout, soort wilde olyfboom, welks toppen tegen teering gebruikt
worden. De bladen, afgetrokken op brandewyn, dienen tegen ‘een steek’ en
teering.
Sanna.
Sannie, verkorting en verklein. van Susanna.
Santepuntiek, verbastering van sainte boutique, santenkraam. Men zegt ook
sissewinkel. Met santenpantiek, met zyn geheelen boêl.
Sarie, Saartje.
Sarmynpeer, groote soort peer.
Sassati, stukjes vleesch aan yzeren of houten pennen geregen en gebraden.
Sawerig, zanderig, van grond. (Fransch sable, zand).
Seekoegat, zeer diepe plaats in eene rivier, voorheen verblyfplaats van
rivierpaarden (bovenl.).
Seekoei, Nylpaard, rivierpaard.
Seemsleer, zeemleder.
Seepbos, zeker bossie welks bladen tusschen de handen gewreven, schuimen
en reinigen.
Seepgras, soort gras van dezelfde eigenschap als seepbos.
Seer, meer dan in Holland, ook voor pyn gebruikt. seer kry, pijn krijgen. Seer
maak, zeer doen (pyn aandoen). kopseer, hoofdpyn. Buikseer, buik-
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pyn. Myh maag is seer, ik heb pyn op myn maag.
Seerderig, een weinig pijnlik of verwond.
Seh, zeggen. Dis wat ik seh, dit is ook myn gevoelen. Seh, gebied. wys, beteekent
ook: stel, neem aan, ongeveer, b.v. Hoe laat moet ik morre kom? Andw. Een
bietjie vroe, seh ses uur.
Seil, ww. voorwaarts bewegen van slangen.
Sekreetje, sekreet, beste kamer.
Sens (Hd. sense), zeis.
Senuwéagtig, zenuweachtig.
Seroet (Eng. cheroot), sigaar in 't algemeen.
Serp, wollen halsdoek (bouffante).
Sersant.
Set, zn. (Eng. set), stel.
Set, ww. (zetten) wordt veel gebruikt waar de Hollander leggen bezigt, b.v. set
weg die boek, leg dat boek weg. Iemand onder set, onder werpen (by't vechten).
Settel (Eng. to settle), in orde brengen of komen, b.v. die saak is gesettel, die
zaak is in orde (gebracht); ik woon hier al veertien dae al, mar ik is nog nie
heeltemaal gesettel nie, ik woon hier reeds veertien dagen, maarben nog niet
geheel tot orde gekomen.
Settler (Eng.), immigrant.
Seuntjie, blank jongentje.
Seur, baas.
Seuwe, zeven.
Seuwejaartjies.
Seuwevel.
Seuweweeksboontjie.
Sie! uitdrukking van vermoeidheid.
Siekerig, onpasselyk.
Sieling (Eng. shilling), muntstuk, 1/20 van een pond sterling (ƒ0.60).
Sies! jakkes! Men zegt ook fi! fief! en gang! uitroep als men stank gewaar wordt.
Sifstok (ziftstok), stuk hout, over hetwelk men de zeef by 't meelziften heen en
weder beweegt.
Siks, verbastering van [sic!] in de uitdrukking by myn siks.
Sikspens (sixpence), muntstuk 1/2 shilling (ƒ0.30).
Sink, zn. ook: zinking, mv. sinkens.
Sippré.
Sissewinkel, santenkraam. Die hele sissewinkel, de geheele boel. Zie
santenpantiek.
Sit, zetten.
Sit! ga zitten.
Siter, soort bitter lamoen.
Siterkonfyt, konfyt van de schil van siters gemaakt.
Sitkamer.
Sitvoorhuis, zie voorhuis.
Sjo (Eng. show), tentoonstelling, ook vertooning of bluf.
Skaam, beschaamd.
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Skaapbossie.
Skaapsteker, slang, grijs van kleur, 3 voet lang, niet venynig.
Skaar, ploegschaar. Ook wordt het als menigte gebruikt (b.v. een skaar van
mense), maar nooit voor knipwerktuig; zie skêr.
Skaduwe, schaduw.
Skai, wegkapen.
Skamelkar, zie stampkar.
Skans. in die skans.
Skawagter, schapenhoeder.
Skawagtertje of Klaas skawagtertje, soort vogeltje, het bootst allerhande
stemgeluiden van andere dieren na.
Skelling, 2 1/4 penny (ƒ0.1125). Gebruikelyk is nog de uitdrukking 4 skellinge
(ƒ0.45). Dit zijn denkbeeldige geldswaarden. Vgl. daalder.
Skelm, meest gebezigd woord voor dief, schelm, roover.
Skender, lasteren.
Skeppie gebruikt men eigenaardig aan tafel b.v. een skeppie rys, een skeppie
aartappels.
Skepsel beteekent veelal kleurling.
Skêr, schaar. Zie skaar.
Skerm, ww. met de armen zwaaien.
Skerp, byw., snel, veel, vurig, vlytig, b.v. skerp groei, snel groeien, skerp rook
(tabak), veel rooken, skerp ry, snel ryden, skerp vry, vurig vryen, skerp angaan,
met vlyt zyn werk doen. b.n. de uitdrukking skerp maak wordt meest gebruikt
voor
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slypen, b.v. een mes, griffel, potlood, enz.
Skiet, ook: [sic!].
Skietpêrd, paard dat verdragen kan dat zyn ruiter een geweer afschiet.
Skil. op skille, onbekwaam, b.v. een dokter op skille, een [sic!].
Skilderasie, schilderwerk b.v. van een huis.
Skimmel, b.n. zie beskimmel.
Skink, schenken.
Skoenlapper, alle vlinder. Kapel in dezen zin kent men niet.
Skoolplaats.
Skoonfamilie.
Skoor, plagen. Hy skoor met ieder, hij is een dwarsdrijver.
Skoorsteen, ook: lampeglas (Eng. chimney).
Skoot, schot, slag, keer, b.v. ... [sic!].
Skopgraaf, graaf. spitsgraaf is een spade.
Skoplemaai, schommel.
Skorriemorriespul of deurmakaarspul.
Skotse fidel, schurft.
Skotse kar, 't zelfde als bakkar, wipkar.
Skotse mis, zware mist met eenigzins stofregen.
Skottel, schotel.
Skottelgoed.
Skraap.
Skram dient als b.n. by skram raak, ligt wonden. skram skoot.
Skrap, naauwlyks, b.v. ... [sic!].
Skrau, onderveldsch voor skree.
Skree, schreeuwen.
Skrik maak, verschrikken, byzonder in den zin van, door bestraffen of kastyden,
afschrikken van eenig kwaad verder te bedryven.
Skropsaag, steekzaag.
Skropskaaf, gerritschaaf [?].
Skrou, onderveldsch voor skree.
Skuiergat, spuigat.
Skuif, ook: haal by 't tabakrooken, b.v. ik het mar twee skuiwe getrek, ik heb
maar twee halen gedaan. Hy rook dat die skuiwe so staat, hy blaast rook wolken
uit (van tabakrook) Vgl. stof.
Skuit, gewoon woord voor schip, hoewel dit ook gebruikt wordt.
Skuitjies, langwerpige soort wolken, vaak schuitvormig, voorteeken van regen.
Skuld, ww. (Hd. schulden) schuldig zyn, b.v. hy skuld my seuwe pond tien, hy
is my zeven pond en tien shillings schuldig.
Skulpad, schildpad. Mv. skulpaje.
Skulpadblom.
Skulpadbossie.
Skulpadje, onze lieve heers beestje.
Skurf, ook: ruw van oppervlakte, b.v. mes met een skurf hef.
Slaaf, ml. en vrl. even als kok, vriend, en andere woorden (door invloed van
het Engelsch).
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Slaai, de naam van verschillende met azyn aangemaakte toespyzen, dus niet
alleen sla (salade), maar ook aldus bereide beet, boonen (slaaiboontjes),
brongras, komkommer, mangelwortel, uien, enz. Vgl. sambal.
Slaaiboontjies, zie slaai.
Slaan beteekent ook spreken, b.v. Afrikaans slaan, Afrikaansch spreken. Vgl.
goi.
Slaanding, alles waar men by geval mee slaat, zweep, stok, enz.
Slag, wordt dikwels ook voor keer of maal gebezigd, b.v. nog een slag, nog
eens, die slag sal ik hom raakgoi, dezen keer zal ik hem raken.
Slagdingetjie, halfwas, dier tot slachten bestemd.
Slaggat, gat in den grond, meestal door water vroorzaakt (anders zegt men
drooge slaggat), waarin b.v. eene kar onvoorziens inslaat.
Slagwerkboontjie.
Slagyster.
Slammaaier, of Slamse, Mahomedaan.
Slams (Islamsch), Mahomedaansch. Die Slamse zijn een hoogen soort
kleurlingen welke de Mahomedaansche godsdienst belijden, en als zoodanig
aan hunne Meeding kenbaar zijn, b.v. aan den hoofddoek, en de mannen
voornamelyk aan de wyde broek en het lange vest. Diegenen onder hen, welke
eene reis naar Mekka gedaan hebben, dragen ... [sic!].

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

113
Slangbossie, bossie ... [sic!].
Slawetyd, de tijd vóór 1838, toen de slaven werden vrygemaakt.
Sleepdot, zie vangdot.
Sleepsel.
Sleg (slecht), ook: onbekwaam, b.v. hy is te sleg om syn kinders onder kommando
te hou, hy is niet in staat om zijne kinderen in bedwang te houden; ik is te sleg
om so ver te gaan, ik ben niet in staat om zoo ver te gaan. Sleg maak, den mantel
uitvegen. sleg praat, in waarde verkleinen (door spreken).
Slim, geleerd, vatbaar om te leeren. Nooit beteekent dit woord listig. slim praat,
brutaal spreken.
Slimmigheid.
Slinger om die smoel, zie snysel.
Slipper (Eng.), pantoffel.
Slipper (Eng. slip), ontsnapping, b.v. Een slipper maak, stilletjes wegkomen.
Slit (Eng.), spleet.
Slodderig, slordig.
Slodderpot, slordig mensch.
Sloer, talmen.
Slok, z.n. spr.w. dis een goeje slok op een bottel, dat is reeds een goed gedeelte
der zaak.
Sloot, een sloot eet, veel eten.
Sluk, zn. slikvermogen.
Sluk, ww. slikken.
Slytband, omboordsel van band, veterband.
Slytig, sleetsch.
Smeerware, waren die in een smeerwinkel verkocht worden.
Smeerwinkel, winkel waar weeg waaren in verkocht worden, als koffie, suiker,
boter, enz.
Smoelpleen (Eng. smoothing plane) of blokschaaf.
Smoor, b.v. ik het dit smoor gehad.
Smoortjes, zie kossies.
Smous, in 't onderveld, een reizend handelaar (zonder ongunstige beteekenis).
Sneesvraggie, een vracht van allerhande produkten welke een boer van zyne
plaats naar de markt rijdt.
Sneeuwkoud, ijskoud.
Snipperig, snibbig.
Snippertjes, zie snysel.
Snoepgoed.
Snuif verkoop, ook: veesten.
Sny, ook: (een vat) zoo draaien, dat zyne ligging naar rechts of links veranderd
wordt.
Snysel, spyze, van reepen meeldeeg bereid. Het heet ook snippertjes, en slinger
om die smoel.
So wordt op Engelsche wyze gebruikt in de uitdrukkingen ik denk so, ik glo so,
ik denk, geloof, ja. So maar geeft hetzelfde te kennen als in het Hollandsch,
b.v. dat er geene meldenswaardige of voldoende reden of verklaring van iets
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op te geven is; dat iets zonder moeite of omslag gedaan wordt of geschiedt; dat
iemand of iets van weinig belang, niet veel zaaks is. Men zegt ook somaar so.
So beteekent ook wel zwanger.
Sodawater, mineraalwater.
Soe! tusschenw. soe! dis warm!
Soek. Op soek wees, zoek wezen.
Soepie, ben.
Soetgoed.
Soetjies. soetjies ower die klippe.
Soet koek.
Soetskeel, loensch.
Soet suurdeeg, versch zuurdeeg of gist, in tegenstelling van oud of verzuurd
eig. zuurdeeg.
Sofa, altyd voor kanapee gebruikt.
Sokkie, sok.
Solder. op solder zegt men voor boven, in huizen met meer dan eene verdieping.
Song (Eng.) lied.
Sonkwaasriet, soort riet dat in rivieren groeit.
Sononder en sonop.
Sooibrand, zure oprispingen, het zuur.
Sooswen! zoo't maar waar is!
Sop, soep.
Soutpan, ook: een vlakke vlei, by tijden met zout water gevuld, dat door de
zonnehitte uitdampt en het zout achterlaat.
Soutvaatjie, vogeltjie, ook bontrokkie genoemd.
Spaander, ww. wegloopen.
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Spaans riet.
Spaans spek (Fransch pastêque?).
Spaarsamelik is een woord dat men ook in den dagelykschen omgang hoort.
Spaas, grap (Hd. Spass).
Span, zie agteresel en agteros. Dit woord wordt ook vaak op menschen
toegepast, b.v. een span volk, by 't graansnyden, bestaande uit 6 man; die klein
span, de kinderen; die swart span, de kleurlingen.
Spat, z.n. die spat set, wegloopen. ww. uit mekaar spat, van een hoop menschen
of dieren die schielyk uit elkander gaat.
Speenvarkie.
Speiriet.
Spek. Met spek skiet, grootsprekende en vergrootende liegen: eene kunst welke
in Zuid-Afrika vlytig beoefend wordt.
Spekhout.
Spekkies (spekjes), stukjes spek (in groenten gekookt).
Spekvet, zeer vet, van menschen en dieren gebruikt.
Spekvretertje.
Spens, zie dispens.
Speul (spelen), byzonder ook: boertend jokken. Men zegt ook spulletjies maak.
Spinrak, spinrag.
Spitsbek, snibbig mensch.
Spitsgraaf, spade. Vgl. skopgraaf.
Spitskry, begrypen.
Splint, z.n. splinter; ook: zekere ziekte aan den poot eens paards.
Splint ww. splinteren.
Spog, pochen, b.v. hy spog met syn pêrre, hy pocht op zyne paarden.
Spook, ww. ook: ontydig en ongewenscht zyne vertooning, en geraas maken;
hinderen, kwellen, twisten en vechten, bestraffen, b.v. Wat kom jy hier spook?
wat komt gy hier doen? Wat spook jy daar in die kamer? wat voert gy daar in
de kamer uit? Pas op! als pa dit siet, sal hy met jou spook, zal hy u bestraffen.
Die volk seh, hul het gistr'aand baiang gespook, de kleurlingen zeggen dat zy
gisteren avond erg gevochten hebben. Ik kuier nie graag op een koringplaas
nie! die mense spook daar al te baiang in die nag, ik logeer niet gaarne by een
korenboer: men werkt daar al te veel des nachts, zoodat het hinderlyk is voor
wie rusten wil.
Spookies maak.
Spoor. In die spoor trap, zijn plicht doen.
Spot, ww. hy spot ver hom, hy spot met hem. vir (voor) spot, tot spot.
Spree (Eng. spree, pret). ww. uit zwieren gaan.
Spreg, specht.
Spring, ook: sprong; veer (Eng.)
Springbok, fraai soort wildebok, 2 1/2 voet hoog en 4 1/2 voet lang, lichtbruin
en wit, sprongen doende van 2 tot 3 ellen in de hoogte.
Spruit, ook: kleine riviertak.
Spulletjies, ook boertende jok, zie speul.
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Staan, ook stil staan, b.v. die orlosie staat, die klok of dat horlogie staat stil;
die rivier staat, loopt niet meer, en droogt alzoo langzaam uit. Sta hier! kom
hier staan! staanplek, staanplaats. Vgl. stof en skuif.
Staat, ook: in staat, b.v. ik is nie staat nie om dit onder woorde te breng nie, ik
ben niet in staat enz.
Staatmaker, op wien men staat kan maken, b.v. hy's die staatmaker, op hem
kan men zich verlaten (de anderen zijn niet te vertrouwen).
Stadig, bn. en byw. langzaam.
Stalpêrd, kostbaar paard dat niet met het overige vee in het veld gejaagd wordt,
maar in den stal verzorgd wordt.
Stamp, ww. en zn. wordt veel meer dan in Holland voor stooten en stoot
gebruikt, bv. hy het syn voet gestamp, hy heeft zyn voet gestooten; stamp hom
of gé hom een stamp! geef hem een stoot. Doch een os enz. stoot, brengt stoote
toe. Die kar stamp geweldig, de kar stoot geweldig.
Stampkar, hetzelfde als skamelkar, zoo genoemd om zyn stooten en schok-
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ken (stamp) veroorzaakt door het gemis van veeren op de as.
Stap, honk by't balslaan. stap ry, op een stap ryden.
Stasie, station.
Stat, mv. statte, stad (vgl. raat) beteekent dikwyls land. Vgl. dorp.
Steek, Een dop steek, zie dop. Iemand onder die kierie, onder die lat, enz. steek,
iemand met een stok enz. afranselen. Die swiep onder die perde steek, de zweep
over de paarden leggen. Iemand in die werk steek. Iemand in die skande steek,
te schande maken. Iemand in die pad steek, wegjagen.
Steeks, steeg, steegsch (van paarden die halsstarrig weigeren voorwaarts te
gaan).
Steen, baksteen. Een steen seep.
Steendruiwe, soort kleine lankwerpige druiven.
Steenesel, ezel.
Steggie, stek.
Steil wordt ook van haren gezegd die ... [sic!].
Stel. die stel aftrap, zooveel als: de kastanjes uit het vuur halen.
Stelletje, stelletje.
Stemp (Eng. stamp) postzegel.
Stênd (Eng. stand).
Sterke kors, sterkers.
Steur, storen.
Stewel, laars in 't algemeen (Hd. Stiefel). Voor laarzen poetsen zegt men stewels
skoonmaak.
Stiemokriet, soort riet dat in de vlakte groeit.
Stik, ook: zich verslikken.
Stikvat, groot keldervat, gewoonlyk houdende 5 of 6 leggers. Men heeft er ook
van 4, 4 1/2, 7, 8, enz. leggers.
Stil, ww. ook stil zyn, b.v. sal jy stil? zult gy stil zyn?
Stink, ww. ook: in 't algemeen rieken, zelfs geurig rieken, b.v. jy stink na
lawendel, gy ruikt naar lavendel.
Stink, b.n. stinkend, b.v. die water is stink, dat water stinkt; zyn stink asem
ontstaan deur die maag, zyn stinkende adem wordt veroorzaakt door
ongesteldheid der maag.
Stinkbeesie, soort beesie, dat ... [sic!].
Stinkblare.
Stinkdroppels, Endresdroppels (zie aldaar).
Stinkerig.
Stinkhout.
Stoepkamer, kamer die met eene deur op de stoep uitkomt.
Stoets, spits toeloopend.
Stof, onder stof kom, tusschen twistenden en vechtenden in geraken. Dat die
stof so staat, dat het er van stuift, is eene veel gebezigde uitdrukking, b.v. die
waans ry dat die stof so staat of trek.
Stok, ook: splinter. Voor stok kry, bestraffen. stokflauw, geheel flaauw (uitgeput).
Stokkie, in't byzonder afgesnoeide wyngaardloot. Deze stokkies worden
gedeeltelyk in de kraten geworpen en dienen ter mistbereiding, gedeeltelyk in
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den grond ingelegd om ze levend te houden en er naderhand wyngaard van te
planten. stokkie alleen, geheel alleen (Vgl. mens, vinger). stokkies draai, stukjes
draaien.
Stokverf zegt men hier algemeen, even als in Ned., voor stopverw.
Stomp, bn. meestal gebruikt voor bot (van een mes, enz.) doch van naalden
zegt men bot.
Stompneus, soort zeevisch.
Stoof, ook: kookkachel (Eng. stove).
Stoor, pakhuis, winkelmagazyn.
Stoot.
Stootwa, handwagen.
Stootwaantjie, handwagentje.
Stop, ww., wordt zeer menigvuldig in de Engelsche beteekenis van ophouden
en doen ophouden gebruikt. Men zegt ook een stop set an (to put a stop to),
stuiten, een einde maken aan.
Stopland (stoppelland), afgeoogst land.
Storie (Eng. story), vertelling, praatje.
Stortbui, zware regenbui.
Straal water, waterstraal.
Straf, b.n. wordt ook van harden, moeilyk omploegbaren grond gezegd. strawwe
grond.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

116
Strandjut, zek. wolf.
Strawasies.
Streep. Op een streep, in aanmerkelyk aantal achter elkander, b.v. die karre
kom op een streep an, er komt een aanzienlyk aantal karren achter elkander aan.
Streepkoppie, soort vogeltje.
Streepmuis.
Stront, ook: onnuttig mensch. Platduitsch strontje.
Strontkruier, zie miskruier.
Strubbeling, stribbeling.
Struis, saamgetr. uit strooihuis.
Stry, ook: tegenspreken tot ontkenning of verontschuldiging of uit betwetery,
b.v. sy stry sy is nie verloof nie, zy ontkent of houdt vol met ontkennen dat zy
verloofd is; hy stry hy het die lamp nie gebreek nie, hy beweert volstandig dat
hy de lamp niet gebroken heeft; die kerel stry altyd, die vent weet alles beter.
Stryjekker, dwangbuis.
Stryk, ww. ook slaan (Eng. to strike), nl. ter straffing, b.v. stryk hom! sla hem!
Maar meer zegt men hiervoor uitstryk.
Stryk, zn. streek, gewone gang; dié stryk, die manier. stryk hou, vast op zyn
plan doorgaan.
Strykdroog.
Stuit, z.n. stuitig mensch (zie stuitig).
Stuitig.
Stuiwer, Kaapsch naam voor de Engelsche halfpenny, doch eigenlyk slechts
3/8 penny. Vgl. daalder.
Stuk: Gen stuk nie is een zeer gewone uitdrukking om te kenne te geven dat
van iets of iemand niets voorhanden of te bespeuren is, b.v. ... [sic!].
Stukkend, b.n. en byw. aan stukken. Hy gee my al die stukkende goed.
Stukkenderig, min of meer onheel.
Stukkendigheid, b.v. ou pistakel van stukkendigheid, iets dat jammerlijk aan
stukken is.
Styf hou, zich goed houden.
Styl.
Stywerig, styfachtig, ook van harden grond gezegd.
Suidistel.
Suikerbos, soort bos, tot ... voet hoog, welks bloemen na het uitbloeien een
zoet vocht bevatten dat, uitgeschud en verzameld, verkookt wordt tot
suikerbossiesstroop, eene zeer aangename stroop die by het brood gebruikt
word. Dit skud (schudden) geschiedt in ... [sic!].
Suikerbrood, een sponsachtige koek in tulbandvorm, uit suiker, meel, en eieren
gemaakt.
Suikervooltje, zeer klein, groen vogeltje, met zeer langen snavel. Iemand die
zeer weinig eet, wordt wel eens met dit dier vergeleken.
Suinig.
Suiwer uit, waarlyk, b.v. ... [sic!].
Sukke tyd (zulke tyd), op dezen tyd van den dag, van het jaar.
Sult (sul), zeer zachtzinnig en goedgehumeurd mensch.
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Sulwer, zilver.
Sulwerskoon, geheel schoon.
Supper (Eng.) avondmaal, avondmaal houden.
Suringblom.
Sussie, oudste of oudere suster.
Suurkanolblom.
Suurlamoen.
Suurlamoensop. Daar loop suurlamoensop onder is eene zeer gewone
uitdrukking, te kennen gevende dat een als blanke gerekende van gemengde
afkomst is, d.i. ook Kleurlingen onder zyn voorgeslacht telt.
Suurtjie, ook voor huisie van een limoen (sinaasappel), enz. gebruikt.
Swaab, abderiet.
Swartbekboontjie, hetzelfde als parmesaalboontjie.
Swart bok, soort wilde bok.
Swart goed, verachtelyke naam voor kleurlingen.
Swart jong, verachtelyke naam voor jong.
Swart skimmel.
Swart slang, groote, geheel zwarte, zeer trage slang.
Swart suur, soep van pluimvee-afval, met het bloed dier dieren en azyn
vermengd, zwartachtig van kleur.
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Swart vy, kleine soort vyg, ongeschild gedroogd; op brandewyn getrokken,
tegen hoest aangewend.
Sweis, aan elkander smeden.
Swelsel, zwelling.
Swiepstok, dunne soort bamboes, tot zweepstokken gebruikt.
Swyn, zie kolbroek.
Sybeesie, boekworm.
Syfer, ook: zypelen. Vgl. reken.
Syn.

T
Deze letter wordt aan 't eind van woorden waar zy eigenlyk aan behoort, niet
uitgesproken, wanneer zy een anderen ongelyksoortigen medeklinker (dus geen
tongletter) voor zich heeft, b.v. skof (schoft), nag (nacht), respek (respekt), las (last).
Doch zy keert terug om by de vorming van 't meervoud en van afleidingen de volgende
lettergreep te beginnen, als nagte, respekteer, lastig. Daarom is 't goed om haar ook
in 't grond woord te schryven. Die weglating by het spreken, hoe men ook de
spreektaal met recht als uitgangspunt der schrijftaal stelt, is wanspraak. En hoe moet
de spraakkunst deze zaak recht maken? Een mv. op te aannemen b.v.? De regel:
Schryf zoo als gy spreekt, moet, even als alles, met verstand aangevat worden; en
het streven naar volkomen consequentie moet ook hier in belachlijkheid en in
teleurstelling eindigen. Somtyds wordt zy by de vormingen van meervoud enz. ook
ingevoegd waar zy niet behoort, b.v. grafte, boste. Vgl. droster.
Ta, tatta, of tate (of ou ta, enz.), bejaarde jong in 't algemeen. Zooveel als pa
onder de kleurlingen; doch hier is het woord pa ook reeds in gebruik. (Ma, voor
moeder, was altyd in zwang).
Taai, ook: kleverig, b.v. hande taai van konfijt; ter snede, b.v. dis taai gezeh!
Taaibos, soort bos, 10-12 voeten hoog, om de taaiheid van zyn hout zoo
genoemd.
Taaipitperske, zie lospitperske.
Tabakboer, tabakplanter.
Tabbertjie, japon.
Tafelgenees, zeer breed geweven linnen, voor tafellakens gebruikt.
Taggentag, tachtig.
Takbok, hert.
Takel, toetakelen (afranselen).
Takkie druiwe, gedeelte van een tros druiven.
Tam.
Tamaai.
Tamboer, trommel (om op te slaan).
Tammeletjie, tot stroop verkookte suiker op met vet bestreken papiertjes gedaan.
Tamper.
Tandkraaltjes, zie Jobskraaltjes.
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Tandpyn, zie kies.
Tanta, tante. Zie neef. De a valt af, als de naam erby genoemd wordt, b.v. tant
Johanna, tant Malherbe.
Tapytsak, reiszak van tapyt vervaardigd.
Tapytskoen, geborduurde pantoffel.
Tarentaal, tarmentaal, poelpetaat of paarlhoen.
Tassal, in azyn gelegd vleesch. Zeer smakelyk is het vleesch van wild, in azyn
gelegd en in de lucht te droogen gehangen.
Tate, zie ta.
Tater, scheldnaam voor kleurling, b.v. die swarte tater.
Tatta, zie ta.
Te beteekent somtyds zeer, b.v. dis tog te mooi. Vgl. al te. Dikwyls wordt het
weggelaten waar de Hollander het gebruikt, b.v. as dit begin lig word, wanneer
't licht begint te worden; hy is gewoon drink, reg kom, te recht komen (zich)
herstellen, kort kom, te kort komen. Vgl. ook en.
Teebossie, soort bossie, welks bladen even als theebladen worden afgetrokken
en gebruikt.
Teensinnig.
Teenswoorig, tegenwoordig.
Tehe of teje (tegen). Ik is tehe, ik ben er tegen. Te'egeëet wees, afkeerig zyn
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van eenige spys, door te veel er van te eten. Iemand tehemaak, iemand tegen
iets innemen, afkeer maken van iets.
Têrre (tergen), gewoon woord voor plagen in den zin van: tot toorn verwekken.
Holl. traiteren of treiteren. Pla (plagen) wordt enkel gebruikt voor schertsend
plagen; benevens van het gedurig last veroorzaken of onaangenaam aandoen
van dieren, ziekten, enz.
Terrier (Eng.) dashond. Deze hondensoort is veel met de oude Afrikaansche
honden gebasterd.
Tervensiepleister, verbasterd van ... [sic] hetzelfde als rooi verdwynpleister.
Tet, tepel, speen.
Thuist, huisgezin, b.v. hoe's jou thuist? hoe vaart men by u aan huis?
Tikket (Eng. ticket), algemeen gebruikt van plaatskaartje of toegangsbewijs.
Timi, tym.
Tinktinkie, soort vogeltje.
Tjakkie tjakkie.
Tjalie.
Tjank, janken, huilen.
Tjek (Eng. cheque), bankbriefje.
Tjempra, ww., (schrale kost) door bereiding en toevoeging verbeteren.
Tjep (Eng. chap), postmerk op een brief.
Tjikkeri, cichorei, volgens de Eng. uitspraak.
Tjoerang of tjurang, valsch, by 't spelen.
Tjou tjou, gemengd spys.
Toe, ook als b.n. voor 't z.n. geplaatst, b.v. een toe deur, eene gesloten deur.
ook: naar - toe of naar b.v. Kaap toe, naar de Kaap (toe), voorntoe, naar voren
toe (b.v. voorntoe boer, vooruitkomen met boeren).
Toeërig.
Toegoi, bedekken. toegoi onder die water, met water bedekken.
Toeïgheid op de borst.
Toelatendheid, toegeeflykheid uit zwakte, b.v. van ouders die hunne kinderen
niet streng genoeg behandelen.
Toeloop, ww. vol worden. die gaatjes laat toe loop.
Toe ploe, ook: by het ploegen zyn akker eer omgeploegd hebben dan een ander
die den naastliggenden akker beploegt.
Toeslaan, onz. ww. word van den grond gezegd die door veel regen ... [sic!].
Toespit, ook: by het wyngaard spitten, in zyne ry een ander die naast hem spit,
voorby gaan.
Toet. Een kerel van toet, een ferme, bruikbare vent.
Tog, handelsreis naar de binnenlanden. De reiziger neemt een aantal nieuwe
wagens en karren, in het Bovenland gemaakt, met eenige negotiewaren enz.
mede, en verkoopt die in het onderveld. By het terugkomen brengt hy in den
regel vee op om dit ‘boven’ te verkopen - In de beteekenis van trekking van
wind wordt dit woord hier niet gebezigd; men zegt daarvoor trek.
Togganger, iemand die dikwyls togte doet.
Toktokkie, soort tor, die telkens met het achterlyf op den grond klopt.
Tolbossie, soort bossie met tolvormige knoppen.
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Tollie, liefkozingsnaam.
Tondelblad, het blad van zekere plant, dat men als tondel kan gebruiken.
Top, fiat! wordt ook als ww. gebruikt, 't zelfde beteekende als top gee, (iemand)
den zin geven.
Top (Eng.) boven aan in een klas, b.v. hy staat top. vgl. bottem.
Topper, dun gesneden stuk bamboes of hout waarmede men den wyngaard
topt.
Toring, toren.
Tot niet, te niet.
Tou. tou opgooi wordt ook figuurlyk gezegd voor: eene zaak opgeven, gelyk
een leier het touw over de ossen of paarden werpende, zyn werk in den steek
laat. Zie leier. oër die tou spring, wordt van verloofden gezegd die voor hun
huwelyk te samen vleeschelyke gemeenschap hebben. toue is ook lompen.
Touwys, aan het touw (waar aan het trekvee geleid wordt) gewoon, en

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

119
daarmee te regeeren overeenkomstig het Holl. bitwys, aan het bit, nl. aan de
betrekkingen daarvan, gehoorzamend.
Traerig, traagachtig. De Afrikaansche woorden op rig zyn zeer menigvuldig;
de uitgang rig vervangt meestal het Hollandsche achtig.
Tramas, zoo veel als wapenstilstand, by 't spelen.
Trap, ww. byz. by de korenboeren, het graan uitdorschen door vee dat de garven
die in den vloer gespreid worden, by het rondgejaagd worden, in stukken trapt,
waarna het uitgekafd enz. wordt. De hoeveelheid die alzoo op een maal verkregen
wordt, heet een trapsel - Ook het eigenlijke wynpersen wordt trap of druiwe
trap genoemd. Dit geschiedt in eene trapbalie waarin een of meer menschen
de druiven met de voeten fijn treden. Zulk eene trapbalie heeft boven den
gewonen bodem nog een anderen lossen met gaten doorboorden bodem,
trapboom genoemd, en tusschen deze twee bodems bevindt zich in den zywand
der balie eene opening waardoor het uitgeperste druivensap in de mosbalie
uitvloeit. - Voorts wordt dit woord ook gebezigd voor staan of gaan in
uitdrukkingen als: ik kan nog nie op die seere voet trap nie; en voor overryden,
b.v. die wa het hom getrap, het oér hom geloop. Eindelyk voor: een pak slaag
geven, b.v. ik trap jou net nou.
Trapbalie, zie trap.
Trapboom, zie trap.
Trapsel, zie trap.
Trapsoetjes, kameleon. Om zyne langzame beweging over boomtakken alzoo
genoemd. Een zeer langzaam mensch wordt ook wel zoo geheeten.
Traptyd, tyd waarin het graandorschen (vgl. trap) plaats grypt, dat is van
December tot February.
Trawalla, verkeerd, moeilyk, gevaarlijk.
Trein, ww. (Eng. to train), africhten, leeren.
Trek, zn. ook: tocht (zie tog).
Trek, ww. ook: tochten. Dit woord wordt veel in den zin van weggaan gebruikt,
b.v. dis tyd ons moet trek; 't is tijd dat wy moeten weggaan; trek! scheer u weg!
Zie ook stof.
Trekpad, deurdrif (zie aldaar) voor slachtersvee.
Treks.
Trekvee, trekdieren.
Treurwillerboom treurwilg.
Trimming, omboorsel van kleederen.
Triplaar, paard met een trippelgang, byna als een pasganger.
Trippens (Eng. threepence) zilveren muntstuk (ƒ0.15).
Troewelerig, troebelachtig.
Trollie, vlak spoorwegwagentje.
Trommeldik, vol, b.v. ik het my so trommeldik gedrink.
Trompetter, trompet.
Tronk, gevangenis.
Trop, troep.
Troppenbaiang, zeer veel. Alleen door kleurlingen gebezigd woord.
Truks, veewagen van een spoortrein.
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Tsetse, vergiftige vlieg in de Transvaal.
Tudang, groote puntige hoed der Slamschen.
Tuiékamer, kamer waar het paarden- enz. tuig in bewaard wordt.
Tuiemaker, maker van paarden enz. tuig.
Tuin, moestuin. Groeien er enkel bloemen in een tuin, dan wordt hy uitdrukkelyk
blomtuin genoemd.
Tuit, ook klep eener pet.
Tuithoed, van mannen: hoed met een klep van voren en een van achteren; van
vrouwen, kiep.
Tulband.
Turknaal (Turksche nagel), mispelgras.
Turks vy (Turksche vyg), de vrucht eener aloe-soort, door velen zeer gezocht.
Men stookt er ook eene soort brandewyn van.
Tweede laatste, voorlaatste.
Tweeslaperig (bed), voor twee personen.
Tweespalk, tweespalt.
Tyd. deur 'n tyd, voortdurend. van die tyd af, van overlang.
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U
Ui. Deze tweeklank wordt dikwyls als ei uitgesproken.
Uieslaai, zie slaai.
Uilbaard, soort hoenders.
Uintjie, eetbare bloembol, in't veld groeiend knolletje.
Uit, b.w. ook: van achter den berg te voorschijn gekomen (zon, maan, enz.).
Uitbak, uit de gunst geraken. Van brood: uitvallen, b.v. die brood bak goed uit,
dat brood, of liever het bakken er van valt goed uit.
Uitbaster, verbasteren.
Uitblêr, onbedacht verklappen.
Uitblom, gebloemd beschilderen, borduren, enz.
Uitdop, pellen.
Uitdraai, ook: van den grooten, of tot nu toe gehouden weg afgaan, b.v. ons
moet hier uitdraai of die pad draai hier uit, of dis die uitdraaipad hier.
Uiteindelik, b.n. en byw., uiterst, ten laatste.
Uiteet, ook: buiten 's huis, d.i. buiten zyn gewoon verblyf zyne maaltyden
houden.
Uitgé, ook: uitdeelen, b.v. an die volk syn kos uitgé, aan het werkvolk zyn
rantsoen uitdeelen; in de kost doen, b.v. een kind uitgé, of uit die huis (uit)gé,
een kind ergens besteden.
Uitgevreet, b.n., groot en doorvoed van lichaam, van menschen en dieren
gezegd.
Uitgroei, ook: volwassen worden.
Uithaalder.
Uithardloop, door hard loopen (iem.) ontkomen of voorby gaan, Vgl. hardloop.
Uitja.
Uitkaf, het graan van het kaf scheiden door het in den wind op te werpen, zoodat
het zwaardere graan neervalt, en het lichte kaf wegwaait.
Uitkalwe (uitkabbelen), uitslyten door stroomend water.
Uitkap, ook: bestraffen.
Uitklim, ook: beklimmen, b.v. een berg.
Uitklop, ook: afrossen.
Uitkoggel, voor den gek houden en bespotten.
Uitkom.
Uitkrap (uitkrabben), ook: van daan halen, b.v. waar sal ik die geld uitkrap?
waar zal ik het geld vandaan halen? Vgl. krap.
Uitkruip, ook: onverwacht te voorschyn komen, b.v. waar kom jy uitgekruip?
waar komt gy zoo op eens van daan?
Uitkwint, afranselen.
Uitkyk, z.n. ook uitzicht, of uitdrukking der gelaatstrekken.
Uitlig, afvrijen. Oorspronkelyk zeker: uit den zadel lichten.
Uitloop, ook: door loopen (iemand of iets) ontkomen of voorbygaan. Loop uit!
roept de dryver van een ossewagen aan den leier.
Uitmaak, begrypen, onderscheiden, b.v. ik kan nie uitmaak wat dit beteken nie,
ik kan niet begrypen wat dit beteekent. ik kan nie uitmaak wie dit is nie, ik kan
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niet onderscheiden wie dat is. Ook: opmaken, b.v. eene rekening; opgeven, nl.
een plan. Opmerkelyk is ook nog het gebruik van dit woord b.v. in: sy laat haar
klere uitmaak, zy laat haar kleren door anderen (buitenshuis) maken, en maakt
ze niet zelve.
Uitmaal, uitslyten, b.v. de naaf van een rad, (door draaien), een rivieroever
(door water).
Uitmis.
Uitplak, met papier beplakken, behangen. met plakpapier beplakken. Zie plak.
Uitpluk, ook [sic].
Uitraps, een pak slaag geven, met een rotting, riem, enz.
Uitrus wordt ook transitief of wederkeerig gebruikt b.v. ik wil ver myn sit en
uitrus, ik wil wat zitten rusten.
Uitskud, hetzelfde als afslaan in de byzondere beteekenis by dat woord vermeld.
Uitslaap, buiten 's huis, by anderen slapen.
Uitslag.
Uitsmeer, zie misvloer.
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Uitspot, bespotten.
Uitstaan, ook onz. w. b.v. sy het verskrikkelik uitgestaan.
Uitstekend.
Uitstryk, een pak slaag geven, nl. met den rotting, enz.
Uitswem, ook: door zwemmen uit het water halen.
Uitsydig, buitengewoon.
Uittakel.
Uitterende ziekte.
Uittrap.
Uittrek.
Uitval, ook: standje.
Uitvars.
Uitvel, afranselen (laag woord).
Uitvind.
Uitvoer.
Uitvonk, zie vonk.
Uitwaak, uit waken gaan.
Uitwerk, ook: uit werken gaan.
Uitwiks, een pak slaag geven.

V
Deze letter wordt harder dan de Hollandsche v, en ongeveer als f uitgesproken. Waar
zy (alzoo) niet tot f overging, is zy door w vervangen, namelyk in het begin van
uitgangs-lettergrepen. Het Hollandsche verwerven werd aldus in Zuid-Afrika tot
ferwerwe. Zy is hier echter in de spelling behouden, ten einde, door de ongewoonheid
voor het gezicht, geene moeilykheid te veroorzaken; het geen niet behoefde in het
soortgelijk geval van de Z, daar men door het algemeen gebruik van de s ook voor
z, in oude boeken, aan deze afwyking van de gewone Hollandsche spelling reeds
gewoon geworden was.
Vaal, veel meer gebruikt dan in Holland; gewoon woord voor graauw.
Vaal mol.
Vaal pens, scheldnaam door de Vrystaters aan de Transvalers gegeven. Dezen
noemen de eersten weder Blikoore.
Vader, dikwyls schoonvader, en in 't algemeen als deftiger beschouend dan pa.
Vgl. moeder.
Vaderlander, in onbruik geraakt woord voor Nederlander.
Vaderlands, wat uit Nederland komt, hoort men nog somtyds gebruiken van
sommige ingevoerde of hier niet inheemsche produkten of waren, als vaderlandse
ham, vaderlandse kanarie.
Vals geld, tande, baard.
Van, sie syn.
Vang, ook: inhalen, byhalen. Vgl. ook babetje. [Ook:] betrap.
Vangdam.
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Vangdot, worp slag met een bal by 't balslaan, zoodanig dat de bal hoog door
de lucht gaat en door de tegenparty opgevangen wordt; wordt de bal daarentegen
langs den grond geslagen, dan heet de slagworp sleepdot.
Vanggat.
Vangstok, stok waaraan een riem bevestigd is die als strik dient om paarden,
ossen, enz. te vangen (meer in het onderveld in gebruik).
Vark, mv. varkes, varken.
Varkblare of Kaapsche lelie. De bladeren en (gekookte) wortel dienen tot
voedsel voor varkens; de bladeren worden ook voor trekpleister gebruikt.
Varkie, ook: pissebed (steenmot).
Varkspek, gewone naam van spek.
Varre, varen (zek. plant).
Vars.
Vas. ver vas, zeer zeker, b.v. ik weet dit ver vas.
Vaskeer, den weg, pas afsnyden.
Vasklau, zich vastklaauwen.
Vasloop (hom, haar).
Vas maak, tower.
Vas trap.
Vastrek.
Vat, ww. wordt veel meer dan in Holland gehoord, b.v. jy moe nie daar an vat
nie, gy moet er niet aankomen; vat hom! gryp hom! (b.v. tot een hond gezegd
dien men op een kat aanhitst); vat! neem aan! die veld vat beteekent: het
hazenpad (het ruime veld) kiezen; een vrouw vat, eene vrouw ten huwlyk nemen,
zich
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eene vrouw aanschaffen; vas vat, voortgrypen, vast houden.
Vatplek, punt van aangryping, houvast.
Vatwerk, vaatwerk.
Vee. Men zegt b.v. vier vee, voor vier stuks vee. Vgl. volk. Men onderscheidt
groot vee, als runderen, paarden, enz., en klein vee, als schapen, enz.
Veeboer, veefokker.
Veepaadje, smal paadje in het veld door het vee ‘getrapt’.
Veewagter, veehoeder.
Veg (vechten) is een woord dat men hier zelden hoort. zie baklei.
Vel, z.n. uit vel en vlees spring, uit alle vermogen voortspringen (van paarden).
Vel, ww. afrossen (met een riem), laag woord.
Veld beteekent vaak zooveel als onderveld. Zie aldaar. Vgl. vat.
Veldkornet, overheidspersoon eener wyk, met zeer beperkte macht.
Veldskoen, lederen of vellen schoen met naar buiten gekeerden naad, en zonder
hak; wordt niet alleen door schoenmakers, maar ook door lieden van ander
bedryf, voor eigen gebruik vervaardigd, voornamelyk door boeren, die dan vaak
en oudtyds meestal ongelooide en alleen gebreide (d.i. meer eigenlyk genoemde)
vellen daartoe bezigen: weshalve men onderstellen mag dat de naam van dit
schoeisel oorspronkelyk en eigenlyk velschoen (vellen schoen) is (vgl. ou in 't
begin), en niet veldskoen (schoen die in het veld gedragen wordt), als men
gewoonlyk schryft. Zoo heeft men ook velkombèrs, een kombêrs van
saamgehechte schaapsvellen.
Veldsosse, ossen uit het onderveld; vgl. veld.
Velling, velg.
Ver, uitgesproken als't Fransche vers, ver.
Verbeeldendheid.
Verbrand. dlw, ook als woord van verwensching gebezigd, b.v. verbrand suinig.
Verdiskonteer, diskonteeren.
Verdrag. Met verdrag, glooiend, niet te steil, geleidelyk opgaande (alsof de
hoogte en de laagte een verdrag hadden aangegaan, zich onderling verdroegen,
en tot eene gelykmatige oppervlakte vereenigd hadden).
Verduikers, verbastering van
Verduivels, verduiveld, gelyk in beteekenis met verdomd, hoewel het niet,
gelyk dit laatste, voor een vloek geldt.
Verdwyn pleister.
Vererg, ergeren. Vir die beker vererg, zeer geërgd.
Verfhoutjes, zie rooihoutjes.
Verflaks, verbastering van vervloekt, b.v. die verflakste ... [sic].
Verfoes, verknoeien.
Verfomfaai.
Vergals(t) (vergalde) scheldwoord, als: jou vergalste klipsalamander.
Vergange, verleden. Men zegt b.v. dit is vergange (of verlede), of (in die) laaste,
of (in die) vorige, of (in die) afgelope) jaar gebeur, dit is verleden jaar geschied.
Verkleurmannetje.
Verkwel, wed. ww., zich verkniezen.
Verloor, verliezen.
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Verniel, ook: ... [sic] b.v. een man verniel baiang van.
Verpluk.
Verpot.
Versien, zie voorsien.
Verslaap, zich verslapen.
Versondig, bezondigen, b.v. een mens versondig hom baiang om die stout
kinders, d.i. bezondigt zich zeer over enz.; maar meer nog beteekent het; doen
zondigen, b.v. waarom, moet jul my so versondig? waarom moet gy my zoo
doen zondigen (door ongeduld, toornigheid, enz.)?
Versterkdroppels, huisgeneesmiddel, tinctura cinchonica composita.
Vervelig, verveelend.
Verwaarloos (verwaarloozen). Ook onz. gebruikt, even als verniel, enz.
Verwild, op eene wilde wijze, b.v. verwild ry.
Vet, z.n. zie harde vet en sagte vet b.n. 't Wordt in Zuid-Afrika niet voor
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onwelvoeglyk gerekend, indien men in een gezelschap aan een vrouw of meisje
zegt dat zy vet is. 't Is eer een kompliment.
Vethok, soort kooi, waarin de hoenders vetgemest worden.
Vetvreter, zie jaagspinnekop.
Veul, ook pleonast. als zeer, b.v, hy is al te veul lastig, al te of zeer lastig.
Vier pêrre swiep, zweep by het dryven van een vierspan gebruikt.
Vier skellinge zegt men nog dikwyls in plaats van 9 oulap (ƒ0.45). Vgl. skelling
en daalder.
Vieslik, vies.
Viet.
Vinger. vinger alleen, geheel alleen. (Vgl. mens, stokkie).
Vingerpatat, zie patat.
Vinknes, ook: gehucht voor kleurlingen.
Vinnig, snel, haastig als vinnig loop, ry. Jan hardloop vinnigter as Piet, Jan
loopt veel harder dan Piet.
Vir, afscheidbaar voorzetsel dat gebruikt wordt waar in 't Hollandsch het
beheerschte woord in den 4 den of 3 den naamval staat. Het wordt niet voor de
namen van levenlooze voorwerpen gebezigd, en komt ook niet tweemalen in
eenzelfden eenvoudigen zin voor, b.v. Ken jy vir Jan? Kent gy Jan? Hy het vir
my een mooie hond gegeé, hy heeft my een mooien hond gegeven. Ook staat
het waar het Hollandsch andere voorzetsels heeft, als: hy lag vir haar, hy lacht
om haar; Sy spot vir die ou man, zy spot met dien ouden man. De uitspraak is
geheel als die van het onscheidbare voorzetsel ver, doch om verwarring met ver
(loin) te voorkomen, is hier de spelling met i aangenomen welke voor
Afrikaansch oogen meer benaderend de ware uitspraak te kennen geeft. Het
Hollandsche voorzetsel voor luidt hier ook even als dit vir, behalve wanneer
het tyd of plaatsbepalend is, in welk geval er geene afwyking bestaat.
Virby, zie voorby.
Visvanger, blaauwkleurige vogel, ter grootte eener duif, met langen, dikken
bek.
Visvangertje = strandloopertje.
Vlak, bw. ondiep, b.v. die revier is baiang vlak, de rivier is zeer ondiep. vlak
bord, plat (tafel). bord, vlakke skottel, ondiepe schotel.
Vlakbok.
Vlakte. Op die vlakte sit. fig. in verlegenheid, berooid zyn.
Vlees (vleesch). Die vlees het hom beet, hy is lui.
Vleisies (vleeschjes), stukjes vleesch in't eten. Zoo ook spekkies.
Vlennie, zie ... [sic].
Vloer, ook dorschvloer, zie misvloer en trap. Vgl. ook blad.
Vlossy.
Voel word ook op Engelsche wyze als onzijdig werkwoord, niet-wederkeerig,
gebruikt, als: ik voel warm, ik voel my warm.
Voeringvel.
Voersis.
Voet. Uur te Voet zegt men altyd voor: uren gaans.
Voetgoed, voetbekleedsel.
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Voetlekker, vleier.
Voetskoen hoort men wel eens voor schoen.
Voetslaan, te voet gaan, schertsend of spottend gebruikt, b.v. as ik nie kan ry
nie, sal ik maar moet voetslaan; as jy daar wil kom, sal jy moet voetslaan.
Volk, kleurlingen, het eigenlyke werkvolk, vier volk, vier kleurlingen (vgl. vee).
Volksraad, parlement in den Vrystaat en Tr.
Vomitief (uitgespr. fommetief), gewoon woord voor braakmiddel (even als
vomeer voor braken). Graauwe vomitief, radix ipecacuanha, braakwortel. Witte
vomitief, tartarus emeticus.
Vonk, z.n. ook: veest.
Vonk, ww. een pak slaag geven; ook uitvonk.
Voolstruis (Vogelstruis), struisvogel.
Voolstruisboer, struisvogelkweeker.
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Voor, zie vir. Men zegt b.v. kwart voor ses, voor tien, enz. en niet voor zessen,
voor tienen; zoo ook oër ses, of na ses, enz.
Voorby (virby). Die voorbypad, de weg die langs of over eene boerenplaats op
eenigen afstand van de woning voorbyloopt. ook: meer dan, b.v. vrymoedig
voorby, meer dan vrymoedig; hond voorby, zie hond.
Vooresel, zie agteresel.
Voorhuis, het vertrek waarin de voordeur van het huis uitkomt. Achter dit
bevindt zich meestal of gewoonlyk het eetvertrek of de eetzaal, welke eetvoorhuis
genoemd wordt, terwyl het eigenlyke voorhuis dan by onderscheiding zitvoorhuis
heet (waar men bezoekers ontvang). Oudtyds waren beide vertrekken één, en
vormden de gallery of zaal, in welke ter wederzydz de verschillende
slaapvertrekken en de kombuis uitkwamen. In die huizen waar geen eigenlyk
voorhuis is, daar men door de voordeur in een gang komt welke aan wederzyde
toegang geeft tot zit- en slaapkamers, en aan het einde tot het eetvertrek voert,
wordt dit laatste ook wel voorhuis of gallery genoemd.
Voorkeer, naar den weg gaan waar iemand (of iets) moet voorbykomen, ten
einde hem (of dat) op te houden enz. b.v. wild voorkeer, wild den pas afsnyden;
iemand die een eind van den weg af woont, en een brief of boodschap naar het
dorp waar die weg heenvoert, wil verzenden, wacht tot hy een rytuig of
voetganger langs dien weg aan de tegenovergestelde richting als het dorp ligt,
ziet aankomen, en begeeft zich nu naar den weg ten einde daar te zyn als het
rytuig of de persoon voorby gaat, en zyn brief of boodschap mee te geven; nu
wordt gezegd dat hy dat rytuig of dien mensch voorkeert.
Voorkop, voorhoofd. Vgl. kop.
Voorman, ook: haantje de voorste.
Voornáam, ook byw. voornamelyk.
Vooros, os van 't voorste paar in een span. zie agteros.
Voorpêrd, paard van 't voorste paar in een span. Zie agteresel. Ook: vlytig
mensch, werkezel.
Voorsien (uitgespr. versien). Een huis voorzien, byz. de muren van buiten witten
en de daken herstellen tegen de naderende winterregens.
Voorslag, ook: dun lederen riempje, zoo genoemd omdat het voor aan eene
zweep bevestigd wordt; het gedeelte tusschen den voorslag en den stok der
zweep heet agterslag. Ook dient de voorslag tot leder naaien.
Voorspan.
Voortrekker.
Voorwaarts heeft ook de Engelsche beteekenis van vermetel of vrypostig.
voorwaarts kom, vooruitkomen, voorspoedig zyn.
Voos.
Vospêrd, nooit zegt men vos alleen.
Vra, dit is eene uitdrukking die gebruikt word ... [sic].
Vrekte (van vrek, verrekken), sterfte onder dieren.
Vroetel, wroeten (van varkens in den grond).
Vrolik, ook: bronstig.
Vrolikheid, ook: vrolyke party.
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Vrot (verrot), nietswaardig of onbekwaam, b.v. hy is te vrot om te ... [sic]; vrot
van goedheid.
Vrotpootjies.
Vrotsig.
Vrouw, mv. vrouws, en vrouwens. Zie ook vat.
Vrydagsparra.
Vrye kamer of vrye slaapkamer, logeerkamer.
Vrygeestig.
Vuilbaard, honden naam.
Vuilkanis, smeerkanis, vuilik.
Vuil smeer, gewoon woord voor vuil maken.
Vuis (vuist). Vuis maak in die sak, geneigd tot vechten, maar bang daarvoor.
Vuur. Die vuur is ook koudvuur.
Vuurdosie, lucifersdoosje.
Vuurhêrd, haard.
Vuurhoutje, soms verkort tot vroutje, lucifer.
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Vuurvliegie.
Vuurwa, lokomotief.
Vuurwarm.
Vy, vyg.
Vyand. Die vyand, de Booze.

W
Wa, wagen, mv. waans, waantje, wagentje.
Waai, z.n. wade, de kuit, of de knieholte. Die waai van die been zegt men
dikwyls.
Waai, o.w. wordt ook gezegd van bewegen dat op wegwaaien gelykt, b.v. hy
slaat hom dat hy so waai.
Waaisand, stuifzand.
Waanhuis, wagenhuis.
Waar, b.n. ook: te zien of te verkrygen, b.v. dat hy weg wil gaan is nie waar
nie, hy wil volstrekt niet weggaan!
Waar, bw. In afhanklyke zinnen met waar beginnende, heeft men vaak de
volgorde van een hoofdzin, b.v. weet jy waar van daan af kom hy? weet gy waar
hy van daan komt?
Waarom heeft altyd den klemtoon op de eerste lettergreep.
Waarskuw wordt in de beteekenis van vermanen niet gebruikt.
Waboom.
Wag een bietje, zie katdoring.
Wagter, hoeder. Jy moet een wagter by jou ganse set, of jy moet een ganswagter
huur.
Wakkel, waggelen.
Waks, skoensmeer.
Wals (walsen) noemt men ook het rondspringen van kalkoenen en struisvogels.
Wan, b.n. b.v. die wyn leh wan.
Wánner, wanneer.
Wanplank.
Wapoort oop, wagenwyd open.
Was, en was gewees gebruikt men vaak waar de Hollander den volm.
verledentyd tyd bezigt, b.v. was u al op Stellenbos? ik was daar al baiang maal
gewees, ik ben daar reeds dikwyls geweest.
Wasplant.
Wat, betrekkelyk voornaamwoord, in de dagelyksche spreektaal het eenige in
gebruik.
Water. water lei (leiden), en nat lei. Dit wordt ook schertsend gezegd van: in
zyn broek, in het bed wateren.
Waterblommetje, de geurige bloem eener zekere waterplant, en veelvuldig tot
... bereid.
Waterbok, soort wilde bok, die veel van baden houdt, met zeer lange horens.
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Water hanepoot.
Waterpas, in den Vrystaat ook voor: recht door zee, b.v. hy loop net waterpas,
hy is recht door zee.
Watersopnat, zie pap.
Wateruintje.
Watter, wat voor, welke, b.v. watter man bedoel jy? wat voor man, welken
man bedoelt gy? watter geraas is dit? wat is dat voor geraas?
Weduwé, weduwe. Even als in skaduwé wordt hier de slot -é uitgesproken.
Weeksdag, weekdag.
Weesboom.
Weesies.
Weggoi, ook: in den steek laten, verwaarloozen, door onachtzaamheid laten
verloren gaan, b.v. hy het syn vrouw weggegoi, hy is van zyne vrouw weggegaan;
ik wil nie alleen uitgaan nie en myn vrou en kinders weggoi, ik wil niet alleen
uitgaan en myne vrouw en kinderen aan hun lot overlaten; hy het die sleutel van
syn kamerdeur weggegoi, hy heeft den sleutel zyner kamerdeur laten verloren
raken.
Welke is hier te lande een Belgicisme, getuige de volgende anekdote. Een
Kleurling werd door zyn baas, Kotzé genaamd, naar een wynboer gezonden om
wyn te bestellen. Zeggende dat hy van Meneer Kotzé kwam, vroeg de wynboer
die wel eens een hoog woord gebruikte: ‘Welke Kotzé?’ (want er zyn vele lieden
van dien naam). De Kleurling antwoorde: Nee, meneer, myn baas syn naam is
niet Welke nie, myn baas
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syn naam is Andries, Watter Kotzé sou by beter verstaan hebben.
Wens, ww.
Wereld, ook: landstreek, b.v. dis glad een andere werreld, die landstreek is
geheel anders van aart en gedaante. onderwereld, onderveld, binnenlanden.
Werk. in die werk steek, aan 't werk zetten.
Werkelik, b.n. druk, waar veel werk aan verbonden is.
Werklikheid, drukte, bezigheid waar veel drukte aan verbonden is.
Werksdag, werkdag.
Werksman, werkman.
Werskaf.
Wieletje, wieltje.
Wikkel, wiggelen.
Wiks, afrossen.
Wild, ook: bang, b.v. die kinders is baiang wild voor die meester, de kinderen
zyn zeer bang voor dien meester; wild voor slae, bang voor slagen.
Wilde bees, soort wilde bok, 4 voet hoog, 9 voet lang, met een kop en nek als
een os. De Hottentotten noemen het gnoe.
Wilde hawer.
Wilde komkommer.
Wilde pêrd, zebra.
Wildernis, ook: wild, onordelijk mensch.
Wild sand, dryfzand.
Willerboom, wilgenboom.
Willie, Willempje.
Win, ook: overwinnen, overtreffen, b.v. hy win hom in die leer, hy gaat hem in
het leeren voorby. Die Kaffers het die Engelse gewin, de Kaffers hebben de
Engelschen overwonnen. Dit woord wordt als wen uitgesproken
Winakker (uitgespr. wenakker), dwarse akker aan 't einde van een veld of land,
op de plaats waar de ploeg by 't ploegen omgewend is, en die daarna omgeploegd
en alzoo nog uitgewonnen wordt.
Windaf, voor den wind af.
Windam.
Windop, tegen den wind in.
Windskeef.
Winterreent, winterregen.
Wintersaffraan.
Wintersweer, winterweer.
Wip gat mier, soort mier met opgebogen wit achterlijf.
Wip op stoeltje.
Witgat, soort vogel.
Witklei.
Witlag, van blydschap lachen, b.v. over een ontfangen geschenk.
Witlood (Eng. whitelead), loodwit.
Witseerkeel, diphteritische keelontsteking.
Witskimmel.
Witvis, voren.
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Woeps! tussch woeps! daar leg hy.
Woerwoer, kinderspeelgoed: blikken plaatje, met twee gaatjes in 't midden,
waardoor een touwtje gaat. Als men aan dit touwtje trekt, draait en gonst het
plaatje. Uit mijne kinderjaren herinner ik mij dat speelgoed nog, maar in plaats
van blik was 't dik leder. De Holl. naam is my echter ontgaan.
Wolfhuis, huisvormige wolvenval. Er is een oud verhaal, dat een Hottentot zyn
ouden vader naar een wolfhuis bracht, ten einde hem daarin te laten
doodhongeren en sterven. De oude had hetzelfde aan zyn eigen vader gedaan,
en moet nu met schrik en angst het loon der wedervergelding ontfangen.
Wolkoring, soort koren, zoo genoemd om de wolachtigheid boven aan de aar.
't Wordt na du Toits koring gezaaid en geoest. Het brood dat daarvan gebakken
wordt, ryst niet goed uit.
Wollerig, wolachtig.
Wolwenend, afgerond einde van de vorst van een dak, wolvendak.
Wolwerig.
Wonderblad, plant welker blad, afgescheiden, voortgroeit en bot.
Wonderslag.
Woon, zie wys.
Wurgsiekte, croup.
Wurm, mv. wurms, worm.
Wynboer, wynbouwer.
Wyndruiwe, de gewone groendruif.
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Wynfles, karaf.
Wynig.
Wynvliegie, kleine vlieg. ook: mensch die verzot op wyn is, dronkaard.
Wys, b.n.
Wys, ww. ik sal jou wys. ook: ik sal jou wys waar ik woon.
Wyting.

