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INLEIDENDE AANMERKINGEN.

HET hoofddoel van de volgende verzameling, gelijk men al
. dadelijk uit de~ titel van ons werk kan afleiden, was om het
Nederduitsch, voor zoo ver df' taal, die in deze Kolonie gesproken wordt, dien naam dragen mag, van qeels geheel vreemde,
deels verminkte woorden en spreekwij~en 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
paging niet veel vrucht beloven.

Belangstellende beoefenaars

van.het Nederduitsch, boa weil)ig'dan oak~ in getal, zullen;
hopen· wij, nog iets htuikhaars uit dit gedeelte van ..ons werk
kullAen 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 bijko•
mend. oogmerk, ons voorgesteld, onzen landgenoqte.n eene proeye

tc geven Dn bet KupscHa

T.unmEN.

·zoodanige proeveli'

vau gewestelijke spraakverscheidenhei4_ zijn in de laatste jaren
in bet Taalkundig Magaziju voorgeki:>meu; en wij geloovent
.dat zij .door letterminuaars, om meer dan .eene reden, met
beJ.angstelling .ontvangeu, en in
m1cht .gebruikt . zijn.

Heeft

he~

taal~undige

nasporingen met

zijne helangrijke. zijQ.e, .oom op
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te merken, hoe bet Nederduitsch van het ecne gewest nn .
Nederland van dat van het andere verschilt, en hoe, door

ver~e-

. lijking, bet eene taalgebruik het andere toelicht en opheldert,
dan kan bet 90k qiet onbel!l!l,grijk zijn, de

eigeql}~den

Kaapsch-Nederduitsch bijeen gesteld te zien.

van bet

Bier toch is het

voorwerp onzer beschouwing een tak, die allengs van den moe-.
!leFstam _losgemaakt, en .einclelijk gebeel. afgehouwe11, i.Q. tlen
ander werelddeel

wor~elen

geschoten heeft, en

.zich , ald~r ~

nleuwe ui~spr~tsels ~ v!rrij~t . hebbende, ~n-niet zonder
~are l_!l.ish~n_,delin .
-

·

~ij_?de,

~

eene

-OJL.allerJei
,_

ged~ante

-

91\ik-

wJ.i~ P,!.et_ vreemd bout . geent
.

verkregen heeft, waarin de- oor.spli_ong,

wei is waar, nog duidelijk zigtbaar is, maar welke, door veelsoortige veranderingen, van al!e overige, aan den stam gebleven
. takken,

g~noeg

1;1fwijkt, om ons tot eene afzonderlijke bescboq-

lokk~n.

wing uit te

Dat de.,;e vefzameling on volredig. is, bekennen wij galm!e;

~~!l~~~~Jlt.gt )let k~de.:e
pl'«U. ~.~nderdeels wa.s.

bet ...0.11L.J).O_gmerk_:ni_!lt e~ Lexicon

Anti-barbatum voor Zuid-Afrika te scbrijven.

Van

bescba.a~

"Sprekers onder de Kapenaan Terwach;ten w.ij een teg.enovergesteld Verwijt, dat
-~~.zeggen,
woor~~n.

Val.l

!'_.spreken JVij_ toch aan de Kaap niet.'' W:ij. aut.

daLde_bescbaafde· ·spreker overal bet gellrMt:etijb

weet te vermijden, en
-~.elide.. regt
&Ieet

a) te .groqte vo1Jedigbeid-" ZoJJ," zullen

da_t .de bewoaer v.a11

MidU~~~~tf-!Diet; Mt•

wa-..

zeggen. .kau.: ~zoo. spre~n wij bij onaDiet,"
hij ala een.staaltje vall bet .Zeel;lWSch· Taaleigen leeat: ""'Oix,

~ind.!

Lk

eh ik. jou aog nooit eeD henbl laoogenbh"k .totJat

sew~eat, en je geft me ni•t lanser in jen \1~ .t' ouen, asje ......
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kiest."* Welk beschaafd inwotler van Arnhe1i1 J:al een boterham
een plalcke' noemen, of in plaats van dat was een grap, dat was
un tollttje zeggen ? en nogtans behoort bet eene zoo wei als bet

andere in Gelderland t' huis.t

De waarbeid is, dat ik het met

het opnernen van belagcbelijke ultdrukkingen nog al schappelijk.
gemaakt heb, met opzet de zoodanige achter wege latende, die

ik maar eenmaal gehoord had, en die ook. bier als bespottelijk
10uden afgekeurd worden.

Als een voorbeeld mag ik niet ver-

zwijgen, dat ik eens iemand hoorde zeggen: Mijne vrouw labu'rttrt

!JOII

de tneorie.

De spreker bedoelde diarrh.u.

Een ander

verJ:ekerde, · dat het testament van zeker iemand gevonden
-was in een anteloop-versta ttlveloppe.

Voorts moet ik nog op·

merken, dat mijne proeve in de Kaapstad is opgeJ:ameld, daar
ik-J:eer zelden, en -· dan nog zeef kort, buiten de stad vertoefd
beb.

Had ik meer onder de landliedep of, gelijk men bier zegt,

de buitenmenscben, verkeerd, djl.n' zou ik nog veel naifs en veel

.plorn~ bij~n g~rag~. hebl;len; dan·.-bad ik m~chien:. gewaa~d
van -zekere meelspijs, die sli11gtr-om-den-.smod genoemd wordt, ,
~

'

.en van andere aardigheidjes, die de lezer wei missen kan •
. Wij hebbeu onnoodig geoordeeld om in aile voorbb. de
platte Kaapsche , ap~k na tp · bootsen; deels omdat: dit tot
.opbeldering YBn bet woord waar· bet : om re .· doen. WIJt:U.~fa
.bijbrengt, en· deels omdat d~ . taal- U. hare -- zuiverheid -alleen
lioor · Hottentotten

en ander -gepeupel

gesproken wordt· ;

eindelijk .o ok, omdat we onze onbedrevenbeid daarin: gaarne
.erkennen.

Namen van voortbrengselen, aan 'het land eigen,

.Aehben we doorgaans · · ook weggelaten, omdat zij, zonder

* .Zie bet Taalk. Mag.,

D; I., bl. 170.

't Hetaelfde werk, D. I., bl. 320-26.
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kenhis 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 Iaten, lag natuurlijk
buiten ons bestek, en zou daarenboven kundigheden vereischen,
waarop wij geene aanspraak maken. Vee! van hetgeen in deze·
proeve niet voorkomt, is aan bet einde van menig hoofdstuk van
ons werk kortelijk aangestipt, en behoefde dus niet. herhaald t~·
worden.

··~
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AANGAAN (E. to go on) ; voortgaan
AANS of AONS ; aanstonds.
AANTREKKEN ; aankleeden : hij is

: gaat aan, ga voort.

aangetrokken om. uit
te gaan, d. i. gekleed. Vergel. uittrekken.
AANZIENLIJK; schoon van aanzien of uiterlijk, welge, maakt : 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.) ; achterult
slaan-overdr. zich weer,spannig 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 kome'TJ, oak
in de kraal; de laatsten worden ook geholpeq. Om
de kracht van dit spreekw. te gevoelen, moet men
weten, dat er van negen tot twaalf paar ossen roor
een wagen gespannen worden,
·
..
AFNEMEN; portrett~ren : ik laat voor mijn afnemen.
AFSLAGTEN: -\ran wild gezegd, b. v.: een haas afslagten
-maar ook van slagtvee, voot· villen, de huid afstroopen.
AFTREKKEN; afschuiven: een venster aftrekken.
AFRIKAANDER; Kapenaar. . Men verstaat daardoor elk
kolonist