Y
Deze letter klinkt nagenoeg als de Hollandsch ee.
Yder zegt men meestal voor ieder. Elk hoort men niet. ydereen mens, ieder
mensch.
Yna! uitroep van pyn.
Ys, ww. vriezen, bevriezen, nl. tot ys worden.
Yster, yzer. Vgl. droster.
Ysterhout.
Ystervark, stekelvarken.
Yts!
Ywán (Eng. A.1). naar de uitspraak geschreven. z.n. opperste beste.
Ywe, hoort men Kleurlingen zeggen voor uien.
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N. Mansvelt (1884)
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Proeve van een Kaapsch-Hollandsch idioticon met toelichtingen en
opmerkingen betreffende land, volk en taal
DOOR N. Mansvelt
PROFESSOR IN DE MODERNE TALEN AAN HET COLLEGE TE STELLENBOSCH

Verkrijgbaar bij
Cyrus J. Martin, Kaapstad
Mej. S.M. Schröder, Stellenbosch, en
A.J. van Huffel, Utrecht, Nederland
1884
(Kopijrecht voorbehouden)
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Voorbericht
‘Idioticon! - Nee, as di ou'Hollander ons taal 'n taal van idiote noem, wil ik niks moet
di boek uit te waai hê ni!’ - Zoo ongeveer moet de uitroep, of liever uitbarsting, van
zeker iemand geklonken hebben, toen hij 't eerst van dit werkje hoorde. 't Woord
Idioticon maakte dus op hem geen gunstigen indruk. Eerst meende ik dit als een
wenk te moeten beschouwen, dat de door mij gekozen titel niet deugde, en zon
derhalve op een meer verstaanbaren naam. Na echter vergeefs eenigen tijd naar een
geschikten plaatsvervanger gezocht te hebben, zag ik mij ten slotte verplicht, tot mijn
uitgangspunt terug te keeren en het werkje toch Idioticon te doopen.
Laat mij dus voor niet-ingewijden verklaren, dat 't woord Idioticon niets met idioten
te doen heeft, maar dat 't in één woord, dus in den beknopsten en voor een
negentiende-eeuwschen titel meest geschikten vorm, uitdrukt, wat in verstaanbaar
Nederlandsch tamelijk omslachtig heeten zou: - Woordenboek bevattende woorden
en uitdrukkingen die aan een bijzonder gewest (in dit geval Zuid-Afrika) eigen zijn.
Uit deze bepaling blijkt tevens, dat dit werkje alleen die woorden en uitdrukkingen
bevat, welke 't hedendaagsche Nederlandsch((*)) òf niet kent, òf in een anderen zin
gebruikt. Woorden, enz., die aan beide talen ('t Nederlandsch en 't
Kaapsch-Hollandsch) gemeen zijn, zijn er niet in opgenomen, zoodat ook de naam
‘Woordenboek der Zuid-Afrikaansche taal’ geenszins zou passen.
Doch reeds genoeg ter verklaring, en tevens ter verschooning van 't gebruik van
een vreemd woord, waarvan ik anders ook geen vriend ben.
En nu, wat is 't doel van dit boekje? - Toen ik vóór bijna tien jaren mijn werk in
Zuid-Afrika begon, gaf een vriend mij den raad, nauwkeurig aanteekening te houden
van alles wat mij in de uitspraak of 't woordgebruik van 't Kaapsch-Hollandsch
vreemd voorkwam, opdat mijn gehoor na verloop van tijd niet ongevoelig wierd voor
fouten, die 't mijn plicht als onderwijzer van 't Nederlandsch zijn zou te verbeteren.
Dezen verstandigen raad volgde ik op, en langzamerhand wies mijn lijst van
aanteekeningen aan. Ook in den omgang met mijne leerlingen en bij 't onderwijs in
de klas bemerkte ik spoedig, hoe noodig het was, de eigenaardigheden van 't
Kaapsch-Hollandsch te kennen, ten einde daardoor beter in staat te zijn, mijn
leerlingen te begrijpen en hun omgekeerd de vele hun onbekende woorden en
zegswijzen in 't Nederlandsch te beter te doen verstaan.
Dit alles geschiedde alleen voor een persoonlijk doel; doch naarmate ik bespeurde,
hoe in de laatste jaren vooral onder de studeerende jongelingschap de belangstelling
in de taalstudie in 't algemeen en ook in 't eigenaardige der landstaal toenam, rijpte
bij mij 't plan, mijne aanteekeningen uit te werken en dus voor een ruimeren kring
bruikbaar te maken. Bij de bewerking heb ik dus voornamelijk 't oog gehad op
studeerende jonge Afrikaners, van wier belangstelling ik mij op goede gronden bij
voorbaat verzekerd hield. Echter heb ik deswege den algemeenen lezer niet uit 't oog
verloren, terwijl ik in de derde plaats getracht heb, in andere opzichten ook
Nederlandsche taalbeminnaars te bevredigen.
(*) Evenals alle buitenlanders, noemen ook de Afrikaners den Nederlander Hollander, en de
taal van Nederland Hollandsch. In dit werkje echter is er onderscheid gemaakt tusschen 't
Nederlandsch, als de taal van 't geheele rijk, en 't Hollandsch, de taal van slechts twee
provincien, Noord- en Zuid-Holland.
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Wat den inhoud betreft, erken ik gaarne, enkele woorden ontleend te hebben aan
de Proeve van Kaapsch Taaleigen, voorkomende in Dr. Changuions Spraakkunst.
Echter heb ik geen enkel woord van hem overgenomen zonder het eerst behoorlijk
te toetsen, aangezien men bij hem woorden als eigenaardig Kaapsch-Hollandsch
vindt opgegeven, die òf ook in Nederland algemeen bekend zijn, òf die men hier
volstrekt niet kent, althans 't tegenwoordige geslacht niet.
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Verder heb ik, zooals ter plaatse zal worden aangegeven, enkele opmerkingen te
danken aan den anonymen schrijver (den heer M.L. Wessels?) van de belangrijke
en van zorgvuldige studie getuigende verhandelingen over 't Kaapsch-Hollandsch
voorkomende in de Nommers Juni, Juli en Augustus van den jaargang 1880 van 't
Cape Monthly Magazine. Doch den meesten dank ben ik verschuldigd en breng ik
hierbij gaarne toe aan zoovele mijner tegenwoordige en vroegere leerlingen die mij
niet alleen door hunne belangstelling hebben aangemoedigd, maar door wier bijdragen
ik ook een aanmerkelijk deel mijner bouwstoffen bijeengekregen heb. Gaarne noemde
ik eenige namen, doch, om niemand voorbij te zien, is 't beter, ze alle te verzwijgen.
Mogen zij voor alle gedane moeite de voldoening smaken, dat zij door eigen opmerken
een beter inzicht verkregen hebben in 't wezen hunner moedertaal en tevens een
verhoogden zin voor 't genot dat de taalstudie in 't algemeen den mensch aanbiedt.
Een ieder die eenigszins met 't Kaapsch-Hollandsch bekend is, zal terstond
ontdekken, dat er hier geen melding gemaakt wordt van zoo vele Engelsche woorden
die men dikwijls, al of niet geradbraakt, in 't dagelijksch gesprek hoort bezigen. Daar
zulke woorden òf uit traagheid òf uit een beklagenswaardige modezucht alleen
gebruikt worden door hen, die liever een vreemd dan een eenvoudig Kaapsch of
Nederlandsch woord gebruiken, heb ik gemeend, dit werkje niet te moeten ontsieren
door er een aantal meest mismaakte woorden in op te nemen, die men onvervalscht
in elk Engelsch woordenboek kan vinden. Zulke halfnaatjies op taalkundig gebied
Afrikaners te noemen, zou onrecht zijn tegenover degenen die er prijs op stellen, een
zuiverder taal te spreken.
De woorden en uitdrukkingen, door mij opgenomen, behooren tot vier klassen.
Tot de eerste klasse reken ik al zulke die hier door het volk zelf naar zijne eigenaardige
omstandigheden en behoeften gevormd zijn; tot de tweede eenige oorspronkelijk
Nederlandsche woorden die hier een wijziging van beteekenis hebben ondergaan;
tot de derde die welke uit 't Oud-Hollandsch der zeventiende eeuw hier sedert de
stichting der Kolonie zijn blijven voortleven, terwijl ze in Nederland geheel in onbruik
zijn geraakt of nog slechts in enkele streken blijven voortbestaan; terwijl eindelijk
een vierde klasse gevormd wordt door enkele woorden aan vreemde talen ontleend,
en wel voornamelijk aan het Maleisch, tengevolge van de nauwe verbinding waarin
vroeger de Kaap met Indië stond.
Zoover de schrijver daartoe bij machte was, en de noodige hulpbronnen hem ten
dienste stonden, heeft hij getracht, van alle eenigszins duistere of belangwekkende
woorden de afleiding aan te geven, terwijl hij tevens hier en daar een opmerking
heeft aangeknoopt, betrekking hebbende op 't eigenaardig karakter der Afrikaners
of op hunne levenswijze en gebruiken, die mede hun eigen stempel op de volkstaal
van dit zuidelijk werelddeel hebben afgedrukt. Heeft de schrijver daarbij misschien
een enkele maal misgetast, dan moge het te zijner verontschuldiging dienen, dat hem
tot heden de gelegenheid heeft ontbroken, door reizen en ruimer verkeer land en volk
grondiger te leeren kennen, zoodat vele zijner gegevens slechts uit de tweede hand
verkregen zijn.
Dat sommige van die opmerkingen, vooral in 't eerste gedeelte van 't boek, met
groote in plaats van met kleine letters gedrukt zijn, is te wijten aan den haast waarmee
na lang oponthoud dit werkje eindelijk is afgedrukt. Aan dezelfde oorzaak schrijve
men ook andere kleine onnauwkeurigheden in spelling of punctuatie toe.
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Dat er nog vele woorden en uitdrukkingen bestaan, die hier een plaats hadden
moeten vinden, daarvan is de schrijver zich maar al te zeer bewust, en zelfs onder 't
verbeteren der proeven is hier en daar nog 't een en ander ingelascht. Volkomen op
dit werkje toepasselijk zijn dan ook de woorden door Max Rooses van den grooten
Plantijn aangehaald: ‘Dan de ondervinding leerde mij, dat dit (nl. volledigheid) eene
hersenschimmige hoop was bij het opstellen van het eerste
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woordenboek eener levende taal. Daarom besloot ik dan ook het werk te laten drukken
gelijk het was, met de hoop, dat het een grondslag zou zijn, waarop iets volledigers
zou worden opgetrokken.’
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat er, ofschoon 't volkomen waar is, dat men van
de Kaap tot de Limpopo dezelfde taal spreekt, toch ook hier kleine dialectische
verschillen voorkomen, zoodat zelfs de geboren Afrikaner in dit boekje wel een enkel
woord kan ontmoeten dat hem onbekend is.
Voor alle billijke aan- en opmerkingen, voor de toelichting van menig onverklaard
gebleven woord of uitdrukking, en voor verdere bijdragen van geletterden en
ongeletterden houdt zich beleefdelijk aanbevolen
De Schrijver.
Afr., Afrika, Afrikaners, of Afrikaansch.
alg., algemeen.
allegorisch, zinnebeeldig, verbloemd.
Amst., Amsterdam (sch).
analogie, overeenkomst.
aphaeresis, afkapping van letters aan 't begin eens woords.
assim., assimilatie, gelijkmaking, samensmelting.
bet., beteekent, beteekenen, beteekenende, beteekende of beteekenis.
b.v., bijvoorbeeld.
bvnw., bijvoegelijk naamwoord of adjectief.
bw., bijwoord.
cf., conferatur: men vergelijke.
Chang., Changuion, d.i. de in 1844 door Dr. Changuion uitgegeven spraakkunst:
‘De Nederduitsche taal in Z.A. hersteld.’
C.M.M., Cape Monthly Magazine, Z. Voorbericht.
De Groot, Ned. Letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen,
door De Groot, Leopold en Rijkens, 4e.dr.
d.i., dat is.
Du., Duitsch of Hoogduitsch.
d.w.z., dat wil zeggen.
e.a., en andere.
eig., eigenlijk.
elliptisch, onvolledig; dat waarvan iets weggelaten is.
Eng., Engelsch.
enk., enkelvoud.
epenthetisch, ingelascht.
euphemistisch, verzachtend.
Europ., Europa, Europeesch, enz.
fig., figuurlijk, bij wijze van beeldspraak.
Fr., Fransch.
frequ., frequentatief, herhaling aanduidend.
Geld., Gelderland, Geldersch.
gew., gewestelijk, tot een bepaalde streek behoorende.
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gh., staat in woorden als GHON om den stootklank der G (als in't Eng. GO) aan
te wijzen.
Gron., Groningen of Groningsch.
Hoeufft, Proeve van Bredaasch Taaleigen, door Mr. J.H. Hoeufft.
Holl., Holland(er), of Hollandsch.
Hott., Hottentot(ten), of Hottentotsch.
idioom, taaleigen, tongval.
infin., infinitief, onbepaalde wijze van 't werkwoord.
It., Italiaansch.
Jag. Arch., Archief voor Ned. Taalkunde, door A. de Jager.
K.H., Kaapsch Hollandsch, ook Afrikaansch genoemd.
Kil., Kiliaan, Kiliani Etymologicum Teutonicae Linguae, een der oudste Ned.
woordenboeken.
Lat., Latijn, of Latijnsch.
letterl., letterlijk.
Mal., Maleisch.
meerv., meervoud.
m.i., mijns inziens.
N. Bet., Neder-Betuwe (een deel van Gelderland), of Neder-Betuwsch.
N. Brab., Noord-Brabant(sch).
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Ned., Nederland(er), of Nederlandsch.
Nieuhof, Joan Nieuhofs gedenkwaardige Zee- en Landreize door de voornaemste
Landschappen van Westen Oost-Indien (omstreeks 1670), waarin ook een
hoofdstuk over de Kaapkolonie voorkomt.
nl., namelijk.
N.Z., Noord en Zuid, Taalkundig Tijdschrift. N.B. Het Romeinsche cijfer achter
deze letters duidt den Jaargang, 't Arabische cijfer het No. aan.
o.a., onder andere.
O.I. Comp., Oost-Indische Compagnie.
Oost. prov., Oostelijke provincie der Kaap-kolonie.
Oudemans, Bijdrage tot een Middelen Oudnederl. Woordenboek, door
Oudemans.
Oud. Mag., Oudemans, Magazijn van Nederl. Letterkunde.
O.V., Onze Volkstaal, Tijdschrift gewijd aan de studie der Ned. Tongvallen. Zie
N.B. op N.Z.
Overijs., Overijsel, evenals Gelderland en Groningen een der Ned. provinciën,
waar zich 't Saksisch element heeft gehandhaafd.
parag., paragogisch, d.i. achter aan een woord gehecht.
P.K., Peter Kolbe, Naaukeurige en uitvoerige Beschrijving van de Kaap de
Goede Hoop, enz., enz. (uit de eerste jaren der vorige eeuw).
plastisch, aanschouwelijk.
plat, niet tot de taal van den beschaafden omgang behoorende.
pleon., pleonastisch, overtollig.
Port., Portugeesch.
predicatief, een deel van 't predicaat of gezegde vormende.
Saks. prov., Z. Overijs.
Stereotiep, vast, onveranderlijk.
Syn., synoniem, gelijkbeteekenend.
Terwen, Etymologisch Handwoordenboek der Ned. Taal, door Terwen. ('t Eenige
boek van dien aard sedert 1844 in 't Ned. uitgegeven.)
Theal, Compendium of S.A. History and Geography, by George M. Theal.
tw., tusschenwerpsel.
uitdr., uitdrukking(en).
V.D., Van Dale, Woordenboek der Ned. Taal.
verb., verbastering.
vergr. tr., vergrootende trap, comparatief.
verl. dlw., verleden deelwoord.
vnw., voornaamwoord.
vocatief, aangesproken onderwerp.
voce, op 't woord, d.i. zie wat er ter plaatse van 't genoemde woord gezegd
wordt.
voorn., voornamelijk.
vw., voegwoord.
vz., voorzetsel.
waarsch., waarschijnlijk.
Wdb., Woordenboek.
Weiland, Ned. Taalkundig woordenboek, door P. Weiland (begin dezer eeuw).
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ww., werkwoord.
Z., zie.
Z.A.T., Het Zuid-Afrikaansche Tijdschrift.
Z. Ned., Zuid-Nederland of België.
Znw., selfstandig naamwoord.
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A
A, (de lange) heeft in veler mond een klank, die naar de Geldersche en
Noordbrabantsche oa zweemt.
Opmerking: In den loop der bewerking zal hier en daar blijken, dat een
aanzienlijk deel der eerste Kolonisten uit de Oostelijke en Zuidelijke provinciën
van Nederland afkomstig moet geweest zijn. Uit een verhandeling over 't
Amsterdamsch (O.V. II, 2) blijkt mij echter, dat de oa- klank ook aan 't Amst.
dialect niet vreemd is; en, dat de Amst. weesmeisjes als huisvrouwen van vele
der eerste Kolonisten (Z. Theal, 2nd ed., part 1. p. 70) mede een blijvenden
invloed op 't K.H. hebben uitgeoefend, zal ter plaatse worden aangetoond.
Aaklik, akelig. Akelik vindt men ook in 't Oud-Hollandsch (b.v. bij Hooft) en
in hedendaagsch gewestelijk Nederlandsch wordt 't nog gehoord.
Aansienlik, schoon van aanzien, vooral van vrouwen. Gelijken zin heeft dit
woord in 't Limburgsche (Maastricht). Jag. Arch. III, 346.
Aans(t) wordt, evenals in Holland, beide voor aanstonds (straks) en voor
misschien gebruikt (cf. dalkies).
Aa'nt, avond, komt samengesteld voor in naa'nt = (goede)n a(vo)nd; in
aa'ntblommetji, en in de uitdrukking: ni van aa'nt ni, dan toch morre aan't, kom
ik er van daag niet, dan kom ik er morgen.
N.B. - Het weglatingsteeken (') wijst hier en in soortgelijke woorden een soort
van korten hiatus (gaping) aan, den laatsten ademtocht, als 't ware, van een
wegstervende lip- of keelletter.
Opmerking: De v als tusschenletter valt soms met den uitgang geheel weg (boo'
= boven); gaat soms in w over (skrijw' = schrijven); terwijl w tot f wordt in
skreef (schreeuwen). In de Kaapstad hoort men soms am'nt voor avond. Ook
de g als tusschenletter verdwijnt, doch de uitgang blijft soms behouden: waa'
(wagen), ree'n (regen), enz. 't Is opmerkelijk, dat 't wegvallen der g hier niet,
zooals in 't Nederlandsch en andere talen, een tweeklank veroorzaakt heeft (cf.
lei van legde, dweil van dwegel, enz.).
Aapskilloeder, een gemeen scheldwoord waarsch. door Duitsche soldaten der
O.I. Comp. ingevoerd. Skilloeder is door 't wegvallen der d en door assim. van
de n met l ontstaan uit 't Du. schinden (villen) + luder (dood dier, aas of kreng).
In 't Ned. is loeder ook een scheldwoord, of beteekent hoer.
Aapstert, eig. apestaart, sambok (voce), zweep.
Aarbeiplant of bebroeide eiers, naam van een heester, welks bloemen
eenigszins op aardbeien, doch meer nog op 't met bloedaderen doorweven door
van een bebroed ei gelijken.
Opmerking: Uit de vele hier gevormde woorden blijkt, dat de Afrikaner in den
regel wel plat en onpoëtisch, doch daarentegen ook scherpzinnig, en juist en
geestig van opvatting is.
Aardig of Arig, vreemd, raar (steeds in ongunstigen zin, behalve in de
Transvaal). Denzelfden zin heeft dit woord in 't N. Brab. O.V., I, 4.
Aasvoo'l, aasvogel. Z. gier.
Abba of abbe, een kind op den rug dragen. Van 't Hott. abba of awa.
Abbliewi, wat belieft u? Door aphaeresis en assim. uit den Ned. bastaardvorm
watblievie ontstaan.
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Achter, in: hij is - hom in (hij is hem achteraan of -na) wordt verkeerdelijk met
in plaats van met aan verbonden.
Achterkant wordt als vz. gebruikt, bv. achterkant di Pêrl (Paarl).
Abdolkata, of abdolkater, een spel.
Achte(r)loosig, achteloos, onachtzaam. Z. dooierig.
Achteropskop, achteruitslaan (van trekdieren); ook fig. van een ongezeglijk
kind gebezigd.
Opmerking: De infinitiefsuitgang en der ww is behoudens een paar
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uitzonderingen geheel verdwenen (Z. dolle).
Achteros, een os die tot 't achterste paar van een span (voce) behoort. Di
achteros kom ook in di kraal (bijna 't Ned: lest best).
Achteruit wordt verkeerdelijk voor ten achteren gebruikt in: Di kind is banje
achteruit, Dat kind is zeer achterlijk. Ook bezigt men achteruitstaan in een zin
als: De gemeente van A. heeft nooit achteruitgestaan in enz., in plaats van: De
gem. is nooit achtergebleven, of achterlijk geweest, in enz. Beide uitdrukkingen
zijn letterlijke vertalingen van het Eng. backward en to stand back.
Achtig. Deze uitgang wordt verkeerdelijk steeds met den klemtoon uitgesproken.
Zoo zegt men stormáchtig, ree'náchtig, enz., in plaats van stórmachtig,
régenachtig, enz. In 't Ned. heeft deze uitgang alleen den klemtoon, als hij
dezelfde beteek. heeft als haftig = hebbende, en dus 't volle bezit aanduidt van
datgene wat in 't eerste lid der samenstelling genoemd wordt, bv. waaráchtig,
woonáchtig, twijfeláchtig, en nog een paar, waarbij de uitspraak wankelt, als:
reusachtig, krampachtig, enz. In alle woorden, waarin achtig verwant is aan 't
Du. icht en een zweem v. gelijkheid of een geneigdheid beteekent, heeft 't
voorafgaande stamwoord den klemtoon; bv. ólieachtig, bérgachtig, zwártachtig,
schríkachtig.
Adoons, bijnaam van den baviaan; ook Kees en Jonas genoemd.
Afdraa'nd of afdraa'ns, afdragend, afhellend (van een weg); ook fig. voor:
gemakkelijk; even eigenaardig Afrikaansch als de uitdrukking: vóór den wind,
echt Holl. is, daar 't eerste aan 't bergachtig Kaapland, 't laatste aan 't waterachtig
Nederland zijn ontstaan dankt. Zelfs heeft men er een znw. afdraa'n of afdraa'nte
van gemaakt en spreekt dus van een steile afdraa'nte in 'n pad. cf. opdraa'n.
Afgedanks, bijw. van graad; ook bvnw. in: afgedankste kind (ondeugende
schelm), dat ook schertsend wordt gebezigd. Zoo hoort men ook verflakste
(kind), waarschijnlijk een verzachting van vervloekt.
Afgee', afgeven, verliezen (door den dood). Elliptische uitdrukking voor: aan
God afgeven.
Afjak, 't Ned. afjacht, norsch en bits bescheid, heeft hier meer den zin van: een
bok (schieten), of een blauwtje (loopen). Hij het 'n ----- gekrij, zegt men van
een verklikker of aanbrenger, die geen gehoor heeft gevonden; van iemand, die
een ongepaste aanmerking maakt en daarover op zijn plaats gezet wordt; en van
een minnaar, wiens aanzoek is afgewezen.
Afneem, afnemen, portretteeren. Ook in Friesland gebruikelijk. Afnemen =
afdekken (de tafel) is ook gewestelijk Nederlandsch.
Afrikaansskaap, naam van een schaapsoort, die zich door een grooten, platten
vetstaart onderscheidt, welke tot vijf Eng. ponden zwaar wordt.
Afrikaner (soms -kaander), de naam, dien men iederen in Z. Afrika geboren
blanke geeft. Kapenaar beteekent hier alleen inwoner van de Kaapstad en niet,
als in Ned., bewoner van Z. Afrika.
Afsien, letterlijke vertaling van 't Eng. to see off, voor: iemand wegbrengen, of
uitgeleide doen.
Afslach, afslachten, villen (v. dieren).
Aftrek, afschuiven (v. een raam), ook afhalen of afdraden van boonen.
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Aftui', ook uittui', uitspannen; waarsch. een zeemansterm. Uitspan(nen) wordt
echter ook gebruikt. Z. uitspanplek.
Afval, de kop en pooten van een schaap, waarvan men een bijzonder gerecht
maakt.
Afvat, afneem (met list of geweld). cf. vat.
Aja, kindermeid, min (cf. memme en nenna). Dit woord komt ook in 't
Portugeesch voor en stamt wellicht uit Indië. C.M.M., 1880.
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Akkelpienies komt voor in: hij gooi sen ----- daar (hij gaat daar vrijen). De
afleiding van dit woord is mij duister.
Opmerking: Het is voor de hand liggend, dat er in een land, waar de strijd om
't bestaan niet groot is, waar gevolglijk de levenswijze tamelijk weelderig en de
hartstochten vrij sterk zijn, en waar ook huwelijken tusschen jongelieden van
16 tot 20 jaar niet tot de zeldzaamheden behooren, een woord als vrijen vele
synoniemen heeft. Zoo hoort men nog: - hij lê(g) an en hij loer daar
(uitdrukkingen ontleend aan de jacht); hij draai (zooals een aasvogel boven zijn
prooi); hij gooi skaapoochies (verliefde blikken); hij gooi spierings en vang
kabbeljou ('t Ned. spreekwoord enigszins gewijzigd); hij soek perde, osse (als
't ware!); hij trap voetpad (baant zich zelf een voetpad door 't veld, om langs
een omweg ongezien de woning zijner beminde te bereiken); hij rij daar (wegens
de groote afstanden - de gemeente van een enkelen predikant, die van Calvinia
bv., is grooter dan heel Nederland! - worden alle bezoeken, dus ook van vrijers,
te paard of per kar afgelegd. Een voet-reiziger wordt met achterdocht aangezien
en noode ontvangen.); hij wil pa sê (hij zoekt een schoonpapa. - Een aardige,
naïeve uitdrukking!); hij doring daar (cf. doring); hij maak sij rolplek daar.
(Een uitdrukking waarsch. aan 't wild ontleend, dat zijn geliefkoosde plekken
heeft, waar 't zich komt koesteren en in 't zand rollen.)
Akker, aker, eikel. Akkerboom, eik. Oudemans geeft wel akerboom, doch
nergens heb ik dit woord met een korte a gevonden.
Akkerdis, hagedis. Kiliaan geeft 't woord aketisse als Vlaamsch, en, als de
spraakmakende gemeente alhier niet zelf 't woord naar haar eigen idee gewijzigd
heeft, schijnt akkerdís daarvan, misschien onder den invloed van 't Noordbrab.
erdís (O.V., I., 4) af te stammen.
Akkertji, tuin- of bloembed.
Akke(r)wani, een soort van biesgewas met vele draadvormige wortels, welke
gebruikt worden om wollen stoffen te beveiligen tegen de mot - die P.K. m.i.
eerder dan de vliegen onder ‘de drie algemene plagen, te weten, de vloojen, de
vliegen, en den wind, welke als zij 'er niet waren, deze plaats (de Kaap) een der
gelukkigste heten konde’ had behooren te noemen. Men noemt deze plant ook
motworteltjies, mottekruid, of, dichterlijker nog, vrouwhaar.
Aks, verbastering van achste (van een Eng. duim).
Al wordt in korte zinnen op 't eind van den zin herhaald: ek is al moeg al.
Volgens P. (Z.A. Tijdschrift, Sept. 1879) heeft dit ook in sommige deelen van
Ned. plaats.
(A)laksa of laksel, vermicelli. Kan dit woord verwant zijn aan laksman (voce)?
Z. ook snijsel.
Albaster, knikker, onverschillig van welke stof. Albast is eigenlijk een soort
van fijne gips (Eng. Plaster of Paris).
Alhoewel, vw., bijna uitsluitend gebezigd voor: hoewel, ofschoon, schoon.
Al-honderd-en-tien, 't zelfde als maskie (voce), desniettemin, al is dit ook zoo.
Alkant, niet onaardig gebruikt in: ek is alkant selfkant (ik ben van alle markten
thuis).
Opmerking: Het is algemeen bekend, dat vooral bij 't jongere geslacht bijna alle
sterke werkwoorden zwak vervoegd worden, en ook 't personenonderscheid
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geheel is weggevallen, zoodat men zegt: ek, jij, hij, ons, julle, hulle is, het, gaat
(gaan), enz. Zie verder over 't werkwoord onder was.
Allah, tw. als uitroep van verwondering, enz. De Maleische (Turksche) benaming
van 't Opperwezen.
Allemensig, uitroep van verwondering, ontstaan uit: alle menschen! gelijk
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men ook nog in gelijken zin alle wereld, alle krach, alle mach gebruikt. Voor
't laatste hoort men ook de verbloemde vormen: allematjies en allemopstiks.
Almal, allemaal, allen. Dit laatste wordt in 't dagelijksch leven niet gebruikt.
Zoo ook in 't Amst. O.V. II, 2.
Almeleewe, al mijn leven, steeds, altijd: ons se(g) almeleewe so, dat zeggen
wij altijd.
Als, alles (ook in 't Hollandsch der 17e eeuw, bij Bredero); ook alsem.
Altemet(s) of altemetters, nu en dan, somtijds; misschien. Altemet(s) hoort
men ook in Ned. - cf. dalk.
Ambraal, zwak, ziekelijk.
Amme(l)skie, ofschoon, hoewel. Door assim. verbasterd uit al-meskie of
al-maskie (Z. maskie.)
Amper wordt alleen in den zin van bijna, niet in dien van nauwelijks gebruikt,
zooals in Holland. Van 't Maleische ampir (bijna). C.M.M. Men zegt ook
ampertjies.
Andach, huisgodsdienstoefening. Mogelijk door de Du. zendelingen van 't Du.:
seine Andacht halten = zijne gebeden doen, zijn godsdienst waarnemen. Bij
oude schrijvers (o.a. Hooft) komt echter aandacht soms in den zin van devotie
voor. Z. Jag. Arch. I.
Opmerking: Evenals in vele Hollandsche dialecten valt de slot-t, vooral na een
anderen medeklinker, geregeld weg. Cf. afslach, boch, ni, enz.
Ander heeft den zin van nog een in: sal jij 'n ander koppi thee? (wil u nog een
kopje thee?). Dit voor den Nederlander zonderling gebruik van ander komt
natuurlijk van 't Eng. another.
Andoeli, 't Ned. rolpens (Z.A. Tijdschrift, Feb. 1879), van 't Fransche andouille
(worst), en dit weer van 't Lat. inductilis, eig. de darm waarin gehakt vleesch
gedaan (inductus) is.
And're, in: di and're dag (vóór een dag of wat, onlangs), is ook wel 't Eng.
other (cf. the other day) of 't Fransche autre (l'autre jour). Di andre week voor:
de volgende week, schijnt uit 't Amst. afkomstig (O.V. II., 2). Misschien is ook
dit geheele eigenaardige gebruik van ander wel oorspronkelijk Amsterdamsch.
Angaan, voortgaan; voortgang, vordering maken. In 't hedendaagsch Ned. wordt
aangaan niet meer in dezen zin gebruikt; doch bij oude schrijvers (o.a. Cats)
komt 't nog als zoodanig voor. 't Is dus niet, zooals men wel meent, een
Anglicisme (to go on).
Anker, rank, scheut van een aardbeiplant, enz.
Anloop, iemand bij den neus nemen, bedriegen. In de 17de eeuw beteekende
aanloopen aanvallen, en misschien is hieruit de beteekenis van bedriegen
ontstaan.
Anni, Antje.
Opmerking: Ten einde een getrouwde vrouw met juistheid aan te duiden, voegt
men achter haar naam den voornaam van haar man; dus: Anni Hans, Krissi
Thijs, enz. Omgekeerd voegt men ook achter den mannennaam den naam der
vrouw, b.v. Willem Hessi, Pieter Engela, enz. Ook noemt men dikwijls een
gekleurden bediende naar den baas, bij wien hij opgegroeid is en lang gediend
heeft, b.v. Koos Theron, Isak Van Dam, enz.
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Anraap (waarsch. verbasterd van aanraken), ruw pleisteren, een muur met een
dunne laag kalk bedekken, zonder die glad te strijken.
Anstellings, allerlei voorwendsels, grillen; 't Plat-Hollandsche foefjes, cf.
complimentjies, kriewels, krulle.
Antimacasser, gehaakt of gewerkt kleedje, dat men over den rug van
leuningstoelen werpt. Anti = tegen (Macassar = soort van olie (naar een eiland
van dien naam in O. Indië); dus eig. een doek, die 't stoelbekleedsel tegen
haarolie beschermt. Ook in Nederland algemeen bekend, hoewel geen
woordenboek 't noemt.
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Antrek, aankleeden. Aantrekken gebruikt men ook in Groningen en N. Brabant.
O.V., I., 4.
Appelkoos, algemeene uitspraak voor abrikoos.
Appeltjies-der-liefde, naam van een struik (Licopersicum esculentum), welks
talrijke en door de Afrikaners zeer gezochte vruchten 't voorkomen hebben van
een taartvormig, vliezig doosje (ongeveer een kub. Eng. duim groot), waarbinnen
't eetbare besje zich bevindt. 't Woord moet een vertaling zijn van 't Fr. pomme
d'amour, waarmee 't echter geen overeenkomst heeft. - De genitief in dit woord
klinkt zonderling in den mond van den Afrikaner, die anders geen genitief kent.
Arikreukel, alikreukel, alikruik, een welbekende zeeslak.
Armbus. Hij wil ook 'n stuiwer in di ----- gooi = hij wil ook een duit in 't zakje
gooien.
Arrie, tusschenwerpsel om be- of verwondering uit te drukken, 't Nederl. hè!
As, asch. Hij slaat sen hand in di as = zijn meisje is hem door een ander
weggekaapt. Van dien ander zegt men ook ten opzichte van den eerste: hij het
sen hand weggeslaan.
Asgat of askat zegt men spelend tot of van een klein kind; waarschijnlijk om
't rondkruipen op den vloer en in de asch. Bij Hooft heeft ascat denzelfden zin.
Z. De Groot, enz., 4de druk, p. 46.
Asijnbottel of Asijnvat noemt men iemand, di in 't Plat-Hollandsch zuurmuil
of - smoel heet.
Askoek-slaan, soort van dans der Hottentotten, waarbij zij de hielen tegen
elkaar slaan, hetwelk een geluid veroorzaakt, dat doet denken aan 't tegen elkaar
kloppen van koeken die in de asch gebakken zijn.
Atjar, zuur, d.i. vruchten of groenten in azijn ingelegd. Een Indisch woord, bij
Nieuhof aetsjaer genoemd.
Atsjókka, artisjok, een welbekend gewas.

B
Baatji, jas, paletot; ook lijf van een tabbertji (japon). Rooibaaitjies, de gewone
naam voor Engelsche soldaten. - In Holland is dit woord ook bekend, doch
minder algemeen, behalve in de uitdrukking: op zijn baatje krijgen. Volgens
Oud. Mag. komt dit woord van 't Mal. bâdjoe.
Baar, ongeleerd, ongeoefend (van menschen en trekdieren); een woord uit de
dagen der O.I. Comp., toen de oudgedienden oorlammen (oranglami = oude
personen) en de rekruten baren (orang-baru = nieuwe personen) heetten. In
Indië schijnt dit woord in den zin van den studententerm groen gebruikt te
worden, en zoo ook aan de Militaire Academie te Breda. Ook in de zeemanstaal
beteekent het nieuweling. O.V., I, 1.
Baar, soort van zeevisch.
Babiaanbout, letterlijk: dijbeen van een baviaan, doch figuurlijk voor een
ouderwetsch roer, waarvan de kolf eenigszins daarop gelijkt. Voor baviaan zegt
men ook bobbiaan.
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Babbiaangalop, Z. hondedraffi.
Babbiaantjies, een soort van wilde tulp, dus genoemd omdat de bollen daarvan
een geliefkoosd voedsel der bavianen zijn. - Dat de baviaan hier inheemsch is,
blijkt verder nog uit: Daar is 'n babbiaan, of de b----- het daar 'n kind gebreng
(cf. het volksgeloof omtrent gelijke dienstvaardigheid van den ooievaar in
Nederland); hou jou bek, jou babbiaan, d.i. zwijg, jij bent nog te jong om mee
te praten.
Bak, komt voor in: morre bak ons koek (met Sint Juttemis, als de kalvers op 't
ijs dansen, dus: nooit), waarvoor men ook zegt: morre achter di koffikan; as di
perde horings krij; as di hengs veul; as di uil preek; as di katte vergad'ring hou;
of kort af: morre, hôr! Hij bak en brouw soo's hij wil = hij handelt naar willekeur.
Baken, grenspaal of -teeken (als in 't Ned.), komt eigenaardig voor in:
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Hij het vandaag 'n - gesteek, hij is vandaag van 't paard gevallen, waarvoor men
ook iets minder fijn zegt: hij het grond gevreet, en di hengs het geveul; uit welke
uitdrukkingen blijkt, hoe de rijkunst hier in eere wordt ehouden.
Baker, als oppaster eener kraamvrouw door ou'memme of 't Eng. nurse
vervangen, doch nog overig in: jij is kort gebakerd, of gebakend, d.i. licht
geraakt.
Opmerking: Gebakend bewijst, dat de spraakmakende gemeente de
etymologische beteekenis van 't woord niet meer verstaat en reeds op weg is, 't
op een meer bekende leest (baken = landpaal) te schoeien.
Bakkies, bakkes, bakhuis, gezicht, ook: mombakkes. Jij moet ander bakkies
ver jou opset, zegt men ten antwoord op een bedreiging van een, die een ander
wil slaan. In gelijke beteekenis zegt men ook: ek is ouwer as twaalf (Z. twaalf);
Jij mo(e)t banje brood vreet moet (met) die gesich.
Bakklei, 't Plat-Hollandsch bakkeleien. 't Mal. bakelahi = vechten, duelleeren
(Multatuli en C.M.M.). Oud. Mag. noemt 't Mal. bakkelajoe. Bakkleislag,
vechtpartij.
Balderja(n), soort van kruizemunt. Waarsch. van 't Du. Baldrian = valeriaan.
Balhoorig, eigenzinnig; dus een die bal (slecht) naar anderen hoort. 't Ned.
baloorig bet. verdoofd door geraas; in een kwade, ontevreden luim.
Bali, ton, kuip; b.v. vleesbali, trapbali (bij 't wijnpersen gebruikt.) Komt dit
woord uit de Sak. prov., of is 't een zeeterm, door de tot vrije burgers bevorderde
matrozen en soldaten der O.I. Comp. hier ingevoerd? Janbali, scheldnaam.
Baljaar, luidruchtig spelen, ravotten, tieren. Dit woord is ook aan de Zaan
(Noord-Holl.) bekend. Zie N.Z., III, 301. Volgens C.M.M. van 't Port. bailar,
dansen.
Baljuw wordt nog gebruikt in den zin van: openbare aanklager, de vroegere
fiskaal.
Balkrans, een jongensspel, waarbij men, in een krans (kring) staande, elkander
den bal toewerpt. Wanneer daarbij de een den ander op den rug draagt, heet het
spel, heel puntig en aardig, balruiter.
Ballasmandji, een mand, die ongeveer een derde mud inhoudt en in de streken
nabij Den Haag en Leiden bostelmand heet. Is dit ook een scheepswoord?
Bandiet, tot harden arbeid veroordeelde misdadiger.
Opmerking: Daar vooral in dorpen en binnenlandsche steden deze harde arbeid
hoofdzakelijk in het onderhouden van straten en wegen bestaat, is de uitdrukking:
harde pad krij (krijgen) synoniem geworden met: tot tuchthuisstraf veroordeeld
worden. In de Holl. vertaling van Peter Kolbe komt dit woord reeds in denzelfden
zin voor; doch vanwaar 't als zoodanig is ingevoerd, is mij onbekend.
Bándom, 't Holl. lakenbont, van een rund gezegd, dat als 't ware een wit laken
(band) om 't lijf heeft. Naar de hoofdkleur noemt men zulke dieren ook wel:
rooilap, swartlap, enz. Bándom heet ook een geweerkogel, waarom een groef
loopt.
Opmerking: Dit woord, als vele andere, toont, hoe 't K.H. niettegenstaande zijn
hyper-analytischen aard, toch nog de gemakkelijkheid van het Hollandsch bezit
- zoo 't dit hierin zelfs niet overtreft - tot 't vormen van samenstellingen. cf.
bildruk, binnenaad-veldskoen, moederskep-oppies, staatmaker, enz., enz.
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Banje, bajang, baing, veel, zeer. Dit is waarsch. 't Indische banjak (veel) en
niet 't Fransche bien, door de Hugenoten nagelaten, zooals ik vroeger meende.
- Men vindt hier nog een aantal Indische woorden, doch bijna geen spoor meer
van 't Fransch. Zie ook C.M.M. Banja wordt ook als bvnw. gebruikt in den zin
van fluks,
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flink, degelijk, bv. 'n banja perd, 'n banja kerel.
Bank, steile oever eener rivier, waar 't zand is weggeslagen. Ook zandbank. In
de eerste beteekenis moet 't van 't Eng. bank (oever) afkomen. In 't
Oud-Hollandsch is 't mij althans niet bekend.
Banketji, suikerwerk, naar gelang der grootte enigszins beantwoordende aan
de Holl. muisjes of bruidsuikers. 't Ned. banket bet. gebak of gastmaal en komt
door 't Fr. banquet van 't It. banchetto; dit laatste van banco ('t bij elkaar zitten
op banken, een smulpartij houden), hetwelk op zijn beurt weer afgeleid is van
't Oud-Du. banc, ons bank. Dit woord heeft dus een soortgelijke geschiedenis
als 't Eng. dish (gerecht), verwant aan ons disch (tafel).
Basaar of besaar, openbare uitstalling en verkooping, meestal in de vrije lucht,
van alle mogelijke voorwerpen, die tot een liefdadig doel zijn bijééngebracht.
Basboom, struikgewas, welks bast tot looien gebruikt wordt. Voor hetzelfde
doel gebruikt men ook de wortels van sommige wilde planten (elandswortel,
enz.).
Basi (eig. baasje), naam dien de kleurlingen den oudsten zoon des huizes geven,
of ook wel beleefdheidshalve aan elken blanke, dien zij groeten. Een gelijk
gebruik maakt men in Noordbrab. van baaske. Z. Hoeufft.
Batavische of Bosmanssteenen noemt men de groote roode of blauwe
vloertegels die men nog hier en daar in huizen en op stoepen vindt.
Be. Dit voorvoegsel wordt, evenals ge, bij 't zingen van psalmen en gezangen
alleronstichtelijkst uitgerekt tot beee, inzonderheid in de kerken der kleurlingen.
Vindt men ergens in Nederland hetzelfde, of is 't hier door invloed der Duitsche
zendelingen ontstaan?
Bedle'r of bedle'nd, bedlegerig, bedliggend.
Bedra(g)en, bedrag. Waarschijnlijk door verwarring met ten bedrage ontstaan.
Z. Changuion.
Been. Ik sel jou net nou beene maak, sterke bedreiging voor: ik zal je fijn, of
dood, slaan.
Bees(t), uitsluitend voor rund gebruikt. Beestevleesch. Z. vee.
Begeerlik, begeerig. Ook Kiliaan maakt geen onderscheid tusschen begeerig
en begeerlijk.
Beginsel, begin. Zoo ook bij Kiliaan. Ook bij Oudemans komt in een aanhaling
uit Hugo de Groot beginsel = begin voor.
Begos(t), begon. Nog door oude menschen gebruikt. Zie N.B. op was.
Begraafniskoek, bizondere soort van koek.
Begraafnisrijs, met 't eene of andere gele poeder toebereide rijst.
Opmerking: Beide woorden dagteekenen uit den tijd, toen men nog
begrafenismaaltijden had, die thans in de meer bevolkte streken zijn afgeschaft.
Behaai, drukte, lawaai. Waarschijnlijk hetzelfde als boha of boeha en dus van
't Mal. bohea = Kaaiman.
N.B. - Door het geroep van ‘Bohea! Bohea!’ waarschuwen de Javanen hen, die
zich op de modderbank van Batavia willen baden, waar niet zelden Kaaimans
gevonden worden. V.D.
Beker, algemeene benaming voor kan, b.v. melkbeker, enz.
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Bek-lek in: hij beklek en stertwaai, maar dis verniet, zegt men van iemand die
vergeefsche moeite doet om iets (soms ook een meisje) te verkrijgen. Deze
uitdrukking is natuurlijk aan den hond ontleend.
Beknop(t), soms verkeerdelijk voor bekrompen gebruikt. Beknopt bet. in een
klein bestek (ruimte) samengevat.
Bekwaam, geschikt; ook eetbaar, rijp. Di kool is nog ni ----- ni: de kool is nog
niet goed, uitgegroeid, volwassen. Een soortgelijken zin schijnt 't in de Ned.
Bet. te hebben. O.V., II, 2.
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Bel, verkeerdelijk ook gebruikt voor lel, een belvormig verlengsel van de huid
aan den hals der geiten. In 't spreekwoord: Hij het di klok hoor lui, en hij weet
ni waar di bel hang ni, gebruikt men verkeerdelijk bel voor klepel, een bewijs
dat men 't laatste woord niet meer kent en van 't eerste slechts een onjuist begrip
heeft.
Bename, voornamelijk. Ook in de Saks. prov. bekend. Z. Hoeufft en O.V., I,
2.
Bêrre, bergen; ook bewaren, inzonderheid ook van spijzen (b.v. voor iemand
die niet bij 't maal kan tegenwoordig zijn).
Besigheid, zaak, affaire. Waarsch. door 't Eng. business.
Bestakel, iets wonderlijks, zonderlings, enz.: verbastering van spectakel,
schouwspel.
Bestroentji, dun overjurkje, of alles bedekkend schortje voor kleine jongens.
Waarschijnlijk van boezeroen (matrozenkiel). Dit boezeroen schijnt verwant
aan buis (jasje of baatje).
Betaal, in: 't betaal ni, enz. ('t loont de moeite niet), een al te dikwijls gebezigde
uitdrukking voor alles wat geen onmiddellijk voordeel oplevert. 't Eng. it does
not pay.
Betakel wordt evenals takel in den zin van 't Ned. toetakelen (afranselen, enz.)
gebruikt. Beide zijn echter zeemanstermen.
Betrek, 't wild bekruipen; fig. iemand bedriegen. Ook in de laatste beteekenis,
helaas! van algemeen gebruik. Synoniemen voor de tweede beteekenis zijn:
vastrek, toetrek, verneuk, kul, fop, in di nek kijk.
Beu'l, beugel, b.v. stiebeu'l (stijgbeugel). Beul, scherprechter, is hier niet bekend.
Z. Laksman.
Beur komt alleen voor in opebeur, b.v. 'n deur (een deur met geweld openen),
en hij beur om los te kom (wringt en worstelt om los te komen). Voor opbeuren,
oprapen gebruikt men alleen optel. Heeft beuren ergens in Nederland
eerstgenoemden zin?
Bewertjies, bevertjes, een soort van trilgras.
Bid, ironisch voor vloeken gebruikt, b.v. hij kan goed bid. Zoo ook zegt men:
ek sel jou see'n (zegenen); ek sel jou prijs; ek sel ver jou ook 'n klip uit di pad
rol, terwijl men 't omgekeerde bedoelt.
Biebies (in de kindertaal), ongedierte op 't hoofd.
Bieki (gew.), bietji, beetje. Dit woord moet uit de Sak. prov. stammen.
Biesroei, een op helm gelijkend gewas.
Biessiespol, een woord dat men van of tot een schoon meisje bezigt. Op gelijke
wijze zegt men ook: doringlat (doorntak), takselat (voce), koeliejou-ghon (ghon
is knikker; doch wat beteekent de rest?), mieliblaar. De zin dier woorden is
moeielijk te verstaan. Biessies beteekent letterlijk een pol (zode) biezen of gras,
doch pol is ook een ontuchtig persoon. Wat is hier de ware afleiding?
Bietje, beetje, een weinig. (N.B. ee wordt door Engelschen invloed in vele
woorden als ie uitgesproken, of 't komt uit 't Brabantsch. Z. Hoeufft). Men
gebruikt 't ook in den zin van 't Hollandsch even met de beteekenis van asjeblieft!
Roep 'n bietji ver hom (roep hem even, asjeblieft). Z. wach'nbietji.
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Bietji - bietji, bij beetjes, een weinig te gelijk, zooals 't Fransche petit à petit.
N.B. De verdubbeling van een woord komt hier, evenals in 't Javaansch, dikwijls
voor (b.v. in Multatuli's Max Havelaar). Ze dient om een woord meer kracht of
levendigheid bij te zetten en is dus een kinderlijke poging om, bij een beperkten
woordenschat, de bijw. van graad en andere bijw. te vervangen. Zoo heeft men
nog loop - loop (loop snel), gou - gou (zeer snel), tok-tokki, in een kinderspelletje,
waarbij men op de deur kloppende zegt: tottokki! wie is daar? - Antji di
toowenaar!
Bij di huis bezigt men voor: te huis, of t'huis.
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Bijkom, vinden, krijgen, 't iemand betaald zetten: ek sel ver jou bijkom (ik zal
jou krijgen). Volgens Van Dale ook in Ned. gebruikelijk, doch zeker alleen
gewestelijk.
Bijwerk (soms bijwerg uitgesproken), maagdenwas (Eng. propolis), noemt men
de pikachtige stof die door de bijen gebruikt wordt om openingen in hun korf
of verblijfplaats geheel of gedeeltelijk dicht te maken en zoo tegen 't weder en
ongedierte te beschermen. De kinderen spelen of doen er kattekwaad mee.
Bildruk, bijzondere wijze van spitten (voornamelijk van den wingerd). Men
onderscheidt: bildruk, spitten, waarbij men met de dij (bil) de graaf (spa) in den
grond drukt; voettrap, waarbij dit met den voet geschiedt, zooals in Ned.; en
kapspit, waarbij men niet drukt, maar met een bovesanse (eigenlijk
bovenshandsche - Van Dale geeft dit woord niet) beweging de graaf in den
grond kapt of steekt.
Binnemeid, kamer- huis- of tweede meid.
Binnenaadveldskoen, een voor veldarbeid bestemde schoen van ruw, sterk
leder, waarvan de naad niet, zooals bij den gewonen veldskoen, buiten maar
binnen zit.
Blaasbalk voor blaasbalg; ook gewestelijk Hollandsch.
Blaasóp, zeer juiste benaming van een eigenaardig zeevischje, de diodon
antennatus, waarvan eene belangrijke beschrijving gegeven wordt in Darwin's
‘Voyage of the Beagle.’
Blaker komt voor in: blaker hom weg = schiet hem (den knikker) weg.
Waarschijnlijk van blakeren = afvuren, schieten.
Blas, geelbleek, kleur van iemand van gemengd bloed, doch nagenoeg blank.
In Overijsel bet. blas bleek.
Blatjang, dikke saus of toekruid bij vleeschspijzen, samengesteld uit rissies
(Spaansche peper), gedroogde abrikozen, enz., alles in azijn.
Blatsak, schouder(blad)zak, waarin men op de jacht de noodige mondbehoeften
meedraagt.
Blesmol, naam van een kruidenetenden mol, tot de order der knaagdieren
behoorende en dus genoemd naar de witte vlek voor op den kop. Een soortgelijk
dier, de Tucutuco of Ctenomys Brasiliensis vindt men ook in Zuid-Amerika;
doch ik heb nooit gehoord, dat de Zuid-Afr. blesmol eenig geluid maakt, zooals
de laatste. Cf. Kolmol.
Blij', blijven, wonen. Cf. Fr. rester, demeurer, en 't Eng. to stay. Laat maar blij,
laat maar rusten, staan; 't hoeft niet meer.
Blik, in de spreektaal voor geld gebruikt, zooals ook pitjies en geelvinke (b.v.
hij waai geelvinke). Voor: hij is rijk, hoort men ook: sen sak is diep.
Blikhuis, huis van gegalvanizeerd ijzer, vooral op de Velden (Diamant- en
Goudvelden) algemeen.
Bliknêrs, blikaars, blikgat.
Opmerking: Dit laatste woord wordt niet alleen hier nooit gebruikt, maar heeft
zelfs voor Kaapsche ooren een klank gelijkstaande met dien van 't woord aars
voor een niet al te grof Ned. oor, terwijl men in bliknêrs niets stuitends schijnt
te vinden. Naast nêrs bestaan hier nog de gewijzigde vorm maars (m', me of
mijn aars?) en 't oorspronkelijke aars. In fatsoenlijk gezelschap worden deze
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woorden echter evenmin gebruikt als in Ned. Blik in bliknêrs is verwant aan 't
Eng. black, zwart.
Blikoor, bijnaam van den Transvaler, dien men ook Vaalpens, Riemlander, of
Woltoon noemt. Dit laatste van 't intrappen van de schapenwol in baalzakken.
Blindemol, een soort van insektenetenden mol, veel gelijkende op den Ned. Blindemolletji, een kinderspel; eigenaardige wijziging van de Ned. benaming
blindemannetje, zinspelende op den bovengenoemden blindemol.
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Blits, bliksem. N. Brab. blitsem (O.V., I. 4); Du. Blitz.
Bloedlaat, aderlaten.
Opmerking: Dit is een van die woorden die op den eersten blik uit 't Eng. vertaald
schijnen, doch die werkelijk Oud-Hollandsch zijn en hier in dezen uithoek
bewaard bleven, terwijl ze in Ned. zelf geheel of gedeeltelijk in vergetelheid
geraakten. In 't O.H. vindt men bloet laeten of ook bloetlaten.
Bloedweinig, zeer weinig.
Blom, bloem. Ook Amst. en gewest. Holl. O.V., II. 2. Blommetji, blomkool,
enz.
Bloo(t)sperd, zonder zaal te paard.
Opmerking: Terwijl de eind-s van dit woord met alle herinnering aan, of begrip
van, een genitief is verloren gegaan, is de s in 't midden bewaard gebleven, waar
zij meer als verbindingsletter dient; gelijk zij waarschijnlijk om dezelfde reden
en op grond van valsche analogie in 't midden van andere woorden is
ingeschoven. Zoo zegt men: dikswel voor dikwijls, veelsgeluk voor veel geluks,
tee'nswoordig voor tegenwoordig (ook in Holland), verjaarsdag voor verjaardag,
werksman voor werkman, enz. Op dezelfde leest heeft men ook geschoeid
Bloo(t)svoet, blootsvoets.
Bloubaard, een soort van hagedis.
Blouboontjies, geweerkogels. Blauwe boon voor kogel hoort men ook in Ned.
Blus, in: sijn blus was amper uit (hij was bijna dood). Wel heeft men in 't Ned.
blut en blutsch met de beteekenis van alles verloren hebbende, doch geen oud
of nieuw Woordenboek, mij bekend, geeft eenige opheldering voor dit zonderling
gebruik van 't woord. 't Is ook niet waarschijnlijk, dat 't uit 't Engelsch bliss =
geluk (i = u) ontstaan zou zijn.
Boch, ruigte, biezen en alles wat men in een kraal of hok gebruiken kan om
daarop 't vee te laten slapen en om tevens mest te verkrijgen. Ook schertsend
of scheldend van of tot een persoon gebezigd, wiens handen tot het een of ander
verkeerd staan. In Holland wordt 't in dezen zin wel collectief, maar niet
persoonlijk gebruikt. In 't Ned. Bet. bet. bocht onkruid. O.V., II. 2.
Boebooti, fijn gehakt vleesch met kerriepoeder toebereid en gebraden. Van 't
Mal. boemboe = toebereid kerriepoeder. C.M.M.
Boecho, een wild kruid, waaraan geneeskundige eigenschappen worden
toegeschreven. P.K. kende 't reeds als buchu.
Boeglam, doodmoe, zeer vermoeid. Oudemans verklaart 't, onder boech, als
borst van een paard, en dus zou boeglam, zooveel als borstlam, d.i. ademloos,
beteekenen, tenzij er (Z. Chang.) een oud woord boeg = schouder (Duitsch Bug)
bestaan hebbe, zoodat 't dan schouderlam beteekent.
Boer. Het woord boer bet. aan de Kaap niet juist 'tzelfde als in Ned. Ofschoon
ook in Ned. de weldenkende den boerenstand even hoog schat als elke andere
maatschappelijke betrekking, hecht men toch over 't algemeen aan 't begrip van
boer 't denkbeeld van mindere beschaving en fijnheid van manieren, en is er
ook in 't uiterlijke steeds iets dat in dit opzicht terstond den boer doet kennen.
Ditzelfde geldt niet van de Kaapsche boeren, althans niet van 't gros, zooals ik
ze ken. Voor de meesten zou de naam heereboer dan ook beter passen. Er is nl.
in 't wezen, 't voorkomen en de manieren van de meesten iets vrijs, onbevangens,
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gemakkelijks, iets dat den meester aantoont, en men kan terstond zien, dat de
boeren hier onder een helderder hemel en vrijer omstandigheden zijn opgegroeid
dan in Nederland.
Boereboontjies, groote, platte of Roomsche boonen, ook platte Peters genoemd.
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Opmerking verdient in 't K.H. 't veelvuldig gebruik van verkleinwoorden. Cf.
kanijntji, mossi, enz.
Boesman, gewone benaming voor, en verbastering van Boschjesman.
Boeta, ook boeti, boetji of boetjan, naam dien de leden van een gezin aan den
oudsten en soms ook aan den geliefkoosden zoon des huizes geven, waarsch.
verbasterd uit broertje, gelijk sussi, zooals de oudste dochter heet, uit zusje.
Boetebossi, of pinoti-bossi, eigenlijk de Xanthium spinosum of kliskruid, welke
laatste naam weinig gebruikt wordt. Den eersten naam heeft men dit gewas heel
aardig gegeven wegens de boete, die op de nietuitroeiing van dit voor de
wolzuiveringmachines zoo nadeelige kruid gesteld is.
Boetse, schoenen, van 't Eng. boots (alleen in de Oostelijke Provincie
gebruikelijk).
Bof, tw., bij een kinderspel gebruikt, dat degene uitroept die de anderen naloopen
(krijgen) moet, zoodra hij er een raakt. 't Holl. jij ben 'em! Boffen bet. slaan,
dus bof slag. 't Spel zelf heet ook bof, of boffi speul. Ook de afgemerkte plaats,
waar men voor den bof van den nalooper veilig is, heet bof (in Holl. honk). In
de laatste beteekenis hangt 't woord misschien samen met bocht, een afgesloten
ruimte. Voor dit bof hoort men ook vrijplaa(t)s.
Bok, gemeenslachtige benaming voor de diersoort geit. Men spreekt dus van
bokke- en niet geitemelk (!). Bok is ook de algemeene naam der antilopen, als:
bles-, -duiker-, gems-, grijs-, klip-, springbok, enz.
Bokkebaard, evenals in 't Plat-Hollandsch, de verbastering van bakkebaard,
doch met dit onderscheid gebruikt, dat de't kind bij zijn waren naam noemende
Afrikaner, geen reden ziende waarom een wangbaard bokkebaard zou heeten,
't alleen bezigt voor een kinbaard, zooals ook de bokken dragen, dus
overeenstemmende met 't Hollandsch sik of sikkebaard (sik = Du. Ziege = geit).
Bok(ke)veld, een deel van het barre hoogland, de Karroo, en misschien daarom
gebezigd in de uitdrukking: Hij was amper Bokveld toe (hij was bijna dood).
Zie voor dergelijke euphemistische uitdrukkingen voor sterven op de woorden:
blus, door, dood, klaar, kop, stertriem, touw, enz.
Bokki, bok, schraag.
Bokmakieri, klanknabootsende naam van een zeer nuttigen, insektenetenden
vogel, die bovendien nog een der weinige Kaapsche zangvogels is en daarom
meer tegen de schietzucht van baldadige knapen behoorde beschermd te worden.
Bokooi, schertsende benaming voor bok- of tochtwagen. Misschien is 't eig.
bok-kooi en ligt er een gelijk begrip bij ten grondslag als bij ramhok (voce).
Bokskijn of bokskeen, een sterke broekstof, eig. 't Eng. buckskin (bokkevel).
Bokspoor, duivel. Cf. 't Ned. bokspoot = sater. Z. broesa.
Boldermakiesi, kopje-buitelen. Vanwaar dit woord? Bollen beteekende oudtijds
draaien, wentelen, en, ons à la Becanus met dit ééne gegeven tevreden stellende,
zouden we licht tot de verklaring komen: bolder (buitel) - ma(maar)-kiesi
(keesje); doch Becanus is dood en dus blijft dit vraagstuk voorloopig onbeslist.
Bont, in 't rond, in de uitdrukking: Di hoeners lê hulle eiers somerso bont. 't
Bet. ook verward.
Boo', boven, ook 't Bovenland (de streek waarin de Kaapstad ligt, en vanwaar
de blanke bevolking van Z.A. zich over 't geheele land heeft uitgebreid), in
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tegenstelling van Onder, Onner of Oener ('t Binnenland, dat wegens zijn hoogere
ligging eig. 't Bovenland moest heeten).
Boomsingertji, soort van boomkrekel (Z.Z.A. Tijdschrift, Feb. 1879).
Boomskraapsel, 't laatste en dikwijls 't beste dat men heeft, in den zin van 't
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Hollandsch: bij gebrek aan brood eet men korstjes van pastei.
Boontjiessop, in: hij kook daar - van = hij beschouwt dat als niets. In gelijken
zin zegt men: hij maak daar kerrikos van, of: dis maar 'n breakfast ver hom.
Boo'rd, boomgaard, waarvan 't door den Holl. en Noord-Brab. tusschenvorm
boogerd afstamt. Z. bôôgert, O.V. I, 4.
Boren(d)st(e)vol, boordevol. Borendevol hoort men ook in Holland, doch niet
in den overtreffenden trap. Men zegt ook: gelijk-, prop-, strijkvol en oo'rentoo'r
(voce).
Borri, een geel poeder, waarmee men somtijds de rijst kleurt.
Borsi, voor- of halfhemdje.
Borslappi, slabbetje.
Borstrok, korset, keurslijf. Den Holl. borstrok kent men hier niet. Wat de
mannen dragen, heet frok (Eng. frock).
Bort, huiduitslag, die snel opkomt en verdwijnt. V.D. verklaart 't als ziekte door
overmaat van gal. Waar wordt dit woord in Nederland gebruikt?
Bos, struik, heester. Hij het di ander om di ----- geloop: A. heeft B. een vlieg
afgevangen (inzonderheid, waar 't een meisje geldt). Hiervoor zegt men ook:
Hij het hom koud gelei (Z. koud), en hij het hom droog geset (Z. dood). Hij loop
moet mij om di bossi, hij leidt mij om den tuin, bedriegt mij.
Bossiesstroop, een stroop verkregen door 't laten verkoken van den
honinghoudenden dauw, dien men 's morgens vroeg uit de bloemkelken der
suikerbossies (een der vele proteasoorten) schudt.
Boste, meervoud van bos(si). Meer nog dan in 't Hollandsch dient in 't Kaapsch
de t tot dissimilatie, d.i. om woorden waarin een opvolging van sisklanken of
enkele sisklanken vóór klinkers zouden voorkomen, meer stevigheid te geven.
't Fransch met zijn afkeer voor verbindingen van de s met een consonant heeft
dus hierin weinig invloed uitgeoefend. Cf. frister (frisscher), grafte (graven),
astrant (assurant), stroop (siroop), kamaste (voce), enz.
Bottel, algemeene naam voor flesch. Voce.
Botter, boter. Ook in de Saks. prov. gebruikelijk. Cf. skottel. Di botter sel braai!
je zult er van lusten; je krijgt straf.
Bout heeft als voor- of achtervierendeel van een rund, schaap of bok, 't meerv.
boude of boure.
Boutjies, billen, van kinderen gebezigd. De kleurlingen noemen 't ook stêrtji.
Braaf heeft, evenals in de Holl. spreektaal, naast den zin van deugdzaam,
oprecht, ook dien van zeer, erg.
Braak bet. niet, als in 't Ned., onbebouwd, maar pas ontgonnen, d.i. voor de
eerste maal ruw omgeploegd veld, dat men een jaar laat liggen om 't dan te
bebouwen (cf. rusland). Een land ombraak is: een stuk veld dat ongebruikt was
door omploegen voor bebouwing geschikt maken. 't K. braakland stemt dus
overeen met Broake, 't gebroken land, door Dr. Galleé in O.V., I, 2 aangegeven.
Brandsolder, een met baksteenen en een dikke kleilaag bedekte zolder, die
deels den brand, zoo deze (wat gewoonlijk 't geval is) bij 't licht ontvlambare
rieten dak begint, tot 't bovenste deel van 't huis bepaalt, deels ook dient om in
den heeten zomer de benedenkamers koel te houden.
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Brannekel, brandnetel. Cf. brannettel (O.V., I, 2.) De spraakmakende gemeente,
die de oorspronkelijke beteekenis van netel heeft vergeten, tracht weer zin in 't
woord te brengen door 't platte, doch niet onjuiste branneukel (de plant die de
(k)neukels brandt), dat men soms hoort.
Bredi, groente met vleesch dooreengestoofd. Is dit woord Indisch?
Breek, remtoestel, bestaande in een dwarsbalk, die achteraan een wagen
bevestigd is en tegen de achterwielen kan worden aangeschroefd. Dit toe-
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stel, door de Engelschen ingevoerd, wordt dus (cf. Eng. break) genoemd in
tegenstelling met den ouden remschoen en remketting, die bijna geheel in onbruik
geraakt zijn.
Brei, bereiden van vellen (huiden), waarin vooral de inboorlingen zeer bedreven
zijn.
Broeisch, broedsch (van pluimvee), doch ook zwanger (van vrouwen). Zoover
ik weet, alleen onder de kleurlingen in gebruik.
Broek. Iemand di ----- warm maak! in 't nauw brengen, doorhalen.
Broek-en-baaitji, naam eener wilde bloem, waarin men eenige gelijkenis met
bedoelde kleedingstukken meent te vinden.
Broekskeur, broekscheuren, komt voor in: 't was net so broekskeur = Eng. it
was a narrow escape = ternauwernood 't gevaar ontsnapt. In gelijken zin zegt
men: op di nerf na deurkom, en 't was net so hittetê. Dit laatste vooral, wanneer
een op 't punt was, een pak slaag te krijgen. Hangt dit woord met 't Eng. to hit
(slaan) te zamen, of is 't klanknabootsend?
Broekskijt, bang, bevreesd zijn. Omschreven, doch niet in synthetischen vorm,
ook in Holland bekend. In 't volgende rijmpje, elliptisch als 't is, komt de zin
duidelijk uit: Grootpraat, Broekskijt, Is niemand sij maat.
Broer komt met ou' (oude) verbónden voor in ou'broer, gekscherend
vertrouwelijk voor 't Hol. ouwe vrind, ouwe heer; en in Broer-Jakhals, onder
welken naam de jakhals (vos) in Afrikaansche vertellingen als wijlen Reinaart
optreedt, en waardoor men zooveel als eene onwillekeurige genegenheid voor
den bekenden ouden schelm wil uitdrukken. Zoo ook zegt men Broer-Wolf.
Broesa, Z. bokspoor.
Bromgras (voor brongras), waterkers. Bron wordt hier niet meer verstaan; men
gebruikt daarvoor fontein of oog.
Bromko(r)s, een soort van watersla. Ko(r)s is een verb. van kost.
Brons, bronstig, tochtig, algemeen van dieren gebezigd. 't Woord is verwant
aan branden.
Brood. Krummels wil ook ----- wor: hij wil ook al mee praten, Cf. armbus.
Brooddronkend, brooddronken. Cf. oo'nd.
Bros, borstel; van 't Eng. brush (Oostelijke Provincie).
Brulparra, soort van waterkikvorsch. Z. paddak.
Brulvoo'l, soort van roerdomp of butoor (Eng. bittern). De beide laatste, van
't Lat. Bos taurus of boatus taurinus, beteekenen dus 't zelfde als brulvoo'l
(Richardson's Eng. Dict.).
Buikvol komt voor in de minder fijne uitdrukking: ek is glad buikvol, ik heb er
genoeg van.
Buks komt voor in ou' buks en windbuks, een malle vent.
Bul, de eenige gangbare naam voor stier.
Bulos, een os, die eerst eenigen tijd als stier is gebruikt geworden. Cf.
ramhammel.
Bulsak, bultzak, stroozak of matras, algemeener dan in Ned. gebruikt. 't Woord
komt reeds bij Kiliaan voor als bulte en moet verwant zijn aan bult (buil, bochel),
bol, bal, enz., en dus een opgevulden zak beteekenen.
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Bult, heuvel, geringe hoogte. Waarsch. van 't Geld. woord belt, heuvel. O.V.,
I, 2.
Bultong, stuk gedroogd vleesch uit den bul of bil (bout) van een os of bok
gesneden, en waarsch. om den vorm (dien van een ossetong) dus genoemd.
Burg, gesneden beer. Noord-Brab. börcht (O.V., I,) 4.
Burmót-kresán, eene peersoort, waarschijnlijk van bergamotte chrétien(ne).
De klemtonen wijzen op Fransche afkomst.

C
Cham, of Kam, minachtende naam voor de kleurlingen, inzonderheid de
Maleiers. Ook zegt men zelfs tot één persoon, Kamsgeslach.
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Chempies, soort van kant of randje aan een kleed. Eng. hem = zoom.
Complimentjies, Z. anstellings.
Crediet heeft naast den gewonen zin (vertrouwen) ook nog den Eng. zin in: ek
gee(f) jou daar wel crediet voor = ik acht jou (u) daar wel toe in staat.
Crethi en plethi, Jan Rap en zijn maat, Jan en alle man, waarvoor men ook 't
vreemde woord rappatjoepa bezigt. De Crethi en de Plethi vormden Koning
Davids lijfwacht. Deze namen beteekenden respectievelijk scherprechters
(laksmans) en loopers (renboden), of volgens anderen waren 't eigennamen van
Philistijnsche stammen, uit welke de lijfwacht genomen werd. Z. Kurts, Gew.
Gesch.

D
Daar wordt niet alleen voor daar, maar ook voor ginds gebruikt, doch krijgt
dan een buitengewoon sterken nadruk en wordt zeer gerekt uitgesproken; dááár;
of men voegt er boo' of onder bij.
Opmerking: 't Veelvuldig gebruik der twee laatste woorden, gelijk ook 't luide
spreken der boeren in 't algemeen, is m.i. deels 't gevolg van de uitgestrektheid
en 't bergachtige van 't land en de boerenplaatsen (boerderijen zegt men hier
niet), deels vloeit 't hieruit voort, dat een boer hier bijna niets aan zijn volk kan
overlaten, maar steeds op allen en alles opzicht moet houden en naar rechts en
links, soms op verren afstand, bevelen geven.
Daarom heeft naast de beteekenis van: om die reden, enz. ook die van toch,
niettegenstaande dat, en wordt soms met toch tegelijk gebruikt, b.v. jij is een
geleerde mens, maar in die dinge is jij daarom toch banje stom. Denzelfden zin
had dit woord in 't Amst. der 17e eeuw. Z. Hooft's Warenar.
Daarri of dari, die, gene, gindsche.
Opmerking: Het K.H. mist, evenals 't Fransch, verschillende vormen voor 't
aanwijzend voornaamwoord om den betrekkelijken afstand aan te wijzen.
Evenals 't Fransch, moet 't dus, om in dit gebrek te voorzien, van de aanwijzende
bijwoorden gebruik maken, doch plaatst 't bijwoord vóór 't aanwijzend
voornaamwoord, en uit daar-die ontstond door assimilatie daarri of dari, evenals
hierri of hieri uit hier-die.
Dagga, een wilde plant, die de inboorlingen in 't Onderland (voce) als tabak
bezigen. Zij maken daartoe een soort van kunstmatigen, hollen molshoop, vullen
dien met dagga, steken die in brand, slechts een klein gaatje openlatende,
waardoor zij (plat voorover op den grond uitgestrekt) den rook opzuigen. De
uitwerking is bedwelmend en verzwakkend.
Dak beteekent bij uitsluiting stroodak, zoodat een dakhuis een met stroo of riet
gedekt huis beteekent: anders zegt men ijster- of leidak. In Gron. bet. dak roggeof tarwestroo tot dekking. O.V., I, 3. Daar is dak op huis: Daar zijn ratten, of
pannen, op 't dak, d.i. ongenoodigde (kleine) luisteraars. Ook zegt men in gelijken
zin: kleine muise het groote oore. 't Meerv. dakke komt ook bij Hooft en nog
in 't N. Brab. voor. (Zie ook de verhandeling over 't Amst. in O.V. II, 2.)
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Dalk, samengetrokken uit dadelijk, evenals dalkies uit dadelijkjes (cf. eventjes).
Beide beteekenen straks of zooeven, maar ook wellicht, misschien, evenals aanst
en 't Holl. straks als bijwoorden van tijden en mogelijkheid worden gebezigd.
Dam heeft nevens de Holl. beteekenis ook en voornamelijk den zin van
opgedamd water = vijver, waterkom. In vele streken is gedurende de lange
zomermaanden 't damwater 't eenig verkrijgbare water voor tuin en huis, mensch
en dier. (Cf. vangdam en ree'ndam). Dammetjies soek of maak: uit vrijen gaan
(Z. akkelpienies). Deze uitdrukking wordt gebruikt, òf als voorwendsel ter
verberging van
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het ware doel (cf. bokkies soek) òf - wat mij echter voor den praktischen
Afrikaner te poëtisch voorkomt - als beeldspraak, waarbij de gezochte dam het
hart voorstelt, dat den liefdedorst zal laven, of de gemaakte dam 't hart, waarin
de liefdestroom zal vloeien.
Danebol, dennebol of dennenappel. Spreekt men in de Saks. prov. ook van
dane, of is dit woord uit 't Plat-Duitsch herwaarts gekomen? Weigand noemt
danne en dan als Oud- en Middelnederduitsch. Men zegt ook daneboom.
Dan en wan, nu en dan. 't Du. dann und wann.
Danig, zeer, erg, in goeden en kwaden zin. Ook gew. Hollandsch.
Danki, dank je of dank u, tot een samengesteld woord geworden, waarin niemand
meer de kracht van i = je gevoelt. Evenals de Engelschen zegt men ja-danki
voor asjeblieft en nee-danki voor dank-je(u) alleen. Danki, mij hartji! een
uitdrukking, die men, na geniesd te hebben, tot zich zelf bezigt. Volgens 't
volksgeloof is n.l. 't niezen een teeken, dat iemands beminde aan hem (haar)
denkt, en dat is wel een danki waard.
Darra, verbastering van dageraad; naam van een zeevisch.
Dassi, dasje, een klein zoogdier dat alleen in de spleten en holen van hooge
rotsen gevonden wordt.
David. Hij weet waar ----- di eerste wortel gegrawe het: Hij weet waar Abraham
den mosterd haalde.
Dekadensi, verval, trapsgewijze vermindering. Door 't Holl. decadentie van 't
Fr. décadence.
Dekent, eig. deken (cf. oo'nd), witte sprei. Spreítji heet alleen een gekleurde
dekent. Zie kombêrs. 't Meerv. van dit woord is dekents, terwijl dat van oo'nd
oo'nde is. Vandaar dat ik dit woord met een slot-t schrijf.
Derm, darm, meerv. derms.
Opmerking: In strijd met den genius der Ned. taal hebben ettelijke
eenlettergrepige woorden, door Zeeuwschen of vreemden invloed, hier den
meervoudsuitgang s gekregen. Cf. spreuw, wurm, enz. Ook in Zeeland zegt
men: erms, derms, (h)aans, enz.
Deseemde, dezelfde. Verbastering van 't Eng. the same.
Deur, door.
Opmerking: In dit woord, evenals in geut, heuning, meule, neut, seun, seuwe
(7), speul, steur (storen), hoort men steeds de Geldersche (Saks) ö = eu, zooals
ook boter en schotel hier steeds botter en skottel luiden evenals in Geld. Ook
de a vóór de r ondergaat veelal een klankwijziging (Umlaut) b.v. derm, hêrd
(haard), pêrd, skeer (schaar), enz. Uit O.V. II, 2 blijkt echter, dat bijna al deze
woorden ook te Amsterdam dezelfde uitspraak hebben.
Deurloop, slaan, iemand een pak ransel geven. In soortgelijke beteekenis hoort
men nog: hij het hom gevél, op zijn bas(t) (of bakkies, of duiwel, of oo'e) gespeul.
Di duiwel sel jou rij (haal), en jij sel jou moêr ver 'n eendvoo'l ansien sluiten
beide een bedreiging van slaag in. Z. verder op streepsuiker.
Deurmekaar, verward, ook ijlhoofdig en krankzinnig.
Deurslachtig, bvnw. Zie boven.
Deurslag, een natte, zachte plek in den weg, veroorzaakt door welwater.
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Di, de, den, het; bepalend lidw. voor alle geslachten, getallen en naamvallen.
Wel eenvoudig!
Die, aanwijzend vnw., onderscheiden van di. Die vervangt ook 't onzijdig dat.
Die weet ik toch ni: dat weet ik niet.
Opmerking: 't K.H. kent geene verbuiging, behalve in: ik - mij (n) of me; jij jou (je); hij - hom (um, 'm) en sij - haar. 't Meervoud ons dient voor alle
naamvallen en zoo ook julle (jullie) en hulle (hullie) of haa(r)li. 't Adjectief,
attributief gebruikt, krijgt altijd een e, ook in 't Onz. b.v. 'n mooie perd. 't
Zelfstandig naamw.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

152
krijgt in 't meerv. e, s of es, en 't voornaamw. eene (in navolging van 't Eng.
one, b.v. 'n mooie eene = een mooi paard, of wat dan ook; cf. a good one) dient
tot vervanging van 't substantief na een adjectief.
Dielandse, eig. die (dit) land sijne, d.i. dat wat tot dit land (Z. Afrika) behoort,
dus: inheemsch, vaderlandsch. In de N. Bet. heeft men in gelijken zin hierlandsch
(O.V. II, 2), dat ook bij Nieuhof voorkomt.
Diener, diender, agent van politie. Men zegt ook polies of poelies.
Opmerking: 't K.H. verwerpt de ingelaschte d van 't Holl. in diener, dunner,
hoener, enz. cf. onner of oener.
Diep, soort van gemetselde put, waarin de schapen gewasschen worden ('t Eng.
dip). Vooral in de Oost. Prov. gebruikelijk, waar de Eng. invloed 't sterkst is.
Diessolk, diesvolk of duusvolk, door de kleurlingen voor blanke of vreemdeling
gebezigd; verbast. van Dietsch of Duitsch, den ouden naam van 't Nederl. De
Kaffers hebben nog een dergelijk woord: (ama) jermaan, dat een verb. lijkt van
Germaan; maar hoe zij daaraan konden komen, is mij niet duidelijk.
Different, verscheiden, verschillend, N.B. Uit den klemtoon, die op de laatste
lettergreep valt, blijkt, dat dit een der weinige overgebleven Fr. woorden is.
Dikswel, soms gebruikt voor dikwijls. Z. blootsperd. Algemeen zegt men, als
in gew. Ned., dikkels.
Dis, dit is, dat is, of het is.
Dispens, of verkort spens, proviziekast of -kamer. Van 't Eng. to dispense =
uitdeelen.
Dochter, vrouwelijk kind, ook meissies-kind genaamd (N.B. Men spreekt ook
van een jongetjieskind), beteekent ook dokter, vooral onder de kleurlingen.
Doe-doe, de aanvangswoorden van een wiegelied.
Doesman of duisman, Z. diessolk.
Dokdoks (speul), een op een andere en grootere geplaatste klip (steen) door
middel van kleinere steentjes afwerpen.
Dokkies (gee), iemand bij 't knikkeren tegen de knokkels schieten. Van 't oude
docken, dat Kiliaan verklaart als pugnos dare: vuistslagen geven.
Dollos of dollossi, bikkel, schapekootje, tot een soortgelijk spel als de bikkel
in Holland gebruikt. Afleiding? Men noemt 't ook klipsalade, telati, klip-op-hand
of moertji-en-kinders.
Dolwe (of door assim. dolle), delven.
Opmerking: Hier, evenals in verloor, verliezen, wordt de klinker van den verl.
tijd ook in de onbepaalde wijs en den tegenw. tijd gehoord. Cf. de opgeschoven
verl. tijden - ik zal, kan, mag der Ned. ww. zullen, kunnen en mogen.
N.B. Dolwe (le) heeft evenals begrawe en skrijwe nog een infinitiefsuitgang
behouden.
Dom-astrant, brutaal, zeer vrijpostig. Astrant is ook Holl. Z. boste.
Dominee, predikant, wordt hier zelden gebruikt. De predikant heet Meneer, par
excellence.
Dôn. Dat was amper dôn moet hom: hij was er bijna geweest. (Eng. done).
Donderpadde, een oploopend mensch, snoever, blaaskaak, windbuil, enz.,
waarvoor men ook zegt: uil op een kluit; hottentotsgod op een warme klip, enz.
Dont. Dit dont mij niks: 't raakt mij niets (Eng. don't?)
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Dood, ww., sterven; b.v. al di vee doodt op (Namaqualand).
Dood, bvnw., in samenstelling met sit = iemand de baas zijn, te glad af zijn;
ook: iemand bij een meisje den loef afsnijden. Zoo zegt een leerling van een
onderwijzer die hem bij een examen met geen vraag heeft kunnen vangen: ek
het hom doodgesit, of ook wel drooggesit (van waar?). Ook zegt de leerling
omgekeerd, dat de onderwijzer hem heeft doodgesit, wanneer deze hem vragen
gedaan heeft, welke hij niet kon beantwoorden. Dood
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samengesteld met spring = bedriegen. Dood blaas of dood maak = een licht
uitblazen, uitblusschen.
Dood, znw. Hij het bij di dood omgedraai: hij was bijna gestorven.
Dooielijk, pleon. voor lijk gebruikt.
Dooiemansweer, zoo noemt men (met name de kleurlingen) een regenachtigen,
buierigen dag, die tegen den avond opklaart. Dit heeft, zoo zegt men, plaats,
zoodra het lijk van di dooie mens ter aarde besteld is. N.B. Dat de volksfantazie
aan zulk een dag zoo'n uitleg geeft, bewijst wel, dat zulke dagen hier tot de
zeldzaamheden behooren.
Dooierig, lusteloos, levenloos, zielloos; van iemand gezegd die weinig of geen
opgewektheid of geestdrift aan den dag legt.
Opmerking: 't K.H. heeft een groote voorliefde voor den uitgang erig, waarmede
het ongunstige eigenschappen uitdrukt. Cf. galserig, greinerig, oo'rig, ree'nrig,
enz.
Doowe, leeg, uitgewischt, b.v. 'n doowe neut, een leege noot; 'n doowe paadji,
waarvan 't spoor gedeeltelijk uitgewischt is. Saks. prov. O.V., I, 2.
Dop, wijnglas, eig. blikken beker, waarin arbeiders bij de wijnboeren dagelijks
eenige malen hun wijnrantsoen krijgen. Een dop steek, een glas wijn drinken.
Opmerking. Zonderling is de verwisseling van beteekenis die er bij de woorden
beker, kan en kruik heeft plaats gevonden. Terwijl 't woord beker nog in zijn
gewone bet. van drink - of schepnap gebruikt wordt, gebruikt men 't ook voor
kan (Z. beker); dit laatste (of de verkleinvorm kannetji) gebruikt men voor wat
in 't Ned. kruik heet, terwijl dit woord weder in geen anderen zin gebruikt wordt
dan van koelkruik.
Dopper, iemand behoorende tot een bijzondere Protestantsche sekte,
overeenstemmende met de Afgescheidenen in Ned., en door eigenaardige
kleederdracht en manieren van de overige Kolonisten onderscheiden. De naam
komt, naar men zegt, van de wijze waarop die lieden hun haar snijden, namelijk
langs den rand van een op 't hoofd geplaatsten dop of kom.
Doring, doorn; fig. in: hij is een doring bij di meissies, d.i. staat goed bij de
dames aangeschreven.
Dot, schertsenderwijze voor hoofd. De Holl. dot, die men zuigelingen geeft,
heet hier poppi.
Dotji, slappe, lage manshoed met kleinen rand. Ook kadót genoemd.
Dowwelsteen, dobbelsteen. Ook een der vele namen voor de merkteekenen,
die men in de ooren der schapen maakt. Zoo onderscheidt men naar de wijze,
waarop 't oor in- of afgesneden is: - Stompoor, swaa'lstêrt (zwaluwstaart),
skuinsoor (voce), half-maantji, winkelhaak (de beide laatste nog onderscheiden
in voor- of achter-), slippi, gaatji, sneetji, leli, jukskeekerf (Z. juk-skee), enz.
Draabok, soort van wilde garst, een onkruid.
Draadwerk. Hij het allerhande ----- in sij kop, zegt men van iemand die erg
wispelturig is en wel vele plannen vormt, maar niets uitvoert.
Draai, verkeerdelijk, in plaats van stoven, gebruikt in: iemand 'n kool draai,
d.i. bedriegen.
Drachi (eig. drachtje), takkebos.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

Dreig of drei', aarzelen, op 't punt staan; b.v. ek het al lang gedrei' om ver jou
te kom sien. 't Beteekent ook: een bedoeling (ten kwade) door woorden of
gebaren te kennen geven.
Drel (ou'). Z. skorrimorri.
Dres, kleed, en 't ww. kleeden. Een van die bespottelijke naäapsels van 't
Engelsch, waardoor velen meenen iets meer te zeggen (of te zijn) dan door
goede Kaapsche woorden, als tawwertji, antrek, enz. te bezigen.
Dreshoring, een beestenhoorn, waarin men 't een of ander smeersel tot zuivering
der schapen doet. Van 't Eng. to dress = reinigen, zuiveren.
Opmerking: De gemakzucht der Afrikaners komt vooral uit in de
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namen van zaken, die zij na 1806 van of door de Engelschen hebben leeren
kennen. In plaats van voor zulke dingen zelf een goed woord te maken - wat zij
zeer goed kunnen - nemen zij gemakshalve den Eng. naam, al of niet gewijzigd,
over.
Dries zegt men van grond, die voor de eerste maal is omgeploegd. Cf. driesch
= weide, weiland, bij Van Dale.
Driewel, zacht schieten (met albasters). Cf. stronk. Driewel is een verzachting
van dribbelen, en dit een frequentatief van (voort) drijven.
Drif, voort (Eng. ford), doorwaadbare plaats in een rivier.
Drijfsand, fijn, wit zand, dat door de rivieren wordt afgevoerd en om zijn
voortdurende beweging terecht dus genoemd wordt. Cf. wilsand.
Droef, droes (paardeziekte). Van waar deze zonderlinge overgang van s tot f?
Droog-mij-keel-bessi, een wilde bezie, welker naam zich zelf verklaart.
Opmerking: Een woord als dit bewijst, dat de Afrikaner niet noodig heeft,
vreemde woorden na te praten.
Droom komt eigenaardig voor in 't spreekwoord: as jij van mij droom, draai
jou kussen tweemaal om.
Dronk, dronken. Dat de dronkenschap ook hier, helaas! geen zeldzaamheid is,
blijkt uit de vele verbloemde uitdrukkingen, die men daarvoor hoort; b.v. hij is
pijpstop (d.i. vol, stomdronken); tusse di kinders (in een staat, die de aandacht
van de jeugd ook aan de Kaap niet ontgaat); met di non, of warm, half dronken,
aangeschoten. (Hoe komt men aan die non?); jaag ganse (op den waggelenden
gang doelende); is nat geree'n (geregend); deur di wind (nog een overgebleven
zeemansterm, zooveel als: van den koers); het Kaatji gesoen (Kaatji of Sara =
bottel); hij is 19 of 19 1/2 of 29; die heele pad is sijn; hij het gethee (Z.
theewater); hij was in di oog (voce); hij is stukkend (Cf. brooddronkend, dekent,
oo'nd); hij het 'n tie'r geskiet, of tie'rmelk gedrink (waarsch. uit den eersten tijd
der kolonie, toen er volgens Nieuhof een premium op 't dooden van een tie'r
(tijger) stond en men zich waarsch. voor het dus verkregen geld wel eens wat
te buiten ging); hij het di hoogte van Pisga; hij is 'n beetji angeklam (waarsch.
van den zeeterm aanklampen, op zijde schieten); hij het lekkerlijf (cf. lekker);
hij is top-swaar; hij is banje moeg; enz.
Dronkgras, een soort van gras, waarvan het vee bedwelmd wordt.
Dros, drossen, zich heimelijk uit de voeten maken (Ook wel in Nederl. bekend).
Drossert, weggeloopen bediende (vroeger: slaaf).
Druipstert, druipstaartend, wordt bijwoordelijk gebruikt in den zin: hij het weggeloop. Ook als bvnw. wordt 't soms gebezigd in de bet. van bang, laf;
neerslachtig (?)
Druiwe, druilen.
Opmerking: De tweeklank ui zweemt in de uitspraak naar de eu, zoodat b.v.
kuiken bijna klinkt als keuken, en een Nederlander, die dit laatste woord - aan
de Kaap kent men alleen kombuis - gebruikt, bij ongeletterden soms een
zonderling misverstand kan veroorzaken.
Druk, eigenaardig gebruikt in samenstellingen als afdruk (afschieten Van Dale
noemt 't als een verouderd woord) en opdruk (de paarden aansporen of
aanzweepen, of ook een schuldenaar tot betaling dwingen).
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Drumpel, drempel, dorpel. Ook gew. Holl.
Drupkeller, druipkelder. Dezen niet onaardigen naam heb ik hooren bezigen
voor de welbekende Oudtshoornsche druipsteengrotten in 't district George.
Dui wordt in sommige streken voor dij(en), uitzetten, zwellen, gebruikt.
Duiskoom, gewone tarwe, dus genoemd in onderscheiding van Kafferkoorn,
dat meer op boekweit gelijkt, doch veel langer en forscher stengsels heeft
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en eigenlijk meer een rietsoort is. Cf. diessolk.
Duister, Duitscher. Cf. boste.
Duit, een ronde looden schijf of groote klip (keisteen), bij een jongensspel
gebruikt. Ook nog overig in: geen duit wêrd (niets waard).
Duiwel, duivel; fig. (plat) iemand die in 't een of ander zeer bedreven is. Zoo
zegt men zelfs: hij is 'n duivel om te bid, d.i. hij kan zeer goed voorgaan in 't
gebed. Duiwelskerwel = dolle kervel. Hij lieg duiwels dood en kleintjies groot
(gezegd van iemand die erg liegt). Praat jij van di -----, dan trap jij op sen stert
(Een welbekend spreekwoord, in gewijzigden vorm). Der -----! uitroept van
verbazing, enz., waarsch. niets anders dan 't Du. der Teufel!
Durf, den moed tot iets hebben, en verkeerdelijk ook mogen ('t Du. dürfen). In
de Oost. Prov. van Ned. wordt 't in dien zin ook wel gebruikt. O.V., I, 2.
Duskant, herwaarts, aan deze zijde. Dus = deuze = deze. N. Brab. dees =
herwaarts (O.V., I, 4). cf. achterkant.
Duwweldoring, een eigenaardig gewas, met een dubbele rij dorens omgeven
en veel gelijkende op een heel groote spinnekop.
Duwweltje, dubbeltje, thans een denkbeeldige munt, ter waarde van 3/4d = 3
3/4 ct (Ned. geld).
Opmerking: 't Is opmerkelijk dat, hoewel sedert 1825 de Eng. munt de eenige
wettig gangbare is, de meeste oude Hollandsche muntnamen nog algemeen in
zwang zijn. Opmerkelijk is 't ook, dat al die denkbeeldige munten een geringere
waarde vertegenwoordigen dan zij vroeger bezaten. De oorzaak hiervan ligt
hierin, dat 't papieren geld, hetwelk gedurende de laatste jaren van 't bestuur der
O.I. Comp. en gedurende 't eerste kwartaal dezer eeuw onder 't Nederl. en Eng.
bestuur in omloop was gebracht, door verschillende omstandigheden
langzamerhand zóó zeer in waarde gedaald was, dat een rijksdaalder,
aanvankelijk vier shillings geldende, in 1825 niet meer dan één shilling en vijf
pence waard was. Dat de andere munten daarmee gelijken tred hadden gehouden,
spreekt vanzelf. (Zie Theal's S.A. Hist. etc. en Z.A.T., Febr. 1879.)
De waarde van den riksdaler bedraagt sedert 1825 1/6 = ƒ0.90 Ned. courant;
die van een gulde 6d.; die van een kwartji 4 1/2d = ƒ0,225; van een skelling 2
1/4d. = ƒ0,1125; van een duwweltji 3/4d. = ƒ0,0 375; van eer stuiwer 1/2d. =
ƒ0.025 en van een oortji 1/4d. = ƒ0.0125. Nog zij opgemerkt, dat twee
duwweltjies (1 1/2d) en vier skelling (9d., dus een halve riksdaler), mede als
een vaste maat staf gelden. Oudere menschen herinneren zich ook nog den
dukketon (ducaton), ter waarde van 1 riksdaler en 4 skelling of 2 sh. en 3d. =
ƒ1,35. De vroegere waarde daarvan bedroeg ƒ3.15 = 5 sh. en 3d.
Dwarstrek, een verkeerde kant uittrekken. 't Zelfde als dwarsdrijven; ook
figuurlijk.
Opmerking: Dit woord beschouw ik als van echt Afrikaanschen oorsprong en
als een zeer gelukkigen plaatsvervanger van dwarsdrijven of dwarsboomen,
welke laatste in een land zonder bevaarbare rivieren of kanalen voor de groote
massa geen beteekenis hebben, terwijl dwarstrek aan den ossenwagen, een echt
Afrikaansch voertuig, ontleend is.
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E
E (de scherp lange) klinkt in 't Bovenland (Z. boo') in vele woorden als ie;
waarschijnlijk door Eng. invloed, want anders als 't van een Ned. dialekt
afstamde, waarin b.v. been als bien, twee als twie, enz., klinkt - zou die uitspraak
zich hier niet tot een zekere streek bepalen. In veler mond heeft bij 't zingen de
scherplange ee, vooral vóór r, een onaan-
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genaam draaienden klank, die naar iö zweemt.
Een wordt als vnw. ter vervanging van 't znw. na een bvnw. gebruikt, evenals
in 't Friesch en 't Eng., b.v. das 'n mooie eene (iene).
Eenders, eender, gelijk, 'tzelfde. Hoort men die slot-s ook ergens in Ned.?
Eenig wordt, in navolging van 't Eng. any, voor elk gebruikt in: eenig mensch
kan dat doen, d.i. ieder of elk mensch (iedereen) kan dat doen. Ook heeft 't,
evenals in 't Eng., soms den zin van een of ander, b.v. noem eenig dorp, waarin
enz. = noem 't een of ander dorp, waarin enz.
Eers staat voor eens, eenmaal, in: hij is nie eers siek ni, of ek was ni eers daar
ni.
Eet-en-drink (plat), bakhuis, bakkes, bek.
Eetmaal, gastmaal, feestmaal, díner.
Eider, gew. voor ieder, elk.
Eier wordt als enk. van eiers gebruikt, evenals hoener van hoeners. Ei en hoen
verstaat men zelfs niet, d.w.z. de ongeletterden. De uitdrukking: 't van eieren
maken (door Chang. opgegeven) is hier niet bekend, althans tegenwoordig niet
meer.
Eierkokertji, zandglas.
Eina of enna, uitroep van pijn.
Ei'ntlijk, eigenlijk, door 't wegvallen van den keelklank uit eigenlijk ontstaan,
of eenvoudig met eindelijk verward, zooals in 't N. Bet. O.V. II, 2.
Ellendeling, verkeerdelijk voor ellendige gebruikt. Ook bij den Vlaamschen
dichter Th. van Rijswijk, in zijne ‘Twee Broeders,’ komt dit woord in denzelfden
zin voor.
En wordt als ontkennend bijw. nog door sommige oude menschen gebruikt
(b.v. ek is jammer, lat hij niet 'n kom ni); doch algemeen is 't vervangen door 't
herhaalde ni, b.v. ek is jammer, lat hij ni kom ni.
Engels(ch), in de uitdrukking: ek praat net nou Engels, beteekent: je zult me
zoo van kwaadheid doen vloeken.
Enkeld krijgt, evenals in gew. Ned., meestal een parag. d ter versterking van
den zachten l-klank. Cf. brood-dronkend.
Enter, boeken. Eng. to enter.
Opmerking: Daar 't boekhouden, gelijk bijna alle andere wetenschappen, hier
uitsluitend in 't Eng. geleerd wordt, is 't eenvoudig woord boeken bij de meesten
onbekend. Z. o.a. ook tender.
Erdvark, aardvarken, een dier van 't geslacht der miereneters, dat trots zijn
langen staart, evenals 't zwijn (cf. vark), zijn taalkundigen staart (en) verloren
heeft. 't Omgekeerde vond plaats met hoen. Cf. eier.
Erf, een stuk grond binnen een gemeente, waarop een huis met bijbehoorenden
tuin of achterplaats staat; of wel een stuk grond waarop een huis, enz. kan
gebouwd worden. Men onderscheidt nog water- en droo(g)erwe. (Z. waterrecht).
Buiten een gemeente heet zoo'n stuk een plaa(t)s (voce). In Ned. en Indië schijnt
't woord erf een eenigszins verschillenden zin te hebben, (Zie V.D. en Max
Havelaar).
Erg(te), te kwaad.
Ertjies, erwten. Cf. boereboontjies.
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Esel wordt uitsluitend voor muilezel of muildier gebruikt. De gewone ezel, die
hier weinig voorkomt, heet gevolglijk eseltji.
Euntjies, door P.K. (I, 302) beschreven als ‘Sisynrichium Africanum minus
angusti folium, flore majore variegato, of Hottentots-Ajuintjes,’ van welk laatste
euntjies een verbastering is. De bol van dit gewas was in zijn tijd en is nog een
gezochte lekkernij, doch wordt niet opzettelijk aangekweekt. Te Maastricht is
ajuin ook verkort tot un. 't Woord is verwant aan 't Lat. unio, 't Fr. oignon en 't
Eng. onion.
Ewwa-trewwa, naam van een welbekend veldbloempje.
Excuus. Dit woord wordt, zonder meer, voor: ik vraag excuus; neem me niet
kwalijk; vergiffenis; pardon; enz. gebruikt.
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Extra wordt als bvn. voor alles wat zeer goed is (of heet!) gebruikt.

F
Faikonta, in schijn, voor de leus. In gelijken zin bezigt men ook: kammalielies,
kamte, kastag, konsuis (kwansuis), somarso (zoo maar zoo), en tjakki-tjakki.
Het groot aantal synoniemen van dit woord toont aan, dat onoprechtheid, helaas!
niet tot de zeldzaamheden behoort.
Feil, dweilen, schrobben. In Amsterdam en aan de Zaan algemeen gebruikt. Zie
O.V., I, 1 en II, 2. Ook bij Hooft komt feilen voor, en in Groningen wordt het
mede gebruikt.
Fiets, gauw, rats (voce); ook netjes gekleed, opgeschikt, opgedirkt. Waarsch.
't Fr. vite, snel.
Fipatoi (oi = in Fr. toi), tw., waarmee bij 't knikkeren de een den ander een
misschot toewenscht. 't Zelfde doel tracht men ook te bereiken door naast den
knikker (albaster) te spuwen en uit te roepen: too(v)ergoed (cf. de gewoonte
der Holl. jongens om bij den knikker van de tegenpartij een kruisje op den grond
te maken). Wat kan de afleiding hiervan zijn? 't Fr. fi-pour-toi (foei, jij!) komt
mij niet waarschijnlijk voor, daar fi niet pour maar de na zich neemt.
Fiskaal, een zeer nuttige vogel, overeenstemmende met de Ned. klapekster
(lanius collurio), waarschijnlijk zoo genoemd, omdat hij onder de kleinere vogels
en dieren even gevreesd is als de Fiskaal (Procureur-Generaal) der O.I. Comp.
onder de oude kolonisten.
Fiskaalgalg. Wanneer men bij 't wingerd-snij (snoeien van den wijngaard) 't
mes niet bijna loodrecht, maar te veel hellend op de af te snijden loot plaatst,
doet het scherpe uiteinde der gesnoeide loot aan de spits of doorn denken,
waaraan de fiskaal (even als de klapekster, of negendooder) zijn prooi ophangt.
Tegenover deze slordige manier van snoeien staat 't perdeklou- of
patrijs-oog-snij, uitdrukkingen, zoo juist en aardig gevonden, dat zij geen
opheldering behoeven.
Flenni, algem. naam van flanel, 't zij stof- of voorwerpsnaam.
Flerri, een drukke luidruchtige vrouw. Flaars en fleers komen bij Bredero en
Hooft in ongeveer gelijken zin voor.
Fles heet een flesch met wijden hals of een die vierkant is, terwijl de gewone
wijnflesch en wat daarop gelijkt uitsluitend bottel heet.
Flessi, kleine apothekersflesch, of wat daarop gelijkt.
Flikker beteekent, als in 't Ned., een kunstmatigen sprong bij 't dansen. Hij
maak sij flikkers beteekent: hij zet zijn beste beentje voor, tracht zich (bij de
meisjes) bevallig voor te doen. In gelijken zin zegt men ook: hij hou sij lijf
jakhals, of rappat, of wollaar. Wollaar door assim. uit wolhaar ontstaan, ziet
op een soort van hond.
Flou, Z. tam.
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Flous, ww., foppen, bedriegen; ook van een paard gezegd, dat, met een ander
voor een rijtuig gespannen, zelf zoo weinig mogelijk zoekt te trekken. 't Holl.
flous bet. onwaarheid, uitvlucht.
Fluit, ww., bijzondere manier van enten. Zeeuwsch fluit = stek.
Fluks heeft naast de Holl. beteekenis van spoedig, vaardig, nog die van flink,
degelijk, in hooge mate goed.
Flus of Flussies, zooeven of zoo aanstonds. Even als in Ned. ook hier gew.
(Onderlandsch). Verb. van fluks, vlug, en dit van vliegen; het grondbegrip is
dus snelheid.
Foei-toch, tw. (zeer algemeen) om verwondering, ingenomenheid en medelijden
uit te drukken.
Foersies, voersits, een dunne katoenen stof. Iemand tot ----- slaan, iemand fijn
slaan, d.i. niet zacht behandelen.
Foeter, iemand tergen, ergeren, vervelen; en ook slaan. In 't Ned. bet. foeteren
vloeken en razen. Dit woord is afgeleid van een ouden Fr. vloek
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foutre. N.Z. IV, 2. In sommige streken spreekt men dit woord als futer uit, en
bezigt soms in gelijken zin peuter.
Fonk, doffen, d.i. bij 't spelen met albasters de hand stootend vooruit brengen,
in plaats van die, terwijl men schiet, op den grond te houden. Z. poeng.
Fontein, bron. Z. bromgras.
Fort, vort, voort. Z. Opmerking op V.
Fortsek, tw., waarmede men dieren (voorn. honden) wegjaagt. Een samenstelling
van vo(o)rt - zeg 'k, of waarschijnlijker van vo(o)rt-tsê (Hott. voor jij), zooals
men ook wel zegt weg-jij, enz. Volgens Dr. Th. Hahn hoort men onder de Hott.
ook nog op dezelfde wijze kom-tsê, loop-tsê, enz. Cf. haar-sêk.
Fout. De uitdrukking fout vinde is een letterl. vertaling van 't Eng. to find fault
with, 't Holl.: berispen; iets te zeggen hebben op; iets verkeerd vinden.
Foutji, fooitje, fooi, drinkgeld, gift in geld. Deze uitspraak van fooi schijnt
Amst., waarin ook mooi als moowj klinkt (O.V., II, 2). Cf. ook kou. Voor 't
ontstaan van fooi uit 't Fr. voie (weg) zie V.D.
Fraai, met min of meer nadruk voor lief, schoon, heerlijk, verrukkelijk, enz.,
gebruikt. Genoemde synoniemen van fraai worden hier niet gebruikt, wel mooi,
prachtig, en soms ook lief'lijk.
Fraains, franje, boordsel.
Frang of Frank, wrang, samentrekkend zuur of bitter.
Opmerking: In vele deelen van Ned. wordt de letterverbinding wr als vr
uitgesproken; doch de uitspraak fr is waarsch aan 't Amst. toe te schrijven. Z.
Opm. op V.
Frikkadelletjies, kleine ballen van gehakt vleesch. Frikkadelletjies van iemand
maak = iemand tot foersies slaan (voce).
Fris, gezond, vergr. trap frister (Z. boste). Op de bijna onveranderlijke vraag:
hoe vaar jij nog? volgt steeds in plaats van goed, wel, best, enz. het stereotiepe
antwoord: fris, danki.
Froetel, wroeten, waarvan 't een frequ. is. Voor de uitspraak van dit woord Z.
frank.

G
Gaaf, ongeschonden, maar ook: zeer goed, degelijk, mooi, enz. b.v. een gawe
kerrel, een degelijk, aangenaam mensch; een gawe nooi, minder fijn gezegd
van een knap meisje. In iets gaaf toestem beteekent 't gereedelijk.
Gaan of Gaat wordt zonder onderscheid voor alle personen enk. en meerv.
gebruikt; zoo ook in 't woordspelend en wederom van juiste opmerking getuigend
raadseltje: Als hij gaan, dan staan hij, en als hij staan, dan gaan hij, waarmee
men op den bewegelijken staart van het kwikstaartje doelt. Ook te Amst. zegt
men in den len pers. enk. ik gaat, ziet, enz. O.V., II, 2.
Opmerking: In de Saks. prov. schijnt ook de uitgang en niet noodwendig te zijn
ter uitdrukking van 't meervoudsbegrip. In O.V., I, 3, b.v. vindt men wi nümt
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(wij noemen) en wi hebt (wij hebben). Wat hier van gaan gezegd is, geldt voor
alle éénlettergrepige ww. als slaan, staan, enz. Z. op was.
Gaap, gapen, geeuwen. Dit laatste kent men hier niet. Ook te Amst. hoort men
bijna uitsluitend gapen. O.V. II, 2.
Gaar heeft als bvn. ook den zin van gebreid, bereid, gelooid (van dierenhuiden),
en komt, evenals in de O. prov. van Ned., als bijw. voor in den zin van gansch,
ontleend aan 't Duitsch, zooals ook gansch en gaar.
Gal komt voor in: dis boo' mij gal = boven mijn bereik, of verstand. In gelijken
zin zegt men ook: boo' mijn jakhals, boo' mij vuurmaakplek; 't eerste wellicht
omdat de jakhals hier de oude rol van den vos beldeedt en dus als 't type van
slimheid geldt; 't laatste omdat vuurmaakplek syno-
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niem, is met haltplek (plaats) op reis, en hiertoe natuurlijk de beste plek wordt
gekozen.
Galg komt in een paar uitdrukkingen voor, mij in 't Ned. niet bekend: hij lijk,
alsof hij van di galg gewaai is (ziet er haveloos uit), en hij is slimmer as di houtji
van di galg (in gunstigen en ongunstigen zin). Die laatste uitdrukking vooral
bewijst, hoe gemeenzaam in vroeger dagen dit toestel was. Op den platten grond,
dien P.K. van de Kaapstad geeft, staan er twee op den voorgrond met een rad
naast elk.
Galjoenvis, soort van zeevisch.
Galpeer, galoppeeren.
Galserig, galsterig, garstig, rans (van varkensvleesch). V.D. noemt 't Zuid-Ned.
Gans, schertsend van iemands liefje, beminde, gezegd. Niet zeer vereerend!
Gardijn, gordijn. Deze uitspraak hoort men niet slechts te Amst., maar ook
elders in Ned. (O.V., II, 2, en I, 2).
Gasi, gering loon of belooning (Fr. gage, Eng. wages).
Gat. Hij leer, werk, enz. 'n gat: leert, werkt, enz., met alle macht. Ook zegt men
daarvoor: hij leer 'n sloot, of holplek. Al deze uitdrukkingen zijn wel aan hard
rijden (den weg stuk rijden) ontleend. Ook hoort men nog: hij werk, enz.
achtermekaar of mekoer, dus zonder ophouden.
Gatji, gaatje, verkleinwoord van gat. Ook achterdeel van een kind.
Gatrij, te voet gaan. Cf. 't Holl.: met den bilwagen gaan.
Gats, in 't gat; term bij 't albasterspel; door de bijw. s van 't znw. gat gevormd,
evenals haaks = in den haak, enz.
Gebetaal (be toonloos uitgesproken), betaald, verl. dlw. van betalen. Nog niet
algemeen, maar toch een bewijs, hoe bij 't wegvallen van bijna alle
buigingsvormen de kracht der overblijvende meer gevoeld wordt, en deze te
recht of te onrecht aangewend worden. Zoo hoort men ook vrij algemeen
Gebloô (eig. gebeloofd), beloofd; waarbij echter door de samentrekking van
beloven tot bloô, ge meer recht van bestaan heeft.
Gedammasseerd, stevig, forsch, kloek (van een man).
Gedop, alles verloren hebbende, blut (bij 't knikkeren). Ook zegt men van kas,
kaalgemaak, hempi (tot op 't hemd van alles beroofd), gepluk, dôn, en droog
(Z. op dood).
Gee, geven, heeft met om samengesteld en ontkennend gebruikt, de voor den
Ned. zonderlinge beteekenis van gaarne hebben of doen. Op een uitnoodiging,
waarmee men iemand genoegen denkt te doen, klinkt 't b.v. vreemd te hooren:
ek gee daar ni om ni, d.i. heel gaarne.
Opmerking: In dit woord en overal waar de g door ee of ie gevolgd wordt, heeft
zij een klank, die naar de zachte uitspraak der Du. ch (d.i. als een scherpe g
gevolgd door een j-klank) zweemt, en is dus ook op weg een tongletter te worden,
evenals in 't Du. en Eng.
Geelbek, soort van zeevisch, en ook halfnaatji (voce).
Geelpêns, scheldnaam gegeven aan menschen van gemengd (Hott. en Europ)
bloed. Z. grêns.
Geelslang, (vipera naja), door P.K. ook hairslang genoemd, de welbekende
cobra de capello. Z. koperkapel.
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Geelvink, de om zijn eigenaardig hangnest welbekende vogel. Z. ook op blik.
Geester (gew.), gisteren.
Gefries(t), gefriseerd, gekapt (van 't haar).
Geitji, hagedis, die zich vooral in oude rieten daken ophoudt en hier, evenals
bijna alle kruipende dieren, voor vergiftig gehouden wordt. Heeft men in den
kop van dit dier eenige overeenkomst gezien met dien van de geit, of is 't woord
verwant aan 't Indische gecko (huishagedis)?
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Gek. Jij is -----! (plat) herhaaldelijk gebruikt voor: loop heen! je weet er niets
van! enz.
Gekeil, gekeild, gehoed. Gekeil en gemanél = gehoed en gejast. Zoo zegt men
ook: gestewel (gelaarsd) en gespoor.
Gekempera, van gemengd bloed, bastaard.
Gekkelik of gekkerig, mal, dwaas, zot. Z. dooierig.
Gelê, gelegd, gelijk gesê voor gezegd. Ook N. Brab. (O.V., I, 1).
Geleerd zegt men van iedereen die eenig onderwijs heeft genoten, ook al is dit
niet diep doorgedrongen. In gelijken zin gebruikt men dit woord in N. Brab.
(Hoeufft). Z. slim.
Geleeje wordt pleon. met voor te zamen gebruikt in: hij het voor drie jare geleeje
uitgekom (Z. uitkom). Dezelfde fout meen ik ook in Utrecht gehoord te hebben.
Geluk-ook, ik wensch u geluk; feliciteer u. Deze zonderlinge uitdrukking maakt
den indruk, alsof reeds iets vooraf gegaan ware, en doet denken aan ‘Ik hou
m'an 'tzelfde compliment,’ waarmee in Holl. een gezelschap van minder fijn
beschaafden de woorden van hun woordvoerder beaamt, wanneer men ergens
geluk gaat wenschen. Z. veels.
Genant, naamgenoot, van 't Maastrichtsche of Zeeuwsche genan, en verwant
aan 't Du. nennen, noemen. In gelijken zin zegt men meeta.
Geniet, iets eten, nuttigen, gebruiken. In den zin van zich vermaken, genoegen
hebben gebruikt men vaak 't Eng. to enjoy, waarvan 't verl. dlw. den
afschuwelijken bastaardvorm g'-in-dzjôi aanneemt.
Genog, genoeg. Ook te Amst. en in 't Plat-Holl. gebruikt. O.V., II, 2.
Gênsbok, gemsbok, soort van antilope. Z. grêns.
Geöm, omgeploegd.
Opmerking: Dergelijke woordvormingen komen meer voor en stemmen
volkomen overeen met 't radicale karakter der taal.
Gert, Gerrit. In 't Ned. Bet. zegt men ook Gart voor Gerrit, O.V., II, 2.
Gesels, gezelschap houden, kouten; ook keuvelen, babbelen, geluidjes maken
van kleine kinderen en zuigelingen.
Geslaan, verl. dlw. van slaan, in plaats van geslagen.
Gesoute noemt men een paard, dat de paardenziekte doorgestaan heeft en
daardoor tegen verdere aanvallen beveiligd is.
Gespan. Hij is kort -----: licht geraakt. Cf. gebakend. Ook zegt men: hij is gou
op se perdji.
Gespers, gespen. In dit woord en in enkele andere (Z. maaiers, rispers) heeft
men, door verkeerde analogie, 't meerv. door een aan 't woord vreemden uitgang
versterkt.
Gestich, kapel, zendingskerk. 't Ned. gesticht bet. gebouw, instelling in 't
algemeen.
Geswets, slechte taal, vloeken; niet grootspraak, als in 't Ned.
Geut, goot. Z. deur.
Gevreet (plat), aangezicht.
Gewikst, glad, vlug, slim. Van 't Du. wichsen (schoenenpoetsen). In de Ned.
Bet. en Saks. prov. in 't algemeen wordt 't in gelijken zin gebruikt. O.V., 1,-2.
In 't N. Brab. zegt men gewiekst. O.V., I, 4.
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Gewoond, gewoon, gewend, met parag. d. Cf. brooddronkend.
Ghoen of ghôn, klip of steen, waarmee men naar een streep werpt ('t Ned.
pleien); ook tooi genoemd. 't Woord bet. ook een grooten albaster of stuiter.
Ghoeni, gewone knikker (albaster). Ghoen bet. in 't Hott. gaan, zich
voortbewegen, en dus schijnt dit woord van de werking op 't werkend voorwerp
te zijn overgaan.
Ghoeroe, reus, gevaarte; meerdere, hoogergeplaatste; moesoek (voce).
Gier, nuk, kuur, luim. De gier (roofvogel) heet hier alleen aasvoo'l. Gier bet.
ook nog: lust, sterke begeerte. Als ww. en bvnw. komt dit woord ook bij oude
Ned. schrijvers voor,

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

161
doch niet als znw., behalve bij Cats, die het voor gierigaard gebruikt.
Gij wordt in den kanselstijl, in navolging van 't Duitsch, dikwijls verkeerdelijk
herhaald na 't betr. vnw. die, b.v. Gij, M.H., die gij hier samengekomen zijt.
Gilletjies of jilietjies, kuren, nukken. Hy verkoop gilletjies = hy heeft allerlei
foefjes, kunsten. Fr. gile = hansworst. C.M.M., Aug. 80.
Glij, glijden. Hij het laat glij: hij is op de vlucht gegaan; heeft 't hazenpad
gekozen. Dat dit vroeger, vooral in den slaventijd, dikwijls voorkwam, bewijzen
de vele, meest zeer levendige en plastische uitdrukkingen, die men daarvoor
heeft: hij het di wereld geskraap (geschrapt) of geskeur; hij is moerland toe;
na se maai (naar zijn moêr); het laat dop; het di takke in geset, of is di takke
in; het laat spat, of spalk (de beenen ver van elkaar zetten), of spaander (loopen,
zoodat de spaanders er af vliegen); of katkop (als een kat die hals over kop
wegvliegt); hij is van kant (ook voor gestorven gebruikt).
Gloop, verb. van 't Eng. globe (ballon, of kap van een lamp). De naam stolp
wordt echter ook nog wel gebruikt.
Gnieps, door toevoeging van de bijwoordelijke s uit geniep (ig) ontstaan,
beteekent niet: in 't geheim, maar met opzet iemand leed doen. Ook hoort men
gniepsig.
Goddeloose-mense-weer. Bij de kleurlingen geldt 't geloof, dat bij zwaar
donderweer, gepaard met sterken, warmen wind, de een of andere goddelooze
door Ons-liewe-Heer van de aarde wordt gejaagd. Cf. dooie-mense-weer.
Goed wordt in sommige streken (b.v. Calvinia) achter een eigennaam geplaatst
zonder merkbare wijziging in de beteekenis; b.v. Jan-goed, Elly-goed, enz.
Oorspronkelijk beteekende 't (en in sommige streken heeft 't dien zin nog) Jan
en zijn gezin, makkers, enz.
Goeters, goederen, dingen, meestal in ongunstigen zin van allerlei kleinere
voorwerpen gebezigd.
Gonje- of gonjing-sak, zak van grove stof (Bengaalsch paplinnen). Verb. van
't Eng. gunny bag.
Gonna of Gonne, t.w., uitroep van verwondering.
Gordijntjikop, geestige benaming voor de dwaze haardracht der meisjes, die
in Ned. pony-haar heet.
Gowwenéur, gouverneur.
Graaf, de eenig bekende naam voor 't welbekende werktuig om te spitten. 't
Woord spa kent men niet.
Graan, de eenig gebruikelijke geslachtsnaam voor alle korensoorten. Z. koren.
Grafte, meerv. van graf. Z. boste.
Greinerig, ruw op 't gevoel, van kleedingstof, enz. 't Du. grein = zekere stof
van geiten- of kemelshaar. Cf. dooierig.
Grêns, huilen, dreinen (van kinderen). Cf. grijnzen (Hoeufft).
Opmerking: 'tis opmerkelijk, dat in enkele woorden de n na een korten klinker
nog met een neusklank wordt uitgesproken, evenals in de staaltjes van Holl.
dialecten uit de 17de eeuw, zooals men die bij Vondel, Bredero, Huygens, enz.
vindt. Z. gâns, pêns, sens, tréns, enz.
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Grijs, of kenta, bang om verder te spelen, wordt bij 't albasterspel van een
jongen gezegd, die al zijn knikkers verloren heeft, of voorgeeft verloren te
hebben.
Gril, grillen, rillen (van koude, schrik of afkeer); rillen wordt niet gebruikt.
Saks. prov. O.V., I, 2.
Grimlach, dikwijls verkeerdelijk voor glimlach gebruikt. Grimlach is een
boosaardige lach.
Groei wordt, in navolging van 't Eng., als overgank. ww. gebruikt voor
verbouwen, kweeken, telen.
Grofbrood, tarwebrood, bruin brood. Ook in N. Brab. spreekt men van grof
tarwebrood (Hoeufft).
Grond, aarde, wordt scherp onderscheiden van sand. 't Eerste bet. elke

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

162
aardsoort die tot bebouwing geschikt is; 't laatste 't zoogenaamde witte zand,
de niet samenhangende korrelige deelen van verweerde of verbrijzelde kwartsige
gesteenten.
Grootmes, ook wel brood- of vleeschmes genoemd.
Grootpad, groote weg, koninklijke weg, heerbaan. Ook hardepad of
transportpad genoemd.
Gruwelik, heeft naast de gewone bet. nog die van lastig, ondeugend,
onhandelbaar (van kinderen).
Gulsbek of gulssak (ook eenigszins plat, doch juist genoeg, katjiespêns
genaamd), gulzigaard, slokop.

H
Haal, houw, slag, met een rotting of stok.
Haa'l, hagel, zoowel nederslag uit den dampkring in den vorm van ijsstukken,
als looden bolletjes om te schieten. Naar de grootte onderscheidt men: dons-,
kwartel-, patrijs-, eendvoo'l (of haas-), bok-, wolfhaa'l, en loopers, waarvan er
slechts 4 of 5 op een schot gaan.
Haan. Hij is van di rooie haan gepik zegt men, misschien doelende op het
hoogroode gezicht, van iemand die half dronken is.
Haantji-haantji. Hij speul ----- zegt men zeer aardig van iemand, die een meisje
't hof maakt en met allerlei galante bewegingen om haar heen draait. Het woord
doet aan de afleiding van coquet denken, dat eig. ook haantje beteekent. Z.
akkel-pienies.
Haar, rechts, evenals hot (links), van algemeen gebruik, gelijk ook in Saks.
prov. van Ned. (O.V., I, 2); doch met dit groote onderscheid, dat deze woorden
hier juist een omgekeerde bet. hebben. Bij 't ossendrijven bet. hot-om rechtsom,
haar-om linksom, daar in deze samenstellingen hot en haar den linker of rechter
vooros voorstellen, tot welken 't bevel van om te trekken gericht wordt, zoodat
hot-om zooveel bet. als de hot (linker) os moet om (d.i. rechtsom) trekken, enz.
Dat hot voor 't taalgevoel den zin van links heeft, blijkt ook uit den naam hot-poot
welken men iemand geeft, die met de linkerhand werpt of slaat. Voor links en
rechts zegt men haar-weg en hot-weg, zooveel bet. als weg (d.i. verwijder-je)
van den haarkant of hotkant. Haarsêk en hotsêk hebben gelijke bet. cf. fortsêk.
Haasbek, hazelip.
Hakskeen, hiel. De woorden hiel, hak en polfei worden alleen voor den hak
van een schoen gebruikt. Dit woord moet ontstaan zijn uit hak + zeen (zeen =
pees. Z. Weiland), met invoeging van k door invloed der voorafgaande k, of
door 't onwillekeurig in verband te brengen met skeen = scheen. De afleiding
door Dr. Chang. voorgeslagen, als zou hakskeen uit 't meerv. haksenen van 't
oude hakse (Oudemans noch Terwen noemen het) ontstaan zijn, eischt een te
ongewoon verspringen van accent, dan dat deze afleiding als waarsch. kan
aangenomen worden.
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Half komt in geen andere samenstelling met een telwoord voor dan in anderhalf
(zeldzaam bij de lagere klasse). Derdehalf (2 1/2), enz. verstaat men niet. Men
zegt meest, in navolging van 't Eng., 2 pond en 'n half, enz.
Halfnaatji, bastaard, kleurling. Naatji-natie.
Halfpad, halfweg, halverwegen, ten halve.
Halfte, helft.
Halter, halster. Ook in de O. Prov. van Ned. (O.V., I, 2).
Hand. Op di eene - en op di andre wordt verkeerdelijk, in navolging van 't
Duitsch of Eng. gezegd voor: aan den eenen kant, enz. of aan de eene zijde,
enz. Z. op.
Hanepoot, naam eener druivensoort. Men meent, wegens de overeenkomst van
den stok met de uitgespreide pooten van een haan (twijfelachtig).
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Hang, ww. Hij kan lekker hang, zegt men van een die behendig een slag of een
steen weet te ontduiken, door zich als 't ware op één been te laten hangen
(balanceeren).
Hang, steile helling van een berg. Duitsch.
Hanghorings, nederwaarts gebogen horens van een rund (stier, koe, of os).
Hânsi, paplam, hanslam. Dit laaste is ook gew. Holl. Cf. grêns.
Hanskoentjies, kamperfoelie, dus genoemd wegens de overeenkomst der
bloemen met handschoenen. Wel geen poëtische naam, maar toch aardiger dan
kamperfoelie, Lat. caprifolium, Fr. chèvre-feuille, Du. geiss blatt, welke alle
geite- of bokkeblad beteekenen.
Haper zegt men van paarden, die door vermoeienis onvast op de pooten worden.
Hardepad, hoofdweg. Z. bandiet, groot-pad, transportpad.
Harder, een soort van zeevisch, de Kaapsche haring. P.K. noemt ze harters,
Nieuhof herders. Wat V.D. als harder beschrijft, stemt met dezen visch niet
overeen.
Hardloop, onscheidbaar samengesteld ww.: ek hardloop, ek het gehardloop.
Harlaboerla, lawaai, verwarring. Eng. hurly-burly. Fr. hurluberlu, Deensch
hurl-um-burl. Afleiding onbekend.
Harpuis, harst, en niet een mengsel van harst en zwavel, dat de
scheepstimmerlieden harpuis noemen. Z. bali.
Harpuisbossi, een heester, die veel harst bevat en dus bijzonder goede brandstof
oplevert.
Hartebees(t), soort van antilope. Hertebeest zegt men ook in Zeeland.
Hartebeeshut, een hut, welker wanden slechts 1 à 2 voet loodrecht worden
opgetrokken, en die overigens slechts uit een steiloploopend dak bestaat. Wellicht
dus genoemd, omdat een dergelijke hut oorspronkelijk door hartebeestjagers
tijdelijk werd opgeslagen.
Hartelik heeft naast de beteekenis van innig, welgemeend, oprecht, ook die
van vriendelijk, gul, en ook hartig (van een maaltijd). Hartelik dank(i) is de
stereotiepe uitdrukking voor: wel, zeer, ten zeerste, vriendelijk bedankt.
Har(t)slag, 't hart, de long en de lever van een geslacht dier te zamen. Ook in
Drenthe gebruikt.
Hartvergadering hou, ergens over tobben, zijn leed verkroppen. Een gelukkige
uitdrukking!
Hasi, haasje, zegt men, onverschillig of 't dier groot of klein is, zelfs ook van
een haassoort, die de Eur. in grootte ver overtreft. Cf. boerenboontjies, mossi,
enz.
Hê, hebben. Ook gew. Ned.
Heen-en-weertjies, eventjes, een oogenblikje, dat echter soms nog al lang
wordt. 't Overijs. hen-en-weer heeft denzelfden zin.
Heerlikheid. D'is daar waar di heerlikheid 'n end geneem het, zegt men heel
aardig van een nare plaats (stad, dorp, enz.).
Hefer, hevel.
Opmerking: De v is hier, tegen den regel, tusschen twee klinkers verscherpt in
plaats van verzacht. Kan 't zijn, door den invloed van de welbekende
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familienamen Hefer en Van den Heever? In dit laatste woord klinkt de v ook
als f.
Heining of henning, haag, omtuining, of ook schutting. Een zeer eenvoudige
en goedkoope, doch stevige en dichte heining maakt de Afr. boer, die dikwijls
zich zelf moet en weet te behelpen, door bossies (wilde heesters) omgekeerd
over dwarspalen te hangen.
Hekel, ww., haken (vrouwelijk handwerk verrichten). Waarsch. van 't Du.
häkeln. Hekelen (berispen, doorhalen, kwaadspreken) is hier niet bekend.
Hempi, hemdje; fig. gebruikt in: hij 's hempi, en hij 's op sij hempi. Het eerste
zegt men van een jongen, die bijna alle; 't laatste van een die alle al-
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basters verloren heeft. Hempi, raak mij gatji ni, zegt men spottend van iemand
die niets verdragen kan, lichtgeraakt is. Deze uitdrukking meen ik ook in Holl.
gehoord te hebben.
Hengsel noemt men zeer juist 't hengselvormig riempje, waarmee 't slag van
een zweep aan den stok bevestigd is.
Opmerking: Aan 't zweepslag (Van Dale noemt dit woord mannelijk; doch,
vergis ik mij niet, dan geldt 't in sommige streken van Z. Holl. te recht voor
onzijdig) onderscheidt men nog 't voor- en achterslag, mede een bewijs, hoe
juist en fijn de Afr. in zijn eigen kring de zaken onderscheidt en weet te
benoemen.
Hengs(t) (fig. en plat), een vurig mensch, of een woest, oploopend kind.
Hennetjies. 't Spreekwoordelijk gezegde: Als hennetjies begin te kraai, dan
word hulle nekke omgedraai, zinspelende op 't lot van hennen die buiten hare
roeping gaan, wordt gebezigd van vrouwen, die in Holl. in soortgelijke
beeldspraak hanekammen heeten. Men noemt ze ook mannetji-vrouwen.
Herberg, fig. voor plaats, plek, b.v. ek sien, daar is hier g'n herberg voor mij
ni: ik ben hier te veel. In den eigenlijken zin niet meer gebruikt, evenmin als
kroeg. Z. kantien. Cf. kermis.
Herri, Z. op streepsuiker.
Hes, lomperd, onhandig mensch, scheldnaam gelijkstaande met mof, dat hier
zoowel als in Ned. algemeen bekend is. N.B. Geen Du. of Ned. Wdb., mij
bekend, noemt echter den Hes, bewoner van Hessen, als 't type van lompheid.
Z. swaap.
Heuning, honing. Z. deur.
Hiel, Z. hakskeen.
Hieri, hier-die, deze, dit. Z. daarri.
Hiesa, verb. van hier-zoo.
Hij, door de minstbeschaafden dikwijls ook van vrouwen gebezigd, evenals
hom (hem) en sij, se, of sen (zijn); een bewijs, dat het gevoel voor 't taalgeslacht
tamelijk verstompt is. Dis ni hij ni, zegt men spottend van iemand die zich voor
meer wil uitgeven dan hij is.
Opmerking: Met betrekking tot den derden persoon van 't persoonlijk vnw.
bestaat er een zeer eigenaardig gebruik. Oudere menschen bezigen dien n.l.
somtijds in plaats van den tweeden persoon jij tot kinderen of jongelieden met
wie zij gemeenzaam omgaan, of vroeger omgegaan hebben. Zoo zegt b.v. iemand
die een jongen vriend of jong vriendinnetje na langen tijd wederziet: En waar
het hij (sij) al di tijd gewees? Dit gebruik moet uit 't Duitsch stammen, waarin
er (hij) en sie (zij) vroeger in dergelijke beteekenis werden gebezigd.
Hittetê, eigenaardig gebruikt in: dit was net so hittetê! = jij hadt bijna slaag
gekregen! In gelijken zin zegt men op di nerf na deur, natuurlijk een aan een
versleten kleed ontleend beeld. Hangt dit eerste woord met 't Eng. to hit (slaan,
treffen) samen?
Hoar, hoor, tw., vooral door de lagere klassen zeer dikwijls gebruikt ter
versterking van een bewering of belofte. Zoo ook in N. Brab. O.V., I, 4. Elders
ook wel gebruikt, doch minder vaak.
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Hoe in Hoe sê jij? of Hoe seg u?(Wat zegt u?) is zeker wel een overblijfsel van
't Fr. comment (dites-vous?).
Hoed en hoedji zijn als dameshoeden wel te onderscheiden. Hoedji is een hoed
met keelbanden (Ned. kapotje) en hoed wordt voor iedere andere soort gebruikt.
Hoedsuiker, broodsuiker.
Hoek, een nauw dal tusschen twee bergen of bergketens, dat slechts éénen
uitgang heeft. Hoek is ook de eenige naam voor vischhaak.
Hoeka, een Hott. woord, dat nog soms gebruikt wordt voor van-ouds.
Hoener, hoen, kip. Z. eier. Kip bestaat nog alleen als vocatief kiep! De vocatief
van eend is poeli, en die van varken otji, dat men ook wel als
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naam van 't dier gebruikt. Gaat na di hoeners! = loop naar de pomp! Hij het di
hoeners in: hij heeft den duivel in, is in een kwade luim. Cf. josi.
Hoenerkop, half dronken.
Holland komt in historische herinnering voor in: ik sit nog maar altijd tusse
Holl. en Zeel., ik heb nog geen vaste woning of verblijf. Deze uitdr. is echter
niet algemeen.
Hom, door den Plat-Holl. (Amst.) vorm hum uit hem ontstaan. Z. hij.
Homeopathi, homoeopathie, wordt hier verkeerdelijk met den klemtoon op pa
in plaats van op thie uitgesproken.
Hond, eigenaardig gebruikt in: ver iemand hond maak, iemand (inzonderheid
een klein kind) verwaarloozen, kwaad doen, niet lief behandelen. Zeer
eigenaardig is ook de uitdr. omgee' is hondse kind = ik geef er niet om, 't kan
me niet schelen; waarvoor men ook zegt: ek is ni vermaak-se kind ni. Gowweneur
se hond is sen oom: hij beeldt zich te veel in; slaat te hoogen toon aan; waarvoor
men ook zegt: hij het op di Gowweneur se hond sijn vel geslaap. Hij gee di
honde kos, zegt men spottend van iemand, die met uitgestrekte armen rijdt
(paarden of ezels stuurt). Ook zegt men van zoo iemand: hij lees korán, of hij
speul ramkie. Deze uitdr. bewijzen, hoe de Afr. zijn trots in goed rijden stelt.
Een hondedraffi of jakhalsdraffi bet. een korten draf.
Honger wordt door de mindere klassen als bvnw. gebezigd in: ek is honger,
gelijk men ook zegt: ek is dors(tig), skaam (beschaamd).
Hooi (in den eig. zin in Z. Afr. bijna niet bekend, daar noch 't land voor den
geregelden hooibouw geschikt is, noch 't klimaat 't winnen van hooi anders dan
voor stalpaarden noodzakelijk maakt) noemt men hier de niet overrijpe
havergerven, die tot paardenvoeder gebruikt worden. Z. voer.
Hoppelperd of hobbelaperd, hobbelpaard.
Horak. De alg. bekende uitdrukking: wat seg Horak? wordt gebezigd bij 't
bespreken van een twistpunt of opspraak-wekkende zaak.
Horing, horen. Hij begin sij horings op te steek, of sij horings begin te groei,
zegt men van een jongeling, die naar een meisje begint uit te kijken. Eigenaardig
zegt men ook: sij skeen word rooi, een beeld aan den mannelijken struisvogel
ontleend, welks schenen rood worden, als hij zijn vollen wasdom begint te
bereiken.
Horingsman-ooi, een wijfjesschaap met horens. 't Horingsman hê: het zwaar
hebben.
Horlosi of orlosi, algemeene benaming voor uurwerk, zoowel zak- als huisen
torenuurwerk (klok). Klok heet alleen een werktuig om te luiden, en klokki is
dus een bel of schel.
Horreltjies, t.w. Z. tramás.
Horres, dronkaards ijlhoofdigheid, delirium tremens, door 't Eng. the horrors
van 't Lat. horror, beving, rilling.
Horssweep, rijzweep; verbastering van 't Eng. horsewhip.
Hortjies, zonneblinden, jaloezies. 't Ned. horretje, een vensterschermpje uit in
een raampje gevat gaas bestaande en evenals een schuifgordijntje 't inkijken
belettende, kent men hier niet. Beide woorden komen van horde, een meestal
langwerpig vierkant vlechtwerk van teen of metaaldraad (V.D.).
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Hot, links. Z. op haar. Hij het hot en haar, hij heeft het zwaar. Waarsch. van
een trekdier, welks maat hem ontvallen is en dat nu voor hot en haar beide moet
trekken, of ook van een dier dat van beide kanten slaag krijgt.
Hotnot, gewone uitspraak van Hotten-tot.
Hot-om, kooksel van water en meel, dus genoemd naar de wijze van
toebereiding, waarbij men met den lepel gedurig hot-om (rechtsom) moet roeren.
Cf. roerom bij V.D. en Z. op haar.
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Hottentotsgodji, biddende mantis, soort van insektenetenden sprinkhaan,
waarvoor de Hott. een bijgeloovigen eerbied koesteren. Men vindt er van de
grootte van een groote mier, en andere die verscheidene duimen lang zijn.
Hottentotsvij'e, een familie van gewassen (Ficoides Africana) waarvan P.K.
in zijn tijd reeds 36 soorten kende, en dus genoemd, omdat de Hott. ze op
verschillende wijzen tot voedsel gebruikten, gelijk dan ook heden nog de Afr.
vrouwen er een zeer smakelijk konfijt van weten te bereiden. De naam van vijg
heeft dit gewas alleen te danken aan eenige overeenkomst dezer vrucht met de
gewone vijg. De voor konfijt gebruikte soort heet suurvij'e; ook is er een soort
die men perdevij'e noemt, hoewel deze naam ook voor den Afrikander de plat-fig.
bet. heeft van paardedrek.
Hou-Hou, in ernst spelen (met albasters) of, zooals men in Holland hoort, om
't heuschje. Cf. kiep-kiep.
Houtkapper, juiste benaming voor den specht (Eng. woodpecker), hier niet
onder dezen naam bekend. Ook een groote soort van mier wordt dus genoemd.
Hou-vas, vasthouden, wordt dikwijls als onscheidbaar ww. gebezigd, evenals
hardloop; b.v. ek kanni hou-vas ni.
Houwe, slaag, klappen (krijgen); een tuchtmiddel waarmee men vroeger niet
zuinig omging en ook thans nog niet spaarzaam is. Cf. streepsuiker.
Huishouder, vertaling van 't Eng. house-holder, wordt in gemeentezaken en
bij verkiezingen gebruikt in den zin van: bezitters van vaste eigendommen,
stemgerechtigden.
Huisi, een partje van een lamoen. Ook suurtji, skijfi of skuifi genaamd.
Hulle, hullie, hunlieden, zij; vervangt met 'n mensch de plaats van men, b.v.
hulle sê so, zoo zegt men. Men zegt ook wel haarlie.
Husse, tw. waarmee men een nieuwsgierige vraag beantwoordt, zooveel als: 't
raakt jou niet. Dit woord moet verwant zijn aan 't oude hussen, husschen of
hissen, sarren, sa roepen, aanhitsen, waarover zie Jag. Arch. I, p. 111.

I
Opmerking: De korte i heeft in sommige woorden, evenals in enkele streken van
Z-Holl., een klank, die naar de korte u zweemt. Ik, wil, stil, enz. klinken bijna als uk,
wul, stul.
Iewers, ergens. Iewers en niewers (nergens) zijn hier, evenals in Ned., slechts
gewestelijk. Voor elders (alleen bij belezenen bekend) zegt men op 'n andre
plek.
IJ heeft nooit den klank van ie (behalve in tie'r en miet), maar zweemt in de
uitspraak eenigszins naar de heldere ee, zooals dat ook in 't Amst. en andere
Holl. dialecten 't geval is (O.V., II, 2). Wijs b.v. klinkt in veler mond bijna als
wees, zeer kort uitgesproken.
IJster, ijzer. Naar ik meen, zegt men ook in sommige streken van Geld. iesder.
Z. boste.
IJstervark, stekelvarken.
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IJstervarkpenne zegt men ook van stug, opstaand menschenhaar.
In wordt, evenals al, aan 't eind van een zin noodeloos herhaald, als in: hij is in
di tuin in. In is ook de gew. uitspraak van en, gelijk dat in 't Amst. het geval is.
Inbreek (Eng. to break in) wordt dikwijls verkeerdelijk voor leeren, africhten,
dresseeren van jonge paarden gebruikt. Inbreken in den Ned. zin is een misdaad,
waarvoor men ook hier gestraft wordt.
Indien wordt met ooit als elliptische zin voor zoo ooit gebruikt, in navolging
van 't Eng. if ever. B.v. Indien (zoo) ooit, dan is 't nu de tijd tot spreken.
Indros, gauw en stilletjes ergens inloopen. Zoo bezigt men ook wegdros. Z.
dros.
Ingaan (Eng. to go in for), verkeerdelijk gebruikt voor opgaan (voor een
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examen), deelnemen (aan iets), kiezen (een beroep), enz.
Inhaak, zeer juist, doch vrij plat gebruikt voor: den arm geven (of nemen).
Inkeer, 't vee ergens indrijven of jagen; ook 't water ter besproeiing uit den
hoofdstroom afleiden om 't door een greppel naar tuin of akker te brengen.
Opmerking: Door vele Z. Afr. dorpen, die meestal aan een rivier zijn gelegen,
vloeien n.l. ter weerszijden der straten, kleine stroompjes water, welke uit de
rivier afgeleid worden, en waaruit alle rechthebbenden op gezette tijden 't water
naar hunne tuinen mogen afleiden. Z. waterrecht.
Inklim, slaan, afrossen.
Instal doen, schade doen, benadeelen, iemands naam bekladden. 't Zeeuwsch
installig maken bet. een koopdag bederven door een kwaad bod te doen, en
instellig = ziek.

J
Opmerking: Deze letter heeft, vooral in de West. Prov., bij velen een wanklank, die
eigenlijk ontstaat door 't verminken der Eng. j, welke in plaats van als dzj als dj wordt
uitgesproken. De zuivere uitspraak der Ned. j is als die der y in de Eng. woorden
yea, year, yellow, enz.
Jaarhónderd (Du. Jahrhundert), soms voor eeuw gebruikt.
Opmerking: Dat zoo weinigen 't woord eeuw verstaan, is wel daaraan toe te
schrijven, dat de oudere Afr. zoo weinig geschiedenis lezen, en de jongere hunne
geschiedkundige kennis meest door Eng. boeken krijgen. Karakteristiek zijn de
uitdrukkingen: In di Holl. tijd; bij di outijse of slawetijse mense, waarmee minder
ontwikkelden (inzond. de kleurlingen) 't verleden aanduiden.
Jach, op jacht gaan, of jagen; ook tochtig of heet zijn (van dieren).
Jakhals, Z. op broer.
Jakhalsdraaitjies, kleine slingeringen in den gang van een persoon of voertuig.
Jakopeveroo'e, uitpuilende ('t Holl. schelvisch-) oogen; volgens Chang. dus
geheeten naar een visch, die weer zijn naam aan een zekeren Jacob Evertse zou
ontleenen.
Jammer wordt door misverstand als bvnw. gebruikt in ek is jammer, voor: het
is jammer, of ek is jammer ver jou voor: ik beklaag je. Ook maakt men er soms
een znw. jammerte van: ek het 't uit jammerte ver hom gedoen, d.i. uit
medelijden.
Janblom, groote padde, ook wel kuikendief genoemd, omdat hij jonge kuikentjes
vangt en verslindt. De Ned. kuikendief is een roofvogel.
Janfrederik, klanknabootsende naam van 't Kaapsche roodborstje.
Janklaas of jakklaas, verbast. van jakhals.
Janna, gunsteling, meest geliefde broeder, zuster, makker, enz.
Jan-suur-in-di-maars (plat), een zuurmuil (Z. asijnbottel). Ook wordt 't
schertsend gebruikt als men naar iemands naam vraagt en deze dien niet zeggen
wil. Fijner en dichtelijker zegt men echter in dit laatste geval ook: mijn naam
is van goud.
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Jantji-trap-suutjies, of kortaf trap-suutjies (suutjies = zoetjes, langzaam), is
een gelukkig gevonden naam voor 't kameleon, dat men echter meestal niet
minder juist verkleurmannetji noemt.
Jarig wordt gewoonlijk in den zin van mondig, huwbaar, van meisjes gebruikt.
Voor: ik ben jarig, zegt men: 't is mij verjaarsdag. Z. blootsperd.
Jekkert, jas, baatje. Jekker is ook Holl. Cf. dekent.
Jentoe, straatmeid, ontuchtig vrouwspersoon.
Jéntrobi, soort van jas, 't Eng. Oxford. Cf. leksêns.
Jil, schertsen, mallen, voor den gek houden; b.v. hij jil moet hom. Z. gilletjies.
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Jille of julle, jullie, jullui, jijlui, gijlieden.
Jong, bediende, kleurling. Z. knecht.
Jong, meerv. jonges, pasgeboren dieren, die men echter ook jongetjies of
kleintjies noemt. N.B. Voor een Ned. klinkt 't al heel zonderling, in een preek
b.v. van de jonges van een arend te hooren spreken!
Jongeendstijd, de overgangsjaren tot den mannelijken leeftijd, wanneer, zoo
als men zegt, de baard in de keel zit.
Jongetji. Daar 't woord jong(i) uitsluitend in bovengenoemde bet. wordt
gebezigd, gebruikt men dit woord in plaats van jongen om een onvolwassen,
ongehuwden blanke aan te duiden. Dit gebruik van jongetji voor een opgeschoten
jong mensch klinkt voor Ned. ooren te zonderlinger, daar de jonge Afrik. al
vroeg met een baard prijken. Onder elkander gebruiken de kleurlingen 't woord
in gelijken zin, en zelfs spreekt een gekleurde meid van haar vrijer als di jongetji.
Cf. jarig en kinders.
Jongetjieskind, overtollig voor jongetje gebruikt, doch in zekeren zin wel
noodig om een zuigeling van 't mann. geslacht aan te wijzen, als men bedenkt,
dat een jongetji ook een gebaard jong mensch kan beteekenen. Op gelijke wijze
zegt men meissieskind.
Jongi, eig. een verkleinwoord, doch in denzelfden zin als jong gebruikt, vooral
als vocatief, zelfs tot een grijsaard.
Jonk of jong, jong, jeugdig. Cf. lank, frank, enz.
Jop, karweitje, koopje, buitenkansje (Eng. job). Di job slaan, slagen, voorspoed
hebben. Hij het di job geslaan, hij heeft het jawoord verkregen.
Josi, joost, duivel, komt voor in de uitdr.: dis om 'n mens die josi in te maak,
dat is om den duivel in 't lijf te krijgen; om tureluursch te worden. In plaats van
josi bezigt men in gelijken zin hoeners, moer, skottels en duiwel. Ook hoort
men soms: dis genoeg om 'n predikant te laat vloek.
Jou, pers. en bezitt. voornaamwoord, is 't eenige vnw., dat nog in enkele gevallen
als ethische datief voorkomt, d.i. als een vnw. dienende om òf de belangstelling
des sprekers uit te drukken òf die des hoorders te wekken; b.v. hij het jou waarlik
die heele morre rondgeloop! Het schijnt steeds van een bijwoord van bevestiging
vergezeld te gaan.
Juffer of Juffrouw, algemeene benaming voor getrouwde vrouwen, tenzij men
't Eng. woord Mistress gebruikt, dat meer en meer in zwang komt. Tot
ongetrouwden zegt men Miss; doch van deze sprekende bezigt men ook
jongejuffrouw of noi, welk laatste woord door de kleurlingen ook van of tot
getrouwde dames gebruikt wordt. Vrouw en Mevrouw zijn niet als titelnamen
bekend; 't laatste kent de meer verlichte Afr. alleen door den Holl. Uit 't
uitsluitend gebruik van den middelterm juffrouw blijkt, dat alle Afr. van Eur.
bloed zich min of meer als elkaars gelijken beschouwen, onverschillig of zij
arm zijn of rijk, beschaafd of niet.
Jukskee, dwarshout aan 't juk van trekossen. Daar de ossen hier steeds
paarsgewijze trekken, bestaat het juk uit een vrij dikken boom, die op de nekken
der ossen rust en vóór de schoften der dieren gehouden wordt door in 't juk
bevestigde dwarshouten ter weerszijden van den hals, onder dezen door riempjes
met elkaar verbonden. 't Woord moet afkomstig zijn van den zeemansterm.
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schei (dwarshout). 't Werpen met jukskeeë vormt een geliefkoosd mannenspel
(jukskee speul), vooral als tijdverdrijf op badplaatsen.
Julle, cf. jille.
Jummers (al), telkens, voortdurend. Verb. van immer, steeds. In Drenthe zegt
men ook jummer voor immer, voortdurend. Jag. Arch. IV, 421.
Jurki, nachthemd van kinderen; ook een alles bedekkend schortje ter besparing
van 't tawwertji (voce).
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Juts, dikwijls gemakshalve, doch niet welluidendheidshalve voor rechter
gebruikt (Eng. judge).

K
Kaaiman, een soort van hagedis; geen krokodil, als in 't Ned.
Kaains, kanen, uitgebraden stukjes vet. Dit woord was oudtijds kade, doch
reeds bij Kiliaan komt 't als kaeye, kaeyen voor. Het is verwant aan 't Grieksch
kaio, ik brand of verzeng.
Kaalgare, verb. van kabelgaren, dun teertouw bij het rietdekken gebruikt.
Zeemansterm. Cf. kapaal.
Kaapse-kind wordt soms van een Afr. meisje, doch niet van een Afrikaner
gebezigd, zooals Chang. aangeeft, althans niet tegenwoordig.
Kaart-kaart speul, kaartspelen. Z. bietji-bietji.
Kabaai, kamerjas (-japon); komt ook in V.D. voor. Over Indië uit het Perzisch
tot ons gekomen.
Kaboe of koeboe, mielies, Turksche tarwe. Een Kafferwoord alleen verder in
't binnenland gebruikelijk.
Kachel, stookplaats, vuurhaard. Voor kachel in den eig. zin gebruikt men stoof
('t Eng. stove), vooral van een kookkachel. Z. vuurhêrd.
Kadot, Z. dotji.
Kaduuks, bouwvallig, zwak, sukkelend. In 't Ned. heeft het den laatsten zin
niet. Fr. caduc.
Opmerking: Door valsche analogie misleid, voegt 't K.H. menigmaal een slot-s
achter woorden, welke geen s behoorden te hebben. Cf. liewers, partijkers, enz.
Z. ook bloots-pêrd.
Kafferkoorn, Z. duiskoorn.
Kalant (ou) of ou-platji, een listig mensch, bij de hand. Z. klandiesi.
Kalbasdop, schertsend voor hoofd. Z klapperdop.
Kalbassies, gezwollen liesklieren of teeldeelen, die volgens 't volksgeloof
ontstaan door 't afzakken der pampoentjies, wanneer deze door kou naar binnen
slaan.
Kalf, meerv. kalwers of kallers.
Kallersstok of hokstok, een stok dien men bij 't melken van koeien steeds
gereed houdt om hare kalvers weg te jagen. Z. bandom.
Kalotjies (kalot, priestermutsje, van 't Fr. calotte, kapje, welks afleiding
onbekend is) wordt hier nog gebruikt als de naam van een veldbloempje, dus
overeenstemmende met moeder-kappi (voce).
Kamaste, knoop-, over-, slobkousen, van 't Fr. camaches, beter gamaches, en
dat van 't Volkslatijn gamba (been). Z. boste.
Kameel of Kameelperd, kameelpaard, giraffe.
Kameelsool. Van iemand, die uit ontevredenheid of anderszins de lip laat
hangen, zegt men, dat hij lijk of hij kameelsool wil snij, waardoor men eenige
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overeenkomst wil uitdrukken tusschen de buitenwaarts gekeerde lip en de
afgestroopte huid van bedoeld dier.
Kamferfoeli, kamperfoelie. Z. hanskoentjies. De verandering van p in f moet
plaats gehad hebben door dat men 't woord onwillekeurig in betrekking bracht
met den hier welbekenden kamferboom, of eenvoudig door assim.
Kammalielies. Z. faikonta. 't Hott. kamma bet. op last of in naam van, en
tusschen deze bet. en die van in schijn ligt geen groote afstand. Kamma gebruikt
men ook ironisch voor 't Holl. Nota Bene; b.v. A gaat naar een bruiloftsmaal,
en hij is kamma ziek!
Kamte, Z. faikonta.
Kanaribijter, fiskaal (voce).
Kanijntji, konijn. Is dit door invloed van 't Du. kaninchen; of bestaat dit woord
met den a-klank in de Oost. prov. van Ned.?
Kanis (Lat. canis, hond) wordt niet als in Holl. met smeer tot één woord
verbonden, maar krijgt 't bvnw. smerig vóór zich. Smerige kanis: vuilik.
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Kanni-andersheid, niet algemeen, doch eenmaal gehoord als antwoord op de
vraag, waarom iemand iets zóó gedaan had. 't Antwoord luidde: Uit
kanni-andersheid. Z. droog-mij-keel-bessi.
Kannidood, juiste benaming voor verschillende soorten van luchtplanten.
Kantien, wijnhuis, kroeg (Z. herberg). Een soldatenterm, waarsch. door de
soldaten van de O.I. Comp. overgebracht. (Fr. cantine, Ital. cantina, van canto
(kant of hoek), of volgens anderen van 't Lat. quintana, een kleine plaats).
Kant'nwal, rivieroever. Eig. kant en wal, dus een samenvoeging van twee
gelijkbeteekenende woorden.
Kantoor, algemeen als verkorting van magistraatskantoor ('bureau van den
magistraat of burgemeester) gebezigd; doch ook zich nog handhavende tegen
den indringer office, in den zin van vertrek, waar een koopman, notaris, enz.
hunne werkzaamheden verrichten. Evenals in sommige plaatsen in Holl.
beteekent 't ook wel een klein kamertje tot privaat gebruik van den heer des
huizes, of ook een studeervertrek. 't Woord is een verb. van 't Fr. comptoir,
rekenkamer.
Kapaa'l, bekwaam, instaat. (Fr. capable). Voor 't uitvallen der b. Z. kaalgare.
Z. ook banje.
Kapater, gesneden bok. 't Woord is verwant aan kapoen en kappen; doch hoe
komt 't hier? Kluchtig en eigenaardig is de vervanging van den pater (hier bijna
niet bekend) in 't welbekende, overoude volksliedje: ‘Kom pater! geef je non
een zoen,’ door Kapater, enz.
Kapenaar, Z. Afrikaner.
Kapetji, pet, mannelijk hoofddeksel met een klep of luifel. Z. tuit.
Kapok, boomwol, maar ook sneeuw. Een Indisch woord.
Kapokhaantji, krielhaantje.
Kapokvoo'ltji, een vogeltje, dat een zeer kunstig nest van schapenwol maakt.
Kapot, doodmoe, van menschen en trekdieren. In 't Ned. bet. kapot stukkend,
ziek of dood. 't Fr. capot bet. beest, d.i. iemand die bij zeker kaartspel geen
enkelen slag kan slaan en die door den beeldrijken Franschman beschouwd
wordt als een overwonnene, wien men een capote (kap of blinddoek) over 't
hoofd geworpen heeft. Dit woord komt dus evenals kapotji en kapetji van 't Lat.
caput = hoofd.
Kapsit, Z. bildruk.
Kapstewels, hooge laarzen.
Kar. De Kaapsche kar is een soort van tweewieligen tentwagen (voor 4 of 6
personen) op veeren en steeds door minstens twee paarden getrokken, bijzonder
geschikt voor een bergachtig land als Z. Afrika.
Karakter, behalve aard, inborst, ook getuigenis of getuigschrift betreffende
iemands aard en gedrag, vooral van bedienden. Eng. character.
Karba, groote mandeflesch. Eng. demi-john.
Kardoesi, papieren zakje, peperhuisje. Ook dit woord is waarsch. door de
soldaten der O.I. Comp. hier ingevoerd. In 't Ned. bet. 't schietpatroon. Het komt
door 't Fr. cartouche (Eng. cartridge) van 't Ital. cartoccio, en dit weer van 't
Lat. charta, papier.
Karet, achterkrat of schot van een wagen. Gew. Holl. krat.
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Karkatji, zweertje aan 't ooglid; in 't Ned. minder fijn strontje genoemd. In
Holl. noemen de kinderen een soort van schelp karkat; doch welke samenhang
bestaat er tusschen de namen van deze twee zoo verschillende zaken? 't Woord
stamt hoogstwaarsch. met vele andere uit Indië. In 't Perzisch bet. ghark een
gevoel van vet, en daarmee kan 't samenhangen.
Karmonkpitji, een pitje, waarmee de K. dames vroeger onder 't hooren van
een preek haar aandacht opscherpten, evenals thans nog de dames in sommige
streken van Ned. met pepermuntjes doen.
Karnalli wordt gekscherend in den zin van schelm, ondeugd gebruikt; niet
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als 't Ned. kanalje (Fr. canaille) met de bet. van gemeen volk, gepeupel.
Karos, een soort van kleed, dek of deken, bestaande uit zorgvuldig toebereide
en dikwijls kunstig aan en in elkaar genaaide huiden. Z. kros.
Karring, karn. Cf. doring, horing, leksêngs, waarin men dezelfde versterking
van een slot-n, die niet vermeden kan worden, door een toegevoegden neusklank
aantreft. Jou pappa het di karring voor hom afgekarn, maar hij is te slech om
di botter af te haal, allegorische uitdr. voor: Uw vader heeft hem op gang
geholpen, doch hij was niet in staat, zelf de zaak voort te zetten.
Karwats, soort van zweep, uit één stuk bestaande; van 't Turksch kyrbâtsch,
zweep. 't Ned. woord heeft een eenigszins gewijzigde bet. Z.V.D.
Karweier, vrachtrijder. Door 't Ned., waarin karwei zwaar aangenomen werk
bet., komt dit woord van 't Fr. corvée, en dat weer van 't Lat. corvada, corrovata,
corrogata, verplichten arbeid, werk op bevel verricht.
Kas, soort, geval; doch dit laatste alleen in: in die kas van sake (Fr. cas.). In 't
Privilegie vóór in de Holl. uitgave van P.K. komt 't ook in den laatsten zin voor.
Dit woord komt dus over Holl. uit Frankrijk en niet rechtstreeks door de
Hugenoten.
Kas of kassi, wordt in 't algemeen voor een kist of bak gebruikt, behalve bij
een wagen, waar het kis heet. Ook spreekt men van een kis of doodkis.
Kasarm, kazerne. Zoo noemt men soms een reeks van huisjes of krotten, door
kleurlingen bewoond.
Kasta(g), Z. faikonta.
Kastrol, algemeene naam voor kookpan of pot. V.D. geeft dit woord als Ned.,
doch 't moet slechts gew. zijn. Van 't Fr. casserole. Z. boste.
Kat, Z. poes. Wat weet di kat van saffraan, zegt men tot een kind of jongmensch,
dat zich met zaken bemoeit die hem niet aangaan.
Katel, ledikant zonder hemel. Dit woord stamt uit Indië. In Malabar is catel
een soort van bed. In de archieven van Stellenbosch komt 't reeds in de Notulen
der Heemraden van Ao 1711 als kadel voor.
Katjipiering, bloemdragende heester, waarvoor de Afr. een bijzondere
voorliefde hebben.
Katlachter, een klein vogeltje, naar zijn geluid dus genoemd. N.B. Ook hier
weer de ingeschoven t.
Kats, tw., waarmee men een kat wegjaagt. Ook geesel voor misdadigers (Eng.
cat-o'-nine-tails).
Katswenk, met een draai neervallen. Van soortgelijke afleiding als bokkesprong.
Zwenken = draaien of wenden.
Kattrek, een spel, waarbij twee mannen, op handen en voeten, en met de
hoofden van elkander afgewend, met een touw zonder eind om den hals elkander
omver trachten te trekken. Men noemt 't ook kathalstrek, skulpadtrek of
spaansbok.
Keer wordt alleen voor tegenhouden gebruikt. Te keer gaan (geraas maken),
dat bij Chang. voorkomt, kent men hier niet, doch in Holland wel.
Kees, baviaan. Z. Adoons.
Keil, wig, en ook hooge hoed. Z. pluishoed.
Kekkel, kakelen. Dit woord schijnt ook uit de Saks. prov. v. Ned. te stammen.
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Kekkelpraatji, zottepraat, lasterpraatjes. N. Brab. kekelen = druk praten, kijven.
O.V., I, 4.
Kelki, wijnglas. Z. opmerking op boere-boontjies.
Kennetji speul, een kort, aan beide zijden spits toeloopend stokje doen
opspringen, door met een langen stok op een der einden te slaan. Cf. 't Vlaamsch
kalleken slaan. N.Z. IV, I. In Amst. heet dit wind slaan, en elders pinken.
Kenta, Z. grijs.
Kerdaat, kardaat, of ook wel kordaat, moedig. Een ----- stuk, een buiten-
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gewoon moedige daad. In 't Ned. heeft cordaat (dat V.D. vergeten heeft op te
nemen) de bet. van hartelijk, rond (borstig), oprecht, kloek, wakker. Door 't
Spaansch (?) van 't Lat. cor(hart); dus eig. iemand, bij wien 't hart op de rechte
plaats zit.
Kermis, ofschoon als volksfeest niet meer bekend (Z. basaar en nachmaal),
leeft nog voort in de uitdr. kermisbed (noodbed), die poppies sal ni kermis dans
ni, en 't is ni iederslag (alledag) kermis ni, met welke twee laatste men, evenals
in Holl., kinderen een begeerd genot weigert.
Kerrel, kerel; vertrouwelijk ook gebruikt voor man, heer, vriend(je). Ou'kerrel
of ou'baas wordt in gemeenzamen stijl voor vader gebezigd, gelijk 't Holl. de
ouwe heer. Zoo zegt men ook ou' volk voor ouders.
Kerrelman, vriend(je), als vocatief. Z. boven.
Kerrikos, gestoofd vleesch met kerri (O.I. specerij) toebereid. Kerri van iemand
maak = 't Holl. fijn slaan.
Kêrs, kaars. Hij kanni eers di kêrs ver hom vas hou, hij kan niet in zijn schaduw
staan. Lange kêrse maak = tot laat in den avond of nacht vrijen; van 't bij de
boeren in 't binnenland nog bestaande gebruik, dat den vrijer vergunt, nadat de
overige huisgenooten naar bed zijn gegaan, nog zoolang bij zijn meisje te blijven,
als de vetkaars duurt, die hij zelf daartoe meebrengt. Dat die kaarsen dikwijls
wat lang uitvallen, spreekt van zelf; en dat men soms wat zout om de brandende
pit strooit, ten einde die langzamer te doen branden, is ook natuurlijk. 't Amst.
heeft ook keers.
Kêrs-opsteektijd, tegen donker, of ook een Maleische plechtigheid (kalifa).
Kerwe, kerven; een van de weinige infinitieven, die nog hun uitgang gedeeltelijk
bewaard hebben. Cf. dolwe.
Kês, gestremde of dikke melk, wrongel, eig. hetzelfde woord als kaas.
Keurboom, een bloemdragende heester langs rivieren en op vochtige plaatsen.
De bloemen, keurtjies genaamd, gelijken eenigszins op erwtebloesems en zijn
lichtpaars van kleur.
Keurig wordt alleen in den zin van kieskeurig (moeielijk te voldoen) gebruikt;
uitgelezen, fijn of schoon bet. 't nooit.
Kieks, een term bij 't albasterspel van 't Eng. to kick, schoppen. C. gats.
Kiel kent men (van schepen weet de Afr. weinig) alleen als: de inspringende
samenvoeging van twee daken.
Kielhouwer, houweel. Dit moet een scheepsbouwterm zijn. Ik vind 't echter
noch in oude, noch in hedendaagsche Wdb.
Kiep-kiep of verkieps (term bij 't albasterspel), om te houden, om 't heuschje.
Van 't Eng. to keep, houden. Cf. hou-hou.
Kiets, 't zelfde als 't Holl. kiet (Fr. en Eng. quit), kwijt, quit(antie); dus vrij, in
't effen, gelijk. Cf. gats.
Kieri of knopkieri, wandelstok of knots der Kaffers, thans ook algemeen onder
de blanken in gebruik.
Kiesiblare, keesjesbladeren, eig. kaasjesbladeren, wegens den vorm der
vruchtjes; ook in Ned. bekend.
Kihati, een zeer gezochte, duurzame houtsoort.
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Kikvorsi of paddavissi, dikkop, jonge kikvorsch of padde, die nog zijn
gedaanteverwisseling moet ondergaan.
Kinabossi, een heester, soort van suikerbossi (protea), dus genoemd wegens
den bitteren smaak der bladeren. Ook pinangbossi genoemd.
Kinders wordt, evenals jongetjies (voce), ook van opgeschoten jongelingen
gebruikt.
Klaag. De eigenaardige uitdr.: ek kanni klaa(g) ni, als antwoord dienende op
de vraag: hoe gaat 't? bet. in den mond van den Afr.: vrij goed of goed. Cf.
omgee op gee.
Klaar wordt, waarsch. tengevolge van Fr. invloed (j'ai fini) met hebben gebruikt
in: ik het klaar. Het was amper klaar moet (met) Kees = 't was bijna gedaan
(uit) met hem; hij was er bijna geweest.
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Klamaat, klimaat of luchtsgesteldheid. Di klamaat wor skerp = de nachten
worden kouder en er valt meer dauw.
Klandiesi wordt zoowel voor een enkelen klant (geregeld bezoeker van een
winkel) als voor de gezamelijke klanten gebruikt. De afleiding van kalant of
klant is onzeker. Sommigen beschouwen 't afgeleid van 't Fr. chaland, dat
denzelfden zin heeft, en ook een licht koopvaardijschip beteekent, en welk
woord van Byzantijnschen oorsprong is. Anderen houden 't voor verwant aan
't Du. kaland, genootschap, en dit weder aan 't Lat. calendae, zijnde de eerste
dag der maand, waarop oudtijds zulk genootschap tezamen kwam.
Klapbroek, broek met een klep. Nog onder de Doppers in gebruik.
Klapklappertji, soort van leeuwerik. Een klanknabootsend woord. Z.
droog-mij-keel-bessi.
Klapperdop, schertsend voor hoofd gebezigd, door vergelijking met de klapperof kokosnoot. Men zegt ook klapperdot en kalbasdop.
Klavier, algemeen, bijna uitsluitend gebruikt voor piano.
Klein, eigenaardig gebruikt in: ek kan die ni klein krij ni, dat kan ik niet verstaan.
Kleinbaas, oudste boerenzoon.
Klinker noemt men hier alleen een bijzondere soort van steen tot 't slijpen van
messen en 't poetsen van lepels en vorken, enz. gebruikt. Harde baksteenen
noemt men in plaats van klinkers liever hard-bricks (Eng.).
Klip, rotsblok van grooter of kleiner afmeting. Ook keisteenen (welk woord
hier onbekend is) heeten nog klippe of klippers. Ik sel ver jou ook 'n klip uit di
pad rol, zegt men in ernst of ironisch voor: iemand een wederdienst bewijzen.
Groote klippe! dient als uitdr. van verwondering.
Klipkop, scheldnaam voor Hott., wegens diens harden schedel.
Klipkoppi, kleine rotsachtige verhevenheid boven den grond, meestal uit graniet
bestaande.
Klipkous, een eenschalig, eetbaar zeeschelpdier, dat 't eerste deel van zijn naam
daaraan dankt, dat 't steeds vastgehecht gevonden wordt aan de klippen, die bij
laag water droog worden. Nieuhof noemt reeds 't woord.
Klip-op-hand, een kinderspel met kleine kittelsteentjes (soort van bikkelspel),
waarbij de steen, dien men in de hand houdt, moertji, de andere kinders heeten.
Cf. dollos.
Klipper, kleine klip. Reeds in 1691 werd dit woord te Stellenbosch gebruikt.
Klok, Z. horlosi.
Klokki, Z. horlosi. Di klokki lui, schellen. Bij P.K. komt 't woord klokje in
gelijken zin voor.
Klong of Klonk, mannelijke kleurling, onverschillig of hij jong is of niet, hoewel
't woord ontstaan is uit klein-jong, en dus eig. een kleinen bediende beteekent.
Zoo weinig begrip heeft men meer van de eig. beteekenis van dit woord, dat
men geregeld spreekt van een ou' klonk.
Klooster, 't Eng. closet, zooals 't door de kleurlingen wordt uitgesproken; geheim
gemak. Z. sankrietji.
Klops, verb. van 't Eng. club, genootschap of vereeniging onder kleurlingen,
ziekte- en begrafenisfonds.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

Klouw. Di klouw in di grond slaan, het hazenpad kiezen. Het beeld is ontleend
aan een wegsnellend dier dat zijn klauwen in den grond schijnt te slaan. Z. riem.
Kluitji, een vrij tastbare onwaarheid (Eng. story). As hij di kluitji ni kwijt geraak
het ni, (dan) het hij gebars. Kluit bet. oudtijds 't zelfde als klucht (grap,
aardigheid). Z. spek. Ik kan die kluit ni sluk ni: dat wil er niet bij mij in; ik kan
't daarmee niet eens worden. In gelijken zin zegt men: ik kan die ni rech krij ni.
Knapi, staande lessenaar, inzonderheid die van den voorlezer in de kerk. Knaap
bet. in 't Holl. wel houten
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ezel, stommeknecht of nachttafeltje, doch heeft, zoo ver ik weet, niet
bovengemelde beteekenis. Knaap = jongen, of jongeling, kent men hier niet.
Z. Boereboontjies.
Knech(t), opzichter, meestersknecht; niet, als in 't Ned., gewoon bediende.
Knewel wordt evenals 't Ned. knevel gebruikt voor alles wat groot is,
inzonderheid echter van groote voeten.
Kniediep-voor-dag, twee à drie uren vóór zonsopgang. Een zonderlinge
uitdrukking!
Kniehalter, halster met touw, dat den kop van een dier (paard, ezel of rund)
aan een der voorpooten verbindt, ten einde het 't wegloopen te beletten. Men
gebruikt 't ook als ww. Ook in de Saks. prov. bekend. O.V., I, 2.
Knijp. Hij speul knijp sonder lach, bet. in 't geniep kwaad doen. Misschien een
gewijzigde vorm van 't Fr. il pince en riant (hij knijpt al lachende, of, zooals
men gewoonlijk zegt, hij zegt al lachende de waarheid). 't Gaat maar knijp:
zeer moeielijk, te nauwernood, op een haartje af.
Knijptang, de eenig gebruikelijke vorm voor (k)nijptang.
Knikspoor, een stuk gereden of verspoelde plek in den weg, die 't rijtuig doet
knik(ken) of stooten. In 't Ned. bet. knik een oneffenheid in een wagenspoor.
O.V., II, 2.
Knipmes wordt eigenaardig gebruikt in de uitdr.: knipmesrij (van een paard
gezegd, dat zijn kop sierlijk op en neer beweegt, waarop vooral jonge boeren,
die uit vrijen gaan, hun trots stellen. Cf. hond); en hulle sit, of lê, knipmes,
wanneer twee personen dicht bij elkaar zitten of liggen. Voor 't eerste zegt men
ook: hij rij moet di sikkelnek, voor 't laatste ook: hulle sit (lê) lepel, soutsak of
velling (d.i. zooals bij den wagenmaker, de kromme deelen van een wiel in
elkaar gepakt liggen).
Knippi, knipje, ook verkeerdelijk voor deurklink (Eng. latch) gebruikt.
Knoken, knokken, kneukels. Ook slaan.
Knopkieri, Z. Kieri.
Kochel, 't bijten of stooten van twee trekdieren, die naast elkaar trekken; waarom
hunne koppen ook door een aan beider hoofdstellen bevestigden kochelstok op
bepaalden afstand van elkaar gehouden worden. Verwant aan kokkelen, dat V.D.
bepaalt als: met 't gelaat tegen elkaar liggen en elkander zoenen (moeder en
kind), en aan koekelen of koekelemeien, zich vermaken met dartelen.
Kochel, iemand kwaad maken, door hem na te doen.
Kochelaar (ou'), kilkspaan, aanbrenger.
Kochelmannetji, kleine, ruwgeschubde breedkoppige hagedis, misschien wel
om zijn vlugge, dartele beweging dus genoemd.
Koddeljons of korreljons, soort van dans. Verb. van 't Fr. cotillon (eig.
vrouwerok), gezelschapsdans. Spreekwoord: Ik dans, lat dit so gons, di lekker
koddeljons.
Koei, meerv. koeie, of bij minder ontwikkelden koeis, eenig gangbare vorm van
koe, gelijk ook vlooi, strooi en sooi voor vloo, stroo, zoo (graszode). Z. derm.
Koejawels, platte uitspraak van guava, een eigenaardige boomvrucht; ook koeof goejava's genoemd.
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Koekoemakranka, eigenaardige vrucht van een veldplant, die alleen gedurende
zekeren tijd in den winter (Mei en Juni) gevonden wordt, en aan 't vinden
waarvan voor jonge Afrikaners en Afrikaanschen een eigenaardig genoegen en
een zekere eer verbonden zijn. Op brandewijn getrokken, vormt 't een huismiddel
tegen koliek, enz. Volgens 't Juni No. '78 van 't Z.A.T. is de wetenschappelijke
naam gethyllis spiralis.
Koe'l (koegel), kogel. Koegel vindt men ook bij de schrijvers der 17e eeuw en
nog in de Zaanstreek. O.V., I, 1.
Koeli, sjouwer, kruier. In Ned. Indië gebruikt men 't alleen van Chineesche
arbeiders (V.D.). 't Woord komt over Indië uit 't Turksch culi, slaaf, bediende.
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Koelsbloed, koelbloedig. Cf. dikswel.
Koeni-kanni, eigenaardig tw., dat kinderen bezigen om een ander op iets belust
te maken, hetwelk ze hem bovendien nog voor den neus houden. In gelijken
zin worden gebruikt: namme-namme en nam-nam, welke slechts
klanknabootsingen schijnen.
Koerán of korran, korhaan.
Koerland, naar men zegt, een vroeger in de omstreken van de Kaapstad
welbekende luie trekos, waarvan nog de uitdr.: hij het van Koerland sen vlees
geëet, van een luiaard gebezigd.
Koestertji, een vogeltje, dus genoemd naar zijn gewoonte van zich te koes(en), een woord door 't Holl. van 't Fr. se coucher (zich nederleggen), of
waarschijnlijker van 't Holl. Fr. koes (coué, coi, coyette, quiet, Lat. quietus =
stil). Z. Hoeufft.
Koeti, slag of klap; verwant aan 't Fr. coup?
Koffikan, Z. op bak.
Koffimoer, koffiedik, - moer = bezinksel, droesem; is ook Holl.
Kok of kokkin, keukenmeid. Dit laatste woord wordt nooit gebruikt, 't tweede
zelden.
Kolbroek of Sneesvark, varkenssoort. Naar men wil, dus genoemd naar een
der drie in 1826 door de Eng. regeering uitgezonden commissarissen van
onderzoek, of volgens anderen naar een bij Kaap Agulhas gestrand schip
Colebrook. Z.A.T., 1879.
Koli of kool, komt voor in: bij mij ----- waar = zeker waar. Men zegt in gelijken
zin: bij mij seks, of soms chedoni. Dit laatste lijkt mij door de Holl. vormen
chedome, god-dome, van 't ruwe en eig. Gods vloek inroepende, god-domme
of God doeme me af te stammen.
Kol(k), regenplas. Gewoonlijk hoort men, verbonden, een kol(k) water, waarvoor
men echter ook wel plas zegt. Een grootere plas heet een lap, en een nog grootere
plaat.
Kolmol, kleinere soort van blesmol (voce) met een kleinere kol (plek) op den
kop dan deze.
Kombêrs, kombaars, wollen deken. Een zeeterm. P.K. spreekt in het verslag
zijner reis herwaarts van een comperse en beschrijft die als een gewatteerde
deken. De vorm van 't woord en de beschrijving van 't voorwerp wijzen dus
beide op een afleiding van 't Fr. compresse nl. twee op elkaar gedrukte (of
genaaide) lappen katoen met watten tusschen beide. Z. dekent.
Ou'vrouw-onder-di-kombêrs is de wel wat lange, doch niet onaardige naam,
dien men soms aan in deeg gebakken karbonaden geeft.
Kombuis, eenig gangbare naam voor keuken. Zeeterm.
Komedi, algemeene naam voor elk rondreizend spel (tent, waarin 't een of ander
vertoond wordt). In 't Ned. bet. het een blij- of tooneelspel, of 't gebouw waarin
zulke stukken worden opgevoerd (schouwburg).
Komfert (eig. couvert), enveloppe, briefomslag. Bij de ongeletterden in Ned.
heeft dit woord dezelfde uitspraak. Van 't Fr. couvrir, bedekken.
Kommando, een aantal te wapen geroepen burgers ter bescherming van 't land
of de grenzen tegen de inboorlingen.
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Konfjt, in grootere of kleinere stukken gesneden en in suiker of suikerstroop
gekookte vruchten, in Ned. confituren genoemd. Konfijt wordt door V.D. als
ingelegd ooft, of suikerooft, omschreven, doch algemeen is dit woord niet; wel
gebruikt men dikwijls 't ww. konfijten of 't verl. dlw. gekonfijt in fig. zin. 't Komt
door 't Fr. confire van 't Lat. conficere, vruchten inmaken, bewaren.
Koning, zoo noemt men uit onwetendheid de koningin der bijen. Z. water-draa'r.
Koningin.
Opmerking: In dit woord wordt door velen de g als een afzonderlijke letter
uitgesproken Deze uitspraak strijdt niet alleen tegen de regelen der
welluidendheid, maar ook tegen 't
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wezen der taal; en in een taal, zoo afkeerig van onnoodige keelklanken als 't
Afrikaansch, is 't heelemaal een onding. In de samenstelling ng is de g nooit als
een gewone Ned. g, maar wel als een zachte k (= Eng. harde g) uitgesproken.
Dit blijkt nog uit woorden als koninkje, koninklijk, koninkrijk, enz., waarin de
g geheel tot k is overgegaan. De wan-uitspraak van koningin als konin-gin, van
dingen als din-gen wordt door alle deskundigen als on-Ned. veroordeeld.
Bilderdijk zegt o.a. (p. 50 van zijn Spraakleer): ‘Dit din-gen is inderdaad even
belachlijk (ja nog meer), alsof men, zeestroomen lezende, dit uit wilde spreken
als zeestroomen.’ In zulke woorden dient de g slechts tot wijziging van den
nklank, zooals ook de ch slechts tot versterking der s dient in woorden als
menschen, tusschen, enz., waarin de ch niet als keelklank gehoord wordt. Z.
ook Dr. Brill's Ned. Spraakleer I, p. 11. - Cf. ook de K.H. woorden: frank, lank,
klonk.
Konkel heeft ook hier den Holl. zin van: knoeien, slordig werken en koffie of
lasterpraatjes houden. In de eerstgenoemde bet. zegt men aardig: donkerwerk
is konkelwerk. Konkelrij, konkelarij of gekonkel. Omkonkel, ompraten.
Konkelooi, dat zich aan de laatstgenoemde bet. vastknoopt, zegt men zeer
eigenaardig van een ooi, die een ander wijfjesschaap haar lam aflokt.
Konsestori, heeft naast de bet. van kerkeraad of kerkeraadskamer, ook nog die
van vertrouwelijke bijeenkomst of gesprek.
Konsuis, kwansuis, kwanswijs, afgeleid van een oud woord kwanten (wenden)
en wijze (manier), dus eig. een zaak anders te wenden of te draaien. Z. faikonta
en stokkies.
Kontrei wordt hier, als in Ned., soms voor landstreek gebruikt. Fr. contrée.
Kooi, algemeen voor bed. Zeeterm. Z. kou.
Kook, koken, en ook hard slaan of striemen (met stok of zweep). Chang.
beschouwt dit als een vertaling van 't Fr. cuire (koken) in den zin van iemand
leed doen.
Kool, Z. Koli.
Koolsambok-span of poolsambok-span, bestaat daarin, dat men iemand, in
ernst of uit de grap, de handen samen bindt, die over de opgetrokken knieën
trekt, en dan onder dezen door en over de armen heen een stok steekt; waarop
men hem, machteloos als hij is, omwerpt en met een stok op de broek geeft.
Men noemt dit ook Spaansbok (Spaansche bok). P.K. noemt een stok of zweep
een Spaanschen hengst. Van waar echter dit kool?
Koorn of koring (cf. doring), soortnaam voor tarwe. Volgens V.D. bet. koren
in sommige streken van Ned. gerst.
Koorsteen, schoorsteen, en lampeglas.
Kop, algemeen voor hoofd. Jij siet hom voor di kop, maar ni in di krop, zegt
men wijsgeerig en rijmende van iemand, dien men niet doorzien kan. Di kop
uittrek (ontleend aan trekossen), sterven. Cf. blus, enz.
Kop-en-poote (van een schaap), zeker gerecht.
Koperkapel, Z. geelslang.
Koppi, alleenstaand heuveltje.
Kopseer, hoofdpijn. Deze voor Holl. ooren zoo platte uitdrukking moet uit
Drenthe en Overijsel stammen, waar men ook van kopzeerte spreekt.
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Kopsteen, baksteen, die bij 't metselen in de breedte van den muur gelegd wordt,
en waarvan men dus van buiten den kop ('t uiteinde) zien kan. Een steen, die in
de lengte van den muur gelegd wordt, heet strijksteen.
Korán. Hij lees korán, van een voerman gezegd, heeft dezelfde bet. als: hij gee
di honde kos. Z. hond.
Korenten, korinten of krenten. Bij de algemeene verkorting en verminking, die
de taal hier ondergaan heeft, klinkt 't voor den Ned. deftig, hier steeds van
korenten te hooren spreken. Zoo zegt men ook steeds
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kanijntji en niet knijn, als in gew. Holl.
Korrel, vizier aan een geweer. Korrel hou of trek, mikken. Hij korrel: hij loert
(kijkt af) door één oog.
Korswil, kortswijl, scherts, grap. Wijl bet. eig. tijd en kortswijl dus tijdkorting.
Kort-kort, herhaaldelijk, gedurig, telkens. Cf. bietji.
Kos, kost, spijs. Di kos opskep, opdisschen. Padkos, teerkost of mondbehoefte
op reis.
Kos(t) door oude menschen nog gebruikt voor kon(de), gelijk begos(t), voor
begon.
Kou, vogelkooi, meestal als verkleinwoord gebezigd: koutji. Te Amst. en, naar
ik meen, ook in den Haag hoort men dezelfde uitspraak. Cf. foutji.
Koud-lei, een bezweet paard laten afkoelen door 't heen en weer te leiden.
Kou-krij, koude vatten.
Kou-linnen, gewoon linnen, waarsch. wegens zijn verkoelende eigenschap dus
genoemd. 't Wordt hier echter zoo weinig gebruikt, dat men algemeen den naam
linnen op verschillende soorten van katoen toepast.
Kraai. De uitdr.: Kind noch kraai hebben bet. hier: niets bezitten, doodarm zijn;
een zin, dien ze, zoover ik weet, in Ned. niet heeft.
Kraaibees, schertsende benaming voor paard; omdat zoo vele dezer dieren de
prooi der kraaien worden.
Kraal, een door een muur of heining omringde plek, waarin des nachts 't vee
gedreven wordt. Ook een dorp van Kaffers of Hott. 't Woord moet door de
Portugeezen hier gebracht zijn. Darwin spreekt in zijne beschrijving van Z.
Amerika (Voyage of the Beagle) van een ‘corral’ voor vee, en geeft de volgende
toelichting: The corral is an enclosure made of tall and strong stakes. Every
estancia, or farming estate, has one attached to it.
Kraffi, karaf, kraf. Cf. boereboontjies.
Krans, uitstekend gedeelte van een rots.
Krans-krans, een jongensspel: ootjeknikkeren. Hier bet. krans kring of ootje
(een kleine o).
Kraster, krasser, schrapper. Cf. boste.
Krawwetjies of Krawweltjies, oorbellen. In Oost-Indië gebruikt men ook
oor-krabben. Waarsch. van 't Portugeesch carabe, sieraad van amber.
Kreupelhout wordt hier niet voor laagstammig geboomte in 't algemeen
gebruikt, maar voor een bijzonder struikgewas, welks bast tot leerlooien dient.
Zoo is er ook een soort die eenvoudig basboom heet, om 't gebruik dat men van
den bast maakt.
Krieki, zingende krekel.
Kriewels, Z. anstellings.
Krij, krijgen, wordt verkeerdelijk (in navolging van 't Eng. let have) gebruikt
in een zin als deze: Ken u mij di boek een bietji laat krij? d.i.: Wil u mij asjeblieft
dit of dat boek leenen, geven, afstaan, verkoopen, enz. N.B. laten krijgen bet.
voor den Ned., dat men den persoon zelf toelaat, 't boek uit de kast of van de
plank te halen. Krij bet. ook ontmoeten, aantreffen; b.v. ik het ver hom in di
straat gekrij: ik heb hem in de straat ontmoet.
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Krimpel, dikwijls onjuist gebruikt voor rimpel, ten gevolge van een voor de
hand liggende verwarring met krimpen.
Krink, omdraaien (van 't voorstel van een wagen). Van 't oude krenghen, draaien
of wenden.
‘Mettien sprac hi den rechter aen
Anderwerven als die boude,
Dat hi den wagen krenghen soude.’
W. van Hillegaersberg.

Ook in Groningen heet het, meen ik, nog kringen.
Kroeshaarmens. Zoo noemen de kleurlingen allen wier hoofdhaar hun
Hottentotsche of Boschjesmansche afkomst aantoont, ter onderscheiding van
een langhaar- of steilhaarmens, waarmee zij iemand van Europeesch bloed
bedoelen.
Opmerking: In verband met deze woorden bestaat onder hen 't geloof, dat, als
de lucht met schapen- of
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zandwolkjes (so trappies-trappies, als zij 't uitdrukken) bedekt is, er een
kroesharig mensch gestorven is, terwijl lange streepvormige wolken aanduiden,
dat er een lang- of steilhaarmens is overleden. Cf. dooie-mense-weer.
Kroeskop, scheldnaam der Hott.
Kros, verkorting van karos (voce), voornamelijk van 't vellen kleed der Kaffers
gebruikt.
Kros, door letteromzetting voor korst gebruikt (in de O. prov.).
Kruik, Z. dop.
Kruis komt voor in de zonderlinge uitdr.: daar is een kruis in sen A: hij gaat
achteruit, raakt op.
Kruisband, alleen bekend als draagband, broekhouder of bretel; niet als een
kruisvormige papieren omslag, waarmee men nieuwsbladen, enz. per post
verzendt.
Kruispad. Het volksgeloof zegt, dat iemand, die viool wil leeren spelen, zich,
vooral vrijdags-avonds op een kruispad moet neerzetten, waar hem dan de Booze
gratis les geeft.
Krulle, Z. anstellings.
Kuier, wandelen; maar ook: uit logeeren gaan, of ergens eenigen tijd gaan
doorbrengen. Van een kuiertji naar Eng. b.v. is een Afr. niet bang! 't Is
opmerkelijk, dat in Kadzand (Zeeland) 't woord wandelen dezelfde beteekenis
heeft. Cf. loseer.
Kul, kullen, foppen, bedriegen. Ook gew. Ned.
Kupidootji, naam, dien men soms aan de kievit geeft.
Kurang, valsch (spelen). 't Maleisch tsjóran, bij 't spel bedriegen. Z. tjoerang.
Kurk, door letteromzetting voor kruk (stok ter ondersteuning van zwakken en
lammen) gebruikt. Een kurk of kork wordt hier prop, en een kruk van een deur
knop of ook wel kurk genoemd.
Kurnaatji, eig. karbonade, osse- of schaperibben. In andere streken zegt men
krammenaatji.
Kurper of kerper, karper, een welbekende visch.
Kwaai, kwaad, boos (van menschen en dieren).
Kwaaisiekte, venusziekte, siphilis. Ook vuilsiekte genoemd.
Kwaartji, Z. opmerking onder duwweltji.
Kwas, Hij het £10 an sij kwets: hij heeft £10 verloren, of moet die betalen. Aan
zijn kwast hebben bet. volgens V.D.: de schuld van iets dragen.
Kween, onvruchtbaar (van dieren). Dit woord gebruikt men ook in de Saks.
prov., maar in eig. Holl. klinkt 't als kwee.
Kweeper, meerv. kweepers, kweepeer.
Opmerking: Door 't volle accent op de eerste lettergreep en door de geringe
overeenkomst dezer vrucht met een peer, heeft 't tweede lid dezer samenstelling
zijne bet. en daarmee ook zijn vorm verloren. Cf. partijker.
Kwik of opkwik, bet. niet, als in 't Ned., verkwikken of ook wel opsieren; maar
iemand of een dier door slaan tot meer ijver of snelheid aansporen.
Kwint, nuk, luim, gril. Ook bij V.D. komt dit woord voor; doch in Ned. is 't
minder algemeen dan hier. 't Oude quint had dezelfde bet. en kwam af van
quinckt, onzekere beweging in een zaak en dus: dwaling van 't verstand
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(krankzinnigheid); en dit weer van quincken, zwaaien, draaien, sidderen,
blikkeren, enz.
Kwint, een dun stokje, en bij gevolg ook: met een stok slaan; waarvoor men
ook uitkwint zegt.

L
Laai komt voor in: dis sen oue laai (gewoonte), misschien beteekenende manier
van laaien of laden (geweer). Laai noemt men ook de kolf van een geweer,
inzonderheid dat gedeelte (eig. de lade) waarin de loop sluit. Ook noemt men
de kolf wel bout, cf. babbiaanbout. Laaistok zegt men schertsend van een lang,
schraal
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mensch, zooals in 't Ned. lantaarnpaal.
Laa'r, of lagher, legerplaats, kamp. 't Du. Lager?
Laat komt in vele eigenaardige uitdr. voor. Behalve de onder glij en krij
genoemde heeft men nog laat vat, eig. trekdieren in beweging brengen; ze, als
't ware, den last doen vatten (aangrijpen); thans ook algemeen voor vertrekken,
onverschillig of men met trekdieren reist of niet. Laat meneer morre vat? =
Vertrekt Mijnheer morgen?
Laa(t)ste wordt algemeen gebruikt voor minste, geringste, geen uitgezonderd,
enz. Zoo zegt b.v. de predikant: - Ik hoop, dat de laatste van u, M.H., dat geluk
deelachtig zal worden. Nauwkeuriger zou zijn: Ik hoop, dat gij allen tot den
laatste onder u, enz.
Laksman, beul, scherprechter. Ook dit woord komt waarsch. uit Indië en kan
samenhangen met 't Perzisch woord lakk (iemand op de keel slaan) en laks
(slaan). Cf. alaksa.
Lam, Z. tam.
Lamoen, sinaasappel. Sure lamoen, limoen of citroen. Lamoenkop scheldnaam
van den Maleier.
Lampi, lampje. Sij ----- is dof, zegt men aardig van iemand die niet opgewekt,
of mismoedig is.
Lamsvlees, dikwijls, doch niet heel fijn, bij 't rijden voor dames gebruikt;
waarmee men een licht vrachtje bedoelt.
Lanceermes, soms voor voorsnijmes gebezigd. Z. grootmes.
Langes, Langers of Lâns (eig. langs), onjuist voor naast of bij gebruikt. Langs
drukt eene strekking of beweging in de lengte uit. Dit misbruik schijnt uit Geld.
afkomstig. O.V., II, 2. Z. neffes.
Langhaarmens, Z. kroeshaarmens.
Laning, heining, rij boomen, laan. Soms zegt men ook allee (Du.). Laning is
eig. een Zeeterm.
Lank, lang.
Opmerking: In enkele woorden heeft de g die na de n op 't eind van een woord
staat, den klank van k, zooals dat oudtijds ook in 't Ned. was en nog blijkt uit
de uitspraak van woorden als koninkje, rottinkje, enz. Cf. frank, klonk, enz. Z.
ook koningin.
Lânse. eig. land-sen of -zijn, staat voor den genitief van land, in uitdr. als:
dielanse saad (zaad in Z. Afr. gewonnen); anderlandse saad (ingevoerd zaad).
Opmerking: Na eerst den ouden genitief geheel verworpen en een analytischen
vorm zijn daarvoor in de plaats gesteld te hebben, is dus de Afr. langs een omweg
weer tot een synthetischen genitiefvorm teruggekeerd. Dat se of sen slechts
buigingsuitgangen zijn en hierbij alle geslachtsbegrip is verloren gegaan,
bewijzen uitdr. als: Juffer A-sen huis, Maria-se boek; ja, men zegt zelfs: di boek
is Maria sijne (Z.A.T., Aug. 1880). In 't Gron. vindt men een soortgelijk gebruik
van zijn, ook na vrouwelijke znw., b.v. moeke ziint: moeder zijne, die van
moeder. Ook in Grimm's Märchen komt een dergelijke uitdr. voor: des einen
seins war blind, des andern seins lahm. Een eigenaardig gebruik van zijn vindt
men in: 'n oulap sijne, 'n sieling sijne, d.i. voor de waarde van een oulap, sieling
(Eng. shilling).
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Lap, Z. kol(k).
Lasarus, melaatsch, melaatsche, en melaatschheid.
Lat, dat (vw.), b.v. ek sê ver jou, lat hij siek is.
Lat, stok, tak, kweeperlat, de gewone roede, waarmede kastijdingen worden
toegediend. Lat wordt ook soms schertsend voor een meisje (beminde) gebezigd.
Zoo ook tak.
Lawe, laven, verkwikken, niet inwendig, als in 't Ned., maar door besprenkeling.
Lê-Lê (lê = leggen), liggende; b.v. hij eet lê-lê. Ook dient 't om een telkens
afgebroken handeling uit te drukken, b.v. lê-lê sit, ----- loop, enz. Cf. bietji.
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Lecture, 't Eng. voor voorlezing, lezing of les, noem ik alleen, omdat men 't tot
vervelens toe hoort gebruiken, alsof er geen Ned. woord voor bestond. Soms
tracht men 't te verhollandschen, door er lektuur van te maken, niet wetende,
dat lektuur leesstof (dat wat men leest) beteekent.
Leegte, gew. voor laagte. Saks. prov.
Leer, ladder (Saks. prov.). Ook leder.
Lee'r, leger (van een dier). Ook legplek genoemd.
Leewerk, leeuwerik. Ook gew. Ned.
Legplek, een soort van kraal, waar 't vee den nacht doorbrengt.
Leier, jongen, die vóór een span ossen uitloopt en de twee voorste aan een touw
leidt.
Lek. Hij is an di lek: aan den drank. Ned. likken = sterken drank drinken.
Lek. Hij lek uit: hij blijft achter; kan niet meer mee (inzonderheid van dieren).
Lekker heeft naast de gewone beteekenissen van smakelijk, aangenaam,
behaaglijk, enz. ook die van halfdronken, aangeschoten.
Leksêns, licentie, patent; cf. grêns, karring; of misschien nog een overblijfsel
van den Fr. neusklank in license. Wanneer de gekleede jas van iemand den
jongens als bijzonder deftig voorkomt, noemen zij die een Oxford sonder leksêns
(zooveel als 't Holl.: weet je moeder, dat je die aanhebt?), of zeggen spottend:
men Oxford sit so na men sin, sewe pond tien (£7-10) is nog te min. Een Oxford
is een bijzonder fatsoen van jas. Cf. jentrobi.
Lem, lemmer, of lemmet, van een mes.
Lepel, Z. knipmes.
Lepoog, leepoog, zeer of tranig oog. Leep heeft hier niet den zin van loos,
doortrapt.
Lê'r, legger, ligger, een inhoudsmaat van wijn en brandewijn, gelijk ook in't
Ned.
Leu'n, leugen. Di leeu'n het'n kort been, is een pittige uitdr. voor 't welbekende:
Al is de leugen nog zoo snel, De waarheid achterhaalt haar wel.
Leun, leunen, lenen.
Opmerking: Tusschen dit en 't voorgaande woord hoort men in de uitspraak
duidelijk onderscheid. Zie N.B. op aa'nt. In't vervolg zal ik niet trachten, alle
woorden op te noemen, waarin de tusschen-g is uitgevallen.
Leuw, leeuw. Cf. N. Brab. lêûw (O.V, I, 4). Z. ook spreuw.
Lewer. Van iemand, die 's morgens in een kwade luim is, of die, zooals 't heet,
met zijn verkeerde been uit 't bed gestapt is, zegt men: hij lijk of'n vlooi (of
vlieg) oo'r sij lewer (of hart) gekruip het.
Lewerwors, leverworst.
Opmerking verdient, dat de leverworst hier, evenals in Gron., Gelderl. en
misschien de andere Saks. prov. van Ned., met rijst (daar haverdegort) wordt
toebereid, en gebakken gegeten. In Holl. heb ik daarvan nooit gehoord. Z.
Opmerking op A.
Liederlijk heeft niet zoo'n sterken zin als in't Holl. en bet. eenvoudig: vuil,
slordig, onoogelijk.
Lief gebruikt men predicatief met zijn voor: houden van, gaarne eten, beminnen;
b.v. Ik is danig lief voor boontjies; ik houd veel van boontjes, enz.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

Lieflik, 't welk in de Holl. spreektaal nauwelijks meer gehoord wordt, wordt
hier nog wel gebruikt. Van een kleurling hoorde ik eens de opmerking: di kool
staat bajang lieflik.
Lieg, liegen. Dat dit nog al eens voorkomt, maar ook niet de kritiek ontgaat,
bewijzen de vele uitdr.: hij lieg harder as honderd perde kan hardloop; die
(leugen) kan jij met 'n stok voel, of met toe' oo'e sien; hij saai ertjies; as jij 't ni
wil gloo ni, kan jij proe (ven); hij skiet met spek, of sterker nog: hij skiet ni met
spek ni, maar hij gooi moet di heele vark; hij lieg 'n sloot, of 'n houw (cf. gat);
sij moses of maters is dood, en die wat leef is in di hospitaal, en plat, doch
zedelijk schoon uitgedacht: sen asem stink.
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Liewers, liever. Z. kaduuks.
Lijk wordt verkeerdelijk, onder den invloed van 't Eng., vooral in de West.
prov. gebruikt voor: houden van, gaarne hebben. Cf. lief.
Opmerking: In 't binnenland, verder van den Eng. invloed verwijderd, spreekt
men zuiverder K.H. en hoort men nog woorden, die in de West. prov. niet meer
gebruikt worden.
Lijn, mede door Eng. invloed verkeerdelijk voor (vers) regel gebruikt.
Limiet, ('t Fr. limite), grens; alleen gebruikt in: hij eet oo'r sen limiet, of tarief.
Z. banje.
Linne wordt verkeerdelijk voor wit katoen gebruikt. Z. kou-linne.
Loekwárte, loquats, een aangename boomvrucht.
Loesing, slaag, klappen.
Lof, Ei'e ----- is uielof, een verbloemde en fijnere uitdr. voor 't Ned. en hier ook
wel bekende: Eigen lof stinkt.
Lokkertji, lokvogel.
Lol, gezellige avond, studentenpartij, 't Ned. studentenwoord jool.
Lol, zaniken, iemand lastig vallen, plagen. In 't Ned. bet. het mauwen, grollen
(van katten); slecht zingen, zotteklap uitslaan.
Lonsi, leugen, of liegen. (Namaqualand).
Lood komt voor in de eigenaardige uitdr.: onder di ----- laat deurloop, onder
schot krijgen, ergens op vuren, ook fig. gebruikt; en: hij sal 't lood (of loodswaar)
krij.
Loodpijp, looden pijp.
Looi, leer looien en ook: iemand afranselen.
Loop, als imperatief gebruikt met haal voor: ga halen of haal eens even.
Waarsch. 't Fr. allez chercher.
Loop, tw. bijna als loep uitgesproken loop heen, houd op, enz.
Lord-kraf. Hij is Lord-kraf achterstevoor, d.w.z. Lord vark(en), zegt men
woordspelend van iemand, die zich te veel aanmatigt.
Loseer, logeeren.
Opmerking: Dit woord heeft niet volkomen dezelfde beteekenis als in 't Ned.
Het bet. in een hotel of kosthuis gehuisvest zijn, ergens inwonen; doch niet: een
korteren of langeren tijd bij een vriend doorbrengen. Hiervoor bezigt men, in
ruimeren zin, 't woord kuier (voce), d.i. het huis des vriends slechts als
uitgangspunt beschouwd, van waaruit men andere vrienden en plaatsen bezoekt;
- in engeren zin, d.i. wanneer men bedoelt, waar iemand tijdelijk zijn te huis
heeft, waar hij zich 't meest bevindt, bezigt men thuis sijn (min of meer deftig)
of blij (vertrouwelijk of plat). Z. blij.
Losmelkkoei, een koe, die zich laat melken, zonder vastgebonden te worden.
Het tegenovergestelde hiervan is vasmelkkoei. Z. bandom.
Lospit(perski), soort van perzik, wier vleesch zich niet aan de pit vasthecht.
Cf. taaipit.
Luihout, een houtsoort die slecht brandt.
Luiki, vensterluik of blind. Ook algemeen te Amst. Cf. boereboontjies.
Lunsriem, riempje waarmee de luns (as-spie) vóór 't wiel bevestigd wordt; fig.
van een vuilen kerel of rondloopenden Engelschman gezegd.
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Lus, lust. Men zegt: lus hê ver (voor) iets, niet tot of in iets. Ek het soo'n lus
ver di ding is in den mond van den kleurling vooral een genoegzame
verontschuldiging voor elke buitensporige weelde, die hij zich veroorlooft.

M
Maag wordt soms voor buik gebruikt.
Maai, in de gemeene volkstaal gebruikt voor moer.
Maaiers, maden, wormpjes. Cf. gespers.
Maak wordt in vele gevallen verkeerdelijk voor doen gebezigd; b.v. wat maak
jij? voor: wat doe-je? een reis maak, enz. ('t Du. machen). In't Ned. bet. maken
't een of ander voortbrengen.
Maal, Z. op stonk.
Maalgat, of soms maalstroom, draaikolk in een rivier. Z. kolk.
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Maan, Hij is met di ----- geplaag: bij hem loopt een streepje door.
Maanhaarjakhals, Z. weerwolf.
Maar, of mar, wordt niet alleen in den eig. zin gebruikt, maar vervangt ook
geheel de plaats van slechts, als in: Denk maar voor 'n oo'eblik: denk slechts
voor een oogenblik. Het dient echter gezegd, dat men dit slechts ook in de Ned.
spreektaal slechts zelden hoort. Nog dient maar, even als in 't Ned., als bloot
stopwoord in uitdr. als: Hij 's maar banje siek, enz.
Maars (plat), aars, anus. Z. blikners.
Maasbíkker, platte, doch niet ongewone uitspraak van Mozambieker, een
inboorling van de kust van Mozambique, die zich als arbeider zeer gunstig van
alle andere onderscheidt door zijn eerlijkheid, trouw en vlijt.
Maat heeft naast den meervoudsvorm maats ook dien van maters (cf. gespers),
welke beide soms ook voor 't enkelv. gebruikt worden, b.v. ik is maters moet
hom (bij 't spelen). Men hoort ook vermaat, eig. voor maat gelden of gerekend
worden.
Maatji, stiefmoeder (bij de kleurlingen) ter onderscheiding van mamma, eigen
moeder.
Maifoeri, maifoeli of maifoedi, scheldwoord voor vagebond, schelm, gemeen
mensch. De eerste lettergreep is wel 't zelfde als maai (moer); doch wat bet. de
rest?
Opmerking: De r en d wisselen in 't K.H. dikwijls af, de eerste soms ook met
l. Z. b.v. ongenarig.
Mak, uitsluitend voor tam gebruikt; zelfs Kaffers die eenigszins onder den
invloed van Europ. zeden gekomen zijn noemt men zoo in tegenstelling van
geheel onbeschaafde of wilde Kaffers. Cf. tam en skoolkaffer.
Makaster, gehaakt of gewerkt kindermutsje. 't Woord wordt thans bijna alleen
onder de kleurlingen gebruikt en van een nauwsluitend mutsje in 't alg. gezegd.
Verwant aan anti-makasser. Cf. boste.
Makeer, alg. voor: schelen, ontbreken. Van 't Fr. manquer, door 't Ned.
mankeeren.
Maklik, gemakkelijk, en ook misschien. Cf. dalk.
Makóu, eigenaardige soort van eend.
Makrol(letji), soort van koek. Van 't Du. makrone of 't Fr. mac-ron =
bitterkoekje. 't Holl. woord makrol (koppelaarster, enz.) heeft een geheel andere
beteekenis.
Malbaar, eig. Malabaar, een bewoner van de westkust van Vóór-Indië, vroeger
hier als slaaf ingevoerd. Thans nog (als gem. znw.) gebruikt van iemand, die
druk praat of tegenpruttelt. Zinspelende op 't veel praten en weinig werken der
Malabaren zegt men nog: Na son-op kan sewe Malbaar ni één bok se kop afsnij
ni. Hierin ligt ook opgesloten, dat hun tong, door de nachtkou min of meer
verstijfd, door de warmte weder lenig wordt, zooals de mieren te sneller zich
bewegen, naarmate de hitte grooter wordt.
Mali, Z. stonk.
Maliklip, spel, waarbij men een kleine klip van een groote moet afwerpen.
Mallemót, motbij; soort van wesp, voor zeer vergiftig gehouden; grappige,
doch ook verwaande kerel.
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Maltrap, een jong paard, dat van dartelheid allerlei sprongen maakt; bij
uitbreiding ook iemand die zich dwaas aanstelt, 't zij door gang, of door gebaren
en woorden.
Mamma, mama, moeder. 't Klinkt voor een Holl. oor vreemd, zelfs den laagsten
en vuilsten kleurling van zijn mamma en pappa te hooren spreken. 't Accent
verschilt echter. Vader en moeder hoort men zelden of nooit.
Manel, gekleede jas of rok. Ook achterlaaier, of, minder aardig, hengs(t)
genoemd.
Manier, in de veelvoudig gebruikte uitdr.: hij doet 't op 'n manier, beteekent:
zoo-zoo, redelijk, niet bijzonder goed, 't Eng in a manner.
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Mar, vrij algemeen voor maar, doch. Amst. O.V., II, 2.
Maskíe, misschien; ook gebruikt voor desniettegenstaande, desniettemin, toch.
Cf. dalk.
Maters, Z. maat.
Meebos, bijzonder toebereide abrikozen. Waarsch. over Indië uit 't Arabisch
mushmush (abrikoos) tot ons gekomen. C.M.M.
Meelbol, een in een doek stijf samengeperste hoeveelheid meelbloem, die na
eenige uren gekookt te zijn, bij gedeelten fijngestampt en in water of melk
opgekookt en tot voedsel voor kleine kinderen aangewend wordt.
Meen, verkeerdelijk (door 't Eng. to mean) voor beteekenen gebruikt.
Opmerking: Een tot vervelens toe door velen gebruikte uitdr. ik meen, waarmee
men telkens zijn rede afbreekt om weer op nieuw te zeggen, wat men reeds
geheel of gedeeltelijk gezegd had, bewijst hoe gebrekkig de woordenschat van
de meesten nog is, en hoe de spreker zelf voelt, dat hij zich niet juist en duidelijk
uitdrukt.
Meestergoed, medicijnen. In sommige Ned. gewesten noemt men den dokter
ook nog meester.
Meid wordt, in strijd met de oorspronkelijke bet. van 't woord (maagd), bijna
uitsluitend gebruikt in de samenstelling ou' meid, getrouwde gekleurde
werkvrouw. Jonge meiden noemt men gewoonlijk bedienden, als men ze niet,
zooals zij zich zelven doen, servants noemt.
Meidji, kleine gekleurde vrouwelijke bediende. Dit woord wordt naast meisi
gebruikt, met dit onderscheid, dat 't laatste zoowel voor blanke als gekleurde
jonge vrouwspersonen wordt gebezigd. Oudere personen spreken blanke meisjes
dikwijls aan met dochtertji, gelijk blanke jongens vaak seuntji genaamd worden.
Ook wanneer een blanke jongen komt om iemand te spreken, zal de bediende
hem aandienen met de woorden: daar is 'n seuntji voor meneer.
Meisieskind, Z. jongetjieskind.
Melkboer bet. hier niet een melkverkooper, maar den jongen (knecht) die
geregeld met 't melken der koeien belast is.
Memme, min, voedster. Zelfs volwassenen blijven hunne zoogsters ou' memme
noemen, zoodat dit woord langzamerhand een soort van titel geworden is, waar
mee men fatsoenlijke oude gekleurde vrouwen aanspreekt. In sommige streken
van Ned. (Saks. prov.) is memme moeder. O.V., I, 2.
Meneer, Z. op dominee.
Mens heeft naast den gewonen zin dien van men, b.v. die woord kan 'n mens
ni uitspreek ni voor: dit woord kan men niet, of laat zich niet uitspreken. Daar
is mênse, zegt de bediende, ook al is er slechts één persoon, voor: Daar is iemand
om u te spreken. 't Stemt in dit opzicht overeen met 't woord ‘volk!’ waarmee
men op Holl. dorpen zijne tegenwoordigheid in een winkel kenbaar maakt.
Mermeur, geheugen, door verwarring met humeur uit 't Fr. mémoire ontstaan.
Niet algemeen meer.
Merri-achtig (plat), loopsch, jongensgek. Alleen van gekleurde meiden gezegd.
Met komt als vz. in verscheidene gedaanten voor. Men zegt zoowel met als
moet of mot, en in sommige streken ook mee.
Meta, naamgenoot, genan (voce).
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Meule, molen. Cf. deur.
Miedes, zeer onregelmatig meerv. van miet (mijt, koren- of houtstapel), welks
regelmatig meerv. miete echter ook wel gebruikt wordt. Cf. bout.
Mielies, maïs, Turksche tarwe. (Eng. mealy).
Mieting, naast vergadering 't eenig gebruikte woord voor bijeenkomst,
samenkomst, onderhoud. (Eng. meeting).
Mijlik, te vermijden, in subjectieven zin gebezigd, b.v. d' is ----- om in die huis
in te gaan, ik moet dat huis vermijden. Niet algemeen.
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Mikkeldon, bij 't knikkeren, met den vuist op den grond schieten. (Eng.
nuckle-down), 't omgekeerde van wat in Holl. doffen heet. Z. fonk.
Min, bijna uitsluitend voor weinig, gering gebruikt.
Minserie, verbastering van menagerie, dierentuin, naam eener schoone laan te
Stellenbosch, die vroeger tot 't grondgebied der Drostdij behoorde.
Miskruier, zeer gepaste naam van een soort van mestkever.
Misrijbol, zeer ondichterlijke naam eener schoone lelie, die 't ongeluk heeft
juist te bloeien in den tijd, dat men mis (mest) naar den wingerd rijdt.
Wetenschappelijke naam Haemanthus. Z.A.T., Mei '79.
Moddras, modder, slijk. Dit woord schijnt door een huwelijk tusschen modder
en moeras ontstaan te zijn, of 't is een verbinding tusschen modder en asch, wat
mij minder waarsch. voorkomt. Misschien ook is 't uit of door 't Deensche
morads ontstaan. Z. moeg.
Moederkappi, gepaste benaming voor een zeker veldbloempje.
Moeder-skep-oppies, een veldbloempje.
Mo(e)feer, tergen, kwellen. 't Bastaard-Holl. woord moveeren bet., behalve
bewegen, ook opperen, ter sprake brengen; de overgang van dit laatste tot tergen
lijkt natuurlijk.
Moeg, moe, vermoeid, zat van iets. De harde g op 't eind van dit woord lijkt
zonderling, waar de Afr. zooveel andere g's heeft weggeworpen. Dit woord kan
door invloed van 't Brab. muug (O.V., I, 4) of van 't Deensch modeg (moe)
ontstaan zijn - onder de bedienden der O.I. Comp. waren er zeker verscheiden
Denen - of eindelijk kan 't, doch minder waarsch., door 't Geldersche moek (lui,
laf - N.Z., IV, 4.) dien keelklank gekregen hebben. Of is 't in een Holl. dialect
(Haarlemsch?) bekend? Ik is al moeg al: mijn lust, liefhebberij, smaak (voor
iets) is weg. Te veel gebruikte uitdrukking!
Moeni, eig. moet-niet, een tw. met de bet. van: doe dat niet! of: laat dat!
Moer wordt, evenals in Ned., onder 't gemeen als scheldnaam in verschillende
uitdr. en samenstellingen gebezigd (Z. maai). Moerneuker (eig. een die zijn
moeder slaat) is mede een scheldwoord. Hij werk sen mallemoer af zegt men
van een grootspreker. (Z. ook op josi). Bij de Doppers wordt dit woord nog in
goeden zin gebezigd.
Moesi, moedervlek. 't Holl. moesje (Fr. mouche, vlieg) bet. behalve een stipje
op de een of andere stof ook pronk-pleistertje, d.i. een uit zotte modezucht
nagemaakt moedervlekje, welk laatste op sommige gezichten niet onaardig
staat.
Moesoek, meerdere, Eng. superior. Hulle groei moesoek: zij groeien tegen
elkaar op, om 't hardst. Hij is mij moesoek (of Moses), hij is mijn meerdere, of
hij is mij de baas. Musuh bet. in 't Maleisch vijand, dus mededinger en, na
gewonnen kamp, meerdere.
Moet, Z. met.
Mof, bijzonder soort van schaap of bees (rund). Z. op skaap.
N.B.. 't Is opmerkelijk, dat in 't meerv. van dit en andere woorden de f tot w
verzacht wordt, ofschoon de stamklinker kort blijft: Men zegt mof-mowwe, skof
(schoft)-skowwe, stof-stowwe, rof (ruw)-rowwe (bij verlenging).
Mo'lijk of moo'ntlik, mogelijk. Ook in N. Brab. zegt men mogenlijk.
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Molslang, een, naar men zegt, niet vergiftige slang, die zich met mollen voedt.
Molvel, soort van kleedingstof.
Mondsnuif, een soort van snuif, die de meeste kleurlingen bij voorkeur in plaats
van een pruimpje of keesje tusschen de tanden en onderlip steken. Z. pruimpi.
Monstertji, zoowel voor monster als staal gebruikt.
Mooipraat, vleien, flikflooien, waarvoor men ook zegt: heuning om di mond
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smeer. Mooipraten wordt ook in Geld. in dien zin gebruikt. Z. Ned. Bet. O.V.,
II, 2.
Moot, ww., in mooten snijden, doch nooit als znw. gebezigd. Daarvoor zegt
men steeds
Mootji, en als dit wat groot uitvalt, heet het eenvoudig een groot mootji. Cf.
mossi.
Morre, door assim. voor morgen. Ook als groet voor goeden morgen. Cf. naa'nt
op aa'nt.
Mors, geheel. Men zegt niet alleen, zooals in Ned., mors dood, maar ook mors
af, tamelijk hyperbolisch van een gebroken arm of been gezegd! Mors bet. eig.
verpletterd, verbroken, en komt van een oud ww. morsen (verpletteren), waarmee
verwant zijn: vermorzelen, mortel, mortier, moord, enz., en ook 't Eng. morsel.
Mos, immers, 't Plat-Holl. ommers of oms.
Mosbolletji, zeer kleine met most toebereide broodjes, die als lekkernij bij
koffie en thee genuttigd worden. Den naam bol geeft men in Ned. aan een veel
grooter soort van brood.
Mosdoppi, klein rond hoedje. Z. dop.
Moses, Z. moesoek.
Mossi, mosch of musch. Z. op boereboontjies.
Opmerking: Zoo zeer heeft in dit woord de uitgang i (je) alle bet. van verkleining
verloren, dat men niets tegenstrijdigs vindt in: een groot mossi, eig. een groote
kleine mosch. Ook klinkt 't zonderling tegenstrijdig, iemand in toorn te hooren
zeggen: di mossies plaag banje ver mij. Dit en andere gevallen (Z. jongetji en
kanijntji) bewijzen, dat in vele gevallen de verkleiningsuitgang voor den Afr.
noch iets kleins, noch iets liefelijks beduidt en dus geheel krachteloos is
geworden.
Mosterd. Iemand deur di ----- haal: iemand bestraffen, is mij niet in 't Ned.
bekend.
Motbij, Z. mallemot.
Motji, hoer. V.D. verklaart mot als oude zeug, oud. ontuchtig vrouwspersoon.
Bij Kiliaan is mot = bordeel. In goeden zin wordt 't echter, voornamelijk door
andere kleurlingen, tot en van Maleische vrouwen gebruikt, die er niet de minste
beleediging in zien, dus aangesproken te worden. Z. oma.
Muil, bastaard kleurling. Z. esel.
Muis. Hij sit so gerus as 'n muis op 'n brood, zegt men van iemand, die vast te
paard zit.
Muishond bet. niet, als in 't Holl., een hond die muizen vangt, maar een soort
van wezel of bunsing (zorilla, Eng. Cape polecat). Hij stink na muishond, zegt
men schertsend van iemand die zich bijzonder opgeschikt en geparfumeerd
heeft. Kiliaan noemt muyshond = wezel Vlaamsch, doch ook bij oude Ned.
schrijvers komt 'tals muys-, muus- of muishont in dien zin voor.
Muisoor, bok of geit met kleine oortjes.
Muistandjies, kleine, smalle, niet aan elkaar sluitende tanden; ook voor
melktanden gebezigd. Als bij een kind een melktand is uitgevallen, werpt het
dien over 't hoofd, met de woorden: Muis, muis, gee mij 'n steentand, voor mijn
speentand, of, op raad van vader of moeder, legt 't dien tand voor een muizengat,
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en vindt daarvoor 's morgens een muntstukje of een klein geschenk in de plaats.
Van waar dit geloof?
Mumeur, door alliteratie uit humeur, gemoedsgesteldheid, inborst, ontstaan.
Murg, merg. Plat-Holl. en Amst. O.V., II, 2. Murg van groente, een soort van
pompoen (vertaald van 't Eng. vegetable marrow).
Musiekdoos, speeldoos. Waarsch. 't Eng. musical box.

N
Naald. Jij kan hom so deur 'n naald trek: men kan hem door een ringetje halen.
Naaldekoker bet. niet alleen een doosje of busje voor naalden, maar ook het
welbekende peesvleugelige insekt, dat
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in Ned. glazenmaker of juffertje heet.
Naaldvis, een eigenaardig zeediertje, volgens Darwin's Voyage of the Beagle
ook in Z. Amerika voorkomende, en door hem genoemd syngnatus acus.
Naaskal of Nachskaal, nachtschade, een onkruid. P.K. heeft reeds nagskaal =
solanum.
Naas(ou'), soms voor politie-agent gebruikt. Naas moet een verb. zijn van natie
en oorspronkelijk door de kleurlingen uit minachting of haat aan den tot diender
aangestelden vreemdeling gegeven zijn.
Naatji, Z. halfnaatji.
Nachmaal.
Opmerking: Op dezelfde wijze als de Ned. kermis van onze dagen uit de vroegere
kerkmis ontstond, is hier, vooral in 't binnenland, 't nachtmaal op weg, een
wereldsch karakter te krijgen, daar wegens de ontzaglijke afstanden sommige
boeren slechts één of tweemaal per jaar ten nachtmaal kunnen komen en van
die gelegenheid gebruik moeten maken om de noodige inkoopen te doen en
zaken te beredderen. Voor den Eng. handelaar bet. nachmaal dan ook niet veel
meer dan fair (jaarmarkt).
Nagemaak, gemaakt, onnatuurlijk, pedant, Eng. affected.
Nakend, de eenig gangbare vorm van naakt. Volgens sommige deskundigen is
nakend, dat thans in Ned. alleen hier en daar in de volkstaal gehoord wordt, de
oorspronkelijke vorm waaruit naakt is samengetrokken. Cf. Eng. naked.
Nartji, soort van kleinen lamoen. Waarsch. over Indië uit 't Arabisch náranj
(sinaasappel) naar de Kaap overgebracht.
Nasi, natie. Hij is van pappa sen ou' nasi: hij is een soort man als mijn vader.
Nê? niet waar? op 't eind van vragend ontkennende zinnen gebezigd.
Nee, neen. Ook gew. Ned. Soms hoort men achter dit woord een a-klank: nee-a!
vooral wanneer men iemand iets verbieden of beletten wil, of sterk ontkent; a
is misschien uit ach ontstaan. Nee wordt ook onjuist en overtollig gebezigd in
de uitdr. Nee! nog fris, als antwoord op de vraag: Hoe gaat 't nog?
Nee-danki, Z. danki.
Nee' of neghe, negen. Stamt deze harde g uit Friesland?
Neef.
Opmerking: De woorden neef, nichi, oom, tante hebben niet alleen de gewone
bet., maar worden ook in ruimeren zin gebruikt. Met de twee eerste spreken
oudere personen jongere (vreemdelingen, bezoekers) aan, en met de twee laatste
omgekeerd. Dit eigenaardig gebruik is een uit-vloeisel van den gastvrijen aard
der Afrikaners, om welke deugd zij terecht beroemd zijn, doch die reeds door
't toenemend verkeer en den toevloed van vreemde gelukzoekers, aanmerkelijk
geleden heeft. Onder de kleurlingen spreken jongere personen oudere menschen
steeds met oom en tante aan.
Neem, in navolging van 't Eng., soms verkeerdelijk voor doen gebruikt; b.v. 'n
kuiertji neem voor: een kuiertje (wandeling) doen, enz.; ook in: dat neem wel
3 uur, voor: daar heeft men wel 3 uur voor noodig, of dat duurt wel 3 uur.
Neer wordt verkeerdelijk voor op gebruikt in 't ww. neerskrijw (Eng. to write
down) voor opschrijven.
Neffes of Neffis, nevens, naast.
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Negosi-ware, koopwaren. Door 't Ned. negotie van 't Fr. nëgoce, handel.
Nek. Iemand in di nek sien, bedriegen. Jy lê heel dag op mij nek: jij hangt me
den geheelen dag op 't lijf; gij hindert mij.
Neklê'r, klaplooper, tafelschuimer.
Nenna, baker, min. Z. aja en memme.
Nen(ne), zuigen, drinken; of zog, drank, van kleine kinderen. In gew. Ned.
ninne in de kinderspraak drinken.
Nerf, Z. broekskeur.
Nes, juist als; samengetrokken uit net als.
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Net-nou, terstond, oogenblikkelijk. P.K. heeft reeds 't pleonastische net juist;
doch overigens heb ik deze verbinding van net (eig. rein, zuiver, en vervolgens
juist; Fr. net, Lat. nitidus) met een bijw. van tijd nergens aangetroffen.
Neuk (plat), slaan. In 't N. Brab. alleen schijnt dit woord in gelijken zin voor
te komen. O.V., I, 4. Opneuker (slag, oorvijg) is algemeen Ned., hoewel ook
minder fijn.
Neul, Z. lol. Neulkous = zeurkous, lastig, vervelend mensch. Dezelfde beteekenis
heeft neur. 't Ned. neulen bet. binnensmonds grommen, preutelen, en neuren
of neuriën, halfluid zingen. Oudtijds beteekende neulen dralen, talmen.
Neur, Z. neul.
Neus. Hij huil as 'n vlieg oo'r sij neus loop, zegt men van iemand die niets
verdragen kan. Dat is jou neus verbij! bet. niet, als in 't Ned., daar krijg je niets
van; maar men gebruikt 't in den zin van: dat is mis! jij moet gauwer zijn om
mij te foppen.
Neut, muskaatnoot.
Ni, niet. In N. Brab. spreekt men ook de t niet uit. O.V., I, 4. Zoo ook, in 't Amst.
O.V., II, 2. Het is bekend en ook uit voorgaande voorbeelden gebleken, dat dit
woord in 't K.H. op 't eind van elken ontkennenden zin herhaald wordt, b.v. ek
het ni ver hom gesien ni; ek sel nooit ver jou vergeet ni, enz. Of dit eigenaardig
gebruik uit 't Fr. der Hugenoten of uit het oude en = niet is voortgekomen, laat
zich niet met zekerheid bepalen, daar alle geschrevene oor konden uit de eerste
100 jaren van 't bestaan der kolonie ontbreken. Mij althans zijn tot heden geen
oudere stukken bekend dan uit 't laatste kwartaal der vorige eeuw. Ik bedoel
hier alleen particuliere briefwisselingen of aanteekeningen van minder
ontwikkelden; want die van beter opgevoeden en alle officiëele bescheiden zijn,
zoover mij bekend is, in goed Holl. gesteld. Mijne meening is, dat 't
tegenwoordige ni-ni aan de vereenigde uitwerking van beide invloeden kan
worden toegeschreven.
Nichi, Z. op neef.
Niertjiessaal of Hollans-saal, een zadel, waarop voor en achter een lederen rol
is bevestigd om den rijder meer vastheid te geven. In den vorm dier rollen meent
men eenige overeenkomst met nieren te zien.
Niewers, nergens. Z. op iewers.
Niks, niets. Ook gew. Ned. De spreektaal kent dit laatste zelfs niet. Waar niets
als elliptisch antwoord op een vraag dient, zegt men: niks-ni of g'n stuk ni. Z.
stuk.
Niksnuts ('t Du. Nichtsnutz), iemand die tot niets geschikt of bekwaam is; een
deugniet (in ernst of scherts gebruikt).
Noggeni, nog niet, vooral onder de minst ontwikkelden. Nog komt verder voor
in de onjuiste uitdrukking: nog nooit, voor: nog niet; b.v. van iets dat op tafel
stond, doch onopgemerkt was. gebleven, zal iemand zeggen: die het ik nog nooit
gesien ni.
Noi of nooi, gevolgd door een eigennaam, bet.: jongejuffrouw; op zich zelf
gebruikt dient 't ook voor juffrouw in 't algemeen, vooral onder kleurlingen. Noi
wor(den) = jongejuffrouw worden = overgang van meisje tot vrouw. Watter noi
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is sij? zegt men, als men naar den familienaam (meisjesnaam) eener getrouwde
vrouw vraagt. Waarsch. van 't Port. noïva, bruid. C.M.M.
Noisborsies, een zeer erotische benaming voor een soort van peren, die echter
om hun hoogroode kleur op goudgelen grond veel juister ook rooiwangetjies
genaamd worden.
Non, als geestelijke zuster zoo goed als onbekend, toch nog overig in: hij is met
di non (Z. op dronk), zoo dit althans 'tzelfde woord is. Van 't Spaansch nonna?
Nonni, verkleinvorm van non.
Nooi, nooden, uitnoodigen.
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Noorkapper of noordkaper, walvisch.
N.B. Dat men dus een bewoner der zuidelijke zeeën noord kaper noemt, is wel
een bewijs, dat men 't woord gedachteloos van de Ned. zeelieden heeft
overgenomen. Voor balein zegt men soms niet onaardig noorkapperbaard.
Norries, verb. van horres (voce).
Norring, buitengewoon, zeer. Verb. van 't Fr. énorme? (cf. doring); b.v. hij het
norring veul geld.
Nou, eenig gebruikelijke vorm van nu. Nou-reken! een tw., dat, vooral bij de
kleurlingen, verwondering, verbazing, enz. uitdrukt. Nou-kom! gewone uitdr.
waarmee men een gesprek afbreekt of zijn heengaan aankondigt.
Nuchter heeft naast den gewonen zin van: niet gegeten of gedronken hebben,
niet dronken zijn, ook nog den zin, waarin 't bij Cats voorkomt, nl. wakker,
kloek, uitgeslapen (Z. Oudemans), inzonderheid van iemand gebezigd, die zich
niets laat wijs maken, of zich niet laat beetnemen. Nog komt 't voor in een
beteekenis, die geen oud of nieuw Ned. Wdb. aangeeft, doch die 't gevoelen
van Kaltschmidt schijnt te rechtvaardigen, dat nl. nuchter eig. niets bet. en
verwant is aan 't Du. nichts en 't Eng. nought. Men zegt nl. dat weet nuchter:
dat weet niemand, of (gemeenzaam) dat mag de koekoek weten! Dat weet
nuchter ook, bet. daarentegen: dat is oud nieuws. Goeje nuchter = uitroep van
verwondering.
Nukkerig, eigenzinnig, stijfhoofdig, grillig.
Opmerking: 't Afr. schijnt bij zijne voorliefde voor den uitgang erig (cf. ree'nrig,
siekerig, enz.) dit woord zelf gevormd te hebben. Bij velen klinkt ig als ag.
Nun(t), nieuw. Deze vorm komt in 't Oud-Holl. en ook nog in 't Amst. voor
(O.V., II, 2).
Nu(w)skierig, neskierig, of zelfs neskiedig, nieuwsgierig.

O
Ochend, ochtend.
Opmerking: In plaats van 's ochtends of in den ochtend gebruikt men di ochend
('t Fr. le matin), b.v. hij het di ----- uitgegaan. Zoo ook di aa'nt voor 's avonds,
in den avond. Op gelijke wijze verdween waarsch. door Fr. invloed 't voorzetsel
op in uitdr. als: op zekeren dag, op een dag, op een goeden (mooien) dag, enz.,
waarvoor men eenvoudig zegt: één dag.
Oek, vrij gewone uitspraak voor ook.
Oener, gew. uitspraak voor onder. Cf. dienen.
O-enna, tw. om verbazing, schrik, enz. uit te drukken.
Oest, oogst. Dezen verzachten vorm van oogst vindt men veelvuldig bij oude
schrijvers en thans nog in gew. uitspraak (N. Brab., Zeel., e.a.)
Oksi, okshoofd, een groot wijnvat, volgens Terwen waarsch. zoo genoemd naar
een ossekop, dien men vroeger om een of andere reden daarop teekende.
Olikoloni, vrij algemeene uitspraak voor eau de Cologne, dat letterlijk water
van Keulen beteekent.
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Olifant. Een ----- skiet bet.: een rijtuig door onvoorzichtigheid laten omvallen.
Om wordt, evenals in de Ned. spreektaal, dikwijls overtollig gebruikt, vooral
in verbinding met 't vz. te vóór een infinitief, ook daar waar men volstrekt geen
doel of strekking wil uitdrukken. Om is b.v. onnodig in: Ik hoop (om) te komen;
het is niet goed (om) veel specerijen te gebruiken; doch 't is op zijn plaats in: Ik
eet om te leven; het zout dient om de spijzen voor bederf te bewaren, omdat
deze twee laatste zinnen een doel of een strekking uitdrukken. Ook wordt om
geheel onnoodig met hoe ('t Eng. how) verbonden in uitdr. als: hij weet, hoe om
met di ding te werk: hij weet daarmee om te gaan, hij kent de behandeling ervan.
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Oma, naam waarmee men onder de kleurlingen een Maleier aanspreekt of
betitelt. Cf. ouma.
Omklaar, soms voor onklaar gebezigd.
Omloop, (iemand) bedriegen.
Omsons, vergeefs, dat ook bij oude schrijvers (Brederode) voorkomt, is eig. 't
Du. umsonst.
Onbeskof, degelijk, flink. De overgang van de Ned. bet. van dit woord (lomp,
ruw, enz.) tot de genoemde moet hier door ontstaan zijn, dat een lomp, ruw
mensch niets ontziet, recht door zee gaat en dus degelijk, flink doortast en
handelt.
Onder (cf. boo' en oener) vervangt geheel de plaats van beneden, omlaag, niet
boven, enz. Ditzelfde heeft ook te Amst. plaats. O.V., II, 2. Ook dient onderlaag
geheel ter vervanging van nederlaag. Onderlaag komt wel bij Vondel voor (Z.
Oudemans); maar, ofschoon V.D. 't opgeeft, heb ik 't in 't hedendaagsch Ned.
nooit gehoord of gezien.
Opmerking: Daar Z. Air. grootendeels uit bergen en dalen bestaat, wordt 't Ned.
ginds geregeld door daar-boo' en daar-onder vervangen. Cf. daar.
Onderbaaitji, vest. Cf. baaitji.
Onderdeur. Sij begin ook al oo'r di ----- te kijk zegt men van een meisje, dat
tot den huwbaren leeftijd is gekomen en, als 't ware, naar een vrijer begint uit
te zien.
Onderland, Z. boo'.
Ondersteboo', ontsteld, verbaasd. Cf. deurmekaar.
Ongenarig, ongenadig, wordt evenals in Ned., ook in den zin van geducht, zeer
gebruikt. Cf. maifoeri.
Ongeskik, ongeschikt, heeft naast de bet. van onbekwaam ook nog de Du. van:
onhandig, lomp, linksch.
Ongestorwe (weduwe) zegt men verkeerdelijk voor onbestorven van een vrouw,
die door haar man verlaten is.
Onlangs heeft naast den zin van voor korten tijd nog den Oud-Holl. zin van
binnen kort, of eerlang.
Ons wordt voor alle naamvallen van wij gebruikt.
Onsmaaklik, fig. voor laf of flauw gebezigd.
On(t)stoke (eig. ontvlamd, vertoornd, zeer) wordt verkeerdelijk gebruikt voor
verstoken, beroofd.
Onverskillig heeft naast den zin van vrij, zonder bepaalde keus, gevoelloos,
enz. ook dien van roekeloos.
Onweer, ruw, regenachtig, stormachtig, ongunstig weer, en niet donder en
bliksem, als in 't hedendaagsche Ned. In 't Zaansch nog in denzelfden zin
gebruikelijk. O.V., I, 1. Bij Nieuhof komt 't ook voor.
Oog (meerv. oo'e of ooghe. - Cf. neghe) heeft naast den gewonen zin dien van
bron, een plaats, waaruit 't water opwelt. Ook wordt 't heel aardig in fig. zin
voor kantien, kroeg, gebruikt.
Oolik, dom, onbeduidend, onwèl, ziek. In de Ned. schrijftaal heeft dit woord
genoemde beteekenissen niet meer. Het bet. daarin slechts: listig, doortrapt,
enz.; maar die van ziek heeft 't nog in de Saks. prov. (O.V., I, 3, en Kist, Overbet.
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Idiotismen). Na vroolikheid kom oolikheid heeft, van kinderen gezegd, den zin
van 't Ned.: 't draait op ongenoegen (schreien, enz.) uit.
Oom, Z. op neef.
Oo'nd, oven, met parag. d, zooals in 't Overijs. aovend (oven). Cf. enkeld,
dekent, enz.
Oor. Sijn oor hang, of sleep, zegt men, zinspelende op trekdieren, van iemand
die mismoedig of ontevreden is.
Oo'rals, overal (met bijw. s).
Oo'rbluf, overbluft. Overbluffen bet. hier niet: iemand met scherpe woorden,
of een vloed van woorden, tot zwijgen brengen, maar: overwerken, of door
harde behandeling gevoelloos en onverschillig maken of worden.
Oo'rentoo'r, over en over, meer dan vol of genoeg. De t in dit woord is
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een overblijfsel van de d van 't oude ende. Cf. 't Ned. op-en-top.
Oo'rig, overig. Hij is oo'rig heeft de eigenaardige bet. van: hij loop met iets te
koop, dringt zich, of iets, aan iedereen op, enz.
Oo'rkrans, overnaaien, met een overhandschen naad naaien.
Oorkruiper, oorworm.
Oorlám heeft naast de onder baar genoemde beteekenis nog die van: slim, goed
uitgeslapen, en dronken; en wordt verder nog gebruikt van een bediende, die
uit luiheid zich op allerlei wijzen aan zijn werk weet te onttrekken. Ook noemt
men een Kaffer, die Holl. spreekt, een oorlam. Z. skoolkaffer.
Oo'rlánder, eig. overlander, d.i. buitenlander, doch thans gebruikt van iemand,
die zich groot voordoet, een modegek (Eng. Swell).
Oo'rlee', overleden, wijlen.
Oo'rleer, overleder, wordt soms schertsend voor zadel gebruikt. Ik sal di - op
di poenskop gooi en dan laat vat huis toe: ik zal mijn poenskop (hier: paard)
opzadelen en dan naar huis rijden. 't Eerste deel van dezen zin is slechts een
aardigheid; gewoonlijk zegt men daarvoor: di pêrd opsaal.
Oo'room, oudoom.
Oortji, Z. onder duwweltji.
Oo'rtreksel, vel, omslag van een boek, enz.
Oorwaks, oorveeg, of oorvijg. Misschien ontstaan uit de uitdr.: iemand de ooren
wasschen, onder den invloed van 't Du. wichsen (slaan).
Op wordt soms verkeerdelijk voor aan gebruikt. Z. hand.
Opbrand, afvuren (een geweer); fig. iemand manen, waarvoor men ook zegt:
opdruk (Z. druk), opskraap, opskroef.
Opbreek, verkeerdelijk gebruikt voor sluiten, eindigen. Letterlijke vertaling
van 't Eng. to break up, als b.v. di Synode het vandaag opgebreek, voor: de
Synode is vandaag gesloten. - Wel kan men zeggen, dat een leger, een bende,
een troep zwervers, enz. opbreekt omdat men daarbij aan 't werkelijk opbreken
en uit elkander nemen van tenten, kooktoestellen, enz., denkt; doch van een
synode, een school, enz. kan men zoo iets bezwaarlijk zeggen.
Opdraa'nd, of als bijw. opdraa'ns, opdragend, steil, moeielijk. Cf. afdraa'nd.
Opdrachi, kleine helling of steilte.
Opetrek, ophelderen, opklaren (van de lucht gezegd, doch verkeerdelijk op 't
weder toegepast). B.v. di weer sal net nou maar weer opetrek. 't
Tegenovergestelde heet toetrek.
Opgejoeks, opgetakeld, opgedirkt, opzichtelijk geldeed.
Opgeneem of opgenome, verkeerdelijk voor ingenomen (met iets) gebruikt. 't
Eng. taken up with.
Ophou, ophouden, wordt niet alleen van 't inhouden van zijn natuurlijke
behoeften, maar ook van 't inhouden des adems gezegd.
Opjoeks, knoeien, broddelen.
Opkoe'l, opko(e)gelen, door schieten 't wild uit een schuilplaats opjagen. In 't
Oud-Holl. (b.v. bij Brand) schreef men ook koegel.
Opmerksaam, verkeerdelijk voor opmerkelijk gebruikt. Opmerkzaam noemt
men iemand die opmerkt, opmerkelijk iets dat verdient opgemerkt te worden.
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Opsich (Met), verkeerdelijk gebruikt voor met opzet of voordacht ('t Eng. on
purpose).
Opskep, alg. voor opdisschen. Ook in N. Brab. (Hoeufft), en volgens P. (Z.A.T.,
Sept. '79) ook in Holl. zelf.
Opskeploer, klaplooper, neklê'r (voce), dus een die, als 't ware, op 't opscheppen
loert.
Opskraap, iets snel of al wegloopende oprapen.
Opsteek, met bloemen versieren, decoreeren.
Optel (eig. optillen), oprapen, opbeuren, zelfs van de lichtste voorwerpen.
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Opvreet. Sij bloed opvreet drukt een hooge mate van ergernis uit.
Ordentelik, heeft dezelfde beteekenis als in 't Ned., doch wordt bovendien
algemeen, ja bijna uitsluitend als bijw. gebruikt voor: vrij, tamelijk, redelijk, 't
Eng. pretty, als b.v. een ordentelik lange kêrs.
Orgel, zoo noemen de kleurlingen verkeerdelijk de harmonica, terwijl de blanken
dit instrument alleen bij de Eng. namen concertina en accordion kennen.
Harmonica noemt men gewoonlijk harmonia en voor concertina zegt men
consortina. Harmonica noemt men soms ook een mondorgeltje waarmee zelfs
volwassen kleurlingen deftig over straat loopen. In Ned. ziet men er alleen
kinderen mee spelen.
Orlement, verbastering van 't Fr.-Holl. ornement, sieraad.
Orlosi, Z. horlosi. In de Stellenbossche archieven vind ik onder dato 1714 't
woord ourlogie gebruikt.
Ossies, Z. op akkelpienies.
Otji, varken, ook als vocatief gebezigd.
Ou. Dezen klank hoort men ook in woorden, die in 't Ned. met au geschreven
worden. Hetzelfde heeft in 't Amst. plaats. O.V., II, 2.
Ou', eig. oude, vervult in 't Afr. een veelzijdige rol. 't Wordt òf met een znw.
tot een samengesteld woord verbonden (Z. ou'dak en volgende), òf als bvnw.
vóór een znw. geplaatst, als wanneer 't verschillende beteekenissen kan hebben:
1e van afkeer, verachting en haat, b.v. ou'ding, ou'skelm, enz.; 2e van minachting,
vernedering, berisping, b.v. ou'seuntji, een jongmensch, dat te hoogen toon
aanslaat; 3e van vertrouwelijkheid, b.v. ou'broer (Z. broer), ou'vrind, enz.; en
4e wordt 't soms zonder verschil van beteekenis voor een woord geplaatst,
inzonderheid om een vreemdeling aan te wijzen. (Z.A.T., Nov. '80).
Oud. Jij is te oud, zegt men van een kind, dat zeer vlug en bevattelijk is voor
zijn leeftijd: een klein wijsneusje.
Ou'dák (gew.), padde.
Ou'jóng, gekleurde bediende, die reeds eenigszins op leeftijd is gekomen; ook
wel ou'paai genoemd.
Ou'kérl, gemeenzaam voor vader, zooals 't Ned. den ouwe, mijn ouwe heer,
enz.
Ou'koloni, zoo heet in Natal, den Vrijstaat en de Transvaal, de eig. Kaapkolonie,
omdat deze van vroeger dagteekening is.
Óu'land, braakland, in den Ned. zin. Z. rusland.
Óu'lap, koper muntstuk, de Eng. penny.
Óu'ma, grootmoeder. Cf. oma.
Ou'maatji, overgrootmoeder (onder kleurlingen).
Ou'méid, een bediende, die reeds lang in dienst geweest is, of ook een oude
kleurlinge in 't algemeen.
Ou'mensepeertjies, een zachte peersoort, die zelfs oudeluidjes zonder moeite
kunnen oppeuzelen.
Ou'náás, Z naas.
Ou'sanna, oud geweer met langen loop en lont, ganzeroer.
Ou'tatta, oude kleurling. Tate bet., volgens Chang., in 't Oud-Holl. vader.
Ou'vrouw-onder-di-kombers, Z. op kombers.
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Ouwerwets zegt men van een kind, dat voorlijk, vroeg ontwikkeld, wijsneuzig,
enz. is. Ook zegt men van zoo een: hij is ouer as sen pa; hij het op sij mamma
se bruilof gedans, of hij was voordanser op sij pa se bruilof.
Oxford, jas met panden. Z. lekséngs.

P
Paadji, scheiding in 't haar. Z. padji.
Paai, eig. pa, vader, komt alleen nog voor in ou'paai = ou'jong, en in
Paaibóeli, bullebak, boeman.
Paal. An di paal, van koeien gezegd, is zooveel als melkgevend. Z. losmelkkoei.
Paar, Z. span.
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Pad, in 't algemeen voor weg gebruikt, evenals in N. Brab. en Zeel. Vat jou pad
of daar's jou pad: maak dat je weg komt.
Padda(k), algemeene naam voor kikvorsch. Paddavissies dikkopjes,
kikkervischjes. Men zegt ook parra.
Opmerking: De d gaat in 't Kaapsch dikwijls in r over. Cf. arig, ongenarig, enz.
Paddaslachter, een stomp mes; van gelijke opvatting als 't Holl. slakkesteker,
(ongeslepen) bajonet.
Padji, en niet paadje, verkleinwoord van pad (weg).
Padlooper, rondlooper, vagebond, een vreemde van verdacht voorkomen.
Pakkasi, pakkage, een hoop goed(eren), of slecht, gemeen volk.
Pal, voortdurend, aanhoudend, b.v. hij kom pal te laat. De overgang van pal
(vast, onbewegelijk) tot pal in den Kaapschen zin ligt voor de hand.
Paljás, toovenaar. Hij dra(agt) paljas; hij gaat met tooverij om. Dit woord moet
van 't Fr. paillasse, hansworst of kwakzalver, afkomen.
Palmiet, waterplant, waarvan de stengel een eetbaar merg bevat, dat een
aangenamen okkernotesmaak heeft en waaraan misschien de plant haar naam
dankt. Palmiet bet. in 't Holl. palmmeel of merg.
Pampeláng, ronddraaien, den tijd verdrijven, een witvoetje zoeken, zaniken,
lastig vallen. In gew. Ned. heeft pampelen den zin van frommelen, kreukelen,
morsen.
Pampelmóes, soort van bitteren lamoen. Ook door verbastering voor
pomme-d'amour, appeltje der liefde, gebruikt.
Pampoen, pompoen.
Pampoentjies, gezwollen keelklieren. Z. kalbassies.
Pan, door minder ontwikkelden voor pand (onderpand, waarborg) gebruikt,
met meerv. panne.
Pap, wordt als bvnw. voor zacht, fijn gebruikt. Di goed is somarso pap van di
ree'n. Jij praat moet jou mond vol pap, zegt men tot iemand die onduidelijk
spreekt of mompelt. Pap noemt men ook 't vleesch van een kind, dat niet stevig
en vast, maar los en zacht is.
Papkuil, soort van palmiet.
Pappa, papa, vader. Z. mamma.
Pappelellekoors, denkbeeldige, voorgewende ziekte van kinderen, ook wel
babbiaanstuipe genoemd. Waarsch. van 't oude papelarden, huichelen (Z.
Oudemans). Ook gebruikt men het schertsend van iemand die erg beeft of
huivert.
Parra, Z. paddak.
Pars, persen, inzonderheid van 't wijnmaken gezegd.
Parstijd, de tijd van den wijnoogst.
Particulier, nauwgezet, ergens opgesteld zijn ('t Eng. particular), b.v. hij is ----op sen hare. Cf. privaat.
Partijker, eig. (een) party keeren, menigmaal, vaak. Voor 't toonloos worden
van 't znw. keer Z. kweeper. Soms hoort men ook partijkers (Z. kaduuks).
Pasganger, een rijpaard dat zijne pooten niet hoog opligt en dus een voor den
rijder gemakkelijken gang heeft; ook skuiver genoemd. Pasganger komt ook bij
V.D. voor als telganger, hakkenei.
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Passábel, doorwaad-, doorgaanbaar (van rivieren).
Opmerking: 't Is vreemd, dat dit woord, hoe Fr. 't ook klinkt en lijkt, niet in 't
Fr. bestaat, noch, zoo ver mij bekend is, bestaan heeft. Alleen in 't Eng. heeft
passable soortgelijken zin, doch 't is ondenkbaar, dat een woord als dit, waaraan
men sedert de stichting der Kolonie behoefte had, eerst in later tijd aan de Eng.
zou ontleend zijn. 't Schijnt dus hier gevormd te zijn. Ook de uitspraak pleit
tegen Eng. afkomst.
Pataat (men hoort ook petaat), meerv. pataats, een geliefkoosd voedsel, dat
op verschillende wijzen toebereid wordt. V.D. beschrijft de pataat als een
meelachtigen wortelknol van den convolvulus batatus, of de patatenwinde. Hij
het van daag petaats in di kis zegt men spottend, van iemand
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die voor de eerste maal een paar nieuwe stevels aanheeft, of die niet gewoon is
stevels te dragen.
Pawie-perski, een witte perzik, welker vleesch vast aan de pit groeit. In 't
Fransch, waaruit dit woord afkomstig is, - oorspronkelijk kwam deze vrucht uit
N. Italië, en wel uit de omstreken van Pavia - bet. pavie, een taaipit-perzik in '
t algemeen, zoowel rood als wit; hier noemt men alleen de witte soort pawie,
de roode taaipit. Toch zegt men nog vaak witte pawie-perski.
Peet, doopgetuige, wordt in den niet samengestelden vorm bijna uitsluitend
gebruikt in voor den peet minder vleiende uitdrukkingen als: ga na jou ----- (of
peetji). 't Woord komt door den vorm peter van 't Lat. pater spiritualis, dat
geestelijken vader beteekent.
Peits, soort van zweep, en ook slaan. Ook gew. Ned. (N. Brab.). Oorspronkelijk
van 't Du. peitsch. Z. piets(i) en uitpiets.
Pekelaar, ingezouten visch. Men onderscheidt harder-pekelaar en
snoek-pekelaar. Onder de laatste soort verstaat men stukken of mooten van
bedoelden visch.
Pen komt voor in de uitdr. jy is aan di pen, dat heb je beet.
Pêns (plat), buik, komt voor in de samenenstelling pensman (veelvraat),
boekpens of katjipens, zwaarlijvig, gezet persoon. De evenmin fijne, doch zeer
plastische uitdr.: jij kan 't op jou ----- skrijwe en met jou hemp afvee', wordt
gebezigd van een schuld, aan welker betaling men wanhoopt. Cf. grêns.
Penwortel, hartwortel (Eng. tap-root); de hoofdwortel van sommige boomen,
die loodrecht naar beneden gaat.
Peper-en-sout, een veldbloempje, naar de eigenaardige kleur ervan. Vergelijking
minder juist.
Peperkorrel, Boschjesman, wegens zijn eigenaardigen haarwas dus genoemd.
Perd, paard. Ook gew. Ned.
Perdebij of perrebij, wesp. In Z. Beveland perebi.
Perdekooi, een soort van gras of bies, dat tot ligstrooi voor paarden gebruikt
wordt.
Perdevij'e, Z. Hottentotsvij'e.
Perlemoen, perlemoer, of parelmoer.
Opmerking: De overgang van r tot n is wel te wijten aan het niet begrijpen van
de eig. bet. (moeder der parel) en de veelvuldige oenen (lamoen, citroen,
pompoen), die ieder hier kent.
Permantig, astrant, vrijpostig, brutaal, waanwijs. Soms heeft 't nog den Ned.
zin van parmantig, namelijk: - zwierig, schoon-uitgedost, statig, deftig, fier. 't
Komt af van 't Spaansch paramento, tooi, dos, fraaie kleeding.
Perski of perske, meerv. perskis, perskers of perskies, perzik. Z. op
boereboontjies. Perski-oore, kleine, ineengedrongen oorschelpen (van een
mensch), dus geestig genoemd naar de overeenkomst daarvan met gedroogde
gesneden perziken. Cf. waa'wiel-oor.
Pertuur of petuur, partuur, persoon die geschikt is om met een ander een paar
te maken; gelijke, wederga, evenknie.
Peseer, gepasseerd, verleden, in peseere jaar. 't Fr. passé.
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Petiek, gezin, 't heele huishouden van iemand. Verbastering van santen-boetiek
(Fr. sainte boutique), dat letterlijk heiligen-winkel, heiligen- of santekraam bet.,
en oorspronkelijk alleen op de beelden van Roomsch-katholieke heiligen
betrekking had.
Petroon, eig. patroon, heeft niet de Ned. beteekenis van beschermheer,
beschermer, heer, meester, maar wel die van een papieren of koperen met kruit
en hagel of kogel gevulden koker; ook model of vorm om na te maken; 't wordt
ook, zooals men ook soms in Holl. hoort, van een vreemd, zonderling, lastig of
slecht mensch gebezigd.
Peul, dop van erwten of boonen; ook peluw. Z. uitpeul.
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Peusel, peuteren; niet peuzelen (langzaam eten). Oudtijds bet. peuzelen ook
bevoelen, betasten, doorzoeken, knijpen, plukken.
Peuter, iemand hinderen, plagen; slaan. Den eersten zin had peuteren ook in 't
oude Holl., de tweede volgde daaruit van zelf. Cf. foeter.
Pierinki, schoteltje (Eng. saucer). Een woord van Maleische afkomst (piering).
Piets of pietsi, een lang, dun, taai stokje om te slaan.
Pietsnot, ook aan de Kaap bekend, een onbeduidend onnoozel mensch. Hij kijk
als p-----; hij lijk net soo's di hoeners sen kos afgevat (geneem) het; 't lijk of hij
ni kan pruim sê ni, zegt men mede van iemand die er onnoozel of zeer ontsteld
uitziet.
Pijpstop, dronken, zoo vol als een gestopte pijp. Z. dronk.
Pikkewijn, pinguin, vetgans.
Pinangbossi, Z. kinabossi.
Pinotibossi, Z. boetebossi.
Pisang, algemeene Kaapsche naam voor de verschillende banaansoorten.
Pisangvijg, een bijzondere vijgsoort.
Pitjies, Z. op blik.
Pi-tjou-tjou, klanknabootsende naam voor een vogeltje, dat eenigszins op de
Europeesche koolmees gelijkt.
Plaas, plaats, boerderij. Cf. erf.
Plaat, waterplas (Z. kolk), ook een school visch. Misschien van den zeemansterm
plaat = zandbank, omdat men soms in de verte de eene moeilijk van de andere
onderscheiden kan.
Plat-annas, soort van waterkikvorsch.
Plat-gooi, snel wegloopen, zich uit de voeten maken. Levendige voorstelling!
Cf. laat glij.
Plek, algemeen gebruikt voor plaats, te meer daar dit laatste de bijzondere
beteekenis van boerderij heeft gekregen. N. Brab. (Hoeufft).
Plesierig wordt bij 't afscheidnemen elliptisch gebruikt voor: 't was mij ----(aangenaam), u te ontmoeten. Misschien ook overgebleven van 't Fr. au plaisir
de vous revoir. 't Holl. tot 't genoegen (van u weer te zien).
Plomp of Plom, schietlood, verbastering van 't Fr. plomb of 't Eng. plumb,
welke beide lood en schiet- of paslood beteekenen. Plom stil staan: bot, of in
eens stilstaan.
Pluishoed, hooge manshoed.
Poedel, naam, waarmee men iemand bestempelt, die zich niet schaamt, zich
vóór anderen te ontblooten.
Poedelnaakt, moedernaakt, geheel naakt.
Poelepetaat of poelpetater, parelhoen. Z. terrentaal.
Poelíes, Z. diener en ou' naas.
Poeng, Z. fonk.
Poerbasledán, tot tijdverdrijf. Verbastering van 't Fr. pour passer le temps, om
den tijd door te brengen.
Poes wordt alleen in de gemeene taal voor 't vrouwelijk schaamdeel gebruikt;
doch niet, als in Ned., van of tot een kat gebezigd. Als vocatief van kat bezigt
men 't Eng. kittie of 't welbekende ps'w'zw'. De pas hier aangekomen Nederlander
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wachte zich dus van in gezelschap een Kaapsche kat toe te spreken, zooals men
zoo licht geneigd is te doen.
Poeskop, een groote zeevisch; ook een rund zonder horens. Gew. hoort men
ook: poens-, koens- en koeskop.
Poespas, als bvnw. gebezigd voor: zeer gekneusd en verbrijzeld. 't Holl. ----bet. dooreengekookte spijs, rommel-zoo.
Pokkies, (koe)pokken. Ook gew. Ned.
P o l á k , e i g . e e n P o o l , n o e m t m e n iemand, die een te hoogen toon
aanslaat.
Polfij, hak, hiel, achterlap van een schoen (Z. hakskeen). 't Gew. Ned. pollevij
(ei), dat o.a. nog in Overijsel gebruikt wordt, leidt men af van een Spaansch
woord poleni.
Políets, geslepen, gevat, slim. Waarsch. afkomstig van 't Fr. poli, geslepen,
gepolijst, welgemanierd, enz.
Pomp heeft naast de gewone beteekenis, in streken waar men 't eig. werktuig
niet kent, den zin van planken goot voor waterleiding.
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Pondók, kleine hut, van staken en riet of biezen gemaakt; waarsch. een
verbastering van 't Indisch pandoppo, een soort van open hut.
Ponták, donkerroode, zware wijn. Oorspronkelijk uit Frankrijk, en dus genoemd
naar een plaats in't Zuiden van dat land.
Pop, onder jongelui veel gebruikt voor meisje of beminde; ook als zoodanig in
Ned. bekend.
Poppi, suikerpopje of dot, waarmee men schreiende zuigelingen sust. Hier
minder algemeen dan in Holland. Cf. dot.
Portefesee- of portesie-deur, voudeur, vleugeldeur, dubbel-openslaande deur.
Soortgelijke verminking van 't oorspronkelijke Fr. woord portebrisée (eig.
gebroken deur) hoort men ook in Ned.
Posteleintjies, scherven van gebroken postelein of aardewerk, waarmee de
kinderen soms spelen.
Pot. Aan 't bekende spreekwoord: ‘De pot verwijt den ketel, dat hij zwart is,’
heeft men hier een niet onaardige uitbreiding gegeven. Men zegt nl. di pot
verwijt di ketel en di rooster lach, of ----- en hulle is albei even swart.
Pram, vrouweborst; wordt echter hier, evenmin als in Ned., als fijn beschouwd.
Prefester, platte uitspraak voor professor. Ook in Ned. Z. boste.
Prejeel, prinjeel of perjeel een opgeleide druiveboom, die een soort van
schermdak vormt. 't Woord is verbasterd uit prieel (tuin- of zomerhuisje), dat
uit 't Fr. komt en oorspronkelijk een binnenplaats of klein weiland beteekende.
Fr. préau, vroeger praël, pradel, van 't Lat. pratellum, pratum, weiland. Z.
somerhuisi.
Prent, plaat, doch ook schilderij.
Prijs, prijzen, loven, wordt ironisch gebruikt in: ek sel ver jou -, of see'n
(zegenen), d.i. ik zal je niet prijzen, je niet dankbaar zijn, enz. of met andere
woorden: ik wou liever, dat je 't niet deedt.
Privaat heeft in 't K.H. alle beteekenissen, die 't woord private in 't Eng. heeft.
In 't Ned. beteekent privaat slechts geheim, afzonderlijk, terwijl particulier
gebruikt wordt in den zin van: bijzonder, afzonderlijk (b.v. iemand in 't ----spreken); eigenaardig, wonderlijk ('t Kaapsch aardig of snaaks); eigen, of de
familie betreffende (b.v. iemands ----- zaken) en niet publiek of tot den staat,
de stad of de gemeente behoorende. (b.v. een ----- woning).
Probeer, probeeren, beproeven. 't Verl. deelw. hiervan is in 't K.H. ook probeer
en mist, als in 't Du., 't voorvoegsel ge. De Ned. zegt geprobeerd.
Profete. Di ou' ----- is dood, di jonge vreet brood: hij is een profeet die brood
eet.
Prop, Z. kurk.
Pruimpi, een weinig tabak om te kauwen, maar ook (bij de Kaffers) zooveel
als noodig is om een pijp te vullen. Ook stopsel genoemd.
Punteneurig, erg op zijn eer staande, lichtgeraakt. Ook gew. Ned. Van't Fr.
point d'honneur, punt van eer.
Puts, put, teerpot. Eig. een zeemansterm, bet. leeren emmer om mee te putten.
Puur, algemeen gebruikt voor louter, zuiver, niets dan. Oorspronkelijk 't Fr.
pur, doch ook in Ned. niet onbekend.
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Raai, tw. waarmede de spreker zijn levendige belangstelling te kennen geeft,
of die van den hoorder tracht te wekken. Zooveel als raad eens!
Rabbedoe of robbedoe, een ruw en wild mensch. Ned. robbedoes.
Rakker, deugniet, schelm, zoowel in scherts als in ernst van of tot iemand
gezegd. In 't Ned. bet. 't dievenleider, gerechtsdienaar, beulsknecht, deugniet,
inzonderheid iemand, die veel en lang op straat loopt. Ook bet. 't rekel,
mannetjeshond. In de 1e be-
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teekenis komt 't af van racken of rekken, op de pijnbank uitrekken, folteren,
(cf. Eng. rack), in de 2e beteekenis hangt 't samen met 't Zweedsch racka,
rondloopen, en ook met rukken en (voort) trekken.
Ramhammel, gesneden springram (schaap).
Ramhok, schertsend gebezigd voor een buitenkamer bij een boerenhuis, in
Namaqualand, waarin de zoons des huizes slapen. Niet heel fijn!
Ramkie, snarenspeeltuig (der Maleiers). Z. hond.
Rappatjoepa, Jan en alle man, allerlei slag van volk. Cf. Crethi en plethi.
Raps, schram; ook slaan, b.v. raps-om, lat-i wegspring, sla hem, dat hij
wegspringt.
Rats, vlug, gauw, handig.
Ravier, vrij algemeene uitspraak van rivier.
Rech maak, in orde brengen. Ook gebruikt men rech, in navolging van 't Eng.,
in de uitdr.: ik is rech, voor: ik heb gelijk.
Rechte (bijw. van graad), zeer. N.B. De slot-e van dit woord schijnt nog een
overgebleven oude adverbiale e te zijn.
Rechtig, zeker, gewis, werkelijk, in ernst. Z. rê-rég.
Rechuit, recht-uit, eig. een bijw., wordt ook als bvnw. gebezigd, b.v. 'n rech-uit
paal.
Ree'nrig, regenachtig. Z. dooierig.
Ree'npaddakki, soort van kikvorsch, die zich vooral na den regen vertoont.
Rekker, elastiek. Gron. rek.
Rekkertji, klein werktuig (catapult), waarmee jongens spelen en dikwijls veel
kwaad uitrichten, vooral onder de kleinere vogels, die hier noode gemist kunnen
worden.
Rem, remtoestel, en als ww. remmen; ook fig. voor belemmeren, tegenhouden,
enz. Van een paard, dat bij 't afgaan eener steilte een voertuig tegenhoudt, zegt
men ook: hij rem fluks. Z. breek.
Remhoogte, een steile plaats op een weg, waar men niet zonder remmen af kan
rijden.
Renons, afkeer, afschuw, b.v. Ek het heeltemaal di ----- an hom. V.D. geeft
ook: hij is mij een renonce in dezelfde beteekenis. Van 't Fr. renoncer, verzaken,
verloochenen.
Renoster, rhinoceros. Reeds bij Nieuhof komt de vorm rinoster voor. Cf. boste.
Renosterbossi, wilde heester of struik, geliefkoosd voedsel van het vee.
Rê-rég of rerrig, eig. recht-recht, 't zelfde als rechtig.
Reun, ruin (gesneden hengst) en reu of rekel (mannetjeshond). Door
klankverwarring is dus uit twee woorden (ruin en reu) één gemengde vorm
ontstaan. (Z. Opmerking op ui). 't Meerv. reuns herinnert aan 't bet. ruins.
Reu'ns, eig. ruggens, ruggelings, of achterover. Cf. ru'ns.
Riem. Di ----- afruk, of skeur (aan trekossen ontleend), sterven (cf. blus). Di
----- afsnij, op den loop gaan. Onder di ----- krij, iemand afranselen.
Riemlander of Riemventer, bijnaam van den Transvaler, dien men ook wel
schertsend Vaalpens, Blikoor en Woltoon (van 't intrappen van wol in balen)
noemt. Zoo noemt men ook schertsend de bewoners van Zwartland Sandtrappers
en die van de Piquetbergervlakte Vlakbabbiane.
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Riewaas-riewaas, bijkomende zaken, buitenkansjes.
Rif, lange, lage rotsbank, waaronder zich een wateraar bevindt.
Riffel, richel, lijst, bovenste rand, lange strook hout om iets op te zetten. Voor
f = ch zie saf. Ook 't waggelen, niet vast staan van een tol heet riffel.
Rijk. Deze uitgang, die vol van bet. en dient om bvnw. te vormen, zooals:
genaderijk, liefderijk, houtrijk, enz. behoort niet als ruk of rek te worden
uitgesproken, zooals door sommige redenaars geschiedt; omdat dit 1e
onwelluidend is en 2e dezen veel-
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beteekenenden uitgang zijn kracht doet verliezen.
Rijsbrênsi, gele rijst, met de een of andere kleurstof (borrie, enz.) dus gekleurd.
Rinkhals, vergiftige slang, ook bakkopslang geheeten wegens haar vermogen,
in toorn den kop breed uit te zetten.
Rinkink of rekink, tieren, schreeuwend rondloopen; ook veel, vooral 's avonds,
uitloopen.
Rispers of ruspers, een zekere soort van rupsen. De overige soorten heeten
wurms. (Cf. 't N. Brab. gewörmt, vliegende insekten. O.V., I, 4). Z. gespers.
Rissies, eig. ristjes, Spaansche peper.
Robbedoe, Z. rabbedoe.
Roef, dakvormige bovenkant van een muur. Dit woord behoeft niet van 't Eng.
af te komen; want reeds in 't Oud-Holl. bet. roef overdekking, zoldering, en nog
wordt 't van een overdekte plaats in een schuit en van 't schuin toeloopend deksel
op een doodkist gebruikt.
Roei, staart van een komeet. Bij Hooft komt roede in gelijken zin voor. N.B.
De roede is steeds als 't symbool der gerechtigheid beschouwd geworden, en
de kometen werden vroeger (en ook nog wel in onzen tijd) als voorteekenen
van naderende onheilen aangezien, tot tuchtiging van 't menschdom.
Roeier, door velen verkeerdelijk voor roeiriem, roeispaan gebruikt. Roeier heet
de man die roeit. Oudtijds gebruikte men echter roeder voor riem, en in 't Duitsch
is dit nog het geval.
Roep, bet. niet alleen de stem verheffen, maar ook (vooral bij kleurlingen)
noemen; b.v. hulle roep hom ou'baas, men noemt hem ou'baas.
Roes, roest, ziekte in 't koren en andere gewassen, huidziekte. Z. spanjool.
Rofkas, ruw pleisteren, 't Eng. to rough cast. Daar deze wijze van pleisteren
aan den muur eenigszins 't uiterlijk van een zwaluwnest geeft, zou men het
zwaluwnesten kunnen noemen.
Rog, rogge, hier alleen tot paardevoeder gebruikt.
Rolletji, klosje (garen, enz.). Cf. Eng. reel.
Rondábel of rondawel, (Kaffer) hut, die eerst een paar voet in 't rond loodrecht
wordt opgetrokken en dan met een schuin oploopend dak gedekt. Cf.
hartebeeshut.
Rooibaaitji, Eng. soldaat (naar zijn uniform). Ook een groote, roode sprinkhaan.
Rooibekki, een klein, lief vogeltje van 't vinkengeslacht.
Rooilood, Z. witlood.
Rooinaat, verachtelijk voor Engelschman gebezigd.
Rooinek, als boven. De minder vriendschappelijke gezindheid van velen jegens
de Engelschen doet heel wat op rekening van dezen schrijven, waaraan zij
waarsch. nooit de minste schuld gehad hebben. Zoo hoort men dikwijls: Van di
Rooinek in di land gekom het, het ons al di siektes (in aardappelen, koren,
vruchtboomen, enz.) gekrij, enz.
Rooitaal, de Eng. taal. Di ----- gooi, of slaan = Eng. spreken.
Rooihond, roode hond, soort van huiduitslag.
Rooman, roode zeevisch, of dito spin. N.B. Voor román (verdicht verhaal) kent
de massa - voor zoover die leest - slechts 't Eng. woord novel.
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Rooms, Roomsch, noemt men schertsend een paard dat struikelt. Ook zegt men
daarvoor soms: hij tel half-kroon op.
Rottang, rotting, stok, eig. de welbekende taaie en sterke rietsoort uit Indië. De
K.H. vorm van dit woord stemt overeen met 't Javaansche rottang, dat op zijn
beurt, zoowel als 't Eng. rattan en 't Fr. rotin van 't Mal. rotan afkomt.
Rousoolvelskoen, een veldschoen, waarvan de zool uit onbereid rauw leder
gemaakt is, waarop men de haren laat blijven.
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Rǔ'e, rǔ'ens of reus, meerv. van rug; 't eerste van rug in den eig. zin, en de
twee andere van rug, een verhevenheid van den aardbodem, die zich in de lengte
uitstrekt, een lange lage heuvel of heuvelreeks.
Ruggi of ruchi, verkleinvorm van rug in de laatste beteekenis.
Ruil, iets voor wat anders in de plaats nemen of krijgen. Dit woord wordt in 't
gebruik streng onderscheiden van verruil: iets voor wat anders in de plaats
geven.
Rukki, kleine ruk; oogenblik, korte tijdruimte.
Runnek, hinneken (van 't paard).
Rusland of ou'land, braakland, land dat men eenigen tijd laat rusten. Cf.
braakland.

S
Opmerking: Daar het K.H. geen onderscheid tusschen s en z maakt, vooral als
beginletters, komen ook die woorden, welke eig. met een z behoorden geschreven
te worden, onder dit hoofd voor. Deze scherpe uitspraak heeft 't K.H. waarsch. ook
aan den invloed van 't Amst. te danken. Opmerkelijk is 't ook, dat vele redenaars, die
moeite doen om de z zuiver uit te spreken, tot 't andere uiterste vervallen en dezen
klank te breed maken, door bij 't uitspreken daarvan den adem te lang tegen te houden,
in plaats van dien na een zeer korten druk onmiddellijk te laten ontsnappen. Ook
bestaat er een neiging, de sch in 't midden van een woord als z uit te spreken, b.v.
menze.
Saaierig, ruw op 't gevoel (van geweven stof). Cf. dooierig.
Saalboom, zadelboom of zadelboog. Saalboom (of saalkop) stoot (of steek),
zegt men spottend van een rijder, die zijn paard laat draven. De Afr. laat zijn
paard meestal galoppeeren of trippelen.
Saam wordt gew. ter versterking van 't begrip met achter 't door dit woord
bepaalde znw. gevoegd, b.v. hij het met di trein saam gekom: hij het hom met
di mes saam gesnij.
Saf, gew. voor zacht. Oud-Holl. saft, o.a. ook in Hooft's Warenar. N. Brab. zoft,
O.V., I, 4.
Sags, zachts, lichtelijk, ten minste.
Sak, zakken, dalen, slinken. Dit laatste woord kent men zelfs niet. Ook van een
gezwel zegt men, dat 't sak, niet dat 't slinkt.
Sak, tw. dat men onder jonge menschen iemand toeroept, die een bok geschoten,
of een langen neus gekregen heeft. 't Heeft denzelfden zin als 't Holl. den zak
krijgen.
Sambál, fijn gesneden uien, kweeperen, komkommers, enz. met azijn toebereid,
als toespijs bij vleesch gebruikt. Sambal is 't Maleisch voor salade, of geurig,
gekruid voedsel.
Sambalbroek, schertsend gezegd van de wijde broek der Maleiers.
Sambók of, verkort, smok, soort van karwats, bestaande uit een langen dunnen
reep van de huid van een zeekoe (rivierpaard); ook aapstert genoemd. Om de
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achterossen van een span aan te sporen, bezigt men den achteros- of
handsambok. In 't Maleisch bet. tsjaboek zweep en in 't Perzisch is tsjoembah,
of tsjambah, staf of geesel.
Sambreero, groote strooien hoed. Dit en de twee volgende woorden zijn uit 't
Portugeesch afkomstig. Sombrêyro bet. iets dat schaduw geeft.
Sambriel, regenscherm, paraplu.
Sambrieltji, zonnescherm, parasol.
Sand, Z. grond.
Sankrietji, sekreet, geheim gemak, waarvoor thans velen den Eng. naam (water)
closet gebruiken.
Saráni, christen-kleurling.
Sarel of Saarl, bastaard-uitspraak voor 't Fr. Charles, 't Holl. Karel.
Saroet of seroet, sigaar; eig. een bijzonder fijne manilla-sigaar. Eng. cheroot.
Saus, algemeene naam voor elk krachtig vleeschnat, toebereid of gekruid nat,
om bij de spijzen gegeten te worden. Jus, jeu, doop en stip zijn

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

199
onbekend. Di kool is di ----- ni werd, gewijzigde en juister uitdrukking voor 't
Ned.: 't sop is de kool niet waard.
Sauspot, sausterrine. Een sauskom met tuit heet eenvoudig bekertji.
See-al, slecht.
Seekoegat of -kolk, diepe plaats in een rivier waar de zeekoeien (nijlpaarden)
zich ophouden of vroeger ophielden. Dat de zeekoeien reeds in vele streken
voor altijd uitgeroeid en dus niet meer bekend zijn, bewijst de bastaard-uitspraak
seekelgat.
See'n, zegen, ook in den zin van net.
Seenens, algemeene uitspraak voor zenuwen. Gew. Holl. zening.
Seepsous of sweepsous, een pak slaag of ransel.
Seer, pijn ('t welk weinig gebruikt wordt). Seer krij en seer maak = bezeeren
(intransitief en transitief).
Seil heeft naast de gewone beteekenis van zeilen ook nog die van keilen, d.i.
een plat voorwerp zoodanig op de oppervlakte van 't water werpen, dat 't
verscheiden malen opspringt. In sommige streken van Ned. heet dit ook:
plisje-plasje gooien, kiskassen of stipstappen (V.D.).
Seilgare, dun touw in 't algemeen.
Sel of self, zelf. Zoo ook sels = zelfs. Deze laatste vorm komt reeds in 't
Oud-Holl. voor.
Sen, se, sijn, sij, gewijzigde vormen van 't bezittelijk voornw. zijn. Z. op landse.
Sénnewitjies, dunne boterhammetjes (Eng. sandwiches).
Sêns of sengs, zeis. Oudtijds zei men sen of sende, en 't Du. is nog sense. Z.
grêns.
Serp, wollen dasje, cachenez, bouffante. Door 't Holl. sjerp (Fr. écharpe, Eng.
scarf), dat waarsch. van 't Angelsaksisch scearf, een stuk, en verder van scyran
(scheiden, scheuren) afkomt.
Serwetji, servet, mond- of vingerdoek. De verkleinvorm van dit woord wordt
terecht gebruikt, omdat deze soort van doeken hier zeer klein is. Eigenaardig is
de uitdr. Serwetji, dek tafel! Ons liewe heertji, geef kos! Van iemand gebezigd,
die te lui is om te werken, of die van 't heden geniet zonder zich om de toekomst
te bekommeren. Ook zegt men 't van een paar, dat gaat trouwen, zonder goede
uitzichten op een vast bestaan te hebben.
Serwiesewasies, wissewasjes, beuzelingen, nietigheden. Dit woord hangt
waarsch. evenals 't Eng. wishy-washy, met wisschen, wasschen, samen en bet.
dus zooveel als een oude waschlap of zoo iets; bijgevolg iets van geringe waarde.
Set, stel van bij elkaar behoorende voorwerpen (Eng. set).
Set, zetten, en ook verkeerdelijk voor leggen gebruikt, b.v.: ik het di papier in
mij boek(in) geset. Set-set loop, bij kleine eindjes voortgaan, of niet geregeld
doorloopen, maar telkens gaan zitten. Cf. bietji-bietji.
Settelaar, Engelschman, die zich in de Oost. prov. heeft neergezet, of zijn
nakomelingen. Ook scheldnaam voor een landlooper. Eng. settler.
Seur, door de kleurlingen nog vaak van en tot hun heer (den boer) gebruikt.
Ook onderscheiden zij ou-seur (den vader) en klein-seur (den oudsten zoon),
gelijk zij ou-baas en klein-baas onderscheiden. Van 't Fr. sieur, seigneur, Lat.
senior, een oud man. In Hooft's tijd gebruikte men het ook in Ned.
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Seuwe, zeven. Z. deur.
Sie, tw. op 't eind van een zin gebezigd, met de beteekenis van: zie-je-wel?
Siekerig ziekelijk, hangerig, niet geheel wèl. Cf. dooierig.
Sieling, 't Eng. shilling, een munt.
Sies, tw. van afkeuring, afschuw, verfoeiing. 't Hott. tw. si heeft gelijken zin.
Sif, een albaster als een zeef (?) doen ronddraaien. Van een paard gebezigd bet.
het pasganger.
Sijboord, schenktafel, tafelkast, buffet; 't Eng. sideboard.
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Sijfer, sijperen, sijpelen, onmerkbaar doortrekken van vochten.
Sijn, Z. se en landse.
Sikkelnek, Z. knipmes.
Sis, sits, soort van gedrukt katoen.
Sit, Z. op dood. Hij het er nog ni voor gesit ni, hij heeft er nog niet over
nagedacht. Een karakteristieke uitdr., die bewijst, dat ingespannen denken hier
geen alledaagsche zaak is.
Sjambok, Z. sambok.
Skaal, schaal; hier alleen bekend als naam voor de eerste en de laatste plank,
die men uit een ruwen balk of boom zaagt. Ook Ned. Z. skottel.
Skaam, schaamachtig, beschaamd, verlegen. Ik is skaam: ik ben beschaamd.
Skaapsteker, soort van giftige slang.
Skaars, nauwelijks, ternauwernood; weinig, zeldzaam. In den eersten zin is 't
in N. Brab. algemeen.
Skade, schaduw. Evenals bij Kiliaan de vorm schaede naast schaeduwe
voorkomt, zoo hoort men hier nog vaak naast 't genoemde woord:
Skaduwee. Voor de lange slot-e cf. weduwee.
Skai, stelen; waarsch. een afgesleten vorm van schaden, benadeelen.
Skamerig, schaamachtig, bedeesd, verlegen. Cf. dooierig.
Skawachter, schaapwachter, herder.
Skawachtertji, een vogeltje. In Zeeland heeft men op gelijke wijs een
pêrdenwachtertje.
Skeef-kijk bet. verwonderd, vreemd opzien; niet iemand verstoord of boos
aanzien, als in 't Ned.
Skeen, scheen. Z. op horing.
Skeer, scheren.
Skêêr, schaar.
Skelm, als znw. en bvnw., in ernst en scherts (b.v. van een lief kind) gebruikt.
Hij is skelm: hij heeft streken (ook van een paard).
Skemp, iemand steken onder water geven. 't Ned. schempen of schimpen bet.
hoonen en schelden.
Skenkbord, schenk-, thee- of koffieblad.
Skep, scheppen; wordt ook voor te veel drinken gebruikt.
Skepsel, schepsel; ook verachtelijk voor kleurlingen gebruikt.
Opmerking: Waar de gevoelens uit den slaventijd nog niet geweken zijn, maakt
men nog onderscheid tusschen mênse (blanken) en skepsels (kleurlingen).
Skerpioen, schorpioen.
Skeur, scheuren. Di velskoen -----: zich snel uit de voeten maken. Ook hoort
men: hij het di akker (of veld) laat skeur.
Skier zegt men van een stuk hout, welks vezels of draden dwars loopen, en dat
dus bros en licht breekbaar is. Kiliaan geeft schier als splinter, brokkel hout.
Skietertji, catapult. Z. rekkertji.
Skietroer noemt de Afr. zijn eigen (privaat) jachtgeweer.
Skijfi, schijfje; ook van een partje van een lamoen gezegd. Z. suurtji.
Skilder, schilder, algemeen voor verver gebruikt.
Skilderos, een os van gespikkelde kleur.
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Skildvel, verdedigingswapen der Kaffers.
Skinder, kwaadspreken, vernielen, verknoeien. Verwant aan schenden, schande,
schade. Oudtijds gebruikte men ook schinden en schinderen; doch dit laatste in
een anderen zin.
Skobbes of skowwes, schubben, schobben van een visch, enz. Cf. mof.
Skoenlapper, de eenig gebruikelijke naam voor vlinder, kapel. In Ned. is 't de
naam van een bijzondere soort. Men hoort ook skoerlapper.
Skoeriekel, doorhalen, afranselen. Du. schuhriegeln.
Skof, schoft, gedeelte van een werkdag; verder bet. 't zooveel tijd of zoo veel
afstands als trekossen op tocht zonder uitspannen gaan kunnen (± 2 uur), en
ook een afgemerkt deel van een te ploegen land. Schoft komt van schooven,
causatief van schuiven, verschuiven, uitstellen, voor een tijd ophouden met
werken. N.Z., V, I.
Skoolkaffer, een Kaffer, die op de een of andere zendingsstatie eenig onder-
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richt heeft genoten en huis- en tuinwerk heeft leeren verrichten. Zulk een Kaffer
noemt men ook oorlam (voce).
Skoon, rein, zuiver, geheel, glad; maar niet: mooi, prachtig, als in 't Ned.
Skoorsteen, Z. koorsteen.
Skoot, schot. Ook bij Vondel en P.K. komt schoot voor schot voor. Met di eerste
-----, met den eersten keer (iets raken, bereiken, enz.). Z. slag. In plaats van
skoot hoort men soms skort.
Skoppelemaai, skoppermaai of -maaier, schommel. Oudtijds zei men ook in
Ned. schoppen of schoppelen (Kiliaan). Gewest. (in 't Gooi) wordt schoppen
ook nog gebruikt. Maai kan samenhangen met zich vermeien = verlustigen. Z.
swaai.
Skorrimorri, schorremorrie, rommelzoo, samenraapsel, gepeupel. In 't Ned. is
dit woord steeds een verzamelwoord, doch hier wordt 't ook van één persoon
in den zin van schobbejak, schooier, deugniet, gebruikt.
Skottel, schotel en schaal. 't Laatste heeft hier alleen de bet. onder skaal
genoemd. Gew. Ned. (Geld., N. Brab. e.a.).
Skottelgoed, de gezamenlijke schotels, schalen en borden. Z. tafelgenees en
theegoed. Gron. (?)
Skout, gevangenbewaarder, cipier. Oudtijds was skout: baljuw, commissaris
van politie, enz.
Skramps, bijw., rakelings of ook: bijna raak. Van schrammen: licht wonden
of de huid openrijten.
Skraps of skrappies, hetzelfde als krap, nauwelijks, pas, niet ruim.
Skree of skreef, schreeuwen, schreien. Amst. schreven, O.V. II., 2.
Skrik, Iemand ----- maak, doen schrikken; sen lewe ----- maak, zich bedrinken.
Skrikkeljaar. Hij gaat alle ----- kerk toe, komt uiterst zelden ter kerk.
Skrijw(e), schrijven.
Skub-akkerdis, geschubde hagedis.
Skuifi, 't zelfde als skijfi of huisi.
Skuinsoor, een oude ooi, niet meer ter voortteling geschikt, waaraan 't eene oor
schuins wordt afgesneden ten teeken, dat zij voor den slachter bestemd is. Fig.
gezegd van een oude vrijster, van welke men ook wel schertsend zegt, dat zij
op stoppels is (zooals slachtvee op afgemaaide korenvelden), of dat zij krappe
(krabben) of bokke (geiten) moet oppas. N.B. al deze uitdr. zijn negatieve
bewijzen voor 't hooge denkbeeld, dat men hier omtrent 't gehuwde leven
koestert.
Opmerking: Ter nadere bevestiging van 't vroeger gezegde (Z. bandom,
dreshoring, droog-mij-keel-bessi, e.a.) volge hier een reeks van namen voor de
verschillende merkteekens aan de ooren van schapen: - dowwelsteen, gaatji,
halfmaantji, jukskeekerf, leli, slippi, sneetji, stompoor, swaa'lstert,
(zwaluwstaart), winkelhaak, e.m.a.
Skuiwer, werktuig om uitgedorscht koren op een hoop te schuiven, of wijnvaten
schoon te schrappen. Z. pasganger.
Skuld, schuld, en schuldig zijn (van 't Du. schulden).
Skulpadji, schildpadje, ook onze-lieve-heers-beestje of zonnekever. Een niet
onjuiste, doch vrij wat minder dichterlijke benaming dan de Ned.
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Skulpadtrek, Z. kat-trek.
Skurwejantji, een soort van geschubde hagedis.
Slaa', slaag (krijgen).
Slaapkapawer, papaver of slaapbol. De verandering van p in k is waarsch. te
danken aan de zucht tot dissimilatie en aan den invloed van 't meer bekende
woord kapater.
Slag heeft naast den eig. zin ook dien van 't Oud-Holl. slag = maal, keer. Een
----- om di arm hou heeft alleen de ongunstige beteekenis van: draaien, niet
voor de volle waarheid uitkomen.
Slagijster, slag, val, sprenkel, om ongedierte of wild te vangen. In di ----- kom,
er tegen aanloopen, straf krijgen. Cf. stel.
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Slamaier, Maleier, Mohammedaan. 't Woord moet ontstaan zijn uit een
verwarring van Islam (leer van Mohammed) met Maleier, den naam van een
menschenras in O. Indië, waarvan een aantal vroeger hier als slaven zijn
ingevoerd, wier nakomelingen nog een afzonderlijke sekte vormen en zich in
vele opzichten van andere kleurlingen onderscheiden.
Slams, Islamsch, Mohammedaansch.
Slang. Was 't 'n ----- (of wolf) gewees, dan had hij jou al gebijt bet.: je brandt
je (fig.), je bent er dicht bij, je hebt 't bijna geraden, of gevonden.
Slangkos, paddestoel, duivelsbrood.
Slap. Toe nou, ou' kerels, moet toch nou ni lat slap kom ni, eene uitdr. ontleend
aan het trektouw van den ossenwagen, bet.: Houdt vol, kerels! laat den moed
niet zakken.
Slawetijse, eig. slaventijd-zijn, d.i. uit den slaventijd, in den Ned. zin van:
ouderwetsch of verouderden begrippen en zeden toegedaan.
Slech, slecht, niet bekwaam tot iets; b.v. loop! jij is al te slech! = neen, dat kan
jij niet doen (schertsend of in ernst); iemand slech sê, een zeer ongunstig oordeel
over iemand uitspreken. Ook stink sê. Iemand slech maak: belasteren. Bij Hooft
(Warenar) heeft slegh den zin van onnoozel.
Slim, verstandig, vlug van begrip, schrander, listig; doch niet kwaad, boos, erg
gevaarlijk ziek, als in Ned. Slim as vossi, zoo slim als een vos.
Slinger-om-di-smoel, een soort van pap, meelspijs. Slinger-om-de-snoet is in
Holl. ook bekend.
Slip, eig. hoek, uiteinde, pand van een kleed, wordt verkeerdelijk gebruikt voor
split (spleet, opening).
Slipper, 't Eng. woord voor pantoffel, huisschoen.
Sloer, sleuren, lang ophouden, lang duren, geen voortgang hebben. Verwant
aan slieren, sluren, Eng. to slur. Bij Hooft, Bredero en tijdgenooten komt dit
woord dikwijls voor, ook thans nog in 't Geldersch, doch in 't hedendaagsch
Ned. heeft 't een anderen zin.
Sloffi, slof, oude veldschoen. Meerv. sloffies of slowwes. Z. skof.
Sloof wordt soms voor slof: vuil, slordig mensch, gebruikt. Als sukkelaarster,
oude vrouw, of als voorschoot kent men 't niet.
Slootji, ondiepe greppel, goot, waardoor men water uit de rivier naar akkers en
tuinen of langs de straten van een dorp leidt.
Slopemmer, vuilwateremmer. Eng. = vuil water.
Sluk, slok. Dit skeel wel 'n ----- op 'n bottel: dit maakt een groot onderscheid.
Smaak. Dit smaak mij zegt men gew. voor: 't schijnt mij.
Smeergoed, smeersel; kruidenierswaren.
Smeerlap, scheldnaam, als in Ned., maar vooral van een dronkaard gezegd.
Smeerlapvij'e, schertsend voor Smyrnavijgen.
Smeertouw, als boven.
Smeerwinkel, kruidenierswinkel, komenij.
Smoel. Smoel op iets hê, ergens op belust zijn. Minder fijn!
Smoor, smoren, verstikken; stoven. Smoorvlees, gestoofd vleesch. Smoor zegt
men ook van een vuur dat niet doorbrandt, in plaats van 't Ned. smeulen.
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Smous, een te voet, te paard of per kar rondtrekkende Jood, die zijn waren
rondvent. In Ned. is smous een scheldnaam voor de Joden in 't algemeen. 't
Woord is een verbastering van Mozes en ontstaan uit de wijze waarop de Joden
in Ned. zelf dien naam uitspreken. Terwen.
Smous, verkoopen, verschacheren, afdingen.
Smousevrachi, een wagenvracht uit allerlei produkten of voorwerpen bestaande;
ook sneesvrachi genoemd.
Snaaks, grappig; maar ook en voornamelijk: vreemd, zonderling.
Snaar (ou' -----), een zonderling mensch; ou'snare, oude menschen; snaartjies,
streken, nukken. Met -----
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en stramboel, te voet. Het woord snaar komt, zoover mij bekend is, nergens in
Ned. in een der genoemde beteekenissen voor.
Snees, Sineesch of Chineesch, komt voor in sneesvark en sneesvrachi
(smousevrachi).
Sneuw, sneeuw. Z. Kapok. Amst. snu. O.V., II, 2.
Snijsel, een soort van eigengemaakte vermicelli.
Snoek, een zeevisch, eenigszins op den Europ. zoetwater-snoek gelijkende.
Deze visch wordt zoowel versch als gezouten en gedroogd gegeten en vooral
in de beide laatste vormen veelvuldig tot voeding van 't werkvolk bij boeren
gebruikt.
Snoep, snoeperig, verzot op zoetigheid, enz.; ook heeft het de beteekenis van
boch (voce).
Snuiterijen, snuisterijen, kleinigheden.
Soe, tw. bij overmaat van warmte; soe-ba, dito van koude. 't N. Brab. soeg heeft
gelijke beteekenis.
Soebat, vleiend en aanhoudend om iets vragen, smeeken. Ook in Ned. bekend.
Soel, donkerkleurig, van gemengd bloed (cf. blas). Kan dit woord verwant zijn
aan 't Fr. souiller, bezoedelen?
Soesáti, stukjes vleesch aan houten pennen geregen en met de noodige
specerijen, enz. toebereid. Volgens sommigen van 't Maleisch soesatoe, bijeen,
dus zooveel als mengelmoes.
Soetjies, zoetjes, langzaam, stadig. ----- oo'r di klippe! (aan den wagen ontleend):
Zacht wat, leg 't zachtjes aan, overdrijf of lieg zoo niet!
Soetmelk, zoete melk.
Soetoli, sla- of olijfolie.
Soetskeel, loensch, een weinig scheel; ook wel volslagen scheel, waarvoor men
echter gemeenlijk: hij (sij), kijk deur mekaar zegt.
Soetsuurdeeg, een eigengemaakte soort van gest, die niet, als 't gewone
zuurdeeg, een zuren smaak aan 't brood geeft. De gest is hier geheel onbekend.
Soldaat, mv. soldate, of ook soldade.
Solder, ruimte onder 't dak van een gebouw; maar ook tweede verdieping van
een woonhuis. In dezen zin ook in Gron. gebruikt.
Somerhuis, tuinhuis, priëel. Z. prinjeel.
Somerso, zoo-maar-zoo, redelijk, tusschen goed en kwaad; zonder opzet of
reden.
Sondenaar, soms voor zondaar gebezigd.
Son-onder, zonsondergang. Ons het daar gekom met een half uur son, wij zijn
daar een half uur vóór zonsondergang aangekomen. De zon noemt men soms
niet onaardig, maar wat lang: di-arm-mens-sij-kombers.
Son-op, zonsopgang.
Soo of so, zoo. So-een, zoo een, zoo'n, zulk een.
Opmerking: 't Is vreemd, dat de Afr., die zooveel verkort en vereen-voudigd
heeft, een hiatus als so-een verdragen kan. Is daar in di Hollans so een woord
as soopi? is een Eng. idioom voor: Bestaat er in 't Holl. een woord soopi?
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Soopi, eig. zoopje, heeft niet den zin van 't Holl. teugje, slokje, maar bet. de
een of andere likeur, die de vrouwen der wijnboeren gewoonlijk zelf maken,
en waarvan men gemeenlijk na den maaltijd een glaasje drinkt.
Soo's, verkorting van zooals.
Sop, de Oud-Holl. naam voor soep. Huygens spreekt in zijn bekend puntdicht
van vleessop. Nog gew. Ned.
Sout aan tafel aan te bieden beschouwt men als een beleediging; die te veel
zout gebruikt, heet verliefd; zout te morsen geldt voor een slecht teeken.
Soutriem, Z. lunsriem.
Spaander. Laat sp -----, zich snel uit de voeten maken, vluchten, zoodat de
spaanders er als 't ware afvliegen. Cf. skeur.
Spaansbok, Z. kattrek.
Spaansspek, muskusmeloen. Meerv. -----spekke. Reeds P.K. spreekt van de
Spaansche meloenen (Melo Hispanicus) en zegt ervan: ‘Zij aarden
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hier zoo wel als in Spanje zelf, en worden hier doorgaans Spaansch Spek
genaamt.’ Dit gewas schijnt dus den Nederlanders 't eerst door de Spanjaarden
bekend te zijn geworden, en dankt waarsch zijn naam òf aan den haat, dien de
Ned. destijds den Spanjaarden toedroegen (spek was oudtijds een schimpnaam
der laatsten - Oudemans) òf, minder waarsch., aan 't eenigszins spekachtig
vleesch der vrucht.
Spaansvlieg, Spaansche vlieg, een welbekende groene kever.
Spaci, algemeen gebruikt voor ruimte. 't Woord spatie of spacie is reeds vroeg
uit 't Fr. in 't Ned. overgegaan.
Span, vier of meer voorgespannen dieren. Twee noemt men steeds een paar en
nooit een span, zooals in Ned.
Spanjáárd heeft hier verkeerdelijk steeds den klemtoon op de laatste lettergreep;
misschien door Fr. invloed.
Spanjóól, roes, vuilsiekte of Spaanse pokke, Spaansche pokken, venusziekte.
Spar, lange dunne paal, sliet (in den algemeensten zin).
Spat. Di spat neem, wegloopen. De spat zetten en spatten = vluchten, vindt
men ook in 't Oud-Holl.
Spek, Z. op lieg.
Sperwel, sperwer, soort van valk. Ook in Holl. hoort men, meen ik, de
dissimileerende l voor r.
Speultjies, gekheid, scherts; ook moeielijkheden. Ver 'n speultji: voor de grap,
voor de aardigheid.
Spiets, grap; als ww.: iemand voor den gek houden. Misschien van 't Eng.
speech (toespraak).
Spinrak, spinrag.
Opmerking: Daar de spraakmakende gemeente 't woord rag (verwant aan 't Du.
ragen = strekken, enz.) niet meer verstaat, zoekt zij weer zin in 't woord te
brengen door er rak van te maken. Cf. blaasbalk.
Spoch, pochen. Op de Veluwe en in N. Brab. is spochten = pochen (N.Z., IV,
4. - O.V., I, 4). In Holl. bet. spoch eig. spuug of spuw. In 't Ned. zegt men pochen
op iets, hier spoch met iets.
Spot. Jij is ver -----, je spreekt of doet dwaas.
Spreuki, sprookje, vertelseltje, iets dat slechts verzonnen is.
Spreuw, spreeuw, meerv. spreuws. Cf. leuw en sneuw.
Sprinkhaanvoo'l, die in den Vrijstaat en de Transvaal gevonden wordt, is naar
alle beschrijving de Ned. ooievaar of Eng. stork. Er is ook een kleine
sprinkhaanvoo'l.
Spruit, beek, een van de vele stroompjes die een rivier helpen vormen.
Spul (eig. spel), een slechte zaak. In gew. Ned. heeft 't ongeveer denzelfden
zin.
Staan wordt als hulpww. van duur gebruikt, zelfs daar waar de oorspronkelijke
beteekenis in lijnrechte tegenspraak is met den zin: Hij het di heele morre staan
rondloop. Hoe kan ik dan hier bij jou staan sit (terwijl ik b.v. zelf druk werk
heb)? - staan-sit-sit, herhaaldelijk gaan zitten.
Staanplek, plaats waar rij- of trekdieren stilhouden. Van di ----- af, onmiddellijk,
van 't eerste oogenblik af.
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Staan-staan heeft gelijke beteekenis als set-set.
Staatmaker, een persoon of dier, waarop men rekenen kan.
Stadig, Z. op soetjies.
Stalperd, stalpaard, een kostbaar rij- of trekpaard, in tegenstelling van een
veldperd, dat minder zorgvuldig verpleegd wordt.
Stamblok, stampblok, waarin koren, mielies, enz. gestampt worden. De scherpe
p is hier tusschen de zachte m en b versmolten.
Stamp, stooten, in elken zin. Een zeeterm. Hij het sij kop gestamp bet.
eenvoudig: hij heeft zijn hoofd gestooten, en niet, zooals 't den Ned. in 't oor
klinkt, hij heeft zijn hoofd fijn gemaakt.
Standertji (ook met aa), azijnstelletje.
Stasi, spoorwegstation of zendingspost.
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Steek. In di werk steek, iemand aan 't werk zetten. Z. dop.
Steeks, steeksch, steeg, koppig; van een paard gezegd dat niet trekken wil.
Steeksch, dat V.D. niet, doch Kramer wel noemt, schijnt afgeleid van steeg, en
dit is samengetrokken uit stedig (stadig), dat bestendig, onveranderlijk,
onverzettelijk beteekent. Ook verwant aan steeds.
Steg, smalle brug. 't Holl. steg bet. vonder, losse plank.
Steggi of stechi, stekje, afgesneden loot tot verdere voortplanting.
Steil heeft naast de gewone beteekenissen nog die van stug, stijf, recht (van het
haar). Z. Kroeshaarmens.
Stei'r, steigeren, waggelen, slingeren (van een dronkaard).
Stel. Voor di ----- kom, in moeielijkheid geraken, vastloopen. Afgeleid van 't
gebruik om wild gedierte te dooden door een geladen geweer zoodanig te stellen,
dat 't dier, bij 't aanroeren van 't aas, zelf 't schot doet afgaan.
Stellasi, toestel, waarop men vruchten droogt.
Stellenbossche rij noemt men schertsend een aantal personen, die al
voort-wandelende een rij vormen, welke geheel of gedeeltelijk de gansche
breedte van de straat inneemt. Deze uitdr. is, naar men mij verzekert, door heel
Z. Afrika bekend, doch waarom men de eer der uitvinding hiervan juist aan de
Stellenbosschers toeschrijft, is mij onbekend, tenzij 't daardoor ontstaan is, dat
zoovele jonge menschen eenige jaren op een der scholen aldaar doorbrengen
en dus, wanneer zij later elkander ontmoeten, als vroegere studiemakkers tot
elkaar getrokken worden en in 't gaan onwillekeurig de vermaarde rij vormen.
Stelletji, stilletje, draagbaar gemak.
Stelling, stellage, steiger.
Stemp (Eng. stamp) postzegel, welk woord de meesten niet verstaan.
Sterband, dat gedeelte van 't hoofdstel eens paards, dat tusschen de oogen en
ooren vóór om den kop heenloopt. Eig. bet. dit woord voorhoofdsband, want
ster of star bet. in Vondels tijd voorhoofd (Oud.).
Stertriem, staartriem. Sijn ----- is af = hij is dood. Z. Bokveld.
Steur, storen. Z. deur.
Stewel, stevel (Gron.), manslaars, of bottine. Gestewel en gespoord = gelaarsd
en gespoord.
Steweltjies, vrouwenlaarsjes.
Stich of gestich, kapel, zendingskerk.
Stiebeu'l, stijgbeugel.
Stiffasi, stoffage, kleedingstof.
Stijf komt als trotsch voor in: hij hou hom stijf, en wordt als samengesteld bijw.
van hoedanigheid gebruikt in stijf-deur, geregeld door, aanhoudend.
Stik-ups, opstaande halsboordjes. Van 't Eng. to stick up.
Stink, Z. op slech.
Stoep, een verhevenheid van ongeveer 6 voet breed, en van verschillende hoogte,
die zich vóór langs en soms ook ter zijde van een huis uitstrekt. Het onderscheid
tusschen de stoepen in Ned. en aan de Kaap is, dat dezen altijd min of meer
verheven zijn, en zich minstens langs één zijde van 't huis uitstrekken. Waar
slechts enkele treden zijn die naar de deur leiden - 't geen maar zelden 't geval
is - noemt men deze eenvoudig trappies of treedjies, doch verwaardigt ze niet
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met den naam van stoep. De Kaapsche stoep is ook grootelijks de plaats van 't
gezellig verkeer, en dit niet, als in Ned., gedurende de zomermaanden alleen,
maar, dank zij 't bestendig schoone weder, bijna 't gansche jaar door. Vroeger
had men zelfs aan beide einden van de stoep gemetselde banken, doch die ziet
men thans weinig meer.
Stoets, stomp, bot. Misschien verwant aan 't Du. stutzen, afknotten, toppen,
korter maken.
Stof. Jij laat jou ----- ni sien ni, jij bezoekt ons weinig (ook weer aan 't
paardrijden ontleend). Hij maak wind, sand en stof, hij is een windmaker,
snoever, enz. Voor 't eerste
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zegt men ook, hoewel minder fijn: jij laat jou ni ruik ni. Iemand omloopen of
onderste boven gooien heet: iemand onder stof loop.
Stok. Iemand veur di ----- krij: iemand de les lezen. Z. op was.
Stokki. Ik sou dit ni met 'n ----- bij jou soek ni: dat had ik niet van je gedacht.
Stokkies draai, met opzet de school verzuimen. Dit is een van de vele uitdrukk.,
die men daarvoor in de verschillende deelen van Ned. heeft en die in den
oorspronkelijken vorm van stukjes draaien nog te Amst. en in de prov. Utrecht
gebruikt wordt (Jag. Arch. I, p. 199). Stukjes draaien bet. oorspronkelijk
bedriegen in 't algemeen, gelijk stukjes of stukken en draaien ieder afzonderlijk
nog in ongunstige beteekenis voorkomen. Behalve deze algemeene uitdr. hoort
men soms: mes optel en troon speul; 't eerste bet. waarsch. uit de school
wegblijven, om naar een buiten verloren mes te zoeken (als 't ware!); 't laatste
is een verbastering van 't Eng. to play the truant.
Stols (gew.), trotsch. 't Du. stolz.
Stom wordt algemeener dan in Ned., ja bijna uitsluitend, voor dom gebruikt.
Ook voegt men 't voor woorden, om daardoor een zeker medelijden uit te
drukken, b.v. stom ou'kerel, stom ou'ding. Eindelijk komt 't voor in de
samenstelling stompraatjies = laster-taal, kwaadsprekerij.
Stonk, hard schieten (met albasters). Cf. driewel. Ook heeft 't denzelfden zin
als tjoek of maal, d.i. door 't werpen met een klip (of duit) naar een gemaakt
merk, of op andere wijze, beslissen, in welke orde men spelen zal.
Stopsel, Z. pruimpi.
Stormjaag of stormloop, gebruikt men als trans. ww. d.i. zonder de in 't Ned.
gebruikelijke voorz. op of tegen; b.v. hulle het hom stormgeloop.
Stormjaa'rs, deegkluitjes in vet gekookt, of wat men in Holl. noemt, oliebollen.
Misschien dus genoemd om de snelheid waarmee deze spijs bereid wordt.
Straat, heeft soms, vooral bij kleurlingen, den zin van dorp. Ek gaat
heen-en-weertjies na di straat: ik ga even naar 't dorp.
Stram, stroef (van wagens, schroeven, sloten, enz.). In 't Ned. is 't stijf,
onbuigzaam.
Stramboel, Z. snaar.
Strand heeft naast de gewone beteekenis in sommige streken ook die van
zeebadplaats gekregen. In andere deelen des lands heeft baai dezelfde beteekenis.
Stran(d)jut, hyena. Volgens Chang. eig. een wolfsoort, die zich langs 't strand
ophoudt. In 't Ned. bet. het een stranddief; een gepaste benaming dus voor een
hyena. Volgens Weiland is jut een verbasterde naam van den beruchten paus
Johannes VIII. In mijn jeugd werd Johan door ons tot Joot of Jootje verkort.
Deze afleiding komt me echter apokrief voor.
Stravasi, Z. trawasi.
Streep. Dit ree'nt maar in één ----- deur = het regent maar aanhoudend door.
Streepsuiker. Iemand ----- gee, slaag geven.
Opmerking: Behalve de onder deurloop en elders genoemde woorden en uitdr.
voor slaan heeft men nog: - iemand bijloop; inloop; insout; inpeper; uitpeper;
dôns; natgooi; af- en uitstof; inrij (eig. te paard achterhalen); uitvreet; optel
(oorspronk. een aantal geeselslagen doen geven); opneuk; (opneuker heet in 't
Holl. ook nog een slag); kromsit (doe't waarsch. op een straf uit den slaventijd);
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rijs (rijs als znw. bet. in 't Ned. boomtak); riem; spring; uitfonk, vastrap (een
uitdr. die moeders uit de lagere klassen bezigen, wanneer zij een kind met slaag
dreigen); kortvat; kaaljaag (waarsch. van de Kaffers. die, als zij vluchten, hun
karos afwerpen); inklim; aflek (een lik bet. ook in 't Holl. een slag); skoon gooi;
bijspring; wurg (vooral onder kleurlingen); slaan dat hij naar horing
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ruik; dat hij so bars; trap; uitkwint; roskam (dit bet. echter ook scherp vermanen,
berispen, kapittelen); skraap (schrappen). Voorts bedreigt men iemand met een
pak slaag met de volgende woorden: jij bars net nou; jij sal net nou sambok
vreet, of op jou herri krij, of geneuk raak (in 't N. Brab. bet. neuken nog een
slag of stoot geven); ik sel jou net nou moker (eig. met een ijzeren knods of
hamer slaan!); ek skep jou net nou op; ek sal jou rij sonder saal en toom; ek sel
jou laat grond vreet; ik werk met jou lijf (zware bedreiging); ek sel jou di
koddeljons laat dans. Uit deze overstelpende massa synoniemen van slaan blijkt
wel, dat men indertijd met de roede niet zuinig heeft omgegaan en Salomo's
raadgeving (‘onthoud de roede niet’) letterlijk genoeg heeft opgevat.
Streng. Over di ----- trap, te ver, buiten zijn bevoegdheid gaan. Aan trekdieren
ontleend.
Strijk, slaan; gelukken, b.v. die afferre sal ni ----- ni, die zaak zal niet gelukken;
strijk hou, geregeld snel doorloopen van paarden; van strijk, in de war, uit zijn
gewone doen (de beide laatste uitdr. zijn wel door misverstand uit de, aan het
kompas ontleende, zeemanstermen streek houden en van streek zijn ontstaan).
Strijker, een paard dat goed vooruitkomt.
Strijksteen, Z. kopsteen.
Stroppi, riempje van 't ossenjuk. Zeker 't zelfde als 't Ned. strop = strik.
Str'uis, stroo-huis, hut. Cf. klonk.
Struwel(ing) of Stroewel(ing), moeielijkheid, bezwaar. Een verzachting van
strubbelen, dat verwant, is aan strompelen en struikelen.
Stuiter, herhaaldelijk, gedurig.
Stuitig, laf, flauw, gek, gemaakt aardig, van een jongmensch in de vlegeljaren
(van 13 tot 18 jaar) gebezigd.
Stuk wordt eigenaardig gebruikt in den zin: gen ----- ni = volstrekt geen. Ik sie
gen ----- meid ni: ik zie geen spoor van een meid.
Stuk. In sommige streken voor ontbijt en soms voor eetmaal in 't algemeen
gebruikt. In Holl. heet bij de boeren ontbijten en 't avondbrood gebruiken ook
een stik eten.
Stulp, lampekap of balon; soms lampeglas (Z. skoorsteen); ook een gestold ei.
In 't Ned. bet. stulp of stolp een glazen kap of deksel in 't algemeen, of een
nederige woning.
Stuur, richten, zenden. Dit laatste wordt nooit gehoord.
Suchsloot, diepe greppel door wijngaard of bouwland om 't overtollige water
af te leiden. Van zuigen.
Suidissel, zeug- of melkdistel. 't Eerste is volgens V.D. gew. Ned. Zeug is 't
Kaapsche sog en 't is bekend, dat onder andere dieren de varkens zeer gek op
deze plant zijn.
Suikerbrood heeft, als in 't Ned., den zin van een soort van taart of gebak; doch
een hoeveelheid witte suiker, tot een puntig brood gevormd, heet suikerhoed.
Suikervoo'l, soort van Kaapsche kolibri, die zich met 't sap (honing) van
bloemen voedt.
Suiwer. Hij is - uit: geheel blut, alles verloren hebbende.
Surelamoensap. Hij laat er ----- onder loop: hij knoeit.
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Suringkies, een fijn bolgewas met fraaie bloempjes van allerlei kleur; een
sieraad der velden, een onuitroeibaar onkruid in tuinen; dus genoemd naar den
aangenamen zuren smaak der stengels. De gewone zuring (groente) heet ook
hier suring; een daarop gelijkende plant: wilde suring.
Sussi, eig. zusje, naam der oudste dochter van een gezin. Cf. boeta.
Suur, eigenaardig gebruikt in: di weer - in = de lucht betrekt.
Suurtji, partje van een lamoen. Waarsch. 't zelfde als zier, een kleine hoeveelheid
of deel van iets, en met dit woord en andere (zeer, zuur, deren, teren, doorn,
enz.) van den zelfden wortel tar., die aangrijpen en schade doen bet. (Terwen).
Cf. huisi.
Suurvij'e, Z. Hottentotsvij'e.
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Suutjies, zoetjes, langzaam, bedaard. De vergrootend trap hiervan is suutjiser.
Swaai, znw. en ww. Z. Skoppelemaai.
Swaa'ltji of swaweltji, zwaluw. Cf. boereboontjies.
Swaap, domkop, onnoozel persoon; van 't Du. Schwabe, een bewoner van een
deel van Z. Duitschland, die ook bij zijne landgenooten als niet heel schrander
staat aangeschreven.
Swaa'rtji, eig. zwagertje, doch ook vertrouwelijk gebruikt voor vriendje,
mannetje, enz.
Swartwol. Hij het -, d.i.: hij is een Hott., of heeft Hott. bloed in zich.
Swernoot, meestal als scheldwoord gebruikt in de uitdr. jou - 's kind! of ik sel
jou op jou - gee! Van 't Du. Schwernöther (gemeene vent), en dit weer van
schwere Noth, vallende ziekte.
Swets, vloeken. In 't Ned. bet. zwetsen veel en onbedachtzaam spreken, snoeven,
pochen.

T
Taai heeft naast den gewonen zin ook dien van kleverig. Iemand - sê: iemand
in 't nauw brengen.
Taaibos, een welbekend struikgewas, welks taaie takken niet zelden de
kweeperlat (voce) vervangen.
Taaipit, Z. op pawie-perski.
Tabaksrolletji, soort van kleine slang.
Tafelgenees, messen en vorken. Niet algemeen; doch vanwaar?
Tak, schertsend van een verloofde gezegd, ten opzichte van haar minnaar.
Takselat, letterl. tak zijn lat, d.i. lat (twijg) eens taks; welke uitdr., waarsch.
om de innigheid der verbinding hierdoor uitgedrukt, schertsend voor een lief,
beminnelijk meisje of verloofde wordt gebruikt. Z. biesiespol.
Tali. Hij draai rontom -: hij draait rond.
Tam, bet. niet mak, getemd, maar afgemat (van trekdieren); ook zegt men
hiervoor flou of lam.
Tamaai, groot. Alleen in 't Bovenland gebruikt. Tamaaidag, helder, klaarlichte
dag; tamaai kerel, een reus van een kerel. Van 't Portugeesch tamanho, zeer
groot? Ook dit woord komt waarsch. uit Indië. 't Perzisch tamm bet. geheel,
volkomen.
Tamboer, bijna uitsluitend voor trommel gebruikt.
Tammeletji (verb. van 't Fr. tablette, tafeltje, plaatje), een grootere soort van
brok, babbelaar of kussentje, in een papieren vormpje. Tablette is hier op
dezelfde wijze tot tammelet(ji) geworden, als men in Holl. uit kabinet (kast)
kammenet maakt. Schertsend gebruikt men 't ook voor een erpfortie, een
kwitantie (Eng. receipt), of wel voor een pak slaag.
Tandetrekker wordt op minder vereerende wijze (voor de vroegere heeren van
't vak zeker!) gebruikt in den zin: hij lieg as 'n -.
Tante, Z. op neef.
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Tas, zak. Spreekwoord: Steek in jou -, dit kom van pas.
Tater of tarter, minachtend van een zwarte gebezigd.
Tatta, vader (bij de kleurlingen); ook met 't voorgevoegde ou, min of meer
onderscheidende benaming, waarmee blanken een ouden kleurling aanspreken.
Volgens Chang. van 't Oud-Holl. tate. Zelf heb ik dit woord in geen Wdb. kunnen
vinden.
Tawwertji, of soms nog tabbertji, vrouwenkleed, japon. In een handvest van
Amst. van 1682 komt 't woord tabbert als vrouwekleed voor (De Standaard, 10
Juni 1880). Nergens anders heb ik 't in dien zin gevonden. 't Is dus
hoogstwaarsch. in de eerste jaren der Kolonie door de Amst. weesmeisjes reeds
herwaarts overgebracht. In 't Ned. bet. tabbaard of tabberd alleen een lang
staatsiegewaad, toga (Eng. gown), van 't Volkslatijn tabardum.
Te wordt met al als bijw van graad in goeden zin gebruikt, b.v.: ik is al te danig
blij of dis ver mij al te snaaks (ik vind 't hoogst vreemd, zonderling,
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wonderlijk). In Bredero's staaltjes van Amst. dialect wordt ie in gelijken zin
gebruikt, b.v. De Meysjes van de Vecht en van de Vinckebuurt, die hadden hun
tuychje te wongderlijck eschuurt.
Teel, telen, voortbrengen; wordt op weinig kiesche wijze gebruikt in: die vrouw
teel skerp (krijgt veel kinderen).
Tee'n of teu'n, tegen, komt nog in de Oud-Holl. beteekenis van bij voor, b.v.,
teu'n di ravier, bij de rivier.
Tender, inschrijven naar, of aannemen van eenig openbaar werk (Eng. to tender).
De groote massa kent geen ander woord.
Tender wordt ook klakkeloos 't Eng. nagezegd voor kolenwagen (van een
lokomotief).
Tentkar, Z. kar. Opslaan- of afslaantentkar noemt men 't rijtuig dat in Ned.
sjees, tilbury of kriekel (Fr. en Eng. curricle) heet.
Ter komt voor in de veelgebruikte, hoewel minder fijne uitdrukk. ter duiwel,
waarsch. door verscherping der d uit 't Du. der Teufel!
Terrentáal, tárremtaal, tramtaal of trantaal, poelepetaat, parelhoen.
Poelepetaat is een verb. van 't Fr. poule pintade (Sp. pintado, pintar = Lat.
pingere = verven, kleuren), d.i. gespikkeld hoen. Terrentáal is waarsch. verwant
aan 't Maleisch en Perzisch tarang, geluid, geschreeuw, en dus zou 't eigenlijk
schreeuwer beteekenen, een naam, waarop 't bedoelde dier wel aanspraak heeft.
Têrt, taart.
Tessi, eig. testje, verkleinwoord van test, in Ned. een steenen, hier een ijzeren
vuurpotje in een stoof, welke ter onderscheiding van stoof (voce) stofi, vuurof voetstoof genoemd en alleen door oude vrouwen gebruikt wordt. Lat. testa
= aarden vat. Cf. boereboontjies.
Tet, vrouweborst.
Teu'nswoordig, tegenwoordig. In gew. Holl. hoort men nog tegenswoordig,
en teghens voor tegen komt bij 17de-eeuwsche schrijvers herhaaldelijk voor.
Theegoed, ontbijtbordjes, kopjes en verdere benoodigdheden voor 't ontbijt of
avondbrood.
Theewater, aftreksel van thee in gewonen zin, maar ook schertsend voor sterken
drank. Z. op dronk.
Thuisblij. Hij het uitgerij met Jan-Thuisblij sij karretji, is een aardige uitdr.
die zich zelf verklaart.
Ticket, dat bijna hopeloos 't goede Ned. woord (plaats)-kaartje verdrongen
heeft, komt nog voor in de uitdr.: hij stoot sijn - daar, hij vrijt naar een meisje.
Z. akkelpienies.
Tie'r, tijger, eig. een soort van luipaard, welken naam men echter ook nog voor
een andere soort bezigt.
Tiethoorn, een tot zuigflesch ingerichte hoorn, waarmee men lammeren
opbrengt.
Tinha of tinka, de middelste van drie albasters, bij een zeker spel.
Tjakki-tjakki, voor de leus (bij 't albasterspel). Z. faikonta.
Tjali, omslagdoek. Misschien 't Ned. sjaal, Eng. shawl, van 't Perzisch en
Hindoesch shál.
Tjap, dwaselijk gebruikt voor stempel, postmerk. 't Eng. chap.
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Tjoek, klip waarmede men bij 't albasterspelen werpt; ook 't werpen zelf. Cf.
stonk.
Tjoeki, gevangenis. Z. tralies.
Tjoema, om niemendal (bij spelen). Cf. tjakki-tjakki.
Tjoep, iemand te slim of te glad af zijn. Cf. doodsit.
Tjoerang of kurang, valsch (bij 't spel).
Toch wordt dikwijls overbodig gebruikt, of dient tot versterking, als in: die
weet ik toch ni, dat weet ik (werkelijk) niet.
Toch, tocht, een handelsreis naar 't Binnenland.
Tochganger, iemand die handelstochten naar 't Binnenland doet.
Tochwaa', wagen voor zulke tochten bijzonder ingericht.
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Toe wordt als verkorting van toegesloten als bvnw. gebruikt in uitdr. als: met
toeë oo'e, enz.
Toe wordt als voorz. achter 't beheerschte znw. geplaatst in: huis-toe (naar huis),
Kaap-toe (naar de Kaapstad), enz.
Toe, tw. van aanmoediging en toestemming. Ook toe-maar! zeer algemeen
gebruikt.
Toelate. In navolging van 't Eng. zegt men soms: ik was niet toegelate, enz. (I
was not allowed, etc.) in plaats van: men liet mij niet toe, of beter en korter: ik
mocht dat niet (doen). De lijdende vorm van toelaten bet. in 't Ned. toegang
erlangen tot 't een of ander gebouw of plaats.
Toet, uitstekende lippen. Verwant aan tuit.
Toetrek, betrekken (van de lucht). Z. opetrek.
Toktokki, een soort van kever, dus genoemd naar zijn eigenaardig geluid; een
vogeltje om dezelfde reden zoo genoemd; ook een kwâjongensstreek, daarin
bestaande, dat men aan iemands voordeur een aan een draad hangend kogeltje
bevestigt, waaraan een andere lange draad is vastgemaakt, door welken men
van de overzijde der straat 't kogeltje herhaaldelijk tegen de deur laat vallen en
zoo een aanvankelijk onverklaarbaar en tergend geklop veroorzaakt.
Tol-tol speul, met den tol spelen. Cf. bietji-bietji.
Tongetji (klein), algemeene benaming voor huig. Ook Geld. O.V., II, 2.
Tongvis, de in Eur. zoo zeer gezochte en ook hier geliefkoosde, doch minder
voorkomende tong, een zekere platvisch.
Tontel, tondel of tonder, gebrand linnen; ook een plant met droge, wollige
bladeren, die als tondel gebruikt worden.
Tooi, Z. op ghoen.
Tornijn, tonijn, een zeevisch.
Tou, touw. Hij het amper di - opgegooi: hij was bijna dood (cf. kop en blus).
Nee jong, jij kan maar - opgooi! zegt men tot iemand, die vergeefsche moeite
doet om iets (of een meisje) te krijgen. Oo'r di touw trap, te ver gaan, of zich
aan drank te buiten gaan. Al deze uitdr. zijn ontleend aan den ossenwagen.
Touwijs (eig. touwwijs), 't Ned. bitwijs, op den toom geleerd (van paarden).
Tralies. Achter di -, bet., evenals in het Ned., in de gevangenis (Z. tronk). Ook
zegt men nog: in di hok (naar ik meen, ook gew. Ned.), en in di vrij, of Victoria's
hotel.
Tramás, tw. bij 't naloopertje of krijgertje spelen, zooveel beteekenende als:
uitstel; wacht even; laat me een oogenblik met rust!
Opmerking: Een andere uitroep bij 't zelfde spel is horreltjies waarmede men
te kennen geeft, dat men in 't geheel niet meer mee wil spelen. Ook zegt men,
terwijl men, de rechterhand uitstekende, den middelvinger over den wijsvinger
legt: di perd is op di horrel, en hieruit blijkt, dat dit woord horreltjies samenhangt
met 't Ned. horrelvoet, dat volgens Terwen verwant is aan horten (stooten) en
ook aan 't Eng. to hurt. De zin schijnt dus te zijn, dat 't paard (d.i. hij die
nageloopen wordt) iets aan zijn poot mankeert en dus niet meer mee kan doen.
Transie of trassie, kween, onvruchtbaar dier. Dit woord kan afkomen van 't
Fr. transi, verkleumd, gevoelloos, in den zin van: zonder geslachtsdrift; doch
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de Franschen zelven gebruiken 't niet in dezen zin, althans niet zoo ver mij
bekend is.
Transportpad, Z. grootpad.
Trap, overrijden (van rijtuigen); b.v. di kar het op hom getrap.
Trap, stappen, steken, halen, trekken, b.v. bij 't aankleeden van een kind zegt
de meid: trap in en trap uit voor: stap of steek in, en haal uit. Ook in N. Brab
is 't gebruik van trappen algemeen (Z. Hoeufft).
Trappies, Z. stoep.
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Trapsuutjies, Z. jantjitrapsuutjies.
Trawál of trawallo, moeilijkheid, onaangenaam of zwaar werk, een hapje of
baantje (in ironischen zin); ook wel voor gevangenis gebezigd (Z. tronk). Van
't Port. trabalho, vermoeienis. Ook in 't Fr. travail liggen alle genoemde
beteekenissen opgesloten.
Trawasi, of soms strawasi, moeielijkheid; waarsch. van 't Du. strapazze,
vermoeienis, inspanning, afmattend werk; en dit weer van 't It. strapazzo, slechte
behandeling, afmattende inspanning.
Treen, regelmatig voor sleep (van een vrouwekleed) gebruikt, alsof er geen
goed Ned. woord voor bestond! 't Eng. train.
Trek, trekken, verhuizen, zich verder landwaarts in begeven (Z. voortrekker);
ook slaan of slag.
Trêns (cf. grêns) verschilt alleen in uitspraak van 't Ned. woord.
Treu, samentrekking van terug; tw. dat men paarden toeroept om ze achter-uit
te doen gaan. Ook als ww. gebezigd: jij mot jou perd -. In sommige streken zegt
men troei.
Trippêns (cf. grêns), verbastering van 't Eng. threepence, een drie-penny-stuk;
hij lijk as 'n nuwe -, zegt men van iemand die zeer netjes gekleed is.
Troei, Z. treu.
Troewel, troebel.
Trof, evenals in Ned. ook hier nog gew. voor trog gebruikt; varkensbak.
Tronk, gevangenis. Misschien van 't Fr. tronc in den zin van bus, kist; gelijk
men in 't Ned. 't woord doos schertsend in dezelfde beteekenis gebruikt. 't Woord
komt reeds in de Stellenbossche archieven van 1710 voor. 't Kan ook uit Indië
komen en verwant zijn aan 't Perzische turang, gevangenis. Cf. frank e.a.
Trop, troep, kudde, groote menigte. Kiliaan vertaalt troppe o.a. ook door grex
(kudde) en noemt 't Vlaamsch. Vergis ik mij niet, dan is 't ook Geldersch.
Truitji-roer-mij-niet, eig. kruidje, enz. (Meer ontwikkelden spreken nog wel
van kruidje, enz.; doch de groote massa kent geen ander kruid meer dan onkruid
en buskruit). Dezen naam geeft men echter niet aan 't in Ned. welbekende
kasplantje (Eng. sensitive plant; hier door enkelen letterlijk door gevoelige plant
vertaald), maar past hem aardig toe op een groote wilde plant, die bij aanraking
een onaangenamen stank van zich geeft.
Tuit bet. niet alleen 't spits toeloopend einde (of buis) van een kan, pot of ketel,
maar ook de klep van een pet, hier kapetji genaamd.
Tulband (Turkse), soort van bloem, die eenigszins op 't bekende Turksche
hoofddeksel gelijkt. Als naam van een gebak is dit woord weinig of niet bekend.
Twaalf. Ek is ouer as - (Z. bakkies), ik ben niet van gisteren; je zult mij niet
zoo licht beetnemen. Zou dit getal aan den Bijbel ontleend zijn?
Twaalf-uur. Dit woord, door geheel Z. Afr. eensluidend met middagmaal,
bewijst hoe conservatief de Afrikaners zijn, daar men niettegenstaande 't verschil
van klimaat en omstandigheden nog steeds aan dit overgeleverde etensuur
vasthoudt. In P.K.'s tijd was 't ook reeds zoo.
Twak, gew. uitspraak van tabak. Bij Nieuhof komt 't woord toebak voor, een
vorm die lichter dan tabak tot bovengenoemde uitspraak kon leiden. De
Duitschers zeiden in de vorige eeuw ook nog vrij algemeen tobak.
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Twee of twie (Bovenlandsch). Waar gaat julle -? zegt men schertsend tot iemand
die een nieuwen hoed op heeft en daar grootsch op schijnt.
Tweede wordt, evenals in 't Du. en Eng., in de samenstelling tweedelaa(t)ste
gebruikt voor: op één na de laa(t)ste. Op twee na de laatste, enz. heet de derde
laa(t)ste, enz.
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U
Ui, zooals te voren reeds is opgemerkt (Z. druiwe), heeft niet den helderen klank
van 't Ned., maar zweemt min of meer naar eu. Dit is ook zoo in Amst. O.V.,
II, 2.
Uiteindelijk, pleon. voor eindelijk, ten laatste, gebruikt; misschien wel ontstaan
uit behoefte om 't van ei'ntlik (voce) te onderscheiden.
Uiter, frequ. van uiten, zich uitspreken. Door 17de-eeuwsche schrijvers werd
uiteren veel, en in N. Brab en Geld., wordt 't nog gebruikt.
Uitgevreet, (plat), uitgegroeid, frischgebouwd; b.v. een - e kerrel. Ook zegt
men van een bediende, die in eenigszins vervallen toestand in dienst komt en,
na goed doorvoed te zijn, spoedig weer heengaat: di kerrel was skaars uitgevreet,
toen het hij al laat vat.
Uithaal, ontwelden, de ingewanden van slachtvee of wild uitnemen; zijn best
doen (ook gew. Holl.), en kwaaddoen. Dat uithaal geheel in de plaats van
ontweiden getreden is, is waarsch. aan de zeelieden der O.I. Comp. te danken,
daar 't ontweien van visch steeds uithalen heet.
Uitkeer, (klein) geld teruggeven.
Uitkom, naar de Kaap komen, zich hier vestigen.
Uitlander, alg. voor vreemdeling; 't woord is echter ook Ned.
Uitlees, uitzoeken; b.v. ertjies uitlees. In 't Ned. niet meer in 't dagelijksch leven
gebruikt.
Uitpeul, uitdoppen van erwten of boonen.
Uitpiets, uitkloppen, afranselen. Cf. peits.
Uitsoekerig, kieskeurig. Uitzoeker bet. ook in 't Ned. iemand die keurig is; doch
't bvnw. wordt niet gebruikt. Cf. dooierig?
Uitspanplekke, zekere stukken gouvernementsgrond op geregelde afstanden
langs den weg, waar tochtgangers en reizigers hun trekdieren vrij mogen
uitspannen en laten grazen.
Uitspatting, dat eig. losbandigheid, ongeregelde levenswijze, enz. beteekent,
wordt door velen verkeerdelijk gebruikt voor uitspanning, verademing, vermaak.
Uittrek, uitkleeden (In dien zin ook in 't Oud-Holl. een enkele maal gebruikt),
iemand van alles berooven.
Uittrekseltji, korte rekening, nota van gekochte goederen.
Uitvinsel, dat in 't Ned. meer den zin van een verzinsel heeft, wordt hier geregeld
voor uitvinding gebruikt.
Uitvloer, bevloeren, met steenen (klippen) beleggen.
Uitwaai, met iemand iets uit te staan, te doen hebben.
Uitwiks, slaan; van 't Du. auswichsen, dat eig. (uit)poetsen beteekent. Z. gewikst.
Uiw(e), ui, meerv. uiwe. Men hoort ook eu(we).

V
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Opmerking: Als beginletter van een woord wordt de v scherper uitgesproken dan in
't Ned., echter niet geheel zóó scherp, dat men ze door een f kan vervangen. Deze
scherpe uitspraak is waarsch. toe te schrijven aan den invloed van 't Amst. Zie O.V.,
II, 2. en Opmerking op A. Cf. Opmerking op aa'nt.
Vaa'bond, vagebond (van 't Lat. vagabundus, door 't Fr. vagabond, landlooper);
ook, als in 't Ned., voor boef, schelm, gebruikt, ja zelfs schertsend van een
kleinen jongen gezegd.
Vaak, alleen voor slaap gebruikt. Onder de mindere klassen hoort men zelfs:
ik is vaak. Cf. honger.
Vaalwater wordt verkeerdelijk voor vaarwater gebruikt in: In iemands - kom,
iemand tegenstreven, onderkruipen, enz.; wel een bewijs, hoe weinig vaarwater
men hier heeft. Na de oorspronkelijke bet. van 't woord vergeten te hebben,
heeft de spraakmakende gemeente het dus eenvoudig in verband gebracht met
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de welbekende Vaalrivier. Cf. gebakend.
Vaar, vader. Scheldwoord, doch onder de Doppers nog in goeden zin gebruikt.
Z Doppers, pappa en moer.
Vaarlans, vaderlandsch, di. Nederlandsch. Nog gebruikelijk in: -pop, wassen
pop, - viool, speeltuig. Een - meisi bet. een meisje van Afr. ouders; een - skaap,
een Afr. schaap; doch - kerel, voor een Hollander, wordt niet meer gebruikt,
zooals in den tijd van Chang. 't geval schijnt geweest te zijn.
Val, steil gedeelte van een weg. Cf. afdraante.
Val-en-opstaan wordt als bw. gebruikt in den zin van: met vallen en opstaan,
ongelijk, nu goed dan slecht.
Vallen. Redenaars gebruiken soms de uitdr.: Daar is een woord gevallen van
den vorigen spreker, in plaats van: Den vorigen spreker is een woord ontvallen,
of de vorige spreker heeft een woord gebruikt. Deze uitdr. is een letterl. vertaling
van 't Eng. a word has fallen from, etc. en bet. voor den Ned., dat de spreker
een woord (b.v. op den grond) heeft laten vallen.
Valsgelijke, of soms door alliteratie gansgelijke, insgelijks. Vansgelijke woord
ook in Holl. gezegd.
Valsrivier, een snel ronddraaiende dans. Waarsch. uit een verwarring van wals
met de Vaal (rivier) ontstaan.
Vangdam, dam waarin 't regenwater wordt opgevangen en bewaard. Cf. windam.
Vansleewese (eig. van-zijn-leven-zijn), oudtijdsche, tot een vroeger geslacht
behoorende. Ook wel met mense verbonden voor oude luidjes gebruikt.
Vark, varken. Hoe't komt, dat 't varken hier zijn spraakkunstigen staart(en)
verloren en het hoen er een (er) gekregen heeft, is mij niet duidelijk. 't Meerv.
is echter nog varkens, hoewel 't in sommige streken reeds regelmatig varke
geworden is.
Varkblom, zeer onaesthetische naam voor den schoonen aronskelk; naar men
zegt, omdat de varkens veel van den bol daarvan houden.
Varre, varen. Eng. fern.
Vars, versch. Ook gew. Holl. Z. 't Amst. in O.V., II, 2.
Vasgoed, vaste, onroerende (onroerbare) goederen.
Vasmaakooi, een ooi, die haar lam niet wil laten zuigen en daarom vastgebonden
moet worden. Cf. losmelkkoei.
Vasmelkkoei, Z. losmelkkoei.
Vat doet als ww. voor verscheidene andere dienst. Zoo zegt men: laat vat (Z.
op laat); jij moet meer sout vat (je moet meer zout in 't eten doen - tot een
keukenmeid gezegd); vat nog een trossi (neem nog, enz.); vat jou pad (ga uws
weegs); vat (neem aan, daar!); ja, de kleurling zegt zelfs een vrou vat voor: een
vrouw trouwen. In't Ned. bet. wordt vatten ook bijna uitsluitend in plaats van
nemen gebruikt. O.V. II, 2.
Vat, watervat. Hoewel in den regel alle water voor huisgebruik door pijpen en
buizen uit rivieren of bronnen wordt aangevoerd, en pompen dus weinig bekend
zijn, noemt men dikwijls 't vat, waarin elk huis een zekere hoeveelheid water
bewaart, de pomp. Z. pomp.
Vee of kleinvee noemt men uitsluitend schapen en bokken (geiten); koeien,
stieren en ossen (dus runderen) heeten uitsluitend beeste.
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Veels.
Opmerking: De uitdr. veels geluk en veuls te veul bewijzen, evenals dikswel,
verjaarsdag e.a., dat de Afr., alle begrip van een genitief verloren hebbende,
op grond van valsche analogie zonder omslag de s op een plaats stelt, waar ze
voor hem gemakkelijker valt uit te spreken.
Vel, vacht of huid van een dier. Voor vel (omslag van een boek) bezigt men
oo'rtreksel.
Veldkombers, een soort van karos, waarin men op reis zelfs in de open lucht
warm en droog slaapt.
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Veldperd of vel(d)sperd, een paard dat, wanneer't niet gebruikt wordt, al of
niet gekniehalterd in 't veld - weilanden in den Holl. zin kent men hier niet rondloopt. Z. stalperd.
Velskoen, eig. veldschoen, een stevige schoen van een eenvoudig maaksel voor
veldarbeid. Velskoen maak is een eigenaardige, verbloemde uitdr. voor: zich
met zijn vrouw voor dezer bevalling naar 't dorp begeven. De boeren in 't
Binnenland nl. die te ver van een dorp wonen om den dokter te kunnen ontbieden,
gaan, zoo hunne middelen dit gedoogen, tegen den bepaalden tijd naar't dorp,
voor welke gelegenheid zij een paar nieuwe veldschoenen maken. Van daar
deze uitdrukking.
Ver, voor.
Opmerking: Eigenaardig is 't gebruik van dit woord ter vervanging van den
datief of ter aanwijzing van 't rechtstreeksche voorwerp; b.v. Ek sê ver jou (ik
zeg u); ek het ni ver hom gesien ni (ik heb hem niet gezien). Ver voor voor komt
dikwijls bij onze oude schrijvers voor. Zoo ook
Verbij, voorbij.
Verboekt, eig. op 't doodenregister overgeschreven, zegt men van een dier, dat
er slecht uitziet en oogenschijnlijk niet lang meer leven kan. Z. verpot.
Verbrand. Een verbrande kerrel, een vlugge, gladde kerel (in goeden of kwaden
zin).
Verduld, verbastering van verduiveld. Ook wel in Ned. gebruikt.
Vererg, zich of iemand ergeren, aanstoot nemen of geven. Ik is banje -, ik ben
erg boos. Bij oude schrijvers (Anna Bijns, Velthem, e.a.) vindt men reeds:
vererren voor vertoornen, bedroeven, en verert worden voor: boos, toornig
worden.
Verflakste, Z. afgedanks.
Verfoest, verkorven, iets verkeerd gedaan te hebben. Waarsch. van 't Du. fusen
(ijlen) en fuscheln (verknoeien).
Vergange, verleden. Van 't Du. vergangen.
Verjaarsdag, verjaardag. Z. op veels.
Verkeerd. Jij is verkeerd, voor: je hebt 't mis; ge vergist u; je bent in de war,
enz, is een letterl. vertaling van 't Eng. you are wrong. Jij bent verkeerd bet. in
't Ned. òf: jij bent op een verkeerde plaats, aan 't verkeerd adres, òf: je bent een
onhandelbaar mensch; met jou is niets aan te vangen.
Verkleurmannetji, zeer gepaste benaming voor 't kameleon. Z. trapsuutjies.
Verlee', verlegen. Iemand - maak: iemand graag maken, naar iets doen
verlangen.
Verlep, algemeen en eenig gebruikelijk syn. van verwelken, verflensen.
Verlies, meerv. verlieste. Z. boste.
Verlies, als ww. eigenaardig gebruikt in: di beeste verlies, de trekossen worden
moe, flauw. Soms ook van menschen gezegd (Namaqualand).
Verloor, verliezen. Cf. dolle.
Vermaak, bedriegen, deren; graag of jaloersch maken. Z. op hond.
Vermeer of vemeer bet. in 't K.H. vomeeren, braken, en wordt dus niet als een
samentrekking van vermeerderen gebezigd.
Vername, voornamelijk. Z. bename.
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Verneuk, minder fijn, doch zeer algemeen en niet zoo gemeen als het in 't Ned.
klinkt, voor bedriegen. In N. Brab. algemeen. O.V., I, 4.
Verniel, ais intransitief ww. gebruikt voor: veel te lijden hebben, afslijten,
bederven.
Verongluk, een ongeluk krijgen, zonder dat de dood erop volgt.
Verpot, akelig, armzalig uitziend; iets minder sterk dan verboekt. In Holl. meen
ik een soortgelijke uitdr. gehoord te hebben.
Verruil, Z. ruil.
Vêrs, vaars, jonge koe, en ook vrouwelijk kalf, dat in Holl. kuisje heet.
Verseg, onder bedreiging verbieden.
Vêrsi, versje. Ook in 't Amst. wordt de e dus gerekt uitgesproken.
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Verslind wordt soms gebruikt voor verslaan. Zelfs van den kansel heb ik hooren
beweren, dat David een leeuw verslond!
Verspot. Jij sal - raak bij di baas: gij zult gefopt raken, in moeielijkheid komen.
Z. spot.
Verstuit, verstuiken, ontwrichten, 't Uitvallen der k is waarsch. te danken aan
verkeerde analogie met stuiten en stooten.
Versuim, vertoeven, zich ergens een poosje ophouden; niet: nalaten. Volgens
V.D. wordt 't in Vlaanderen in gelijken zin gebruikt.
Vervelig, verkeerdelijk voor vervelend gebruikt. Cf. dooierig.
Verwaarloos heeft naast den gewonen zin nog dien van: zich zóó gedragen,
dat men daardoor anderer achting verliest.
Vieverig, gemaakt, onnatuurlijk. Als dit woord van 't Fr. vif, levendig, wakker,
enz. afkomt, is 't diep ontaard. Cf. dooierig.
Vingergoed, voor vingerhoed, door alliteratie, of omdat men niet meer aan een
hoed denkt, maar veeleer aan goed, in de bet. van benoodigdheid, zooals b.v.
poetsgoed, feilgoed, enz.
Vinne, vinden. Vinne of vijnen komt zelfs bij onze oudste schrijvers voor.
Vinnig, snel (niet: hevig, scherp of bits).
Vlak heeft naast de bet. van gelijk, effen, ook die van ondiep. Onder de
verschillende bepalingen van dit woord noemt V.D. ook: zonder diepte; doch
zegt niet, waar dit gebruikelijk is.
Vlei, een meer of min uitgestrekte waterplas, die 's zomers geheel of gedeeltelijk
opdroogt. Samengetrokken uit vallei.
Vlek, opensnijden. Waarsch. gevormd van vlak, en dus eig, vlak maken. 't Oude
vleggen bet. scheuren, splijten. Gevlekte visch = als panharing opengesneden
en gedroogde visch.
Vlerk, algemeen voor vleugel. Di - e afsnij, een wreedklinkende uitdrukking
voor kortwieken.
Vlie'e, vliegen. Hij vang -, aardige uitdrukking voor: met open mond staan
kijken.
Voel, voelen, wordt door Eng. invloed verkeerdelijk niet-reflexief gebruikt in
uitdrukkingen als: ik voel banje lekker, ik voel mij zeer aangenaam; ik voel
koud, ik (ge)voel mij koud, enz. Ik voel lekker, enz., bet. letterl.: ik heb een
lekkere manier van voelen, enz.!
Voer, voeder. Groen-voer syn. met nog groen afgesneden havergerven. Cf.
hooi.
Voetganger, de vernielende sprinkhaan, zoolang deze nog geen vleugels heeft.
Voetkous, op kousen (zonder schoenen) loopen.
Voetslaan, loopen.
Voetji-voetji-speul, 't voeren van geheime correspondentie onder tafel tusschen
twee personen, door middel van de voeten.
Voettrap, bijzondere wijze van spitten. Z. bildruk.
Voetwisschen. Opmerking: Evenals in Gron. (en elders?) bestaat ook hier onder
werklieden 't gebruik, bezoekers of kijkers bij 't binnentreden van een bijna
voltooid gebouw met krijt een teeken op de schoenen te maken en dit niet eerder
uit te wisschen, voordat dezen een klein fooitje hebben gegeven. Men noemt 't
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hier echter chalk, en dus schijnt 't gebruik door de Engelschen ingevoerd te zijn
(to chalk the foot).
Vollens, door assim. uit volgens ontstaan.
Vôns, verb. van vondst, alles wat men vindt.
Voo'l, vogel, bij verkorting ook gebruikt voor voo'lstruis, struisvogel. Vogelstruis
komt reeds bij Nieuhof voor. Jij kan gen ou'vool moet kaf vang ni, bet. zooveel
als: 't is een slimme vogel, of rat.
Voo'lent, een gelukkig gevonden naam voor een woekerplant, een soort van
marentak of vogellijm (Eng. mistle-toe), dus genoemd, omdat het zaad dezer
plant door den mest der vogels
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van den eenen boom op den anderen wordt overgebracht, dus als 't ware geënt.
Voordanser, Z. op ouwerwets.
Voorkeer, voorkeeren, tegenhouden, terugjagen. Z. inkeer.
Voorskootji, 't eenig gangbare woord (zooals in Gron.) voor: voorschoot, schort,
boezelaar.
Voorslag. Z. hengsel. Onder di - kom, slaag krijgen. Cf. streepsuiker.
Voortrekker, een der eerste Kolonisten, die uit ontevredenheid over 't Eng.
bestuur naar 't Binnenland zijn getrokken en later de stichters zijn geworden
van Natal, den Vrijstaat en de Transvaal. Syn. met pionier, baanbreker.
Vort of fort, voort, weg. Ook Amst. Z. fort.
Vrek, omkomen, sterven (inzonderheid van vee). Samentrekking van verrekken
(V.D.), dat waarschijnlijk uit 't Du. komt, aangezien verrecken daarin denzelfden
zin heeft (die Glieder starr ausstreckend sterben; vom Viehe, verächtlich von
Menschen. Weigand), en 't woord bij onze oude schrijvers niet gevonden wordt.
Jij vrek sonder siekte, een niet zeer christelijke wensch, dien men iemand op
een bedreiging toevoegt.
Vrij, niet alleen minnekoozen, tot een huwelijk aanzoeken; maar ook (wat
trouwens ook door V.D. aangegeven wordt) door vleierij en andere middelen
iets van iemand trachten te verkrijgen (inz. van kinderen gebezigd).
Vrijplaas, Z. bof.
Vrind, meer gebruikelijk dan vriend. Amst. O.V., II, 2.
Vrot, verrot; ook slecht, nietswaardig (van dingen, dieren en menschen
gebezigd). Ook een jongensspel (Holl. krijgertje), waarbij men dengene die de
anderen krijgen moet, tracht te vermijden, alsof deze verrot (oudtijds: stinkende)
ware.
Vrotpootjies, een ziekte in boonen, aardappelen, enz., daarin bestaande, dat de
pootjies (worteltjes) wegrotten en dus de plant doen sterven.
Vrouwens, minder welluidend meerv. voor vrouwen.
Vuilsiekte, Z. kwaaisiekte.
Vullis (ook plat Ned.) vuilnis; fig. gebruikt in: jij is - = jij is vrot, d.i., niets
waard, onbekwaam.
Vurk, vork. Ook gew. Ned.
Vuur. In di - kom, in moeielijkheid geraken. Waarsch. een soldatenterm.
Vuurhêrd, stookplaats in een keuken. Een vuurhaard in een kamer heet kachel
(voce).
Vuurhoutji, een zeer juist woord voor lucifer. 'n - trek, een lucifer aansteken.
Vuurwaa', een zeer gepaste benaming voor locomotief. Een heel wat mooier
en juister woord dan 't Eng. engine, dat sommigen den Engelschen napraten en
dan nog radbraken tot injin.

W
Opmerking: Deze letter, die in 't Ned. eig. niets anders dan een breede zijwaarts
uitgesproken v is, heeft bij sommigen den klank der Eng. w = oe, vooral na
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voorafgaanden medeklinker. Zoo spreekt men dus twee, dwaas, kwaad uit, alsof men
schreef: toe-ee, doe-aas, koe-aad.
Waa', wagen; meerv. waa'ns. Sij waa' is gesmeer, zegt men spottend van een,
die een pak slaag heeft gehad.
Waa'pad, rij- of hoofdweg.
Opmerking: Straatwegen zijn hier ten eenenmale onbekend, daar de grond bijna
overal hard en steenachtig is en bovendien de Afrikaner liever met zijn rijtuig
bezijden den stukgereden weg een nieuw pad baant, dan het oude te herstellen;
behalve in meer bevolkte streken, waar de weg juist afgebakend is. Den weg
met harde baksteenen uit te vloeren, zooals men in Ned. doet, zou hem dus nooit
in 't hoofd komen!
Waa'wieloore of bakoore, wijd van 't hoofd staande ooren. Z. op perski.
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Wach-'n-bietji, een wilde heester, met achterwaarts gebogen dorens, die iemand
't voortgaan zeer kunnen bemoeielijken. Vandaar die gelukkige naam.
Waffer of watter, welk, wat voor een? door samentrekking en assim. uit watver,
watvoor ontstaan. Welk wordt in de spreektaal niet gebruikt. Z. op noi en watter.
Waks, schoensmeer. In de Saks. prov. zegt men wiks. (O.V., I, 3). 't Du. wachs
= was.
Warm. In - water kom, in moeielijkheid geraken. Z. op vuur.
Was, verl. tijd van wezen of zijn, is 't eenige imperfectum dat nog geregeld
gebruikt wordt.
Opmerking: Bij alle andere ww. wordt deze tijd door 't perfectum (ik het geloop,
gegaan, enz. voor: ik liep, ging, enz.) vervangen. Het ww. heeft trouwens geen
andere tijdvormen dan den onvolmaakt tegenwoordigen, den volm. tegenw. (of
verleden), den onvolm. toekomenden en den volm. toek. tijd (tegenw. of verl.)
van de aantoonende wijs en den onvolm. en volm. toek. tijd der voorwaardelijke
wijs. Alle andere tijden moet men door omschrijving uitdrukken. Ten einde
hiervan een duidelijke voorstelling te geven, heb ik door sommige mijner
leerlingen de volgende negen zinnen in 't K.H. doen overbrengen, welke ik hier
met hun vertalingen laat volgen:
NEDERLANDSCH.

KAAPSCH-HOLLANDSCH

1.

Ik las, terwijl hij
sliep.

Ik het gelees, so
lang as hij geslaap
het.

2.

Ik heb gelezen,
terwijl hij sliep.

Als boven.

3.

Ik heb gelézen,
terwijl hij geslapen
heeft.

Ik het gelees en toe
het hij geslaap.

4.

Ik had gelezen, toen
hij kwa'm.

Ik was klaar met
lees, toe hij kom; of:
ik het al klaar gehad
met lees, toe hij
gekom het; of: ik het
al gelees al, enz.

5.

Ik had gelezen,
terwijl hij sliep.

Ik het gelees, toen
(so lang) hij geslaap
het.

6.

Ik zal lezen, als gij
komt.

Ik sal net lees, as jij
kom.

7.

Ik zal gelezen
hebben, als gij komt

Ik sal klaar wees (of
hê) met lees, as jij
kom; of: ik sal
gelees het al, enz.
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8.

Ik zou lezen, terwijl
hij sliep.

Ik sou lees, so lang
as hij slaap; of ik
was van plan om te
lees, enz.

9.

Ik zou gelezen
hebben, als hij
kwam.

Ik sou klaar gewees
(gehad) het met
lees, as hij kom; of:
ik sou al gelees het,
enz.

Het bestek van dit boek laat niet toe, over 't bovenstaande verder uit te weiden.
Alleen zij nog opgemerkt, dat blijkens Nos 2 en 5 alle onderscheid tusschen
perfectum en plus-quamperfectum is weggevallen, gelijk men dan ook dagelijks
ik was gewees voor: ik ben geweest, hoort gebruiken. Dat dit verlies van
onderscheid in tijdvormen bij de ww. in 't dagelijksch leven geen groote
zwarigheden veroorzaakt, kan ik toestemmen; doch, hoe men met zoo'n
gebrekkig werktuig de fijnere schakeeringen der gedachten op wijsgeerig en
wetenschappenlijk gebied zou kunnen uitdrukken, is mij nog een raadsel. Aan
't getal van ‘Ik meen's’ (voce) zou dan wel geen einde komen.
N.B. Het is een treurig feit, dat't opgroeiend geslacht (dank zij de Engelsche
opvoeding van den tegenwoordigen tijd) het Hollandsch minder zuiver spreekt
dan oudere personen, die niet alleen in't gebed (Z. mijn voordracht over 't
Afrikaansch, Z.A.T. Aug. 1880), maar ook in 't gesprek met geletterden de
sterke ww. nog vrij geregeld vervoegen.
Was, wasschen; iemand di kop -, doorhalen, berispen. Ook in Ned. gebruikelijk.
Wat is 't in de spreektaal eenig gebruikte betrekk. vnw. voor die, wie, dat, in
alle naamvallen en geslachten; b.v. di man wat die gesê het: de man die dat
gezegd heeft, enz. (Ook Amst. O.V., II, 2.) Als vrag. vnw. kan wat een voorzetsel
vóór zich nemen: voor wat, om wat, in plaats van waarvoor, waarom. Ook dit
is waarsch. aan Eng. invloed te danken.
Water, wateren. Sij mond Water na di ding, is de eenige uitdr. die men hier
kent voor watertanden.
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Water. Dat is - op sij meule: dat komt hem van pas, te stade. In Ned. zegt men
gewoonlijk: dat is koren op zijn molen; volgens V.D. echter ook wel water. Dat
men hier uitsluitend water bezigt, komt daarvan, dat bijna alle molens door
water bewogen worden en dat water voor dit en andere doeleinden de groote
levensvraag van Z. Afr. mag heeten.
Water-aar, een stroom welwater (meestal uitwendig kenbaar aan den
plantengroei in de onmiddellijke nabijheid), die zich op een afstand als een
groenen streep te midden van een woestenij vertoont.
Waterdraa'r, waterdrager, hommelbij.
Waterlemoen, door verwarring met lemoen, limoen, lamoen uit watermeloen
ontstaan.
Waterpas zegt men, zeer geestig, in ongunstigen zin van iemand die altijd koel
en onverschillig blijft en voor niets geestdrift doet blijken.
Waterrecht, overgeërfd of gekocht recht op een zekere hoeveelheid water uit
de rivier of gemeentesloot ter besproeiing van tuin of akker. In een land als dit
een ware twistappel!
Watter, Z. waffer.
Wéduwee, weduwe. Cf. skaduwee.
Weer. Di weer is in di luch: daar is onweer of zwaar weer in de lucht.
Weergaal of weergal, weerga, gelijke.
Opmerking: Door 't aanhechten van letters als l of r achter woorden als dit,
bewijst de Afr., dat hij de oorspronkelijk beteekenis dier woorden niet meer
begrijpt. Hij voelt dus hier niet meer, dat ga of gade verbondene beteekent en
dat dus weer- of wedergade eig. één van twee dingen of personen is, die een
paar vormen.
Weerwolf, een wolfsoort, ook maanhaarjakhals genoemd. In 't Ned. bet. dit
woord een mensch in wolfsgedaante, een schrikbeeld uit de oude Germaansche
mythologie, waarmee men thans nog kinderen bangmaakt. Weer is 't Gothisch
vair, 't Lat. vir = man; weerwolf bet. dus manwolf.
Weggooi wordt dikwijls als syn. van verliezen gebruikt. Voor den Ned. klinkt
de uitdr. hij het sij boek weggegooi, alsof het boek met opzet ware weggeworpen.
Wegslaan, naar binnen slaan, schielijk opdrinken of inzwelgen.
Wel-af ('t Eng. well-off) verkeerdelijk gebruikt voor: gegoed, welgesteld,
bemiddeld.
Wenakker, 't uiteinde van een stuk land, waar de ploeg omgewend wordt.
Wens. Ik het soo 'n - voor: ik heb zoo'n verlangen naar.
Wereld heeft hier in den mond van de meesten een zeer beperkte beteekenis.
Er zijn in Z.A. ongeveer zoo veel werelde als er bergreeksen zijn, die de eene
streek van de andere scheiden. Zoo spreekt men van: 'n andere - (een ander
distrikt), 'n klipper - (een rotsachtige streek) 'n koren - (korendistrikt), enz., enz.
Wel een bewijs, dat de aardrijkskundige kennis van de meesten zich niet ver
uitstrekt.
Werk, werken, wordt ook gebruikt voor omgaan met, hanteeren, enz. b.v. Jij
werk verkeerd met di graaf saam: Jij hanteert de graaf verkeerd.
Werksman, op grond van valsche analogie (b.v. ambachtsman) verkeerdelijk
voor werkman gebezigd. Cf. dikswel e.a.
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Wêrskaf, iets op ongewone, zonderlinge of luidruchtige manier verrichten. 't
Oud-Holl. werscappen of waerscappen bet. een gastmaal houden, feestvieren.
't Du. wirthschaften, huishouden, beheeren, buitensporigheden begaan, een
helsch leven maken, stemt echter meer in beteekenis met 't Kaapsche woord
overeen, zoodat dit laatste uit den vereenigden invloed van beide ontstaan schijnt
te zijn.
Wêrskaf, als znw., een zaak, een winkel; ook een vreemde, zonderlinge of
verwarde boel.
Wewenaar (ook gew. Ned.), weduwnaar. Daar sleep'n -, zegt men, als zich 't
een of ander aan den sleep
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van een vrouwekleed heeft vastgehecht en achteraan sleept.
Wieke, een onkruid dat andere gewassen verstikt. 't Ned. wikke.
Wiet, samengetrokken uit wie dat, in een zin b.v. als wiet ook kom, enz.
Wijs heeft in 't dagelijksch leven niet de bet. van verstandig (Z. slim), maar die
van brutaal, rad met den mond, geneigd tot 't maken van scherpe aanmerkingen
of antwoorden, voortvloeiende uit zelfgenoegzaamheid en onverdraagzaamheid;
bedilziek. Schertsend van een kind gezegd, bet. het voorlijk, iets bevattelijker
of vlugger dan de leeftijd doet verwachten. Van een dier gebruikt men het in
den zin van: vol streken, nukkig, valsch, niet te vertrouwen.
Opmerking: Uit al de voorgaande bepalingen blijkt, dat we hier slechts met een
wijziging van 't grondbegrip wijs (verstandig) te doen hebben. Ik ben dus niet
geneigd, met Dr. Chang. aan te nemen, dat dit wijs uit vijs of vies (kieskeurig)
zou ontstaan zijn. Ook is 't niet mogelijk, dat de overgang van vies tot wijs hier
plaats gehad nebbe, daar de v als begin letter wel verscherpt, maar niet verzacht
wordt. Eindelijk kent noch 't hedendaagsch noch 't Oud-Holl. het woord in deze
beteekenis, en dus is 't hoogstwaarsch. wel hier in de dagen der O.I. Comp.
ontstaan, toen te midden der algemeene onwetendheid iemand met wat meer
wijsheid dan de anderen licht tot de bovengenoemde ondeugden verviel.
Wijster, wijzer; ook gebruikt voor de tong of naald eener weegschaal. Cf. boste.
Wilsand, (eig. welzand), een losse, onder water staande zandlaag waarin alles
wegzinkt, is niet, als in 't Ned. syn. met drijfsand (voce).
Wind. Hij maak - sonder stof, zegt men van een grootspreker of windbuil.
Wind-af, vóór den wind.
Windam of groote dam, dam, waarin men 't water van een fontein (bron) leidt,
ten einde 't voor velerlei gebruik te bewaren. Cf. dam en vangdam.
Windgat (plat), windbuil, blaaskaak, enz. Minder aardig dan donderpadde
(voce).
Wind-op, tegen den wind.
Wingerd, wijngaard (gaard = tuin; Eng. garden), heeft alleen den zin van een
veld beplant met wijnstokken, die als de aalbessen op stam in Ned., tot
zelfstandige boompjes gevormd worden. Men doet dit om daardoor de
wijnstokken minder aan den vernielenden invloed van de sterke winden bloot
te stellen. Cf. prejeel.
Wingerdstok, of bij verkorting stok, druivenboom, wijnstok.
Wingerdstompies, oude, uitgerooide wingerdstokken, die tot brandhout gebruikt
worden.
Wintersgoed, wintergoed of -kleeren. Voor epenthetische s cf. dikswel,
werksman. enz.
Wintersoore, winterooren. Z wintersgoed.
Wip, een toestel om mollen, enz. te vangen. Wip bet. vroeger in 't Ned. een
soort van galg (wip-galg) en daaraan moet deze naam ontleend zijn. Santhaaswip
wordt soms schertsend voor fijne kam gebezigd.
Witlood, loodwit, de welbekende verbinding van loodoxyde met koolzuur en
water, vooral als verfstof gebruikt. De omzetting van 't juiste loodwit (een witte
stof uit lood verkregen) in 't onjuiste witlood (dat eig. een witte soort lood bet.)
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is toe te schrijven aan 't Eng. white lead, gelijk men ook, in navolging van 't
Eng. red lead, rooilood zegt in plaats van roode menie.
Witseerkeel, een gevaarlijke keelontsteking, vooral bij kinderen.
Wonder. Ik wonder wordt verkeerdelijk gezegd voor: ik verwonder mij, ik ben
benieuwd, 't Eng. I wonder. Cf. voel.
Wor, worden. Worre hoort men ook te Amst. en in Geld. O.V., II, 2,
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Wors. Hij soek - in di hondehok zegt men zeer aardig van iemand, die vergeefsch
werk verricht.
Wortels (witte), pastinaken. Eng. parsneps.
Wrentig, verkorting van warendig, een verzachte vorm van waarachtig.
Wrentjies, als boven.
Wurgsiekte, juiste benaming voor de zoo gevreesde diphtheritis.
Wurm, worm (meerv. wurms); ook voor rups in 't algemeen gebruikt. Z. rispers.
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Aanhangsel
Ammala-doemini of vang-vang, krijgertje, een jongensspel. Cf. bof en vrot.
Bak; een in di - set, iemand overtreffen, overvleugelen, in 't nauw brengen.
Opmerking: Deze uitdr. is ontleend aan 't wingerdspitten, waarbij aan iederen
arbeider een vak tusschen twee rijen stokken als taak wordt aangewezen. Daar
allen te gelijk aan 't zelfde einde beginnen en steeds achteruit werken, blijft
soms de zwakke of luie arbeider met zijn ongespit vak achter, en raakt zoo in
den bak. Cf. dood-sit.
Beghieks, gek, mal, malkop. Dit woord kan verwant zijn aan begekken, of
misschien aan beheksen.
Bok; hij het gaan bokke haal, euphemistische uitdr. voor: hij is dood. Z.
bokkeveld.
Disnes, achterblijver, sukkelaar. Verb. van 't Eng. distance, een term aan 't
wedrennen ontleend.
Doer, gew. uitspraak van daar (voce).
Dour, als boven. In sommige streken gebruikt men, om iets op zeer verren
afstand aan te duiden, de omslachtige uitdr.: dáár waar 't ver is!
Gunter, de eenige overgebleven vorm van ginder, ginds gene. Ook gew. Ned.
Kalkoenman(ne)tji, gew. voor mannetjeskalkoen, of kalkoenschen haan.
Katpootji; n' - maak, noemt men heel aardig 't bij elkaar brengen van de
vingertoppen der hand, zoodat ze op de zool (onderkant) van een kattepoot
gelijken. Op koude ochtenden, wanneer de vingers verkleumd zijn, maken de
kinderen daarvan een spelletje.
Oo'diener, oogendienaar, vleier, aanbrenger, klipspaan.
Oo'rkant, znw. en vz., overzijde, aan gene zijde. Cf. duskant.
Oo'rleer, overleder van een schoen. Met di - gooi: schoppen.
Peer, schertsend voor vuist gebruikt, gelijk 't Ned. muilpeer voor: slag in 't
aangezicht.
Sinlik bet. zindelijk, rein, net, en niet, als 't Ned. zinlijk, of zinnelijk: wulpsch,
wellustig. Ofschoon beide woorden waarsch. van denzelfden wortel afkomen
en verwant zijn aan zien, dus iets zichtbaars of uiterlijks beteekenen, worden
ze in 't Ned. streng onderscheiden. In 't Amst. der 17e eeuw schijnt dit echter
niet 't geval te zijn geweest (bij Bredero komt sinnelijck = zindelijk, rein, net
voor), en dus dankt 't K.H. ook dit woord waarsch. aan 't Amst. - Daar men nu
zinnelijk in den Ned. zin mist, gebruikt men hiervoor
Speuls, dat niet meer, als 't Ned. speelsch, voor: geneigd tot spelen, maar
uitsluitend voor wellustig, geil, tochtig (van dieren) gebruikt wordt. Z. brons.
Vijftak, schertsend voor hand of vuist gebezigd. Z. bandom.
Voorhuis bet. niet portaal, vestibule, maar een voorkamer, waar men, om zoo
te zeggen, met de (voor) deur in 't huis valt.
Wijsbroune, of wijsbrame, wenkbrauwen.
Opmerking: Over de afleiding van dit woord bestaat groote onzekerheid. Brauw
is verwant aan 't Eng. brow en 't Du. Braue of Braune, doch omtrent den wortel
dier woorden is men 't niet eens. Dat de Afrikaner voor wenk wijs zegt, is hem
niet zoo erg kwalijk te nemen, als men weet, dat men reeds in Kiliaan's tijd niets
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meer van die eerste lettergreep verstond en beurtelings wijn-, wijnd-, wijngh-,
win-, wim- en wimpbrauwe schreef. Zelfs Bilderlijk, die anders niet licht met
de afleiding van een woord verlegen was, wist er geen raad mee. Voor de
brame(n) is echter de Afrikaner wel verantwoordelijk.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

223

S.J. du Toit (1908)
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Afrikaanse taalskat Fan spreekwyse, gesegdes en uitdrukkings
Fersamel deur S.J. du Toit
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Afrikaanse taalskat fan spreekwyse, gesegdes en uitdrukkings,
Fersamel deur S.J. du Toit
Ons het nou al di grondslag geleg fer 'n Taalkunde fan ons taal, eers in ‘Di eerste
beginsels fan di Afrikaanse Taal’ en later in di ‘Fergelykende Taalkunde’ fan
Afrikaans en Engels. Dan het ons oek al di fondament geleg fan 'n Afrikaanse
Woordeboek, in Afrikaans-Engels en Engels-Afrikaans. Mar di laaste gé net kortaf
di spelling en betekenis van di woorde. So fêr doen dit wel 'n goeie diins, mar dis ni
genoeg ni. Dit laat ni di ygenaardige woorde, spreekwyse, gesegdes, spreekwoorde
en uitdrukkings, waarin ons taal uitmunt, uitkom ni, en dis juis di doel fan hiirdi
werk, waardeur dit sig ondersky fan 'n Woordeboek.
As een fan di samestellers fan di Taalkunde en Woordeboek wil di skrywer hiirfan
perbeer om in di behoefte oek te foorsiin. Hy weet dat dit gen maklike werki is ni.
Mar net soos met di Taalkunde en Woordeboek wil ons oek mar 'n begin maak, deur
boustoffe te fersamel en di fondament te lê; want ons glo ni an bou fan di dak af ni,
soos party nuwerwetse foorstanders fan ons taal doen.
Ons is daarom ni heeltemaal di ‘foortrekkers’ op di gebiid ni. Reeds in 1844 het
ou Dr. Changuion onder di ygenaardige titel fan ‘De Nederduitsche Taal in Z.A.
hersteld’ 'n taalkunde uitgege, waarby hy gevoeg het wat hy noem ‘Proeve van
Kaapsch Taaleigen.’ Maar soos uit syn titel en foorrede blyk was syn doel ni om ons
taal op te bou ni, mar om di fondament wat toen geleg was en di mure wat toen gebou
werd af te breek. Mar dis hom ni geluk ni. Di arme ou man moes foor syn dood erken,
dat syn doel misluk is: ons taal het o'er syn kop gegroei, toen al, en bloei fandag op
syn graf.
Later, in 1884, het Mnr. Mansvelt, toen ‘Professor in de moderne Talen aan het
College te Stellenbosch’ uitgegé 'n ‘Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon,
met Toelichtingen en Opmerkingen betreffende Land, Volk en Taal.’ Hoewel di
werk ni sonder ferdiinste is ni, tog ly dit an twe gebreke. Fereers het hy ons taal mar
beskou, soos uit syn titel en ‘voorbericht’ blyk, as ‘Kaaps-Hollans,’ en dus syn boek
mar genoem 'n ‘Idioticon,’ soos hy dit self ferklaar as 'n ‘Woordenboek bevattende
woorden en uitdrukkingen die aan een bysonder gewest (in dit geval Zuid-Afrika)
eigen zyn’ - dus Afrikaans is fer hom mar 'n tongval of dialek fan Hollans.
Mar 'n grotere gebrek fan di werk is nog, dat di skrywer, baar en rou uit Holland
gekom, met ni meer kennis van ons taal en ons folk ni as wat hy opgetel het by syn
uitkom fan di Kaap na Stellenbos, daar op syn leerstoel gaan sit het en di stof fer syn
boek moes kry fan syn leerlinge uit verskillende dele fan ons land. En di ondeugende
knape het hulle ‘professor’ lelike poetse gebak en baing strikkiis op di mou gespelde,
wat hy mar alles fer klinkende munt opgeneem het in syn boek. By ons behandeling
sal ons so hiir en daar enkele staaltjiis daarvan gé. Mar bowediin het di jong-span
hulle professor baing hul plaselike uitspraak, gesegdes en spreekwyse fer algemeen
Afrikaanse laat opneem, en dikwils het syn ongeoefende oor di juiste uitspraak
misgefat en ferkeerd gespelde.
Ons gé hiir net 'n paar foorbeelde, wat ons foor di hand ope slaan onder letter O.
Hy gé hiir: ‘O-Enna, tw. om ferbazing, schrik, enz. uit te drukken.’ Nouwel, syn
‘enz.’ moet hiir alles reg maak; want elke Afrikaander weet dat ons uitroepwoord
‘yna!’ of ‘O yna!’ net gebruik word as imand seer kry of pyn het, mar nooit om
‘verbazing en schrik’ uit te druk ni. - Mar nog erger, ja belaggelik fer elkeen wat
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Afrikaans ken is di ferkeerde betekenis wat hy an ‘onbeskof’ gé en di moeite wat hy
doen om di ferkeerde mening te ferklaar. Hy het dit so: ‘Onbeskof, degelik, flink.
De overgang van de Ned. betekenis van dit woord (lomp,
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ruw, enz.) tot de genoemde moet hiir door ontstaan zijn, dat een lomp, ruw mensch
niets ontziet, recht door zee gaat en dus degelijk flink doortast en handelt.’ Mar nou
weet elke skoolkind hiir, dat ons nooit ‘onbeskof’ gebruik in di betekenis fan ‘degelik,
flink’ ni, mar wel net soos di Hollanders in di sin fan ‘ruw, lomp,’ ens. En omtrent
'n derde fan di woorde is op di maniir, wat ons hiir en daar by di behandeling sal laat
uitkom.
Mar dan is daar nog 'n onuitgegewe Afrikaanse taalskat foor ons, namelik 'n
fersameling fan boustoffe fer 'n werk soos ons nou bedoel, nagelaat deur o'erlede
Dr. A. Pannevis, een fan di grootste taalgeleerdes wat Suid Afrika ooit gesiin het en
een fan di grondleggers fan ons taal as skryftaal. Hy het soos David di boustoffe
fersamel, dat 'n opfolger di tempel kan bou.
Ons erken dat dit ni maklik was om 'n gepaste titel fer di werk te kry ni. Yndelik
het ons mar besluit om di foorbeeld fan ons oue taalkundige te folg en dit 'n Taalskat
(Thesaurus) te noem; want ons hoofdoel is tog mar om di ygenaardighede,
spreekwijse, gesegdes, spreekwoorde, ens. fan ons taal byeen te fersamel. Di skat
kan altyd nog fermeerder, gerangskik en nuttig gebruik worde. Ons maak mar 'n
begin en laat ruimte fer andere om an te ful en by te werk.

A Lys fan Ferkortings.
W.w.

=

werkwoord.

S.n.

=

Selfstandige naamwoord.

F.n.

=

Foornaamwoord.

F.s.

=

Foorsetsel.

H.w.

=

Hoedanighydswoord.

B.n.

=

Byfoegelike naamwoord.

B.w.

=

Bywoord.

T.w.

=

Telwoord.

U.w.

=

Uitroepwoord.

L.w.

=

Lidwoord.

Afr.

=

Afrikaans.

Holl.

=

Hollans.

Eng.

=

Engels.

Fr.

=

Frans.

Dts.

=

Duits.

Byf.

=

Byfoorbeeld.

F.k.w.

=

Ferklynwoordji.
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A, kinderwoord, as w.w. en s.n. gebruik, fer stoelgang en di afwerpsels daarfan,
waarfan ons oek wel di Hollanse woorde behou het, mar amper nooit gebruik
ni. Want di Afrikaander het 'n angebore beleefdhyd, daarom dat hij liwers
ferbloemde uitdrukkings gebruik soos ‘a’ fer kinders, en fer grote mense
‘afgaan,’ ‘agter gaan,’ ‘bossiis toe gaan’ (omdat di meeste dit op 'n gelege
skuilplek in di frye natuur doen), ‘broeklos-maak,’ ‘broek ferbinde’; oek wel
‘opelyf hé of kry,’ 'n ‘deurstraling hê,’ ens. En as s.n. word fer uitwerpsels in
kindertaal gesê ‘a,’ byf. ‘pas op daar leg a,’ en anders word dit genoem ‘fulles,’
'n ‘hoop’ of ‘hopi’ (fandaar oek ‘'n hopi maak’), en o'erdragtelik 'n ‘slagyster,’
fandaar di spreekwoord ‘in 'n slagyster trap.’ - Daarfan is oek afgely 'n A-broeki,
dis 'n broeki fer jonge seuntjiis (wat nog ni kan ‘Broek los maak’ ni) met 'n slip
fan agter, wat fan self ope gaan as so 'n kind op syn hurke gaan sit om te a. A
as u.w. word bij ons baing gebruik en in ferskillende betekenisse, mar mees in
ferwytende en bestraffende sin, soos ‘A ne, jong! jy moet ni so maak ni,’ ‘A,
siin jy nou?’
Aaklig, oek op enkele plekke uitgespreek as ‘aaklik,’ en daarfan afgely
‘aaklighyd’.
Aam, 'n fat wat 'n kwart fan 'n lê'er befat; mar by ons min in gebruik, feel meer
‘Halfaam.’
Aand, Holl. ‘avond.’ Hiirfan het ons ferskillende aflydings, soos Aandblommetji,
'n soort fan feldblommetji wat lekker ruik en saans ope gaan en soggens toe;
Aand-ete, Aandster, ens.; fandaar oek ons groet:
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Naand, ferkort fan Holl. ‘goeden avond.’
Aans, oek ‘aanstons’ en ‘aanstonsiis,’ b.w, gebruik om 'n onbepaalde mar ni
fêr afgelege toekoms aan te dui; somtyds oek in di sin fan ‘dalk’ of ‘dalkiis’ fer
iits wat molik kan gebeur.
Aanti, f.k.w. fan di Eng. ‘aunt,’ gebruik fer tante mar in fersagtende liifkosende
sin.
Aap, in onderskyding fan bobbejaan. Daarfan het ons ferskillende aflydings,
soos Nag-api, wat bedags slaap en net snags uitkom; Aap-stêrt fer 'n sambok,
omdat hulle na makaar lyk; di laaste word oek as skeldnaam gebruik: ‘Jou klyne
aapstêrt, wat ferbeel jy jou?’ in Holl. ‘apejongen.’ - Dan is dit in di laaste tyd
tamelik algemeen geworde onder kinders as een fan hom self 'n gek gemaak
het, of as andere een fer gek gehou of 'n poets gebak het, om hom dan uit te
spot deur hom kortaf te noem: Api! Api! (Mansvelt het oek ‘Aapskilloeder,’ met
'n hele gesukkel om dit uit Duits af te ly, mar ons Afrikaners ken so 'n woord
ni).
Aar, fan Holl. ‘ader,’ feral oek gebruik fan 'n onderaardse water-aar, en fandaar
oek aar bossi wat so 'n water-aar anwys.
Aarby, Holl. ‘aardbesie.’ (Mnr. Mansvelt fertel hiir dat ons Afrikaners di
blomboompi wat ons ‘bebroeide yer’ noem oek ‘Aarby plant’ noem; mar ons
het dit nog nooit gehoor ni).
Aard, in di Holl. betekenis fan ‘natuurlike gesteldhyd’ word di woord nooit
deur ons gebruik ni (daarfoor gebruik ons ‘geaardhyd’), mar wel in diselfde sin
as ‘maniir’ (Holl. ‘wyse’), byf. ‘op di aard,’ op di maniir. Dan gebruik ons dit
oek bepaald in 'n slegte sin, byf. ‘iits op 'n aard doen,’ dis ni alte goed ni.
Aardig, beteken by ons ongepas, byf. ‘dit lyk so aardig’; oek in di sin fan
onangenaam, byf. ‘dis aardige weer,’ of ‘ek foel so aardig.’ Mar aardighyd het
hiir oek di Holl. betekenis fan fermakelikhyd; fergelyk ‘snaaks.’
Aas, het by ons ni di algemene Holl. betekenis fan kos of spys ni, mar wel: (1)
aas wat ons an 'n hoek set om fis te fang, en (2) 'n dooie aas. Uit di laaste
betekenis het ons di afgelyde woord Aasfo'el.
Abba, (Holl. kakkemarsen, hakkepakken), imand op di rug dra. Aflyding
onseker, hoewel Mansvelt beslis sê, dis fan di Hott. ‘abba’ of ‘awa.’
Abliwi, ferkort fan Holl. ‘wat belieft u?’ raak al meer in onbruik.
Adamsfy, 'n grote, donkerbruine fy.
Adju, uit Fr., faarwel.
Adoons, naam dikwils gegé an folk, oek an bobbejane, hoewel in di laaste gefal
Kees meer algemeen is.
Af, di f.s. word by ons baing gebruik en in ferskillende betekenisse, fereers om
'n weggaande beweging an te dui, soos ‘fan di Kaap af,’ in teenstelling tot 'n
ankomende rigting, soos ‘na di Kaap toe.’ Dan het ons ‘af’ fer afgebreek, soos
‘syn arm of been is af’; so oek as s.n. ‘di af-arm, di af-been, di af-disselboom,’
ens. En ferder met di follende ferbindings: Afdam, fan water, fergelijk ‘opdam.’
Afdraand, Holl. afhellend, teeno'ergesteld fan ‘opdraand’; oek as s.n. byf. ‘'n
style of stotige afdraand of opdraand.’ Follens Bilderdijks geslachtslijst word
di woord oek in di sin in Amsterdam gebruik.
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Af-el, w.w. fer met 'n el afmeet.
Affal, s.n. fer kop en potjijs, fan 'n geslagte diir.
Affeer, di fere aftrek fan pluimfe.
Affoer, 'n stuk gesaaide fer foer afsny en gebruik.
Affoeter, op 'n maniir iits afdoen of klaarmaak.
Afge: (1) ferliis, deur di dood, (2) fermeng, sig met imand afge.
Afgedanks, 'n woord fan ferwensing, byf. ‘di afgedankste klynjong - ek sal
hom 'n afgedankste pak sla ge.’
Afhaak, trekfe fan 'n rijtuig of ploeg los maak, sonder aftuig.
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Afjag, 'n afjag ge of krij; selde uitgespreek afjak. Mansfelt sê, dit het hiir meer
di betekenis fan 'n bok skiit of 'n flater begaan; mar dis alweer mis.
Afkeur-speulletji, 'n soen-speulletji.
Afklop, haastig en fer goed weggaan, fan doodgaan gebruik, ‘hy het afgeklop.’
Afleer, ontwen, fergeet, teeno'ergestelde fan ‘anleer.’
Aflig, byf. iits swaars fan 'n wa aflig.
Afmoor, wreedaardig behandel fan mens of diir.
Afmoot, in mote of stukke afdeel of afsny, feral flees of fis; fandaar
snoek-motjiis, makriil-motjiis, ens.
Afneem: (1) iits fan imand afneem, (2) haastig 'n tafel afneem, (3) 'n portret
afneem of laat afneem.
Afpars, druiwe fan 'n wingerd afpars.
Afpluk: (1) frugte fan 'n boom, (2) haastig afneem, byf. ‘syn hoed afpluk,’ fer
afruk.
Afrikaner, of Afrikaander, 'n naam waarme ons nasi sig self noem, wel met
enige anmatiging, asof ons di enige ware besitters is fan di hele Afrika! So het
ons oek Afrikaner-skape, Afrikaner-beeste, ens.; en 'n soort blom wat genoem
word Afrikaners.
Afrokkel, byf. imand syn folk afrokkel.
Afsaal, di saal en toom afhaal fan 'n perd.
Afsiin: (1) fan iits byf. fan syn reg afsiin of afstand doen, (2) imand afsiin, fan
Eng. ‘to see off,’ ni algemeen ni.
Afsit, (1) imand uit 'n betrekking ontslaan, (2) hard weg loop, byf. ‘hy het
afgesit,’ (3) 'n arm of been afsit.
Afslaan, oek o'erdragtelik gebruik, byf. ‘ek slaan hom bij di haak af,’ meesal
met di beweging daarbij.
Afslag, w.w. di fel aftrek, Holl. ‘villen’; s.n. 'n prijsfermindering.
Afsloer, en afsloof, sig uitput en afwerk.
Afstrook, Holl. ‘afstropen,’ di mouwe of di broek afstrook of afrol, teeno'er
opstrook en oprol.
Aftrek, (1) 'n raam aftrek of afskuiwe; (2) té of kruie aftrek; (3) fan imand syn
huur ens. aftrek.
Ag, Tw., 8.
Ag, w.w., Holl. achten, in diselfde betekenis, mar met andere ferbindings.
Ag-os-sweup, ag-perde-sweup, enz., 'n sweup om sofeel osse of perde in 'n
span te drywe.
Agtelosig, Holl. achteloos.
Agter, Fs., het diselfde betekenis as in Holl. mar met ferskillende andere
ferbindings.
Agteraf-praat, fer Holl. achterklappen.
Agterbaks, H.w. en B.w. fer Holl. achteraf, agterhoudend.
Agterlaag, fer Holl. hinderlaag.
Agter-makaar, oek as B.w. en H.w., ‘di man, syn affêrre is agter-makaar’; ‘dis
'n agter-makaar froumens di’., ens.
Agtermiddag, fer Holl. namiddag.
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Agterna en Agteran, ‘iemand agterna of agter imand an loop, ja, ens., fer di
Holl. ‘iemand nalopen, najagen’, ens.
Agternaam, twede naam.
Agtero'er-siikte, fer fallende siikte.
Agteropskop, fer Holl. achteruitslaan fan pêrde.
Agteros, di 2 agterste osse in 'n span.
Agterryer, 'n jong wat tepêrd agter zyn baas an ry.
Agterslag, di stuk riimpi tussen foorslag en sweup.
Agterstel, fan 'n wa.
Agterwêreld, 'n agteraf gelege landstreek (Kyk o'erberg). Oek o'erdragtelik fer
di agterste liggaamsdele fan 'n mens of 'n diir. Bef. Wolf zê fer Jakkals: ‘Kyk
hoe lyk myn agterwêreld,’ nadat hy di skoot lopers gehad het.
Agting, Fer di Holl. achting gebruik ons meesal respek.
Agtuur, Holl. ontbyt; dikwils ook ferfang deur di Eng. breakfast; befoorbeeld:
‘ek het nog ni agtuur gehad of geëet ni’; ook as s.n. ‘dis agtuur.’
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Aia of Aja, uit Mal., fer 'n kindoppaster, meesal fer 'n oue myd, ou aia. (Kyk
Memmê of Ou Memmê).
Akkelpiniis, Mansvelt ge di woord as foorkomende in ‘Hy goi syn ... daar’,
fer: hy fry daar. Ons het di woord nooit in di sin hoor gebruik ni. Dit moet dan
heel plaselik wees. Mar Mansvelt ge hiirop meteen 'n fersameling fan
uitdrukkings wat di Afrikaners gebruik fer fry, wat ons hiir laat folg: ‘hy lê an’
en ‘hy loer daar’ (uitdrukkings an di jag ontleend); ‘hy draai daar’ (soos 'n
aasfo'el bo of om die aas); ‘hy goi skaapogiis’ (hy kyk ferliif); ‘hy soek pêrde
of osse’ (om onder di foorwensel by syn mysi uit te kom); ‘hy trap 'n foetpad’
(om met 'n ompad ongemerk by syn beminde te kom); ‘hy wil pa sê’ (hy soek
'n skoon fader); ‘hy doring daar’ (fergelyk ‘hy is 'n doring’); ‘hy maak syn
rolplek daar’ (molik an di rolplek fan wild ontleend). - Ons foeg hiir nog by:
‘hy maak syn flikkers daar’; ‘hy sleep syn flerk’, (soos 'n hoender-haan); ‘hy
hou fer hom wolhaar’ ens.
Akker, oek Aker, fer Holl. eikel.
Akker, 'n stuk grond sofeul as an makaar geploeg word. (Kyk Wenakker).
Akkerboom, en Eikeboom, word alby gebruik.
Akkerdis, fer Holl. hagedis.
Akkerdruiwe, 'n soort druiwe met korrels so groot as akkers en netso
langwerpig.
Akkertji, 'n klyne stukki tuingrond, soos saad akkertjiis, blom-akkertjiis, ens.
Akke(r)wani, di woord word deur Mansvelt gegé as anduidende 'n soort fan
biisiis waarfan di wortels in klere geset word om dit teen motte te befylig. Mar
dit moet oek 'n heel plaselike benaming wees, want ons het dit nooit hoor gebruik
ni.
Akkoort, uit Fr. fer o'ereenkoms; 'n akkoord maak, ens.
Aks, ferkorting fan 'n agste (fan 'n duim).
Al, word dikwels an di end fan 'n sin ter bekragtiging gebruik: ‘ek is moeg al’;
‘dis laat al’. Al-honderd-en-tiin fer alhoewel.
Albaster, fer Holl. knikker; so ‘albaster speul’; ‘Albasterkrans’, ens.
Alikruik, 'n soort skulp, fan ‘aarden kruik’, waarna di skulp lyk; oek as 'n
uitskelwoord ‘jou alikruik,’ of oek ‘alikruiker’.
Aljimmer, alslag en alklaps, fer Holl., ‘telkens’.
Alkant, ferkorting fan ‘an alle kante’, bef. ‘alkant selfkant’.
Alla, nw., uit Mal., fer God. Onbewus is dit 'n floekwoord geworde (in nafolging
fan di Slammayers): ‘ô Alla!’ wat oek o'ergegaan is in 'n menigte ferbindinge,
soos, alla-giftig! alla-kragtig; alla-krentig! alla-magtig! alla-mattjiis! alla-mintig!
alle-wêreld! ens.
Almal, fer Holl. ‘allen, allemaal’.
Almelewe, Bw. ferkorting fan Holl. ‘al myn leven’; oek in andere ferbindings,
soos alselewe fer Holl. ‘al zyn leven’; fanmelewe fer Holl. ‘van myn leven’;
fanslewe ‘van zyn leven’, ens. Mar di uitdrukkings word oek in meer algemene
sin gebruik, bef. ‘almelewe’ fer altyd, soos ‘dit was mar almelewe so’ so word
‘fanselewe’ oek gebruik fer 'n onbestemde foortyd ‘fanselewe of fanmelewe ze
dage’, ens.
Als, Bw. fer Holl. ‘alles’.
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Als, S.n. fer Holl. ‘alsem’.
Al-te, fer iits buitengewoons, soos ‘al te danig’; ‘dis fer my al te snaaks’, ens.
Altemit, fer Holl. ‘misschien’, oek.
Altemitters, Mansvelt gé as di betekenis in Holl. ‘nu en dan, somtyds’; mar in
di sin gebruik di Afrikaner dit nooit.
Aluin gebruik ons in diselfde betekenis as Holl., mar met andere ferbindings,
soos aluinleer, aluinfel, aluinleer-tuige, ens. dis leer en felle wat met aluin
gelooi is en dus 'n witte kleur het.
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Amandel, gebruik ons in diselfde sin as Hollans mar met andere ferbindings,
soos Amandelperske, 'n soort amandels wat 'n dikke, fleesagtige skil om di pit
het amper soos 'n perske; amandelbrood, 'n soort suikerbrood met amandels
klaar gemaak; amandel-têrt, 'n soort têrt fan amandels gemaak; amandel-banket,
ens.
Ambraal, word in ygenaardige sin gebruik as benaming fan imand wat siik is,
soos ‘Ambraal is siik fandag.’
Amper, oek ampertjiis, in di sin fan Holl. ‘byna’.
Anbrand: (1) anbrand by kook in 'n pot, bef. ‘di melk brand an’; (2) anbrand
fan 'n pyp ygenlik, ‘and' brand’, di pyp is al an di brand’.
Andag, Mansvelt sê di woord word fer huisgodsdiins gebruik, molik uit di
Duitse ‘Abendacht halten’; mar ons het dit nooit in di sin hoor gebruik ni; mar
altyd in diselfde sin as di Holl. ‘aandach’.
Ander, het by ons ferskillende betekenisse in ferskillende ferbindings, wat di
beste met foorbeelde kan aangetoon word: (1) in di sin fan nog een, soos ‘sal
jy 'n ander koppi koffi neem?’ (Eng. another); (2) as 'n onbestemde tydsbepaling,
soos ‘di ander dag’, ‘ander maand’, ‘ander jaar’, ens.; (3) om di teenoorgestelde
an te dui, soos ‘ander kant’, bef. ‘anderkant di huis’, ens.
Andoeli (Fr. andouille), di taaie stukkiis flees wat in stukkiis gesny en met
spesery bewerk in 'n grote derm soos wors gekook word. Holl. ‘rolpens’.
Andruk, haas maak met iits: ‘jy moet andruk’, met werk, of ry, ens.
Angaan, in 2 betekenisse: (1) begin; soos ‘di kerk gaan an’; (2) fortgaan: ‘jy
moet mar angaan op di maniir’, Eng. ‘to go on’.
Anhou, as B.w. fer anhoudend, bef. ‘jy moet anhou slaan’; as S.n. op di duur,
bef. ‘op di anhou’.
Anker: (1) 'n klyne fatji, 'n 16de fan 'n le'er, wat 8 gellings of 45 bottels hou;
(2) 'n rank of skeut fan 'n plant wat rank.
Anloop, Mansvelt ge as di betekenis in Holl. ‘iemand by den neus nemen,
bedriegen. Mar in di sin het ons dit nooit gehoor ni; wel imand ‘omloop’. Mar
an in di ferbinding meen spoed; ‘jy moet anloop, anry, ansny,’ ens.
Anpikel, met moeite andra.
Anraap, ruw plyster fan 'n muur.
Ansettafel, 'n tafel wat by een of meer ander tafels pas en daarme tot 'n eettafel
ferenig word.
Ansiinlik, in di sin fan mooi bef. ‘sy is 'n ansiinlike noi of frou’, ens.
Anslaan: di woord word gebruik (1) fan di eerste strale fan di son an di
bergtoppe, bef. ‘di son slaan an Simonsberg an’; (2) fan iits wat begin te ferroes:
‘di mes of di hoepel slaan an’! (3) fan 'n plant wat wortel fat: ‘di wingerd slaan
mooi an’, so oek di graan, di boord, selfs fan roes word geseg dat dit anslaan
in di gesaaide.
Anstalte - maak, foorberyding maak fer iits.
Anstel: (1) imand in 'n betrekking anstel, as Magistraat, ens.; (2) sig anstel,
fyns, sig wat wil foordoen: ‘denk, hoe sy fer haar wil anstel, né!’ Daarfan kom
Anstellings, altyd meerfoud, bef. ‘sy of hy is fol anstellings’ of ferbeeldings.
Oek fan ingebeelde siikte: ‘dis mar net pure anstellings’.
Antimakasser, 'n gehekelde kleedje wat o'er 'n tafeltji of stoel gehang word.
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Antrek: (1) in di betekenis van di Holl. ‘aankleeden’; (2) sig iits antrek, sig o'er
iits kwel, fandaar antrekkelik.
Apekluiter, oek apeflooi, het omtrent diselfde betekenis as 'n druiloor, of askoek
of niksnuts, of dooi-klaas, wat di Hollanders noem 'n ‘dreumes.’
Api, ferklynwoordji fan Aap (Kyk daar). Api word in kindertaal by spulletjiis
gebruik, as hulle een 'n poets gebak of 'n strik laat aftrap het, dan jou hulle hom
uit met di toeroep ‘Api!’ Fandaar oek imand ‘api maak,’ fergek-hou.
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Apiisdoorn, di mooiste soort doringboom (mimosa), denkelik omdat di nagapiis
baing daarin hou en di gom fan di bome eet.
Appel, diselfde woord as Hollans fer diselfde frug; daarfan afgeleid
‘Appel-lifiis,’ blykbaar 'n fertaling fan di Franse pomme d'amour, Hollans ‘appel
der liefde,’ hoewel dit hiir ni fer diselfde frug gebruik word ni, mar wel fer 'n
eetbare bessi, wat meer nog genoem word ‘pompelmoesiis’ en wat di Engelse
noem ‘Cape Gooseberries;’ di kunsnaam is ‘Licopersicum esculeutum.’ Dis 'n
inheemse plant, wat hiir wild in di natuur groei, mar teenwoordig baing
angekweek word, omdat dit so 'n pragtige en heerlike komfyt maak - N.B.!
Mansvelt skrijf di naam ‘Appeltjies-der-Liefde’ en teken dan nogal daarop an:
‘De genetief (twede naamval) in dit woord klinkt zonderling in den mond van
den Afrikaner, die anders geen genetief kent.’ Mar di mooiste is di Afrikaner
gebruik di naam nooit so met di ‘der’ daarin ni, mar seg ‘appellifijs.’
Appelkoos, fan Holl. ‘abrikoos,’ met 'n menigte aflydings en ferbindings, wat
antoon hoe algemeen di frug hiir is, soos: Appelkooskomfyt, fan groene a. gekook.
Appelkoosperske, 'n perske wat di kleur en form fan 'n a. het.
Appelkoospruim, 'n ferbasterde pruim, hiir angekom, wat na 'n a. lyk en smaak.
Appelkoosreen, 'n sommerreen, wat dikwils fal as di a. op di stellasiis leg om
te droge.
Appelkoossely, fan rype a. gekook.
Appelkoostert, 'n soort gebak wat hiir baing gemaak word fan droge appelkosiis
of appelkoossely en algemeen in di smaak fal.
Appelkosiis, fer gedroogde appelkose.
'n Appeltji-skil met imand, 'n kwessi met imand uitmaak.
Applikasi maak, ansoek doen om 'n betrekking.
Aptekers prys, 'n hoge prys, soos aptekers gewoonlik fra.
Arikruik, of Arikruikel, oek uitgespreek as Alikruik of Alikruikel, 'n soort
skulp, wat ge'eet word en waarfan di dikke dop na 'n aardekruik of erdekruik
lyk fanwaar di naam denkelik afkomstig is.
Armbus, di bus wat di diakens in di kerk rondbreng onder di godsdiins, of bij
di deur hou by uitgaan, om gifte fer di arme in te samel. Fandaar di spreekwoord:
‘Hy wil oek 'n stuiwer in di a. hê of goi,’ fer imand wat sig ongewens in 'n
gesprek of saak meng.
Arm-mans koek, 'n soort fan min kosbare gebak.
'n Armoedtji, 'n kind of diirtji wat armoed gely en daardeur agteruit gegaan is.
Aroena, 'n soort fan wilde frug.
Arri, u.w. fan ferwondering, of indagtigwording: ‘Arri, eer ek fergeet! Arri ek
moet nog dit doen,’ ens.
As, fer di Holl. ‘as’ fan 'n wiil of rad en ‘asch’ fan ferbrande hout, met
ferskillende aflydings, soos:
Asbossi, 'n bossi waarfan as gebrand word fer loog, om seep te kook, ens.
Asgaai, 'n woord fan Arabise afkoms, 'n wapen fan di Kaffers om me te steek
of te goi; fandaar oek. Asgaaihout, 'n harde soort hout, wat gebruik word om di stele fan asgaaie fan
te maak, mar oek gebruik word fer andere timmermans en wamakerswerk.
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Askoek, 'n koek op di hete kole en as gebak; fandaar ‘askoek-klop,’ 'n
ygenaardige Hottentot dans, waarby hulle telkens opspring en di foetsole teen
makaar klop, wat 'n geluid ge nes 'n mens di as met di hand uitslaan uit 'n askoek
as dit gaar is.
Askoestertji, naam fan 'n fooltji.
N.B. Onder di spreekwoorde fan ‘as’ afgelyd ferdiin feral fermeld: ‘imand syn
hand in di as slaan,’ fer imand syn kans ontneem, befoorbeeld imand syn mysi
wat hy na fry ont-
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neem. - Ygenaardig is oek di gebruik fan ‘asfaal’ fer Holl. ‘aschgraauw.’
Asman, ygenaardige naam fer 'n klynjong, wat baing by di fuur in di as sit, so
oek ‘Asgat,’ ‘Asle'er,’ ‘Askruiper,’ ens.
Aspres, Holl. ‘expres,’ opsettelik.
Asskop, 'n skop wat gebruik word om as uit te haal fan 'n fuurrek of oond.
Astrant, (Fr. ‘assurant’), nes Holl. gebruik fer brutaal; mar ygenaardig is ons
uitdrukking ‘dom-astrant’ fer imand wat erg onbeskye en parmantig is uit
domhyd.
Asyn, gebruik nes Holl. ‘Asyn,’ mar met di follende aflydings: asynfat, asynbottel
en asynpag fer 'n stuurse mens.
Atjar, 'n Indise woord deur di Slamaaiers hiir ingefoer fer groente en frugte
soos jonge komkommers, milies, perskis, ens. wat ingeleg is in asyn met
kerrikruie gekook.
N.B.! In di oue tyd had di Afrikaners meesal Slamaaiers fer koks en kindermyde,
fandaar dat sofeul Indise woorde by ons ingefoer is in di taal fan ons kombuis
en kinderlewe; soos in di eerste gefal: atjar, blatjang, boboti, pinang, piringki,
ens., en in di tweede gefal soos Aia, oek Aija, Atta, Memme, ens.

B
Ba, kinderwoord fer soen.
Baan, nes Holl., mar ygenaardig in spreekwyse soos, ‘'n baan skop’ fer lawaai
maak, ‘Katji fan di baan,’ ens.
Baar, di teeno'ergestelde fan ‘oorlam,’ denkelik fan Slamse afkoms, fer dom,
onerfare. Di Hollanders het denkelik die woorde oek uit Indië o'ergeneem.
Mansvelt deel me dat in di dage fan di oue Oos-Indise Kompeni di oudgediinde
soldate genoem werd ‘oorlammen’ (oranglami = oue persoon) en di nuwelinge
‘baren’ (orangbarn = nuwe persoon); en so is di woorde oek o'ergegaan in di
skeepstaal en studentetaal.
Baardkoring, 'n soort koring met lange, stekerige are. Daar is twe soorte, froege
en late (of oue) baardkoring.
Baas, grondbetekenis nes Holl., mar feral in di Holl. betekenis fan ‘heer’ of
‘meester.’ Mar opmerkelik is dat by samenstelling di woord fooran kom by ons
waar di Hollander dit agteran sit en dan ni al tyd in di letterlike sin ni, mar fer
imand wat in iits uitmunt, soos baas-baklyer Holl. ‘vechtersbaas’;
baastimmerman Holl. ‘timmermansbaas’; baasploeger Holl. ‘ploegbaas,’ ens.
Baba, gebruik ons ver 'n pop, oek fer 'n kind babetjie, denkelik fan Eng. ‘baby.’
Ygenaardig is di spreekwoorde ‘babetji vang,’ di werk fan di froedfrou by di
geboorte, denkelik afkomstig fan di uitdrukking ‘bawejaantji fang,’ waarby an
kinders wys gemaak word dat di klyntji 'n babejaantje is wat in di berg gefang
en hare afgemaak is; so oek ‘gaan babetji kyk.’ - N.B.! Di Afrikaner ferander
soms in di middel fan woorde di b in 'n w; so spreek party dit uit ‘bawetji’;
fergelyk di ferkorting ‘Gawi’ fer ‘Gabriel.’
Babeljoentji, Holl. ‘paviljoentji,’ di kap fan 'n ferdekte ledekant.
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Bafta, word gebruik fer 'n soort kleregoed fandaar baftablou, fer heeltemaal
blou; oek 'n woord fan Oos-indise afkoms, hoewel dit daar gebruik word fer 'n
soort fan Oos-Indise witte katoen.
Baing, oek geskrywe ‘baiang’ en ‘banja,’ denkelik oek deur di Slamaaiers hiir
ingefoer, fan di Indise woord banjak, wat omtrent diselfde betekenis het. Dit
word meesal gebruik as bywoord, soos ‘dis baing koud’; mar oek soms as h.w.
soos ‘daar was baing mense.’ Plaselik word oek platweg geseg ‘dis 'n baing
perd,’ ‘dis 'n baing kerel,’ fer dis 'n flukse perd of kerel. Mar dis ni algemeen
ni. Afgelyd hiirfan is oek ‘baing-keer’ en ‘baingmaal’ fer dikwils. Soms word
di betekenis nog versterk deur byfoeging fan 'n

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

235
andere bywoord soos ‘regte baing.’ En wat wel freemd klink is di gesegde ‘dis
'n bitji baing min.’
Bak, s.n. fer Holl. ‘bak,’ oek as w.w. fer Holl. ‘bakken,’ waarfan ferskillende
ygenaardige aflydings, soos: Bakkar, fer Holl. ‘Wipkar.’
Bakkis, waar meel in gekni word, fer Holl. ‘baktrog.’
Bakkis, lage woord fer ‘angesig,’ so oek ‘gefreet.’ Daarfan ‘bakkiistrek,’
‘mombakkiis.
Bakly, Holl. ‘bakkeleien’; molik oek fan di Malaaise woord ‘bakelahi,’
‘bakkelajoe,’ wat diselfde betekenis het. Daarfan oek afgely uitbakly, Holl.
‘uitvechten’; en baklyslag, Holl. ‘vechtparty.’
Bakoor, 'n uitstaande oor.
Baktand, 'n uitstaande tand, slagtand.
N.B.! Ons het verschillende spreekwoorde fan ‘bak’ afgely, soos ‘hy bak en
brou soos hy wil,’ fer hy folg syn yge kop; ‘morre bak ons weer,’ fer daar sal
niks fan kom ni. In ferband hiirme gé Mansvelt di follende spreekwoorde wat
omtrent diselfde betekenis het: ‘morre agter di koffikan’; ‘as di perde horings
kry’; ‘as di hengste ful’; ‘as di uil preek’; ‘as di katte fergadering hou.’ Dis egter
ni spreekwoorde wat in algemeen gebruik is ni.
Bal, diselfde betekenis as Holl., daarfan afgely balharig en balsturig fer
ygesinnig, wat sig ni wil laat gesê of bestuur ni; bal-slaan, bal-krans en
bal-ruiter, dri soorte fan balspeul.
Balderja, 'n soort fan kruie, Kruisement (?)
Bali, Holl. ‘ton’ of ‘tobbe’; daarfan ook wasbali, foetwasbali, fleesbali, en by
pars trapbali, waar di druiwe in getrap worde, kuipbali waar di mos en doppe
in gegoi word om te gis of uit te werk, onderbali, wat onder di 2 forige geset
word om die lekmos op te fang.
Baljaar, Holl. ‘ravotten,’ luidrugtig speel; molik fan di Portugees ‘bailar,’ dans.
Balju, word hiir nog gebruik in di oue sin fan publike anklager, feral wat di
goed moet opskrywe en ferkoop fan imand wat syn skulde ni kan betaal ni.
Balk, diselfde as Holl.; balkenshoogte word geseg by di bou fan 'n huis, wat di
mure so hoog opgetrek is dat di balke kan opgeset worde fer di solder. Daarfan
afgely: ‘hy is 'n regte dwarsbalk’ of oek ‘dwarstrekker.’
Ballasmantji, 'n mantji wat 'n bushel of 'n derde fan 'n mud hou.
Bambari, s.n. (oek bombari), diselfde as 'n lawaai of spektakel maak.
Ban, w.w. imand, feral 'n kind, gebiid of dwing om op een plek te bly tot straf.
Molik hiirfan 'n Bandiit fer 'n gefangene.
Bandom (meer nog uitgespreek bantom), s.n. fer 'n diir wat sodanig geteken
is, net of dit 'n band om syn lyf het fan 'n ander kleur as fan syn orige lyf.
Bang, h.w. in diselfde betekenis as Holl., daarfan afgely: banghartig fer Holl.
bloohartig; 'n bangbroek, 'n lafhartige man wat ni werd is 'n broek te dra ni.
Oek bangighyd fer banghyd.
Bank, s.n., behalwe di Holl. betekenisse oek nog gebruik fer: (1) 'n donkere
bank fan wolke, wat opkom, soos 'n bank op di sé; (2) 'n plek wat o'ergeslaan
is by spit of ploeg, fandaar bankspit, bankploeg, ens.; (3) 'n style bank fan 'n
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rifiir, waar di grond by 'n drif weggespoel is; en (4) 'n angespoelde bank fan
sand of modder, fandaar 'n sand-bank, ens.
Bankettjiis, s.n., klyne ronde lekkertjiis fan suiker gebak, oek amandel banket,
fer amandels met suiker daarom gebak.
N.B.! Di Rantse Goudfelde het oek in algemeen gebruik gebreng banket fer 'n
soort conglomeraat kwarts, bestaande uit ronde klippiis nes bankette en an
makaar gelym met 'n soort sement waarin di goud sit; fandaar banket-rif,
banket-formasi, banket-kwarts, ens.
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Bannissement (oek ballissement), s.n. di opsluiting in di tronk.
Barbiirspulletji, 'n soort fan komedispulletji op bruilofte, ens.
Barlewiit (oek barlewiitkoorn), s.n. 'n soort koring, mees fer perdefoer gesaai,
om as groen foer te gebruik, fan di Eng. ‘barley wheat,’ letterlik gars-koring.
Baroe, s.n. 'n eetbare wortel, wat wild in di feld groei.
Bas, 'n soort boombas wat gebruik word om felle me te looi, fandaar 'n basboom,
waarfan di bas fer di doel afgeslaan word; bas-slaan, di bas fan sulke bome
afslaan, ens.
Basaar, s.n. afkomstig fan di oosterse woord fer winkel, mar hiir in di bisondere
sin fan 'n soort kermis wat fer 'n liefdadige doel gehou word.
Basi, f.w. fan baas; so noem bediindes 'n nog klyne witman; mar di woord word
oek in 'n slegte betekenis gebruik fer imand wat sig baing parmantig anstel: ‘hy
is 'n regte basi,’ fandaar oek as bynaam ‘Frans Basi,’ ens.
Basta, w.w., fan Portugees: Hou op! Dis genoeg!
Batji, s.n. Holl. jas, afkomstig uit Mal., fandaar ‘op syn batji kry’; ‘batji uittrek,’
ens.
Bebroeide Yers, 'n soort blom, wat so lyk.
Bedompig, fer Holl. bedompt.
Been, s.n. diselfde betekenis as Holl., fandaar di spreekwoord: ‘Ek sal jou netnou
bene maak,’ fer: ek sal jou netnou laat hardloop. N.B.! Mansveld maak fan di
spreekwoord: ‘een sterke bedreiging, voor: ik zal je fyn, of dood, slaan.’ Hy het
blykbaar ‘bene maak’ glad ferkeerd opgefat; mar ‘bene maak’ beteken hiir ni
‘fyn slaan’ ni, mar ‘bene maak,’ om me weg te hardloop. Ygenaardig is oek di
spreekwoorde ‘been in di lug,’ ‘uit di bene maak,’ ens.
Bees, Beeste, s.n., byna uitsluitelik gebruik fer di Holl. ‘rund, runderen,’ mar
'n Besi word fer alle klyne diirtjiis, feral insekte, gebruik.
Befliig, w.w., stilletjiis iits bykom, feral in di sin behendig wegneem of wegsteel.
Befliis, h.w. di lug is befliis, of bedek met 'n laag fyne wolkiis.
Befoeter, h.w. imand is befoeter, uit syn stryk of koers uit, ferknoei of
deurmakaar.
Begaan, in di bisondere betekenis fan begaan wees met, of bekommer wees
o'er iits.
Begeerlik, h.w. fer Holl. begeerig, hebzuchtig.
Beginsel, s.n., fer Holl. begin, b.f. 'n beginsel maak.
Bek, s.n. behalwe Holl. betekenisse hiir oek nog gebruik fer di bek fan 'n oond,
fan 'n spelonk of grot, ens.
Beker, s.n. word hiir dikwils gebruik fer Holl. kan, b.f. lampetbeker of gorlet
beker, fer lampetkan, melkbeker fer melkkan, ens.
Bekle, w.w. behalwe Holl. betekenis feral bekle fan rytuige, fandaar bekle'er,
bekle'erslaken, - gare, ens.
Bekwaam, h.w. hiir oek gebruik in di sin fan geskik, oek ryp of eetbaar, fan
frugte, groente, ens.
Bel, s.n. fer Holl. lel, beteken hiir ni die klok ni, mar di Holl. klepel, b.f. ‘Hy
het di klok hoor lui, mar hy weet ni waar di bel (klepel) hang ni.’ - Fandaar oek
belletjiis of oorbelletjiis, ens.
Bende, s.n., fer Holl. muziekkorps.
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Bengaals-Koring, 'n soort bruine koring, wat na rog lyk.
Benoude-siikte, s.n. fer Holl. griep, Eng. croup.
Berg, s.n. selfde betekenis as Holl., mar daarfan afgely di samegestelde woorde
berghaas, berghaan, (oek genoem jakhals fo'el en lammerfanger), bergkanari,
bergmossi, bergsysi, ens.; oek di ygenaardige spreekwoord fer 'n frou wat moet
befal: ‘sy moet berg toe gaan,’ natuurlik ‘om te gaan bobejaantji fang’; kyk op
‘bobejaan.’
Berre, w.w. Holl. bergen, te ondersky fan berge, m.f. fan berg; oek gebruik in
di sin fan ‘bewaar.’
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Besemgoed, 'n plant wat in di berge groei en gepluk word om besems fan te
maak, fandaar besemstok, besemskoon, ens.
Beset, h.w. fer Holl. bevrucht, zwanger; feral fan dire gebruik, mar in lagere
folkstaal oek fan froumense.
Besighyd, s.n. Holl. bedryf of saak, by ons in di betekenis fan Eng. ‘business.’
Beskaamte, s.n. fer di skaamdele fan 'n mens, oek skaamte genoem.
Beskender, w.w. fer Holl. belaster, imand fals beskuldig, syn karakter onskuldig
beklad.
Beskot, s.n. nes Holl., mar met ferskillende ferbindings, soos beskot-wa, oek
genoem 'n leer-wa of buik-en-leer-wa, omdat di buik en lere fan so 'n wa los
fan makaar af is. So het ons oek beskotplanke, beskot-raam, ens.
Bessi, amper uitsluitelik as f.w. gebruik; bes kom byna nooit foor ni; omdat
makke besse hiir ni angekweek word ni en di wilde bessiis meesal mar klyn is,
soos kraaibessi, boetabessi, ens.
Bestel, as w.w. selfde as Holl., mar as s.n. fer 'n nodelose omslag met iits maak;
so oek 'n bynaam fer 'n persoon wat onnodige omslag maak, b.f. ‘ag, ou juffer
bestel!’ - oek bestellerig.
Bestroentji, 'n losse o'erbatji, wat fan foor toegeknoop werd en gedra werd in
plaas fan bo-en-onder-batji. Froeger werd dit baing deur ons boere op di plase
gedra (nes nog di boere in sommige lande fan Europa), mar nou is dit heeltemaal
uit di mode geraak; ons boere is nou almal menere geworde.
Betaal, w.w., behalve gewone Holl. betekenis, oek in di sin fan beloon of
beantwoord, b.f. ‘dit betaal ni,’ molik fan Eng. ‘it does not pay.’
Betakel, ferl. tyd getakel: (1) sig fuil of liderlik maak, soos ‘di kind het sig of
syn klere betakel;’ (2) imand lelik an stukkend slaan, ‘hy het hom lelik of naar
getakel.’
Betrek, w.w.: (1) wild bekruip om hulle te skiit; (2) oek imand bedriig. - N.B.
Ongelukkig is ons Afrikaanse taal baing ryk an di soort fan uitdrukkings, wat
toon dat di saak by ons ni onbekend is ni.
So het ons di uitdrukkings: imand fastrek, toetrek, antrek, omspring, omloop,
anloop, fop, piir, kul, in di nek kyk almal o'erdragtelike woorde wat di Afrikaner
gebruik om ni reguit te sê ferneuk ni.
Betrekking he op imand of iits, 'n ygenaardige maniir om uit te druk dat jy fan
imand of iits hou.
Beugel, s.n. Eng. bugle, Holl. trompet, oek stibeugel, fan 'n saal.
Beur, w.w. worstel met uiterste krags-inspanning.
Bewertjiis, 'n fyne soort fan klokkiisgras, Holl. trilgras, omdat dit met di minste
beweging bewe.
Bewys: (1) erkenning, b.f. skuld bewys, oek net bewysi genoem; (2) spoor of
teken, b.f. ‘daar is gen bewys fan reen ni.’
Bibiis, s.n. in kindertaal fersagtende uitdrukking fer luise op di hoof.
Biis, Biismelk, melk wat nog ni suiwer is ni, di eerste dage na di geboorte.
Bil, s.n. algemeen fer dik-flees, soos bil fan di hand, bil fan di been, fandaar
biltong.
Bildruk, w.w. by spit, feral wingerdspit, waarbij di graaf met di bil of dy
ingedruk word.
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Dit staan teeno'er foettrap, waarby di graaf in hardere grond met di foet ingetrap
word, en kapspit waarby in losse grond di graaf somar met di stywe arms in di
grond gedruk word.
Biltong, di dikflees uit di bout fan 'n bees gesny wat baing di form het fan 'n
tong. Dit word effe gesout en dan gedroog. Fandaar fer alle gedroogde flees,
selfs in klynere langwerpige stukke gesny, soos sprinkbok-biltong, somtyds di
stukkiis so dun gesny, dat dit riimpiis genoem word.
Binne, b.w. in gewone betekenis fan Holl., mar met di follende ygenaardige
ferbindings: -
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Binnegoed, s.n. fer ingewande fan 'n slagdiir.
Binnejong, s.n. Holl. huisknecht.
Binnekant, b.w. en f.s. teeno'er buitekant; b.f. binnekant of buitekant di huis,
di muur, di tuin, di land, ens.
Binnemuur, s.n. fan 'n huis teeno'er buitemuur.
Binnemyd, s.n. Holl. kamermeid of huismeid.
Binnenaaier, s.n. by dek fan 'n huis, di een wat fan binne of fan onder di
deknaald moet deursteek.
Binnenaat, s.n., by skoenemaak; ni di naald en foorslag dwars deur di sool
steek ni, mar met 'n krompunt els net mar deur 'n gedeelte fan di sool; fandaar
binnenaat-felskoen.
Biseroei, s.n. 'n harde soort bisi, wat op droge skrale ruggens groei.
Oek plaasname, soos Bisibult, Bisilaagte, Bisiput ens.
Bisi, of meesal meerfoud bisiis, s.n., gras wat in polle groei, waarfan afgely: Bisipol, s.n. 'n pol fan bisiis.
Bitji, Holl. beetje, mar met follende wysiginge in betekenis: (1) bitji as s.n. 'n
bitji, by bitjiis, oek bitjiis-bitjiis; (2) b.w. in di sin fan ‘assebliif,’ b.f. ‘kyk 'n
bitji hiir;’ ‘hoor tog 'n bitji’; ‘help tog 'n bitji,’ ens. In sommige streke word dit
uitgespreek en geskrywe as biki.
Blaar, s.n.: (1) fan 'n boom, waarfoor ons nooit di Holl. woord ‘blad’ gebruik
ni, mar wel fer 'n blad fan 'n boek, daarom oek in meerfoud ‘blare fan 'n boom,’
mar ‘blaaie fan 'n boek;’ - (2) blad, oek skouerblad, fan 'n geslagte diir. Fandaar
hoor ons oek soms in platte folkstaal fer stuitighyd sê: ‘blad gé,’ fer hand-gé
by groet.
Blaas, w.w. en s.n., selfde betekenis as Holl. mar fandaar:
Blaasbalk, fer Holl. blaasbalg.
Blaasop, 'n soort oneetbare fissi wat sig so opblaas, oek 'n blaasop-padda, wat
diselfde doen.
Blad, s.n.: (1) blad fan 'n boek, m.f. blaaie; (2) blad fan kly of stene of kalk of
sement; fandaar
'n Bladzak, 'n sak wat skuins om di skouer gehang word en waar by jag, ens.
benodighede gedraag word sonder in di loop te hinder. Dit hang dus eenkant
op di blad. Daarin ondersky fan 'n knapzak, wat om alby skouers gehang word
en dus op di rug hang.
Blaker: (1) s.n. fer 'n lage kandelaar om 'n kêrs op te steek; (2) w.w. ‘hy sit en
blaker in di son.’
Blas, b.w. 'n bleekgele kleur, gebruik: (1) fan imand wat 'n sikelike kleur het,
en (2) fan 'n baster, wat amper wit is, mar tog 'n bitji blas!
Blatjang, s.n., uit Mal., fan gedroogde en fyn gemaakte rissiis met gekookte
droge appelkosiis en asyn, ens. angemaak en by flees ge'eet.
Blêr, w.w. fan 'n skaap en bok. Holl. ‘blaten.’
Bles, meesal fer di langwerpige witte plek op 'n diir syn kop ('n ronde witte plek
word 'n kol genoem); mar oek fan mense word di 2 kale plekke an weersy'e fan
di foorhoof blesse genoem fandaar afgely: Blesbok, 'n grote wilde bok.
Bleshoender, 'n klyne swarte water-hoendertji met 'n bles.
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Blesmol, (oek Kolmol, omdat di bles amper rond is).
Blik, s.n. selfde betekenis as Holl.; mar daarfan afkomstig: Blikhuis, (of ysterhuis), huis fan ysterplate gemaak soos in di eerste tyd fan
Goud en Diamantfelde fer spoed gemaak werd.
Blikkieskos, fer alle kos wat in blikkiis bewaar is.
Blikoor, skeldnaam waarme di Transvalers di Vrystaters uitgeskel het, terwyl
hulle weer di Transvalers uitgeskel het fer Vaalpense. Vrystaters en Transvalers
wat meesal met beeste geboer het, het weer di Kolonise skaapboere uitgeskel
fer Woltone fan di wol intrap in di bale. Di noord-oostelike deel fan di Vrystaat
(fan
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Kroonstad af op, Lindley, Reitz, ens.), werd weer beskou fer di slegste deel van
di land, waar jy ni met fe kon boer ni, mar net moes lewe fan wildskiit en felle
bry om rime te sny en te ferkoop; daarom werd dit genoem di Riimland, en di
inwoners di Riimlanders. Mar al di dinge is nou ferby; dis nou een fan di beste
dele fan di land. - N.B. Mansvelt begaan di flater om al di skeldname op di
Transvalers toe te pas.
Blind, h.w. selfde betekenis as Holl.; daarfan afkomstig: Blinde-fliig, 'n soort steekfliig.
Blinde-mol, 'n kruipmol, met amper geheel onontwikkelde oge, fandaar 'n soort
spulletji genoem blinde-molletji oek blinde-mannetji.
Blindings, s.n. wat foor fensters gehang word om di son af te keer in ons warme
land.
Blink, selfde betekenis as in Holl., mar in ygenaardige sin ‘Blinkleer’ fer Holl.
verlakt leder; ‘Blinkleerstewels’ fer Holl. ‘verlakte laarsen;’ ‘Blinklinne,’ soort
foering.
Blits, fer Holl. bliksem, molik van Duits ‘Blitz.’
Bloed, selfde as in Holl., mar met di follende ferbindings: Bloed-famili, yge of na ferwante famili, angebore, in onderskyding fan
angetroude famili.
Bloed-jong, baing jong.
Bloed-laat, fer Holl. ‘aderlaten.’
Bloed-min, oek Bloedwynig baing min.
Bloed persi, fer Holl. roode loop.
Bloed siikte, Bloed-pens by dire.
Bloed-sop, sop van bloed gemaak, oek ‘swartsuur’ genoem.
Bloedstorting, fer Holl. bloedbraking.
Bloed-wors, wors van bloed gemaak.
N.B. Ygenaardig is oek di uitdrukkings ‘di arme bloed,’ ‘di arme bloedji,’ in
di sin fan bejammering, oek wel fan minagting; ‘na in di bloed’ fer na famili;
‘uit bloed en mag’ = ‘uit lewe en mag,’ loop, skre, ens. d.i. uit alle mag.
Bloei, w.w. fer Holl. ‘bloeden,’ bloed-ferliis; oek fan 'n boom in di sin fan
‘bloeisels dra.’ - Bloeisel fer Holl. ‘bloesem.’
Bloemaas, fan Fr. ‘blanc manger,’ letterlik ‘wit kos,’ by ons mees gemaak fan
maisina (miliemeel).
Bloesend fer Holl. ‘blosend,’ alleen fan di gesigskleur; so oek ‘Bloos’ w.w. fer
Holl. ‘blozen.’
Blok, selfde as Holl.; daarvan Blok-skoene, skoene met dikke hout-sole, oek
Houtskoene genoem.
Blom, s.n. nes Holl. ‘bloem,’ oek as w.w. fer bloei, fan bome. Blom word oek
as h.w. gebruik fer alles wat uitstekend mooi is, soos ‘dis 'n blom nôi, 'n blom
pêrd,’ ens.
Blou, selfde as Holl ‘blauw,’ met di follende ferbindings: Blou-boontjiis, fer geweerko'els.
Blou-bos, 'n wilde bossi.
Blou-euntji, 'n eetbare euntji.
Blou-kop, Blou-niir, Blou-tong, dire siiktes.
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Blus, w.w. in di sin fan Holl. ‘blussen,’ uitblus, fan daar gebluste en ongebluste
kalk, en fandaar oek denkelik di spreekwoord ‘syn blus is uit’ = hy is uitgeblus.
('n woord waarfan Mansveld gen aflyding kon kry ni).
Bly, as h.w. ferkort. fan Holl. ‘blyde,’ en as w.w. fan Holl. ‘blyven;’ oek in di
sin fan woon: ‘hy bly daar’ fer ‘hy woon daar.’ Ygenaardig is oek di spreekwys:
‘laat mar bly’ = ‘laat maar staan. Daarfan afgely, hoewel seldsaam gebruik
blyighyd fer ‘blyhyd.
Bo, b.w. diselfde as Holl. ‘boven,’ mar met ygenaardige aflydings, ferbindings
en spreekwoorde, soos: Bokant en Bokantse, teen'oer onderkant en onderkantse.
Boland, naby di Kaap, teen'oer Onderfeld, binnelands.
Bospit, teeno'er onderspit, by dolwe.
Bodeur, teeno'er onderdeur. Oek bo'enop, ens.
Bo-batji, teen'oer onderbatji.
N.B. Di spreekwoorde ‘dis bo syn té,’ of ‘bo syn biir’ beteken dat
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imand tefeul gedrink het. Ygenaardig is feral di spreekwoord: ‘Dis bo syn (of
myn, of jou) fuurmaakplek,’ denkelik afkomstig uit di slawetyd, toen di ‘drosters’
of weggeloopte slawe in di hoogste en ontoegankelikste berge en kranse hulle
schuilplekke had en waargeneem werd an hulle fuurtjiis wat hulle saans maak,
mar so hoog dat dit buiten beryk was.
Bobbejaan, Holl. baviaan, oek met ferbindings en spreekwoordelike
uitdrukkings, soos: Bobbejaan-blom of Bobbejaan-euntji, 'n eetbare euntji met 'n bloue blom,
wat in berge groei en deur di bobbejane uitgegrawe en ge'eet worde.
Bobbejaan-bout, 'n outyse soort fan geweer, so genoem om syn ranke kolf.
Bobbejaan-dans, 'n kindspulletji (oek Hasi-Dassi genoem), waarby an een 'n
stêrt fan papiir angesteek word, waarme hy so moet rond spring dat di ander dit
ni kan aftrek ni.
Bobbejaan-felskoen, 'n bol wat platte blare dra nes di sool van 'n felskoen.
Bobbejaan-oor, 'n soort bol, wat mar net een blad ge bo di grond, wat na di
oor fan 'n bobbejaan lyk, en waarfan 'n soort fan salf of plyster gemaak word
fer wonde en swere, feral teen roos.
Bobbejaan-spinnekop, 'n grote ruige spinnekop.
Bobbejaan-tou, 'n soort opklim wat in di berg in di bome oprank, di ranke
waarfan lange sterke toue form.
N.B. Dis natuurlik dat in 'n bergland waar so baing bobbejane is di spreekwoorde
ingefoer is, fan ‘bobejaantji fang’ by di geboorte fan 'n bawetji, en
‘bobbejaantji-fanger’ fer 'n froed-frou.
Boboti, gemaalde flees, met kerri-poeier klaar gemaak. Denkelik oek 'n woord
deur di Slamse koks ingefoer.
Bode, wat ferouderde, mar tog nog gebruikte byname fer 'n afsla'er of
fendumeester.
Boedel, selfde as Holl., ygenaardig is hiir di spreekwijs ‘boedel o'erge’ as imand
sig insolfent of bankrot ferklaar, en dit word oek o'erdragtelik gebruik fer fomeer.
Boeg, fan 'n perd, skouer; fandaar ‘boeglam gewerk, geloop,’ ens.
Boego, 'n bekende geneesmiddel, wat hiir in di berge groei en tamelik baing
uitgefoer word; dis feral goed fer siiktes fan di nire.
Boekpens, 'n dikke, uitstekende maag.
Boems! u.w. ‘Boems! daar fal hy in di water.’
Boer, as w.w. word oek in o'erdragtelike betekenis gebruik, soos ‘julle boer te
skerp an’ iits, in di sin fan ‘julle gebruik dit ni spaarsaam genoeg ni.’
Boer het hiir ni diselfde betekenis as in Holland en di meeste lande van Europa
ni. Onse Boere is wat hulle in Holland sou noem ‘Heereboer’ en in England 'n
‘gentleman farmer’ of ‘country squire.’ Fan di woord het ons 'n menigte
ferbindings, soos Boer-beskuit, Boer-hond, Boer-boontjies, Boer-kool,
Boer-tabak, Boer-seep, Boer-skool, (skoolmeester), Boer-meel, ens.
Boesel, Eng. ‘bushel,’ 'n derde fan 'n mud. Froeger werd algemeen 'n skepel
gebruik, 'n fiirde fan 'n mud.
Boesman, ferkorting fan Holl. Boschjesman.
Boet, Boeta, Boeti, gemeensame familinaam fer broer: fandaar denkelik oek
Boeta-bessi, 'n eetbare wilde bessi, di froegste fan alle somerfrugte.
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Boete-bossi, gewone naam fer di Xanthium spinosum, 'n soort bossi waarfan di
saad fassteek in di skape hulle wol en dus feul nadeel doen. Daarom het di
wetgewing 'n boete opgeleg fer elkeen wat dit ni uitroei op syn plaas ni. Alweer
'n bewys hoe handig 'n Afrikaner is om nuwe en gepaste name te ge.
Boetson, 'n geswel an di poot fan hoenders, oek gebruik fer 'n sere been fan
mense. Denkelik fan Fr. bouchon.
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Bof, Boffi, by wegkruipertji spulletji gebruik as di een di ander kan inloop en
aaraak. Fandaar nog 'n oue kinderlitji: ‘A be bof! Myn Meester is 'n Mof.’
Bog as s.n. word gebruik: (1) fan bossiis, ruigte, bisiis, ens. wat in krale en stalle
gegoi word om fé droog te laat slaap en mis te maak; (2) fan 'n onnutsige
persoon: ‘hy is net 'n bog’; oek in ferklynerende sin: ‘hy is mar 'n klyn boggi’;
en (3) fan alles wat sleg en onbruikbaar is: ‘dis alles pure bog’; oek bogtery.
Bog word oek as h.w. gebruik, soos ‘dis 'n bog pêrd, ploeg,’ ens.; in di sin word
dit oek bogterig ‘hoe kan jy jou met sulke bogterige goed ophou?’ - Dan kom
dit oek nog foor as n.w. soos ‘kom bog! jy is mal.’
Bok, gemeenslagtige naamwoord; di geslagte word ondersky deur Bokram en
Bokooi (Holl. geit) en Bokkapater ('n bok wat ‘gesny’ is). Di woord het 'n
menigte ferbindings: Bokbaard, baard an di ken, nes bokke dra.
Bokfeld, streke geskik fer bokke; ons het ‘Warme Bokfeld’ en ‘Koue Bokfeld,’
waarheen di fe winter of somer natoe trek na omstandighyd. Fandaar di
uitdrukking ‘Bokfeld toe gaan’ fer sterwe, waarfoor daar 'n menigte sulke
o'erdragtelike uitdrukkings is.
Bokha'el, growwe ha'el om bokke me te skiit.
Bokki of Boklam. Dis opmerkelik dat in di Boland algemeen gepraat word van
‘Boklammers’ netsoos fan ‘Skaaplammers,’ terwijl di ygenlike onderfeldse
feboere altyd praat fan ‘Skaaplammers’ en ‘Klyn Bokkiis,’ mar nooit fan
‘Boklammers’ ni. - Bokki word oek gebruik fer 'n ligte karretji: fan di Engelse
‘buggy.’
Bokkom, s.n. klyne fissiis wat so heel gedroog, in bossiis fasgemaak, ferkoop
en rou of effe warm gemaak ge'eet word
Bokmakiri, of Bokbokkiri, oek Jan Piedewiet genoem, 'n geelagtige fo'el; di
name is na di fluit fan di fo'el, wat di ygenaardighyd het dat di mannetji en di
wyfi 'n soort fan beurtsang het, soos hulle fluitend makaar antwoord gé.
Bokskyn of Bokskeen, 'n soort fan sterke broekgoed; fan di Eng. ‘buckskin,’
letterlik ‘bokfel.’
Bokspring, w.w. soos ‘di pêrd bokspring.’
N.B. Di name fan wilde bokke is net so baing as ons soorte wilde bokke in ons
land het, soos spring-, bles-, grys-, gems-, duiker-, klip - (oek klipspringer), rib(Holl. ree), bont-, rooi-, water-, witpens-, takhoorn-, bos-, ens. - Dan het di
kinders 'n spulletji ‘bok, bok, staan styf.’ - Mansveld vertel dat Bokooi skertsend
gebruik word fer 'n bokwa of togwa, en Bokspoor (oek Broesa) fer di duiwel;
mar dit moet heel plaselik wees, want ons het dit nooit gehoor ni.
Bokwa, 'n grote boere wa, met 'n foor- en agterbok.
Bol, nes Holl., mar ygenaardig hiir Bolletji, feral Mosbolletji, fer 'n soort fan
biskuit of gebak.
Boland (kyk op Bo), di term word algemeen gebruik fer di distrikte nabij di
Kaap, soos Stellenbos, Paarl en Malmesbury; Tulbagh, Ceres, Worcester,
Robertson en Piketberg leg tussen Boland en Onderfeld in en word, fan di een
of di ander kant goed beskoud, deur party tot di eerste en deur andere tot di
laaste gereken. Dit word oek nog korter genoem Bo'e en Onder, soos ‘ek gaan
Bo'en toe of Boland toe; of ek gaan Onder toe of Onderfeld toe.’ Dit lyk,
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opperflakkig beskoud, ferkeerd, want di Onderfeld leg hoger as di Boland. Mar
di benamings is denkelik daaruit ontstaan dat di Boland di eerste bewoon en di
Kaap di setel fan di regering was sodat dit heel natuurlik was om te praat fan
opgaan Kaap of Boland toe, feral fer mense wat so deurdring was fan Bybelse
denkbeelde en daar altyd
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gelees het fan opgaan na Jerusalem toe. - Fandaar oek di benamings Bolander
en Onderfelder.
Boldermakisi of Bollermakisi, 'n spulletji, om o'er di kop te slaan.
Bo-lig (Kyk Bo), 'n raam met ruite bo 'n deur.
Bont, nes Holl., ygenaardig di uitdrukking ‘rond en bont’ fer deurmakaar,
ongereeld, oek somar ‘bont,’ soos ‘bont praat.’
Bontbok, 'n soort wilde, bonte bok.
Bontrokki, naam fan 'n fo'eltji, om syn bonte fere.
Bonus, froeger oek genoem ‘strykgeld,’ 'n lokaas froeger by opfyling feral fan
plase of ander fasgoed gebruik, waarme party spekulasi gedrywe het om di
‘bonus’ te neem as hulle denk dat daar nog hoger sal gebiid worde (hoewel hulle
gen werkelike kopers was ni), waarby egter baing gefop geraak is deur an di
‘bonus te bly hang’ en dan opgeskeep te sit met so 'n plaas. Dis egter al so goed
as heeltemaal uit gebruik uit.
Boom: (1) 'n plant, (2) fan 'n fat, of bali, of emmer, ens. met di follende aflydings
en samestellings: Boomsingertji, oek singertji of singerbesi genoem, 'n soort fan boomkriki, wat
in di somer, feral op warme dage, freselik eentonig sing in bome en bosse.
Boomskraapsel, die onderste besinksel uit 'n bali of fat, wat as fan di boom
geskraap beskou word. (Mansveld sê, dis ‘di laaste en dikwils di beste,’ mar in
di sin het ons dit ni hoor gebruik ni).
Boomslang, 'n lange, dunne, fale slang, wat wonderlik rat en gou deur di
boomtakke syl nes 'n pyl, en di yertjiis en jong fo'eltjiis rowe uit di fo'elnessiis
uit. Di Mamba is 'n soort daarfan en freselik giftig; mar di gewone boomslang
is ook giftig.
Boomsteeks, 'n perd wat net so min as 'n boom wil bewege fan di plek af.
Boomstyf, fan liggaamsdele, wat net so min wil buige as 'n stywe boom.

Naskrif! Kritiik en Teen-Kritiik
Di Redaksi ferwys die follende briif na ons:
New Clare, Transvaal.
Juni 2, 1908.
Die Redakteur fan ‘Ons Taal.’
Weled Heer, - Ik het ingeteken fer julle Tydskrif, en fooruit betaal; nou
verbeel ik my ('n mens is mar so, nê?) ik het nou die reg om ‘oek 'n stuiwer
in die armbus te gooi.’ Ik het met grote belangstelling die stukkie fan
meneer du Toit, oêr die Taalskat gelees. Ik denk hy het 'n goeie werk
gedoen met daar die stukkie te schrywe, en ik hoop oek die follende stukke
oêr die onderwerp andagtig te bestudeer. Mnr. du Toit sal my wel nie
kwalik neem nie as ik 'n paar anmerkings maak; hy sal self wel weet dat
mense werk nooit volmaak is nie.
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‘Dreumes’ is folstrek nie dieselfde as die Afr. woord ‘Apeflooi of dooiklaas
ens. dit beteeken niks anders as.’ ‘Klyntjie.’ Ik kan nou nie uitfind nie of
hulle altemit in froeger jare 'n dooiklaas’ ‘Dreumes genoem het (ik het nie
boeke nie die oorlog het my gedaan gemaak. Ik het net 'n goeie Holl. Eng.
woordeboek, en daarin lees ik: Dreumes: shrimp, little fellow.’
Appellifies Meneer Mansvelt is reg, en Mnr du Toit is verkeerd waar hy
hom o'er Mnr. Mansvelt frolik maak. Ik is twaalf jaar in die land en het
altyd onder boere gewoon, en dis die eerste maal wat ik die woord
appellifies hoor. Ik het hulle altyd ‘appel der liefde’ hoor noem. My frou,
wat self 'n boer is (sy sê sy is 'n boer - ik sê boerin!) het altwee gehoor,
maar banja meer appel der liefde as appellifies.
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Die woorde wat u feronderstel fan die Malaaise taal afgelyd te wees, is
regtig almal uit daar die taal. Ik ferstaan die taal goed en kan dit dus sé julle het die Malaaise woorde ferkeerd gespelle, maar dit kom nie daar op
an nie. Byf. orang-lama en orang-basse ens.
Mnr. G.R. von Wielligh moet liewers nie perbeer nie om 'n baas-Hollander
te laat praat. Een Hollander gebruik nie die woord ‘ferbrouw’ nie. Ook
eet hy nie ‘paddaboutjiis’ nie. Hy moet fersigtig wees (ik meen Mnr. v.W.)
om ou stories wat hy gelees het toen hy 'n seun was in syn eié stukkies te
pas te breng - 'n mens wat plagiaat pleeg moet oppas dat die lappe wat hy
anlas mooi pas so dat die nate nie gesien word nie.
Uw Dnr. Dienaar.
H. DE Munnik.
Kritiik is mooi; kritiik is goed; kritiik ferlang en begeer ons, feral in so 'n
baanbrekende werk as ons onderneem het; hoe meer kritiik, hoe beter, as dit mar
kritiik is wat die saak beforder. Laat ons siin: Dreumes is folstrek nie dieselfde as die Afrik. woord ‘Apeflooi,’ ens. Gelukkig
fer ons en ongelukkig fer ons beoordelaar het ons juis uit di antekening fan Mnr.
Pannevis, self 'n Hollander, by wi ons dit kry: ‘Apekleuter (wat diselfde is as Apeflooi)
dreumes.’ Ons wil ons ni opwerp as kenners fan Hollans of Oud-Hollans ni; mar 'n
taalgeleerde as Mnr. Pannevis, wat haas alle Europese tale geken het, sal dit wel
beter weet.
Mar ons beoordelaar sê: ‘Dreumes beteken niks anders as Klyntji.’ Nou ons
Afrikaans beteken oek 'n klyntji, mar 'n klyntji in 'n besondere sin en betekenis, en
in hoefêr di Hollanse ‘dreumes’ diselfde beteken laat ons an grondige kenners fan
Hollans o'er. Reeds di eerste Engelse betekenis van ‘shrimp’ moes ons beoordelaar
getoon hê dat ‘dreumes’ ni niks anders beteken as ‘klyntji’ ni.
Ferder, ons beoordelaar sê: ‘Mansvelt is reg, dit moet Appeltjiis-der-liefde wees
en ni Appellifiis ni.’ En op grond waarfan? (1) Omdat hy as Hollander jare onder
boere gewoon het en di laaste ni gehoor het ni, (2) omdat syn frou, wat 'n boeredogter
is wel alby gehoor het, mar meer di eerste as di laaste! Elkeen siin dis bra swakke
gronde om daarop soos 'n juts uitspraak te doen. Di fraag is fereers: binne watter
beperkte kring en omgewing ons beoordelaar di 12 jare gewoon het; of daar wel in
di kring dikwils fan appellifiis sprake is; of hy wel so noukeurig elke Afrikaanse
woord onthou of opgeteken het, ens. Hy erken ten minste dat zyn frou, uit diselfde
omgewing, wel fan appellifiis gehoor het. Kyk, wat Hollans angaan wil ons ons ni
as regter opwerp ni; mar skrywer hiirfan is gebore Afrikaner; het molik meer as enige
Afrikaner syn land in lengte en breedte deurrys, en ni eenmaal ni, mar herhaaldelik;
en was met alle klasse fan syn nasi in anraking; en het bowediin al 30 jare lank 'n
bisondere studi gemaak fan ons taal, en hy kan eerlik ferklaar dat hy nog nooit 'n
Afrikaner hoor praat het fan ‘Appeltjiis der- Liefde’ ni. Di meeste word di frug
genoem ‘pampelmoesiis.’
Dit doen ons genoege dat ons beoordelaar erken dat ons aflyding fan Malaaise
woorde reg is. Mar waar hy ons spelling daarfan ferkeerd noem het ons juis di gesag
fan Mnr. Mansvelt an ons kant, wat op di woord Baar anteken: ‘ongeleerd, ongeoefend
(van menschen en trekdieren) een woord uit de dagen der O.I. Comp., toen de
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oud-gedienden oorlammen (orang-lami = oude personen) en de rekruten baren
(orang-barn = nieuwe personen) heetten.’
Boord, s.n. ferkort fan Holl. ‘boomgaard.’
Boorling, s.n. 'n ingeborene, meesal op 'n plaas.
Boornevol, fer Holl. ‘boordevol,’ d.i. fol tot an di boorde fan iits; oek somtijds
‘borenste-fol,’ tot o'erlopens toe. Hiir word oek gebruik
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‘stampfol’ fer goed wat ingeskud of ingestamp word, ‘propfol’ fer 'n bottel of
fat wat as dit fol is 'n prop op moet kom; ‘gelijkfol’ of ‘strijkfol’ fer 'n maat wat
met graan, ens. geful en dan gelijk afgestrijk word; oek o'erlopensfol,’ ‘o'eren-o'er-fol’ fer 'n ruime maat.
Bord, selfde as Holl. - ‘Bordji draai,’ 'n soort pantspulletji, waarby iemand 'n
blikbord wat op di grond gedraai word moet grijp foor dit fal, of anders moet
pant gé.
Borri, s.n., 'n soort fan spesery wat bij kos gebruik word, byfoorbeeld by
geel-rys, by pinangflees, by atjar, blatjang, ens. - ‘Borri’ word oek gebruik fer
'n draag-baar, met 2 handbome aan weerskante en 'n syl of sak in di middel, om
bog, ens. uit 'n land te dra; oek 'n sterker ‘borri’ om klippe en swaarder goed te
dra. - ‘Borri’ word oek gebruik as froue-naam, ferkorting fan Debora.
Bors, selfde as Holl. ‘borst,’ mar met follende anwendings: Borsi, fer Holl. ‘halfhemd’ of ‘voorhemd,’ soos mans dra.
Borslap en Borslappi, Holl. ‘slabbetje,’ wat fer kinders foorgeset word by eet.
Borstrok fer korset of keurslyf, in andere betekenis as Holl. ‘borstrok,’ wat hiir
meer ‘frok’ genoem word na di Eng. ‘frock.’
Bos, word gebruik: (1) fer 'n grote struik, soos suikerbos, tolbos, ens.; daarteen
word fer klyne struike altyd ‘bossiis’ gebruik; oek (2) fer 'n woud, soos 'n
‘populierbos,’ 'n ‘dennebos,’ ens. as dit wilde bome is word meesal gebruik
‘houtbos,’ daarfan ‘Houtbosberg.’ Hiirfan het ons di follende samestellings: Bosbok, een fan ons baing soorte wilde bokke.
Bosfark, 'n wildefark wat in bosagtige streke hou; teeno'er ‘flakfark,’ wat oek
wild is, mar in flaktes hou.
Boskruipertji, 'n soort fo'eltji wat onder di bossiis wegkruip.
Bosluis, meesal afkomstig uit bosfeld, mar oek soms uit ruige flye. Daarfan het
ons ferskillende soorte, di giftigste is di ‘bontpoot bosluis;’ en een soort
feroorsaak (follens di fedokters) 'n ernstige siikte onder beeste, fandaar genoem
‘bosluis-koors.’
Bossiekop, imand met ruwe ongekamde hare fan 'n mens gebruik, wat oek
genoem word ‘takhaar;’ oek 'n pêrd so mar uit di feld word genoem 'n ‘bossikop.’
Bossiis-stroop, stroop wat uit di blomme of bolle fan suikerbossiis (Kaapse
Proteas) geskud en dan gekook word.
Bossiis-té, ferskillende soorte té, wat fan wilde bossiis gemaak word, soos
heuning-té, ens.
Dan het ons nog di spreekwoorde: ‘bossiis toe gaan,’ seer gepas in 'n land waar
di frye natuur gebruik word om an di natuurlike behoeftes te foldoen. (Kyk
onder ‘A,’ waar ons nog fersuim het om di ygenaardige uitdrukking te gé ‘buiten
toe gaan,’ oek om syn behoeftes in di frye natuur te folbreng). - En dan een fan
di baing lelike spreekwoorde in ons taal fer imand bedrige, wat helaas, toon dat
di ondeug by ons folk glad ni onbekend is ni ‘imand om di bos loop’ of ‘om di
bos spring,’ denkelik fan wild betrek afkomstig (Kyk op ‘betrek’).
N.B. Mansveld ge ‘Boste’ as di meerfoud fan ‘bos’ en ‘bossi.’ Mar dit het hy
alweer mis. Di gewone meerfoud fan ‘bos’ is ‘bosse,’ en fan ‘bossi’ is ‘bossiis;’
‘boste’ word selde gebruik in sommige streke en is 'n afwyking ni di reel ni.
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Origens is syn opmerking juis omtrent di gebruik fan t in ‘frister’ fer frisser,
wat egter oek gebruik word; ‘grafte,’ ‘astrant,’ ‘stroop,’ ‘kamaste,’ ens.
Bosspinnekop, 'n grote swarte spinnekop, wat in bosse en bome 'n digte nes
maak.
Bottel is hiir di algemene naam fer Holl. ‘fles,’ terwyl ‘fles’ en ‘flessi,’ 'n
bisondere betekenis het (kyk daar). Daarfandaan: -
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Bottelbras, fan Eng. ‘bottle brush,’ wat di fatsoen fan 'n bottel-borsel (Holl.
‘kannenwasscher’) het.
Bottelstoor, fan Eng. ‘bottle store,’ 'n plek waar drank by di bottel ferkoop
word.
Botter, fer Holl., ‘boter;’ daarfan kom ‘botterkop’ fer 'n domoor, molik met di
bespotting dat in syn kop botter in plek fan harsens is.
Bottji, 'n spulletji, waarby di kuns is om imand di laaste anraking met 'n tik te
ge; oek kolekki genoem.
Boud, s.n. Holl. bil, fan 'n mens, oek di agter-kwart fan dire. Fandaar Braai-bout.
Bout, s.n., 'n grote yster na'el wat om fasgeklink of met 'n moer fasgedraai word
om 2 of meer dinge an makaar te hou.
N.B. Mansveld ferwar di 2, deur enkelfoud net te ge ‘Bout’ en daarop di
betekenis te ge fan ‘Boud,’ en fer meerfoud te ge ‘boude of boure.’ Di Afrikaner
is baing regelmatig met syn meerfoudforme: di meerfoud fan ‘Boud’ is ‘Boude’
en fan ‘Bout’ is ‘Boute;’ ‘Boure’ word heel selde gehoor in di laagste folkstaal.
- Oek het hy dit mis as hy sê dat di kleurlinge di ‘boutjiis’ (Holl. ‘billen’) fan
kinders ‘stêrtji’; ‘stertji’ of ‘stuitji,’ is di punt fan di ruggegraad, wat Darwin
noem di onontwikkelde o'erblijfsel fan 'n mens syn stert.
Bra, b.w., beteken erg: ‘dis mar bra klyn ‘jy kom bra laat,’ ens.
Braaf, h.w., beteken deugsaam: ‘di man is braaf; dis 'n brawe man.’ (Follens
di reel dat 'n h.w. foor 'n s.n. di sagte e kry en agter ni, soos ‘di perd is fluks;
dis 'n flukse perd’).
Braak, w.w. en h.w. 'n stuk land braak, of ombraak beteken dit omploege, ni
om te saai of plant ni, mar om dit frugbaar te maak deur dit 'n jaar te laat braak
lê, fandaar braakland. Dit kan nuwe grond wees wat fer di eerste maal
omgeploeg word of oek oue land om dit te laat ‘rus.’
N.B. Mansveld is hiir alweer mis as hy fertel dat ‘braak’ ni, nes in Holl.,
‘onbebouwd’ land beteken ni, mar net nuwe land wat fer di eerste maal ruw
omgeploeg word.
Brak, h.w. soutagtig, oek s.n. 'n ‘brak,’ ‘daar in di brak,’ dis 'n stuk soutagtige
feld. Daarfandaan. Brak-bos, s.n. 'n soort bossi wat op brakke plekke groei en goed is fer fe.
Brak-dak, s.n. 'n platte dak gemaak fan brakke grond, wat tamelik waterdig is.
Brak-laagte, 'n laagte wat soutagtig is.
Brak-pan, soos hiir baing is in sommige dele fan ons land.
Brak-slaai, 'n soutagtige plant, gebruik fer slaai.
Brand, w.w. en s.n., selfde betekenis as Hollans, met di follende ygenaardige
ferbindings: Brand-arm, regte arm, oek dood-arm.
Brand ma'er, baing ma'er.
Brand-merk, 'n merk wat op perde en beeste gebrand word, meesal di
foor-letters fan hulle baas syn naam, wat met 'n Brand-yster op di boud of nek
gebrand word.
Brand-siikte, 'n gefreesde huidsiikte fan dire, feral by bokke en skape erg. In
Suid Afrika is dit 'n brandende kwessi geworde, omdat di Wetgewings wette
gemaak het, om feboere te ferplig hulle fe wat brandsiikte het te ‘dip’ in
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uitgemesselde ‘dipbakke’ met ferskillende soorte, ‘dipstof,’ en oek hulle besmette
oue krale en legplekke te ontsmet met stoffe wat di luis dood maak, waardeur
di Brandsiikte ontstaan, follens di fédokters.
Brand-solder, 'n solder met bakstene of 'n dikke laag kly bedek, meesal by
huise met dakke fan strooi of riit, om di onderste ferdiping te befylig in gefal
fan brand, en wat tegelyk in ons warme land di huis onder koel hou.
Brand-suur, so suur dat dit brand in di keel.
Brand-sweer, oek brand-seer, ferswerings of uitslag ontstaan deur 'n brand in
di bloed, feral by kinders.
Brand-nekels, fan Holl. ‘brand-netels.’ 'n wilde plant, waarfan di fyne
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doringkiis by anraking 'n geweldige brand ferwek. Word soms gebruik om
‘bredi’ (kyk daar) fan te maak.
Brandewyn, te goed bekend om meer daarfan te sê, so oek Brandewyn stook.
Bredi, s.n. (is dit oek Malaais?), 'n soort ‘smoor-kos,’ gemaak fan ferskillende
soorte groente-blare, soos Boerboontjies-toppe, oek fan party wilde plante soos
brandnekels, duweltjiis dorings, ens., gesmoor met flees en uie. ‘Imand bredi
maak’ = ‘imand klyngeld maak’ = syn nitighyd openbaar ten toon stel, oek wel
‘imand takel.’
Breek, s.n., fan Eng. ‘Break,’ 'n remtoestel an 'n rytuig, feral an 'n wa, wat di
ouderwetse remskoen en remkettang ferfang.
Breek, w.w. selfde betekenis as Holl., oek s.n. ‘breek fan di dag,’ ‘dagbreek’ Holl. dageraad, morgeschemering. Oek as h.w. ‘dis 'n breek spul.’ Daarfandaan
Breekgoed, Holl. breekbare waren.
Breekwater, fan Eng. breakwater, Holl. ‘Zeebreker, haven-muur.’
Brekfis (kyk Agtuur), fan Eng. ‘breakfast.’ Dis opmerkelik dat di Afrikaner,
wat anders so knap is om handige benamings uit te denk fer alle daagse dinge,
so gebrekkig is in zijn benaming fer syn 3 maaltye, wat hy genoem het na di
tyd wanneer dit omtrent ge'eet worde, soos agtuur fer syn morgemaal, al eet hy
dit oek om 9 uur; middag of twaalfuur, al eet hy dit oek om 1 uur, en avondete,
wat 'n seer onbestemde benaming is.
Brinkskoring, 'n soort bruinagtige koring.
Broeis (Holl. ‘Broedsch’) fan pluimfe. Mansveld sê dit word onder kleurlinge
oek gebruik fer frouens wat befrug of swanger is; mar ons het dit nooit in di sin
hoor gebruik ni.
Broek, nes Holl., mar oek alweer met ferskillende ygenaardige ferbindings en
spreekwoorde, soos Broek-en-Batji, 'n soort fan wilde blom, waarin hulle 'n gelykenis met bedoelde
kledingstukke meen te siin, follens Mansveld. Ons het di naam egter ni gehoor
ni.
Broek-los-maak, 'n ferbloemde spreekwoord fer buikontlasting (Kyk A).
Broekmannetji, 'n sekere diirtji, wat syn huis fan strooitjiis maak en met hom
saam dra, sodat by beweging net syn voorlyf sigbaar is.
Broekskeur word spreekwoordelik gebruik: ‘dit het net broekskeur gegaan.’
fer imand wat 'n noue ontkoming gehad het; denkelik afkomstig fan imand wat
'n roofdier of gefaar in di woeste feld ontflug, mar met di flug syn broek skeur,
in di bossiis, feral in di wag-'n-bitji, of haakdoring bos, ens. Oek in di sin ‘dit
was net so hittetê of hy het in di slag gebly.’
Broek-skyt fer bang, en 'n Broekskyter fer 'n bangbroek of lafhart, word fer
onbeskof gereken.
Broer, Holl. ‘broeder,’ mar met ygenaardige gebruik, soos Oubroer in
fertrouelike sin, nes ou-maat (fer 'n ouere broer word meesal gebruik ouboet,
ouboeti, en fer jongere broers boeti of boeta). In folksferhale word byna altyd
gebruik broer Wolf en broer Jakhals. Dan het ons hier oek alweer di treurige
benaming fan Kulbroer.
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Brongras, s.n., 'n plant wat in water en nat plekke groei, Holl. ‘waterkers,’ en
'n sterke bittere smaak het nes sterkos (Holl. ‘sterkers’). Dit maak 'n lekkere
slaai en word gehou fer bloedsuiwerend; daar word oek bredi fan gemaak; en
dan word daar oek 'n stroop fan di sop daarfan gekook met suiker, of di sop
word so gemeng met heuning en gebruik teen hoes en fer tering. Dit word oek
Bronkors genoem.
N.B. Mansveld spelle dit Bromgras en Bromko(r)s, maak daar 2 aparte dinge
fan en fertel dat di Afrikaners di eerste sillabe brom uitspreek, omdat di woord
bron hier ni meer ferstaan word ni!
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Broodblaar, 'n grote blaar (kyk Kalariblaar) wat gebruik word om brood op
te sit as dit in di oond gestoot word om te bak.
Bruin, h.w. nes Holl., mar ygenaardig is hiir di benaming bruin-mense fer
kleurlinge. 'n Bruin-Kapél, oek Koper-Kapél (ferbastering fan ‘Cobra Capella’),
'n uiters giftige soort fan slang.
Brul, w.w. nes Holl. ‘brullen,’ oek as s.n. ‘di tiir gé net een brul,’ ens.
Daarfandaan Brul-fo'el, 'n soort fan ‘roerdomp’ (Holl.).
Brul-padda, 'n grote padda, wat 'n akelige brullende geluid maak saans, in di
binnelande.
Bry, w.w., in 3 betekenisse: (1) Bry met brynaalde en katoen; (2) word dit bry
genoem as iemand syn r ni goed kan uitspreek ni; en (3) felle, rime, ens. bry,
felle deur dit met di foet te trap en met die hande te frywe, en rime deur 'n tros
rou rime an 'n boomtak fas te maak, 'n wiil, ambyl of sware klip daaran te hang
en dan met 'n stok dit herhaaldelik op te draai en weer te laat losdraai. Fandaar
word fan imand wat goed leer werk het gesê: ‘Hy is 'n gebryde kerel.’ Let oek
op di ferskil tussen roue en gebryde rime.
Buffel, s.n. 'n soort wilde bees, daarfandaan het ons Buffelboontjiis, 'n soort
gras; buffelgras, buffeldoring, ens. Opmerkelik is di waarneming fan ons
foortrekkers en jagters dat di giftige tsetse-fliig gewoonlik gekry word same
met di buffels en hulle waarneming, dat di fliig syn yers lê en dit uitbroei in di
mis fan di buffels.
Buik, s.n. nes Holl., mar met baing ygenaardige ferbindings, soos Buik-en-leer-wa, kyk ‘Beskot-wa.’
Buik-fol, b.w. ‘Ek is glad buik-fol fer hom,’ fér: ek het genoeg fan hom.
Buik-gord, an 'n saal en tuig fan perde; fan mense word gebruik gord-band,
Holl. ‘gordel.’
Buikplank, fan 'n rytuig.
Buikpyn, buikseer, fer pyn in di maag. Di Afrikaner sê: ‘myn buik is ‘onderste
bo,’ is ‘deur makaar,’ of ‘and' werk’ as hy buikloop het.
Buite, h.w. en b.w., betekenis nes Holl. ‘buiten,’ mar alweer met heel wat
ygenaardige toepassings, soos Buite-gaan, w.w. word oek gebruik as imand moet opsy gaan fer buikontlasting.
(Kyk A).
Buitegebou, Buitekamer, fer 'n gebou of kamer buite di woonhuis.
Buitekant word oek as foorsetsel gebruik, soos ‘buitekant di dorp,’ ens.
Buiteplaas, oek eenfoudig plaas, of oek boerplaas fer Holl. ‘boerenhofstede.’
Bul, fer Holl. ‘stier.’ - Mansveld syn leerlinge het hom oek fertel fan ‘Bulosse’
en ‘Ramhammels’; mar in algemeen gebruik is di woorde seker ni.
Bulsak, 'n fere-bed, in onderskyding fan matras wat geful is met strooi of hare.
Mansveld sê: ‘Bulsak, bultsak, stroosak of matras.’ Wat 'n ferwarring!
Bult, s.n.: (1) 'n uitgedrukte knop, soos 'n bult in 'n blik beker, 'n bult in 'n
swart-kyl, ens.; (2) 'n geswel by mens of diir by kneusing of uitslag, soos ‘hy
is fol bulte, oek jeukbulte’ of ‘dis 'n bult (of knop) waar hy hom gestamp het,’
ens.; (3) 'n klyne hoogte of heuwel word genoem 'n bult of bultji. -
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Dis ferwonderlik hoe handig di Afrikaner uit di Germaanse of oue Duitse
Taalskat 'n rykdom fan woorde en uitdrukkings gesme het fer di ferskillende
gedagtes fan hoogte en laagte, wat hy nodig had fer syn bergachtige land en
wat hy uit di Hollandse taal ni kon haal ni, omdat di Hollander in syn flakke
land gen gebruik had fer di woorde ni. So het ons fer di gedagte fan 'n
ferhewenhyd di follende benamings, wat elkeen 'n aparte gedagte uitdruk wat
ons by elke woord in syn orde nader ferklaar: bult en bultji, knop en knoppi,
heuwel en heuweltji, hoogte en hoogtetji, berg en bergi, rant en rantji, krans en
kransi, nek en nekki,
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maanhaar en maanhaartji, kop en koppi, ens.; en fer 'n laagte het ons net so'n
rykdom fan uitdrukkings, soos: flakte en flakki, laagte en laagtetji, holte en
holtetji, duik en duiki, moot en mootji, kloof en kloofi, kom en kommetji, ens.
Dan het byna elkeen fan di benamings nog ander bepalings, soos rant word nog
ondersky in bosrant, kliprant, gatsrant, witwatersrant, ens.; laagte word nader
bepaal as braklaagte, turflaagte, langlaagte, ens. In di ferband ferdiin oek
fermelding di ygenaardige benaming fan afdraand of opdraand.
Burg, 'n gesnyde beer-fark. (Fergelyk kapaterbok, reunperd).
By, ygenaardig is hier di gebruik: imand by-kom of by-loop, soos: ‘Ek sal jou
by kom!’ ‘Hy loop hom by en gé hom 'n gedugte pak sla.’ - Oek ‘hy is by di
huis’ fer tehuis of thuis.
By, s.n. nes Holl., daarfandaan Byfanger word genoem 'n fo'el wat bye fang en opeet, hoewel daar meer soorte
fo'els is wat dit doen en oek 'n soort rowerby, wat baing di mak bye ferniil.
Bymot of Motby, 'n mot wat di heuning fan bye uitsuig. Di algemene folksgeloof
meen dat dit freselik giftig is, hoewel geheel ongegrond.
Oek het ons ferskillende andere samestellings, soos heuning-by, perde-by (Holl.
wesp), bromby, ens.
Bywerk, s.n. 'n soort pikstof wat bye maak om hulle neste dig te maak.
By, foorsetsel, mar met ygenaardige samestellings en ferbindings, soos. Bykom (oek byloop) het 3 aparte betekenisse: (1) o'ergankelik: imand ‘bykom,’
byf.: ‘Wag mar, ek sal jou bykom!’ - ‘Hy loop hom by en ge hom 'n gedugte
pak sla.’ - (2) Ono'ergankelik: self bykom, byf. fan imand wat in 'n floute was
of bewusteloos word gesé: ‘Hy kom weer by.’ En (3) in di Holl. sin fan
‘bereiken,’ byf. ‘ek kan dit ni bykom ni; dis te hoog.’
‘By di huis’, gebruik ons fer Holl. ‘tehuis,’ hoewel ons oek soms sê ‘thuis.’
By-myn-siks! Holl. ‘op myn woord’! Eng. ‘upon my word.’
[By, s.n., nes Holl., met ygenaardige anwending:
Byfanger, 'n soort fo'el, wat bye fang.
Bywerk, di swarte klewerige stof wat di bye gebruik om hulle neste dig te
maak.]
Byt, s.n. fer Holl. ‘beet,’ bef. 'n slangbyt.

C
Di C gebruik di Afrikaner ni (behalwe waar hy dit wil behou in ygename of freemde
woorde). In sommige woorde word dit ferfang deur K, soos Kandidaat, Kongres,
ens.; in andere deur S, soos Seder, Sement, Seremoni, ens.

D
Di letter d het mar omtrent diselfde klank as in Holl. en Eng.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

Daai, mees in kindertaal, anders danki, fer Holl. ‘dank u.’
Daar ferfang by ons meesal di Holl. ‘er’, wat by ons nooit foorkom ni, mar
feral ygenaardig is di ferbindings Daardi teeno'er hiirdi. Daar ons foorsetsel di is, gebruik ons dit wel fer anwysend
foornaamwoord oek, mar dan altyd met di klemtoon daarop ‘dis di man’. Mar
dit was blykbaar fer di Afrikaner ni duidelik genoeg ni, daarom het hy di
anskouelike uitdrukking ingefoer fan hiirdi en daardi fer di Holl. ‘deze’ en
‘gene’; en waarlik ons het daarby ni ferloor ni!
Daarom: (1) fer Holl. ‘om die reden’, soos ‘daarom moet jy dit juis doen’; (2)
fer ‘evenwel, toch,’ soos ‘hy weet hy mag dit ni doen ni, en hy doen dit daarom.’
Daarsonder, fer Holl. ‘zonder dat.’
Dag, nes Holl., mar op te merk is - Dag, ferkorting fan ‘goeie dag’ by groet.
En ferder di, spreekwoorde ‘Fan di
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dag af,’ fer, fan ouds af; ‘dou foor dag’ foor dagbreek, Holl. ‘voor dag en dauw’;
‘een fan di dage,’ fer eersdaags, binne kort.
Dagga, 'n plant waarfan ons 2 soorte het: (1) makke dagga, wat in tuine groei
en wat di Hottentots en Boesmans rook en wat 'n bedwelmende uitwerking het,
met 'n hoes daarby; di Kaffers neem di gewoonte nou oek al meer o'er. Di ware
maniir fan rook is ni uit 'n pyp nes tabak ni, mar di dagga word onder di grond
begrawe en an brand gemaak met 'n kool fuur en dan gerook met riitjiis na di
ferskillende kante, daarby word nog water in di mond geneem, ens. Dis 'n hele
omslagtige affêre. - (2) Wilde Dagga, 'n bossi met rooie blommetjiis, wat in di
klowe fan berge groei. Dit word gehou fer di beste bloedsuiwering wat daar
bekend is fer mens en diir. Jammer dat dit nog ni as medisyne geprepareer, in
di regte sterkte en mate, te kry is ni. Dis seker doeltreffender as Sarsaparella of
enige nog bekende bloedsuiwerende middel.
N.B. Mnr Mansvelt skiit 2 bokke in 1 skoot op di woord, deur te fertel: ‘Dagga,
een wilde plant, die de inboorlingen in 't Onderland als tabak bezigen’; want
(1) daar is 2 ferskillende soorte fan Dagga en (2) dis juis di makke soort wat
gebruik word om te rook.
Dak, enige dak fan 'n huis, strooi-dak, riit-dak, yster-dak, ly-dak, ens., hoewel
tog meer bepaald 'n strooi-dak, soos in Dakbrekertji, 'n fo'eltji wat graag onder di foet fan di dak nessi maak, en dan
wel fan di dekstrooi uittrek.
Daler, meesal Riksdaler, 'n oue Kaaps-Hollanse munt, di Holl. Daalder of
Ryksdaalder. Onder di Oosïndise Maatskappy en Holl. Regering en selfs nog
'n tyd na di Eng. o'ername was di gangbare munt hiir Riksdaalders en Guldens.
Mar dis opmerkelik hoe di nominale waarde fan di Hollanse munte hiir ferminder
is. 'n Gulde is in Holland 1/8, en hiir was dit mar 6d., dus net een-derde fan di
waarde. En 'n Riksdaalder is in Holland 4/2, en hiir was dit mar 1/6 wêrd. Dan
had 'n skelling di waarde fan 30 cent of 1/0., en hiir was di waarde mar 2 1/4d.
Ygennaardig was hiir di gebruik fan Fiir-Skelling as 'n maatwaarde fan 9d, wat
follens Holl. waarde 4/. moes wees. Dan had ons hiir nog 'n Kwartji, dis 'n kwart
fan 'n Riksdaler en di helfte fan 4- skelling, dus 4 1/2d. wêrd. Dan had ons hiir
nog 'n Duwweltji of oulap, in Holland 10 cents sowat 2d., hiir 1d., en 'n stuiwer,
in Holland 5 cent, sowat 1d. En dan di klynste 'n oortji, in Holland 1/2d, hiir
1/4d wêrd. Di ferskil in di geldelike betekenis tussen di Kaapse en Hollanse
gelyknamige uitdrukkings kom daarfandaan, dat di Engelse Regering
herhaaldelik di waarde fan di papiirgeld, wat hiir in omloop was, en di oue Holl.
munte ferfang had, ferminder het. Dis oek een fan di griwe wat megewerk het
tot di grote Trek.
Dalk of Dalkiis het 2 betekenisse: (1)fer altemit, Holl. misschien; (2) netnou,
Holl. straks; in di sin fan gou, mar sonder faste tydsbepaling.
Dam het by ons ni di beperkte betekenis soos in Hollans ni. Wat hulle ‘dam’
noem is by ons ‘damwal,’ want ons ferstaan deur ‘dam’ oek di ingedamde of
uitgegrawe water. Di woord het heeltemaal 'n historise betekenis en waarde, in
ons land met grote droge streke en 'n geringe en onsekere reenfal, soos feral
blyk uit di name fan plase. By di eerste bewoning fan distrikte het di intrekkers
hulle gefestig en plase angelê by natuurlike waters. Fandaar dat di name fan di
oudste plase in di binnelande meesal ferbinde is met fontyn (Mooifontyn,
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sterkfontyn ens.), fly (Gansfly, Eendefly, Perdefly ens.) pan (Rooipan,
Drihoekspan, ens.), kuil (Eendekuil, Swemkuil, ens.), om ni eens te praat fan
plaasname ferbinde
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an spruite, rifire, ens. ni. Later toen di mense en plase, fermeerder en di reenval
ferminder, moes hulle damme maak op di droge plase, feral fer di fé. So het
toen di name ontstaan, soos Rooidam, Snymansdam, Kaffersdam, ens. Mar met
di langdurige droogtes gé di damme op, en moes di boere toen putte grawe; ons
is nog in di ontwikkeling hiirfan, en di meeste plase had al name foor di
putgrawery begin het; daarom het ons ni so feul name met ‘put’ ni, soos
Greefsput, Pérdeput, Boesmanput, ens. Omdat damme so 'n grote betekenis het
fer ons land, het ons oek enige woorde hiir gefabriseer met ygenaardige
betekenisse soos 'n dam uitstraat, di wal met klippe uitlê; an 'n dam 'n toeloop
en 'n uitloop gé, oek 'n toeloopfoor. Dan het ons di samegestelde woorde, soos,
'n Dammaker, een wat rondgaan om damme te maak op boerplase; 'n Damskraper
om di losgeploegde grond op di bodem fan di dam uit te skraap of uit te sleep
met 'n span osse.
Dam word oek gebruik as werkwoord byf. 'n trop skape dam, as hulle ni stryk
wil uitloop ni, of hulle maal as hulle in di ront draai; stof, lug, rook, ens. dam
oek as daar gen frye deurtog of trek is ni.
Damra, een fan ons inboorlinge stamme, fandaar Damraland, Damrabees ('n
wat klyne bees, met hoge skof en lange horings), ens.
Dan en wan word somtyds gebruik fer ‘nou en dan,’ dis afkomstig fan Duits,
en een fan di wynige spore fan Duits in ons taal. Kyk op werskaf en gewerskaf,
stewel ens. Suid Afrika is gedeeltelik deur Noord-Duitsers befolk geworde,
fandaar di wynige Duitse woorde in ons folkstaal. Dit toon nog di vele Duitse
fanne, soos Haupt, Laubscher, ens. Sommige fanne wat nou in Hollanse form
geskrywe word was oek oorspronkelik Duits. So is byf. ni al di Louws fan Holl.
afkoms ni. Sommige fan hulle is fan Duitse afkoms en hulle fan was froeger
Lowe.
Daneboom, kyk op Denneboom.
Danie, Daantji, ferklynwoordtji fan ‘Daniel.’
Danig, erg, in o'erdrewe sin. byf. ‘al te danig’ lank of kort, mooi of lelik, ens.
Das, Dassi, 'n klyne diir, so groot as 'n hasi mar wat in skeure fan klippe en
kranse woon. Fandaar Dassipis, di opgedroogde pis fan dassiis, wat as medisyne
gebruik word fer opwekking fan di baarmoeder (nes eastoreum), ens.
Dat, word as foornaamwoord ni gebruik in Afrikaans ni (fergelyk dit); as
foegwoord word dit dikwils weggelaat waar dit in Hollans gebruik word, soos
‘Jy denk ek maak mar spulletjiis, nê?’ - Holl.: gy denkt dat ik slechts scherts,
niet waar?’
Dawi, ferklynw. fan Dawid.
De, n.w. bef. by iits angè: ‘dé, hiir is dit.’
Dedelik, byw. fer Holl. ‘degelik.’
Deetji, oek Dori, ferklyw. fan Dorothea (wat ‘Godsgeskenk’ beteken).
Demmetjiis, fan Eng. ‘damages,’ skadefergoeding, feral in geregtelike sin, deur
'n Geregshof befeel; omdat ons regspleging so eensydig Engels was is enkele
regsterme in ons taal opgeneem, soos Juts, Suprime Kourt, Kourt hou, warrent,
ens.
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Dendi, oek Dendiis (of Denniis), fan Eng. ‘Dandy,’ imand wat na di mode
angetrek is, oek 'n spogter, of windmaker, wat trots is op syn mooie klere: ‘hy
is 'n dennise kêrel.’
Derde-Mannetji, 'n soort spulletji, waarby di speulers 2-2 staan en 'n derde by
plaasferwisseling sig byfoeg, wanneer een fan di 2 moet pad gé.
Derm, meerf. Derms, fer Holl. ‘Darm - darmen.’
Desember-peer, ons froegste soort peer, wat al froeg in Desember ryp word.
Daarop folg di Froege Suiker-peertjiis.
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Desk, uit Eng. o'ergeneem fer skooltafel skryftafel, of lessenaar.
Deur, Holl. ‘door.’ het heel wat ygenaardige ferbindings by ons, soos. Deurdrif, s.n. 'n strook grond wat deur 'n plaas of tussen plase deur loop om fe
deur te ja, 'n Trekpad.
Deurloop, w.w.: (1) 'n nalesing hou, befoorbeeld ‘wingerd deurloop,’ om di
druiwe wat agtergebly het by pars af te sny; (2) 'n pak slage kry: ‘jy sal moet
deurloop;’ oek imand ‘laat deurloop’ of laat ‘ferby kom.’
Deurmaak, w.w.: (1) iits in 2 deel: ‘jy moet dit middel deurmaak;’ (2)
onderfinding opdoen: ‘hy het al wat deurgemaak in syn lewe.’
Deurmakaar, h.w.: (1) ferward: ‘di hele spul is deurmakaar;’ (2) ylhoofdig,
kranksinnig; fandaar deurmakaarhyd, s.n. in alby betekenisse,
Deurmakaarspul, s.n. Holl. warreboel.
Deurslag, s.n.: (1) 'n gereedskap om gate deur iits te slaan;’ (2) grond wat
deurgeweek is fan water, sodat jy insak as jy daardeur loop of ry. In di laaste
sin oek Deurslagtig as h.w.
'n Deurtrekker, 'n stukki fel wat 'n Kaffer tussen syn bene deurtrek om syn
skaamdele te bedek.
Deus, anw. foorn., net mar gebruik in di uitdrukkings ‘fan deuse week - maand
- jaar. Daarfandaan oek Deuskant, f.s. en byw., teen o'erkant: ‘Deuskant of
o'erkant di rifiir,’ ens., so oek as anw. f.n. ‘deuskant syne, ni anderkant syne
ni,’ kyk oek ‘hiirdi’ en ‘daardi,’ fer Holl. ‘deze en gene,’ wat ons nooit gebruik
ni.
Di, lidw., oek as anw. foorn., mar dan met di klemtoon: ‘dis di man,’ of oek
met herhaling: ‘dis di man di;’ of met ferbindings, soos ‘hiirdi,’ teeno'er ‘daardi’
fergelyk ‘deuskant syne’ teeno'er ‘o'erkant syne.’ - Daarfandaan het ons oek
‘diselfde’ en ‘dilandse,’ di laaste as h.w., soos ‘dis dilandse frugte,’ ens.
Hiirop begaan Mnr. Mansvelt 'n boel onbegrypelike flaters. Fereers maak hy
onderskijd tussen Di as lidwoord en ‘die’ as anw. fn. w., wat geheel willekeurig
is. Dan fertel hy dat ‘di’ oek staan fer Holl. onsydig ‘dat,’ b.f. ‘die weet ik toch
ni,’ waar elke Afrikaner seg: ‘dit weet ek tog ni’. En dan fertel hy nog, dat Afr.
gen ferbuigings ken ni, behalwe my fan ik, haar fan sy, ens. Ferbeel jou ‘my’
is 'n ferbuiging, fan ‘ik’ en ‘haar’ fan ‘sy’! Dis 'n wonderlike ferbuiging, nè? Yndelik maak hy syn lesers nog wys dat di hoedanighydswoorde by ons altyd
'n e kry selfs in onsydig, b.f. ‘dis 'n mooie perd’; mar hy het seker nog nooit
gehoor dat ons se ‘di perd is mooi’ ni, sonder di e. En dis by ons 'n faste reel,
dat di h.w. foor di s.n. altyd di e kry, mar agteran ni. Di reel kon hy al in ‘Di
Eerste Beginsels fan di Afrikaanse Taal’ kry.
Dig-an, diselfde as digteby, fer Holl. ‘dichtby gelegen’, soos ‘Soutrifiir is dig-an
of digteby di Kaap’.
Diir, nes Holl. ‘dier’, fandaar ‘dirasi’, ‘gediirte’, ‘ongediirte,’ ens. Dirasi in
slegte sin, Holl. ‘helleveeg’.
Diirbaar, fer Holl. ‘kostbaar, kostelik’, ens., soos ‘dis 'n diirbare man - 'n diirbare
preek’, ens.
Dik, h.w., ygenaardig in ‘dik fan di lag’, ‘dik ge'eet’, oek somar ‘dik’.
Diner of Diidder, fer Holl. ‘agent van politie.’ Daarfoor word oek gebruik
‘polis’, fan Eng. ‘police’.
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Ding, s.n. oek fan mense gebruik ‘di arme ding’, ‘di ou ding’, ens.
Dinges word gebruik om 'n onsekere persoon of ding an te dui.
Dinner, s.n. en w.w., fan Eng., fer Holl. ‘middagmaal’, kyk op ‘Brekfis.’
Dip, s.n. en w.w., oek ‘Dipgat’ en ‘Dipbak’, 'n uitgemesselde gat om skape in
te was of te dip fer brandsiikte. Fan Eng.
Dis, ferkorte sametrekking in spreektaal fan ‘dit is’.
Disnis, h.w. gedaan, flou. Di ‘disnispaal’ op di resibaan is 'n ygenaardige maniir
om uit te druk dat dit mar di ‘winpaal’ is fer een, ni di ‘ferloorpaal’ fer al di
ander.
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Dispens, oek ferkort ‘spens,’ Holl. ‘provisiekamer,’ gewoonlik met rakke om
tafelgoed, gaarkos, ens. in weg te pak.
Dit gebruik ons oek waar Holl. di foornaamw. ‘het’ of de anw. foornaamw.
‘dat’ of oek ‘dit’ (sonder s.n.) het, soos ‘dit reen’, Holl. ‘het regent’; ‘dis waar’,
Holl. ‘'t is waar’; ‘glo jy dit?’ Holl. ‘geloof gy dat’ ens.
Doe-Doe, w.w. kinderwoord fer slaap; baing gebruik fer 'n wigeliidji, soos
‘Doe-doe, doe-doe, kindji.’
Doef-doef, klanknabootsing fan 'n stoommasiin.
Doem-doempi, 'n soort besi, so genoem na di geluid wat hy maak.
Doepa, di wirook wat di Slamse brand by hulle Godsdiins en kalifa-speul.
Dof, by ferbuiging ‘dowwe,’ soos ‘'n dowwe padji,’ ens. fer 'n padji wat min
geloop word en dus amper onkenbaar is.
Dogter, selfde as Holl., mar ons se oek ‘mysi’ en ‘mysi kind’, so oek ‘jongetji’
en ‘jongetjiiskind:’ Oek as ferklynwoordji ‘dogtertji’.
N.B. Mansveld sê ‘Dochter betekent (in Afrikaans) ook dokter, vooral onder
kleurlingen!’ Waar sou hy dit opgedoen het!?
Dokkiis, s.n. by albaster-speul, di straf wat di wat ferloor fan di wat win ontfang,
dat hulle hom met di albasters op syn kneukels skiit.
Dokter, nes Holl., daarfandaan Dokteres fer Holl. ‘vroedvrouw,’ oek 'n frou wat baing huismiddels weet.
Doktersboek fer 'n boek o'er geneeskunde.
Dokterskar 'n ligte kapkar fer 2 persone.
Dolleeg, h.w. en byw., heeltemal leeg.
Dolos, s.n., dolos-goi, w.w. Dit word fernamelik gebruik fan
Kaffer-tower-dokters, wat 'n klomp beentjiis, soms oek houtjiis, ens, gebruik
om me te waarse, of te tower, soos party dit noem. As jy so 'n dolos-goier 'n
fraag doen (natuurlik teen 'n klyne betaling), dan neem hy eers di klomp dolosse
in syn dubbele hand, skud hulle deurmakaar, terwyl hy iits ('n soort fan
beswering?) brom. Daarna goi hy di dolosse, dat hulle ope fal op di grond en
na di stand en posisi waarin hulle lê lees en sê hy dan di antwoord op di fraag.
Di aflyding fan di woord is enigsins onduidelik. Denkelik is dit 'n sametrekking
fan ‘dobbel-osse’ of ‘dobbel-hose’. Di eerste lid fan di woord dui dan an dat di
spel oorspronkelik oek gebruik werd om me te dobbel. Di twede lid kan
afkomstig wees fan di gewoonte fan kinders om 'n party uitgesoekte beentjiis,
klippiis, boontjiis, ens. by pare agter makaar in te span en dit dan te noem hulle
‘span osse.’ So sou dan di ‘dolosse’ di span ‘dobbel-osse’ wees, wat di
towerdokter inspan om me te waarsê. Mar waarskynliker is dit oorspronkelik
gewees ‘dobbel-hose,’ omdat di ‘hoosbeentji’ fan skape of bokke fernamelik
daartoe gebruik werd, 'n beentji wat kinders feral feul gebruik om me te speul,
feral om in te span as hulle span osse (dus ‘dobbel-hose).’
Dis wel di moeite werd om te siin wat Mnr. Mansveld hiirfan maak, waarom
ons dit in syn geheel gé: ‘DOLLOS of DOLLOSSI, bikkel, schapekootje, tot
een soortgelyk spel als de bikkel in Holland gebruikt. Afleiding? Men noemt 't
ook klipsalade, telati, klip-op-hand of moertjien-kinders.’ Dus: (1) fan di aflyding
weet hy niks; (2) hy weet niks dat di woord in ferband staan met di Kaffer
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dolosgoiers ni; en (3) hy ferwar dit met ons ‘klipspeul’ of ‘klip-telade,’ wat feral
ons mysikinders froeger baing gespeul het, en dan noem hy dit nogal klipsalade!
Dolwe, w.w. grond 2 of 3 spit diip omwerk om wingerd of bome op te plant;
staan dus teeno'er ploeg en spit; daarfan het ons di follende samestellings: Dolffoor, s.n. die ope foor waaruit di grond telkens in di forige gegoi word.
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Dolfland, (oek samegetrek tot Dolland), s.n. fer omgedolfde grond.
Dolflploeg, s.n. 'n ploeg om di ondergrond diip los te maak, nadat di bofoor
reeds omgegoi is.
Dom, h.w., het by ons diselfde betekenis as in Hollans, mar ons het daaruit di
follende samestelling: Dom-astrant, h.w., fer brutaal, frypostig. Mansvelt meen dat astrant afkomstig
is fan Frans assurant.
Domine, s.n., werd hiir froeger altyd gebruik fer di (froeger in gebruik) foorleser
en foorsinger in di kerk. Nou dit afgeskaf is, kom dit almeer in gebruik om nes,
in Holland, di predikant ‘Dominé’ te noem, hoewel di benaming ‘Meneer’ nog
meer in gebruik is.
Donder, s.n., het bij ons mar diselfde betekenis as in Hollans; mar word uit
ontsag min gebruik, deur sommige selfs fer 'n onbetamelike floekwoord gehou.
Meer in gebruik is daarfoor ‘Swareweer’; mar di woord is bewaard in di follende
ferbindings: Donderbui, Donderweer, Donderwolk, ens.
Donderpadda, s.n., 'n padda wat sig opblaas, fandaar word dit oek o'erdragtelik
gebruik fer 'n dikke of opgeblaaste mens: hy of sy is 'n egte of ware
Donderpadda.
Dons, s.n., is oek mar diselfde as in Hollans, meerfoud donse en f.w. donsiis.
Daarfan is afkomstig: Donsha'el, s.n., di fynste soort geweerha'el.
Dood, di grondgedagte is diselfde as in Hollans, tog kom dit by ons foor in
ygenaardige ferbindings en betekenisse, soos: Dood, h.w., oek in di sin fan di Holl. uitgeblust, uitgewist, byf. ‘di fuur, di kêrs,
di letters is dood.’
Dood, w.w., fer Holl. ‘sterven,’ byf. ‘di fé dood,’ ‘hy is of het gedood,’ fer
gesterwe. Mar is di platste volkstaal.
Dood, s.n., byf. ‘hy het by di dood omgedraai.’
Dan het ons di follende samestellings: mors-dood, fer heeltemal dood; doodstil,
fer folkome stil; dood-blaas en doodmaak fan 'n kêrs of lamp; dood-fe en
doodkrap fan iits wat geskrywe is, ens.
Doodryp, h.w. fer folkome ryp.
Dan nog di spreekwoorde: ‘imand dood-sit’ oek wel ‘droog-sit,’ en daarfan ‘hy
het hom doodgesit,’ in di sin fan imand syn kans afneem; so oek doodspring.
Oek ‘foor dooimansdeur kom,’ fer imand ni tuis kry ni. Somtyds, hoewel
seldsaam, hoor ons oek fer re'enagtige weer sê dooimansweer.
Doof, Dowe, oek Dowwe, h.w. het by ons, behalwe di gewone Holl. betekenis
ook nog di follende afgelyde menings: 'n dowe amandel of pit of saad is wat ni
tot ontwikkeling gekom het ni: ‘di pit is doof.’ In di sin word oek gebruik ‘'n
dowwe patji,’ fer 'n pad wat amper ni sigbaar is ni.
N.B. Daar is egter soms oek 'n ferskil fan betekenis by di ferskillende spelling,
byf. dowighyd staan fer Holl. ‘doofheid,’ terwyl dowwigheid 'n dofhyd fan
liggamelike gefoel andui.
Dooierig, h.w., fer lusteloos, lewensloos, ens.
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Dop, s.n., het behalwe di betekenis in Holl. nog by ons di betekenis fan 'n maat
waarin di folk wyn kry, omdat dit oorspronkelik gemaak werd fan 'n kalbasdop,
wat op di maat afgesaag werd, hoewel dit nou oek gebruik word fer 'n beeshoring
of enige iits waaruit di folk hulle rasoen wyn kry; en dus oek fer di hoefeelhyd
wyn self: ‘'n dop wyn.’ Hiirfan is nog afgely Dop-brandewyn, s.n., brandewyn fan druiwedoppe gestook.
Dop-hou, w.w., imand bespide, afkyk, afloer.
Doppiis, s.n., fan 'n geweer. Fandaar doppiis-geweer in teenstelling tot di outyse
pan-geweers.
N.B. Mansvelt gé fer Dop: ‘Wynglas, sig. blikken beker,’ di een so
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ferkeerd as di ander; want 'n dop is juis gen glas of beker ni.
Dopper, s.n., is 'n soort fan skeldnaam an di (afgeskye) Gereformeerde gegé;
mar word oek gebruik fer enige persoon wat ouderwets is in kleding en manire.
Di oorsprong en aflyding fan di woord is onseker. Sommige ly dit af uit di
maniir waarop di mense hulle hare sny en dra, namelik afgekam en afgeknip
op di foorhoof, net of 'n dop op di hoof geplaas en onder di rand di hare afgesny
is. Waarskynliker is egter dat dit afkomstig is fan di Holl. woord domper, wat
gebruik werd om 'n kêrs dood te maak, dus 'n lig-uitdower, fandaar 'n duisterling,
imand wat bekrompe en agterlik is in syn begrippe en denkbeelde.
Dop-steek, w.w., fer 'n dop-drink, mar meer in di sin fan imand wat tefeul drink:
‘hy steek 'n goeie dop; hy is 'n egte dop-steker,’ ens.
Doring, Holl. ‘doorn,’ s.n., oek 'n o'erdragtelike sin: ‘hy is 'n doring,’ fer 'n
mens of diir wat bisonder fluks is.
Dortel-appeltjiis en Dortelappel-bos, s.n., 'n soort fan bossi, wat ronde gele
fruggiis dra, so groot as kersiis, wat bitter fan smaak en ni eetbaar is ni; mar op
brandewyn getrek word dit gebruik fer krampe in di ingewande.
Draadwerk, s.n., ygenaardig in di spreekwoord: ‘hy of sy is fol draadwerk,’
fer imand wat erg wispelturig is en allerhande grille het.
Draaghoutji (oek Nekhoutji genoem), s.n., di stukki dwarshout, met draagrime
o'er di pêrde hulle nekke fasgebinde, sodat dit foor hulle bors hang, om di
disselboom op te hou fan 'n rytuig.
Draai, w.w., in o'erdragtelike sin: ‘hy draai daar’ ‘syn draaiplek is daar,’ meen,
hy fry daar. Fandaar oek Draaierig, h.w., in di dubbele betekenis (1) fer duiselig, en (2) ronddrentelend,
tyd-ferbeuselend.
Draaiwerki, s.n., fer 'n werki tussenin, op 'n ledige tydji, tussen ander werk in.
Dan nog in di spreekwoorde: ‘hy kan syn draai ni kry ni’; ‘dis di agterste draai,’
ens. - N.B. Mansvelt vertel dat ons hiir sê: ‘imand 'n kool draai,’ in plaas fan
stowe. Mar dit het ons nooit gehoor ni, mar wel ‘'n kool stowe.’
Drag, s.n., diselfde as Holl. ‘dracht,’ soos 'n drag of draggi hout. - N.B. Dis
werkelik fermaklik wat Mansvelt hiirop het, letterlik: ‘Drachi (sig. drachtje),
takkebos’!!!
Drel (oek Slet), s.n. fer 'n liderlike, gemene froumens.
Dres, s.n. en w.w., een fan di wynige Engelse woorde, wat deur toenemende,
stuitende en stuitige, gebruik, al moet beskou worde as opgeneem in ons taal.
So hoor ons dikwils, feral deur di half- en kwart geleerde Engelse na'apers, sê:
‘Ek het fer my 'n nuwe dres laat maak,’ in plaas fan 'n nuwe tawwertji. So oek:
‘Hy of sy is swel gedres,’ in plaas fan deftig angetrek. Ja, ons hoor hulle self
praat fan imand is ‘uitgedres,’ in teeno'ergestelde betekenis as ons taal; want
‘uitgedres’ sou by ons moet beteken ‘uitgetrek,’ ontkleed, naak, terwyl hulle
daarmé juis meen deftig ‘angetrek.’
Di woord kom egter as w.w. oek in 'n andere sin foor, namelik dres of oek
handdres fan brandsiik fé, waar hulle mar kolletjiis brandsiikte het en dit dus
ni nodig is hulle heeltemal te dip ni. Fandaar oek dreshoring, 'n beeshoring wat
gebruik word om di stof fer dres in te goi.
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Dries, h.w. en Driesland, s.n., word gebruik fan 'n ongeploegde land, wat di
jaar bly o'erlê om te rus.
Drif, s.n., het 2 betekenisse: (1) drif deur 'n rifiir, oek wadrif genoem, Holl.
‘voort,’ Eng. ‘ford’; (2) andrang, erns, byf. ‘daar is gen drif by di weer of by di
man ni.’
Drilsel, s.n., word by ons gebruik fer Holl. ‘dril’ of ‘lil.’
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Drink, w.w., word behalwe di Holl. betekenis by ons oek gebruik fer di suige
fan jonggebore mense en dire.
Droes, s.n., 'n kwaaie soort fan pêrde siikte, wat erg besmettelik is. - Mansvelt
is hiir alweer uit di spoor uit, hy gé di woord aldus: ‘Droef, droes (paardeziekte).
Vanwaar deze zonderling overgang van s tot f?’ Wel, fan Tafelberg tot
Soutpansberg het ons nog nooit 'n Afrikaner dit Droef hoor noem ni, en ons
lesers seker oek ni, of dit moet heel plaselik wees.
Dronk, h.w., het oek 2 betekenisse by ons: (1) in di sin fan bedwelmd, soos
myn kop is dronk fan ronddraai, deur ongesteldhyd, fan rook, ens.; (2) mar feral
dronk fan drank. Daarfoor het di Afrikaner 'n onuitputtelike ferskydenhyd fan
uitdrukkings wat wel toon dat onse taalmakers gen afskaffers was ni; mar
grotendeels is di ygenaardige en skilderagtige terme tog mar afkomstig fan di
geestige oue Hottentots. Ons gé mar enige fan di uitdrukkings (froeger is op 'n
prysfraag deur Ons Klyntji uitgeskrywe 'n grote fersameling fan di terme
gepubliseer): - beskonke, deur-di-wind, topswaar, stukkend, hoog in di tros, hy
het 'n dop gesteek, syn té was te sterk, hy is geté, hy is nat en oek
deur-en-deur-nat, ens. Dan is daar 'n ander reeks fan uitdrukkings fer halfdronk:
hy is lekker (oek lekkerlyf), hy is so effe warm (teeno'er folkome dronk, dis
fuurwarm), so effe angeklam, 'n bitji frolik of pilsirig, deur di wind, ens.
Dronkgras, s.n., 'n soort gras waarfan di fé bedwelmd word.
Dros, w.w., stilletjiis wegloop; fandaar Droster, 'n wegloper, feral froeger fan weggeloopte slawe gebruik. (Mansvelt
spelde di woord ‘Drossert’!
Droster-fuurtji, 'n klyne fuurtji; want drosters mog ni by nag grote fure maak
ni, dan werd hulle daardeur ontdek.
Drosternes, grotte en bosse waarin drosters hulle ferskuil het, om fandaar uit
te steel.
N.B. Di s.n. moes ygenlik wees Drosser; mar sulke aflydings op er fan w.w.
wat op s uitgaan neem dikwils by ons 'n t daartussen an, soos waster, fister, ens.
Oek in andere woorde het dit plaas, soos yster, (fer yser), Duister (fer Duitser),
ens. Dit het ons oek by sommige trappe fan fergelyking fan woorde wat op s
uitgaan, soos loster en losser fan ‘los’; en so oek in di meerfoud fan s.n. op s,
soos boste en bosse fan ‘bos,’ daste en dasse fan ‘das,’ ens.
Druipkelder, s.n. fer Holl. druipsteengrot.
Druipstert, h.w., druipstert ankom, feral fan 'n hond.
Druipstêrt, h.w., denkelik afkomstig fan honde, dus ‘druipstêrt ankom,’ ens.
Druiwe, s.n. Holl. ‘druiven.’ Sonder enkelfoud, daarfoor gebruik ‘druiwe korrel.’
Hiir is natuurlik ferskye soorte druiwe, waarfan di algemeenste is: Groendruiwe
of Wyndruiwe (wit en rooi), Hanepoot (do.), Muskedel (do.), Steendruiwe in 2
soorte, oue steendruiwe en faalblaar steendruiwe, Frans-druiwe Hermitage,
Raisin Blanc, Barbarossa, ens. Daarfan nog afgely Druiwekar, met parstyd gebruik om druiwe an te ry.
Druiwekomfyt en korrelkomfyt, meesal fan Hanepoot korrels met suiker
gekook, in onderskyding fan Moskomfyt, wat fan ongegiste mos gekook word.
N.B. Mansvelt fertel, ons spreek di ui uit as eu!
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Druk, w.w., Holl. ‘drukken’; ygenaardig in samestelling, soos afdruk fer 'n
skoot afskiit, opdruk fer haastig maak, oek 'n skuldenaar opdruk dat hy moet
betaal. - As s.n. is ygenaardig oue en nuwe druk, fer boeke met oue of nieuwe
letter gedruk.
Drumpel, s.n., fer Holl. drempel of dorpel.
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Drywe, w.w. behalve gewone Holl. betekenis hiir oek gebruik fer Holl. mennen,
bef. 'n span osse drywe. FandaarDrywer, s.n. fer Holl. koetsier, hiir mees as wadrywer.
Dubbeltji, oek Duwweltji, oek Ouduwweltji en Oulap genoem, fer di Engelse
penny, is 2 stuiwers, Holl. 5 cent. Froeger werd oek nog gebruik (in teenstelling
tot ou-duwweltji) jong-duwweltji, dis 3 oortjiis of 3/4 penny, follens die latere
waardefermindering fan geld onder Engelse bestuur. (Kyk op Daalder).
Dubbeltjiis- of Duwweltjiis-doring, 'n rank-opslag waarfan di saad 3 skerpe
punte het waarfan een altyd na bo staan en as doring steek.
Duiker, 'n soort wilde bok, oek 'n soort waterfo'el.
Duin, selfde betekenis as Holl., maar daarfan afgely Duinbessiis, waarfan 2 soorte is: (1) eetbaar, en (2) wat gebruik word om was
fan te kook, omdat dit fettig is.
Duinmolle, 'n grotere soort fan molle.
Duinperels, 'n soort skulpe, wat in di duine foortteel.
Duinspreeu, 'n soort fo'el.
Duiwel, Holl. duivel. Hiir oek o'erdragtelik fer iemand wat uitmunt in iets: ‘Hij
is 'n duiwel om te bakly, te liig, te bid; ens. - Duiwels-dood word gebruik fer
die uiterste trap, bef. ‘Hy ry duiwelsdood.’ Spreekwoord: ‘As jy van di Duiwel
praat, is hy nooit fêr ni.’
Duiwelmot, s.n. diselfde as Gifmot, 'n mot wat fan heuning lewe.
Duiwelsdrek, 'n soort medisyne (asa foetida), feral te'en stuipe en fallende siikte
gebruik, oek 'n goeie teengif of foorbehoedmiddel te'en perdesiikte.
Duiwelskerwel, 'n soort onkruid.
Duiwelskind, 'n lelike skeldnaam.
Duit, s.n. 'n plat klip by 'n spulletji gebruik. Fandaar, ‘hy is gen duit werd ni.’
Dulsiis, 'n soort huismiddel, waarfan daar 2 soorte is: wit en rooi Dulsiis.
Duti, s.n. fan Eng. fer belasting.
Du Toit, fan fan een fan di Hugenote familiis, fandaar: Du Toois-koring, 'n soort koorn wat nogal baing gesaai word en 'n mooi witte
meel en brood gé.
Du Toois Kloof, di oudste bergpas tussen Perl en Woester, wat egter ferfal is
nadat Bainskloof en later Nuwekloof gemaak is.
Duusman, oek Duusfolk, 'n soort fan skeldnaam fan kleurlinge gebruik fer
blanke; molik o'ergeneem fan di Engelse (feragtelike) term Dutchman.
N.B. Mansfelt fertel, ons Afrikaners sê Dui fer Dy, Diesfolk, en Duister fer
Duitser!
Dwars, h.w. fer 'n ferkeerde persoon: ‘hy is 'n dwarse niksnuts.’ Fandaar: Dwarstrek, w.w., Holl. dwarsdrijven.
Dwarstrekker, s.n., Holl. dwarsdrijver.
Dynsig, oek Dynserig, fer Holl. dijzig of beneveld.

E

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

E., Mansvelt fertel dat di skerpe lange e in di Boland in baing woorde as ie
uitgespreek word, waarskynlik deur Eng. infloed, soos bien fer been, twie fer
twee, enz.; en dat by sing in di mond fan baing di skerplange ee. feral fóór r, 'n
onaangename draaiende klank het, wat amper soos iö klink! - ‘Hou julle lag,
kerels.’
Een, telwoord, word by ons, in uitspraak en skryfwyse, ondersky fan 'n, di
onbepaalde lidwoord.
Een, f.n.w. word hiir oek op di Eng. maniir gebruik, soos di-een of hiir-di-een
(this one), daar-di-een (that one), di-ander-een (the other one), di-grootste-een
(the largest one), ens. Mar in di meerfoud word dit ni gebruik ni, nes die
ferklynwoordji enetji.
Eenbeentji spring of speul, 'n kinderspulletji.
Eenders, h.w. en b.w., Holl. gelyk of gelykend, soos ‘di 2 mense lyk heeltemaal
eenders, maar hulle het glad ni eenderse manire ni.’
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Eendekuil, s.n. plaasnaam, 'n kuil waar eende op hou.
Eendfo'el, s.n. fer wilde eend, of watereend.
Eenhorinki, op enkele plekke in di Onderfeld fer 'n ryke mysi.
Eenkant, f.s.. en b.w., soos ‘eenkant is dit waar,’ ‘hy hou hom eenkant,’ ens.
Eenspanjerig, h.w. ongesellig, oninskikkelik.
Eet, w.w., Holl. eten; oek soms onpersoonlik, soos ‘dit eet lekker.’
Eetdruiwe (of Tafeldruiwe), druiwe wat ni bestemd is om te pars ni, mar om
fars ge'eet te worde. Nou dat wyn en brandewyn so goedkoop is, leg di wynboer
sig feul toe op anplant fan sulke soorte druiwe, wat fer di mark geskik is, en
oek fer uitvoer, soos Hanepoot (wit en rooi), Barbarossa, Raisin Blanc, ens.; en
nog beter di soorte wat fer alby doelyndes geskik is, soos Hermitage en Black
Prince, di laaste 'n gewile froege soort fer di binnenlandse markte.
Eetfoorhuis, s.n. of eetkamer. (Kyk Foorhuis).
N.B.! Mansvelt gé hiir nog letterlik wat folg: ‘Eet-en-drink (plat), bakhuis,
bakkes, bek.’ - Raai, raai, wat is dit!
Eetgoed, s.n. fer al wat eetbaar is.
Eetmaal, s.n. Holl. gastmaal of feestmaal; oek eetparty.
Efasfyg, 'n bruine fyg, in teenstelling tot Adamsfyg.
Ei, fer woorde wat in Holl. so begin kyk op Y.
Eksi-perfeksi, denkelik fan ‘extra perfekt,’ h.w. en b.w., uiters folkome.
Elf-en-dertigste, b.w. fer ‘so op 'n maniir,’ ‘ni al te bes ni,’ soos ‘dis oek mar
so op syn elfendertigste gedaan.
Elleboog-lig, w.w., fer 'n dop steek, misbruik maak fan drank.
Elli, of Elsie, ferkorting fan Elizabeth.
Emmer, s.n. oek as maat gebruik fer 'n halwe skepel.
Emmertji, soos blik-emmertji, feral fer folks rantsoene kos.
En staan oek dikwils waar in Holl. te 2 werkwoorde ferbind, soos ‘hij lê en
slaap - hy sit en gesels,’ ens.
Ent, meerfoud ente, fer Holl. ‘einde.’ Di Afrikaner erken egter 2 ente fan 'n
riim, stok, ens. So gebruik ons soms ent waar di Hollanders sou sê ‘begin’, soos
‘Begin weer fan di ent af.
Entji, feral gebruik fan 'n stekki wat op iits anders ge'ent word. Mar ons praat
fan foolent ni entji ni.
Entresdruppels, oek stinkdruppels genoem, 'n huismiddel, bestaande uit
Duiwelsdrek (asa foetida), valeriaan, opium, ens. en gebruik fer senewesiiktes,
ferswakte maag, ens.
Entse, h.w., soos ‘di entse kamer, samegetrek uit ‘di ent syn kamer.’
Fandaar di koppenent en foetenent fan 'n kooi, ens.
Erd, di stof waarfan êrdewerk gemaak is, soos 'n erdekruik. ‘Aarde’ is by ons
of di aardbol of grond.
Erdfark, s.n. 'n miirëter, fan ‘aardvarken,’ of ‘miereneter.’
Erdflooi, s.n., klyne insekte wat in di grond hou en skade doen an jonge plantjiis.
Erf, s.n. 'n stuk bougrond (beboud of onbeboud) in 'n stad of dorp, in
onderskyding fan 'n plaas of plasi buiteaf fer boerdery gebruik. Daar fele dorpe
mar fer 'n gedeelte water het word ondersky in watererwe en droge erwe.
Ertjiis, s.n., Holl. ‘erwten;’ oek wilde ertjiis.

H.J.J.M. van der Merwe, Vroeë Afrikaanse woordelyste

Esel word by ons gebruik fer muilesel (oek somar muil) en steenesel alby. Mar
fer di laaste word meesal gebruik donki, fan Eng. ‘donkey.’ - Mansveld fertel:
‘Ezel wordt uitsluitend gebruikt voor muilezel of muildier. De gewone ezel, die
hier weinig voorkomt, heet gevolgelik ezeltji.’ Dis nou 3 bokke in 1 skoot!
Esegrimmig, h.w., fer stuurs, uit syn humeur.
Essens, s.n., fer Holl. ‘reukwater,’ met di klemtoon op di eerste sillabe; en met
di betekenis fan ‘ekstrakt,’ met di klemtoon op di twede sillabe.
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Euntjiis, s.n. follens Kolbe 'n ferbastering fan Holl. ajuintjes,’ klyne knolgewasse
wat wild groei en fele soorte waarfan eetbaar is soos raapeuntjiis, omdat dit di
form fan rape het; bobejaaneuntjiis, ens. opmerkelik fan suring word di
knolletjiis genoem suring-pittjiis.
Ewefeultjiis, s.n., oek ‘koppiiskoek’ genoem, omdat fan al di bestanddele 'n
koppifol geneem word om di koek te bak.
Exkuus (of ekskuus) word kortaf gebruik fer: ‘ek fra om ekskuus’.
Extra (of Ekstra), as h.w. en b.w. alby, soos: ‘di pêrd loop ekstra as hy 'n ekstra
ruiter op hom het.’

F
F., Di Hollander ondersky tussen di sagtere uitspraak fan v en di skerpere fan
f. Mar by ons bestaan di ferskil ni; ons spreek di v oek uit nes f; daarom kom
fele woorde wat in Holl. onder v foorkom deur ons gegé onder f. En daarin kom
ons in di meeste gefalle o'ereen met Engels en Duits, waarfan ons net 'n paar
foorbeelde gé: Afrikaans.

Duits.

Engels.

Hollans.

Fal

Fal

Fall

Val

Fat

Fass

Fat

Vat

Fals

Falsch

False

Valsch

Falk

Falke

Falcon

Valk

Fas

Fest

Fast

Vast

Fas

Fasten

Fast

Vasten

Waar di v by ons ni in di hardere f o'ergaan ni word dit somtyds ferfang deur w
namelik uit di begin fan uitgangslettergrepe, soos ferwerwe, sterwe, ens.
Faak, s.n., net mar in ferband met slaap, soos ‘ek het faak;’ nooit in Holl. sin
fer ‘dikwils’ ni.
Faal, h.w., feul meer gebruik as in Holl., soos altyd fer Holl. ‘graauw’.
Faalmol, s.n. 'n klynere soort mol; kyk Kolmol en Duinmol.
Faalpens, s.n., 'n skeldnaam deur Frystaters an Transfalers gegé (Kyk op
Blikoor).
Faalwater, s.n. fer Holl. ‘vaarwater,’ soos ‘in di faalwater kom. N.B. Dis
ygenaardig by ons, as 'n ongewone of minder bekende klank in 'n woord foorkom
om dit te ferwissel met 'n meer gewone of bekende klank, soos appelkoos fer
abrikoos, waterlimoen fer watermeloen, komfyt fer konfyt, hartbees fer hertbees,
ens.
Fader, s.n., dikwils oek fer skoonfader gebruik. In ons taal is 3 benamings fer
ouers: fader en moeder, pa en ma, tata en même. Di eerste is di deftigste; di
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derde di laagste, froeger by kleurlinge in gebruik, mar nou oek al amper in
onbruik geraak; di middelste is di algemeenste.
N.B. - Mansvelt fertel dat ‘Vaar en Moer by de Doppers nog in goeden zin
gebruik wordt,’ terwyl dit anders ‘scheldwoorde’ is!
Faderlands, h.w., werd froeger, toen Zuid Afrika in nouer ferband was met
Holland, gebruik fer Hollans of Nederlands, soos 'n ‘faderlandse bul, kaas, ham,
ens.; oek wel in algemene sin fer alles wat ni inheems was ni, mar ingefoer o'er
sé. Nou word almeer in gebruik ‘Engels’ hiirfoor in di plek te stel, oek in di
algemene sin, omdat ons nou meer gemeenskap met England het en ons infoer
fandaar kom, soos ‘Engelse kanariis, stewels,’ ens.
N.B. Mansvelt weet te fertel dat ‘Vaarlans’ in di sin fan ‘Nederlands,’ nog
gebruikelik is in ‘pop’ fer waspop, ‘viool’ fer speulgoed; mar dat ‘'n vaarlanse
meisi’ beteken ‘'n meisje van Afrik. ouders’; en ‘'n vaarlanse skaap’ - ‘'n Afrik.,
skaap.’ Ons het egter gen een daarfan gehoor ni, mar wel 'n ‘Afrikaner mysi’
en ‘Afrikaner of Kaapse skaap.’
Faikonta, b.w., in skyn, fer di naam, ni regtig of werkelik ni. In di sin het ons
oek kasta, kastag, kamta, konsuis, somarso, kamma, tjakki-tjakki, ens. - N.B.
Hiir is Mansvelt reg as hy seg: ‘Het groot aantal synoniemen van dit woord
toont aan, dat on-
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oprechtheid, helaas! niet tot de zeldzaamheden behoort.’ Mar hiirby moet ons
daarom ni fergeet dat di woorde meesal ontstaan is en bestaan onder ons
kleurlinge.
Fals, h.w., het hiir, behalwe di gewone betekenisse in Holl. nog di follende
ygenaardighede: (1) fer wat ni natuurlik is ni, mar kunsmatig, soos ‘fals tande’
fer kunstande, so oek fals hare, fals baard, fals geld, ens.; (2) fer wat
onbetroubaar is, soos ‘di grond of plek is fals’ in di sin fan deurslagtig, jy kan
daar ni fylig o'er loop of ry ni; en (3) fer iits wat toegefoeg word buiten di
gewone regel, fer 'n bisondere doel, soos 'n fals juk, 'n fals strop. om 'n swakkere
os te help teen syn sterkere maat: 'n fals boom, fer di dubbele boom wat in 'n
trapbali geset word, ens.
Fan, foors., ygenaardig in di ferbindings: fammeléwe, ygenlik ‘fan myn lewe,’
dis in myn leeftyd; fanselewe, ‘fan syn lewe,’ dis in syn leeftyd; mar alby word
oek algemeen gebruik om 'n onbepaalde ferlede tyd uit te druk.
N.B. Mansveld het ‘Valsgelyke’; of ‘gansgelijke,’ waarfan hy tereg di sin gé
as ‘insgelyks;’ en dan daarop laat folg: ‘Vansgelijke, word ook in Holl. gebruik.’
Mar ons het hier net diselfde woord ‘fansgelyke’; ‘valsgelyke’ en ‘gansgelyke’
het ons nooit gehoor ni.
Fang, w.w., het di follende ygenaardige betekenisse: (1) imand fang, in di sin
fan inhaal of bykom; (2) 'n diif fang, in die sin fan betrap; (3) 'n bawetji fang,
fer di werk fan 'n froedfrou.
Fangdam, s.n., 'n dam om water op te fang.
Fangdot, s.n., teeno'er sleepdot, by balslaan speuletji; in di eerste gefal word
di bal hoog geslaan, sodat dit deur die teenparty gefang word, en in die twede
gefal laag langs di grond geslaan.
Fanggat, s.n., gate deur Boesmans gemaak in di grond en met takke en grond
o'erdek, waarin di wild fasgekeer en gefang werd.
Fangstok, s.n., 'n stok waaran 'n riim met 'n strik of oog fasgemaak is, om wilde
of ‘ongeleerde’ perde, osse, ens. mé te fang.
Fark, s.n., meerfoud farke en farkes, selfde betekenis as Holl.
Farki, word behalwe fer 'n klyne farki oek gebruik fer 'n insek wat di Holl.
noem pissebed of steenmot.
Farkblare, farkwortels, farkblomme, fer die blare, wortels en blomme fan 'n
wilde plant, kunsnaam ‘aron’ of ‘arum,’ in plantekunde Holl. genoem ‘kalfsfoet’
en di blom ‘aronskelk.’ Ons lelike naam fer di siirlike plant met mooie blare en
nog mooier blomme is daardeur ontstaan omdat farkes dit freet, feral di wortels.
Di blom word oek in Holl. soms genoem ‘Kaapse lelie’ en in Eng. ‘Cape arum.’
Farkspek, oek net spek, in onderskyding fan skaapfet, bokfet, beestefet, ens.,
N.B.! Mansvelt seg: Hoe 't komt dat 't varken hier zijn spraakkunstigen staart
(en) verloren en het hoen er een (er) gekregen heeft, is my niet duidelyk.’ Had
hy ‘Di Eerste Beginsels fan di Afrikaanse Taal’ geraadpleeg, dan sou dit hom
duidelik geworde wees, dat dit daaran te wyt is, dat di Afrikaner di onregelmatige
meerfoudsforme fan Holl. regelmatig gemaak het (een fan di fele dinge fan
Afrikaans bo Hollans) soos: Holl. hoen-hoenders, Afr. hoender-hoenders; Holl.
ei-eieren; Afr. yer-yers; Holl. Koe-Koeien, Afr. Koei-Koeie, Holl. vloo-vlooien,
Afr., flooi-flooie, ens.
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Farre, s.n., Holl. ‘varen,’ Eng. ‘fern’ 'n sekere plant, wat hier in grote
ferskydenhyd wild groei, mees langs water en op fogtige plek, en wat van syn
mooie blare oek angekweek word, mees as potplante.
Fars, h.w. Holl. ‘versch,’ staan oek teenoer gesout.
Fas, h.w. en b.w., Holl. ‘vast,’ in menigfuldige ferbindings.
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Fasgoed, s.n. teeno'er ‘losgoed,’ Holl. ‘onroerende goederen.’
Faskeer, w.w., imand di pas afsny, sodat hy ni kan uitkom ni.
Fasklou, w.w., imand stijf fashou.
Fasloop, w.w., hom of haar fasloop, ‘hy het hom fasgeloop.’
Fasmaak, w.w., in di folksbygeloof 'n soort fan tower, soos by koringsny, as
2 spanne folk teenmakaar jaag of wedywer, dan maak di wat di swarte kuns
ferstaan syn teenparty ‘fas,’ sodat hulle hulle hande an stukkend sny en ni forder
ni.
Fasmaak-ooi, s.n., 'n ooi wat haar lam ni wil laat suige ni en daarom fasgemaak
word.
Fas-melk-koei, s.n., 'n koei wat taai is om te melk, teen'oer los-melk-koei.
Fasslaan, w.w., word by ons ni alleen gebruik fan 'n spyker of pen, mar oek
fan 'n fis ‘fasslaan’ in di hoek as hy an di aas pik.
Fastrap, w.w., styf staan, fol hou,
Fastrek, w.w.: (1) 'n tou of riim fastrek; (2) di perd of os trek fas; (3) imand
fastrek, fer iemand bedriig.
Fat, w.w., word in Afr. meer en in meer betekenisse gebruik as in Holl., soos
blyk uit di follende gesegdes en spreekwyse: ‘Moet ni daaran fat ni,’ Holl. ‘kom
of raak er niet aan;’ - ‘fat hom,’ soos by anhits fan 'n hond om iits te pak; - ‘di
feld fat,’ fer weg hardloop. - ‘'n frou fat,’ in lagere folkstaal fer gaan trou: - ‘fas
fat’, fer fas gryp en fas hou; - ‘laat fat,’ fer weggaan; - somar ‘fat’ fer di, neem
an! - Ens.
Fatplek, s.n., Holl. houvast, punt van aangryping.
Fatwerk, s.n., Holl. vaatwerk, feral van 'n kelder.
Fé, w.w. fer Holl. ‘vegen.’
Fé, s.n. word ondersky in Kleinfé fer skape en bokke en Grootfé fer beeste en
pêrde: daarfan afgely:
Féboer, s.n. fer alle soorte fé.
Fékraal, s.n. fer alle soorte fan fé.
Fépatji, s.n. in onderskyding fan rypad of wapad, 'n patji deur fe ope getrap.
Fépos, s.n. 'n buite-legplek fan fé.
Féwagter, s.n. 'n man wat fé oppas.
Feels of Feuls, b.w., soos ‘feuls geluk!’ ‘hy is feuls te goed daarfoor,’ ens.
Feg, w.w. gebruik ons bepaaldelik fer oorlog maak, mar fer persone wat
handgemeen raak gebruik ons bakly.
Fel, of uitfel, w.w. in di ygenaardige sin fan imand 'n pak slae'e gé.
Fel, s.n. fer Holl. ‘huid.’ Spreekwoorde: ‘uit syn fel spring’ fer 'n mens of 'n
diir wat o'erhaastig wegspring; ‘uit syn fel bars,’ fan kwaadhyd; imand di fel
o'er di ore trek,’ of ‘fan di ore trek,’ fer imand o'erys of te feul laat betaal; ‘imand
op syn fel gé,’ fer uitklop.
N.B.! Froeger werd hiir nogal baing felklere gedra, soos felbroeke, felbatjiis,
felrokke, ens. Nou nog word feul gebruik felskoene, felsakke, felkomberse,
felmatte, felkuipe, ens.
Feld, s.n., in algemeen onbeboude en onbewerkte grond. Daarin word ondersky:
Bosfeld, Sandfeld, Hardefeld, Sagtefeld, Kaingfeld, Grasfeld, Somerfeld,
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Suurfeld, Soetfeld, Trekfeld, Winter- en Somer-feld, Goudfeld, Koolfeld,
Onderfeld (kyk Boland).
Feldblomme, Feldanys, s.n. en ferskillende andere soorte feldplante.
Feldkornet, s.n. 'n wyksambtenaar met beperkte mag.
Feldmuis en feldrot, s.n., wat in di feld hou.
Feldpêrd en Feldos, s.n. in teenstelling fan stalpêrde en kraalosse.
Feldtafel en Feldstoel, s.n. 'n tafel en stoel wat gemaklik opgefou en megefoerd
word op rys.
Felling, s.n. fer Holl. ‘velg,’ fan 'n wiil.
Fêr, byw. Hol ‘ver’ of ‘verreweg.’
Fer, f.s. in 2 betekenisse: (1) om di foorwerp waarop di werking fan 'n
o'ergankelike werkwoord o'ergaan an te dui, soos ‘Piet slaan fer Jan;’ ‘ek kan
fer hom ni ferdra ni’ (Latynse accusato); (2) om di persoon of saak an wi iits
gedoen of gegé word an te wys: ‘sê fer hom,’ ‘gé fer hom,’ ens. (Latynse
Datiovus).
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Ferbeeldendhyd, s.n. ferbastering fan ‘ferbeelding,’ in di sin fan ‘ferwaandhyd,’
soos ‘hy het 'n ferbeeldendhyd o'er hom,’ ens.
Ferbrand, h.w., in feroordelende sin, soos ‘ferbrande skelm,’ ‘ferbrand suinig,’
ens.
Ferdiskonteer, w.w. geld trek uit 'n Bank deur 'n wissel.
Ferdrag, s.n., ‘met ferdrag,’ ni te styl ni.
Ferduiwels of (sagter uitgedruk) Ferduikerd, fer Holl. ‘erg’ of ‘zeer,’ soos
‘ferduiwels koud,’ ens.
Ferdwyn plyster, s.n., 'n plyster wat opgeset word om 'n pyn of 'n geswel te
laat ferdwyn.
Fererg, w.w. en h.w. soos ‘ek fererg my somar;’ ‘hy was baing fererg,’ ens.
Ferfbessiis, s.n. gebruik fer rooi ink.
Ferfhoutjiis (oek rooihoutjiis), s.n. houtjiis gebruik om swart klere skoon te
maak.
Ferflakte, h.w., 'n uitskelwoord, soos ‘jou ferflakste kind,’ fersagting fan
‘ferfloekte.’
Ferflenterd, h.w. an stukkend geskeur, fan Flenters.
Ferfoes, w.w. en h.w. soos ‘iits ferfoes of ferknoei,’ en ‘iits is reeds ferfoes.’
Fergalgste, h.w., 'n skeldwoord, soos ‘jou fergalgste skelm,’ imand wat di galg
ferdiin het.
Fergange, h.w., fan Duits ‘vergangen,’ Holl. ‘verleden,’ soos ‘fergange jaar,’
ens.
Ferkeerd, h.w. in andere betekenis as Holl.: ‘jy is ferkeerd;’ ‘dis 'n ferkeerde
fent,’ fer imand wat uit syn humeur of onhandelbaar is.
Ferkleurmannetji, s.n., oek Trapsutjiis. Hier is een fan di baing foorbeelde
hoe handig di Afrikaner nuwe woorde en benamings weet same te stel om
onbekende dinge an te dui, deur uit di oue Germaanse of Diitse taalstam
toepasselike name te ontleen of same te'stel. Daarin o'ertref hy di Hollander fêr,
en daarom is fytelik ons taal ryker as di Hollanse. Wel is enkele Hollanse woorde
by ons in onbruik geraak; tog het ons di hele Hollanse Woordeboek of Diitse
taalskat om uit te put. En terwyl di Hollander by nuwe ontdekkings en by
ontmoeting met in syn taal onbekende dinge sig behelp met hulle name uit
freemde tale o'er te neem, fat di Afrikaner syn hamer en syn ambyl en smé uit
di oue taalskat gepaste. Om mar 'n paar foorbeelde te noem. Di Kameleon, wat
blykbaar uit Frankryk in Holland bekend werd, het di Hollander, eenfoudig met
syn Franse naam en al o'ergeneem. Mar di Afrikaner had dadelik 2 suiwer
Germaanse name klaar, di een so skilderagtig en natuurlik as di ander.
‘Ferkleurmannetji,’ na di ferandering fan kleur, en ‘Trapsutjiis’ na di trage gang
fan di diirtji. Net so by di ontdekking fan ‘Fuurhoutjiis.’ Di Hollander was
tefrede om di Latynse benaming ‘Lucifer,’ letterlik ‘ligdrager,’ wat bowediin
glad ni so gepas is ni, o'er te neem; mar di Afrikaner gaan in syn Germaanse
skatkamer en smé 2 woorde an makaar en daaruit kry hy di suiwer Germaanse
en gepaste naam fan ‘Fuurhoutji’ (of froeger ‘Swawelhoutji,’ toen di koppi in
swawel gesteek was). So by di infoering fan spoortryne was di Hollander dood
tefrede om di onbestemde Latynse woord ‘Lokomotif’ o'er te neem, wat letterlik
beteken ‘bewerker fan plaasferandering’ en wat dus fytelik op alle foertuige
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toepasselik is. Mar kyk hoe handig was di Afrikaner hiir alweer. Hy smé
Germaanse woorde same en maak daarfan 2 gepaste name; Fuurwa en Ysterperd.
Ferknorsing, s.n. kwelling o'er iits.
Ferlé'e, h.w. in 2 betekenisse: (1) in di sin fan beskaamd of beskroomd, ‘ferlé'e
met iits,’ (2) imand of iits nodig te kry: ‘fandag kyk jy my ni an ni, mar morge
is jy weer ferlé'e o'er my!’
Ferloor, w.w. Holl. ‘verliezen.’
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Fermaak, w.w. naywer of jaloesi opwek, soos di een kind fermaak di ander
met iits waarme hy bo hom befoorreg is.
Fermeer, oek femeer en fomeer, w.w. Holl. ‘vomeren.’ Daarfandaan is
afkomstig: fermeersiikte, fermeerbossi, ens.
Ferniil, w.w., in di bisondere sin fan ‘'n man ferniil baing fan...’
Ferneuk, w.w., een fan di baing woorde fer Holl. ‘bedriegen,’ mar word ni in
fatsoenlike geselskap gebruik ni.
Ferplunje of ferpluk, h.w., Holl. ‘verscheurd.’
Ferpot, h.w. klyn en armoedig.
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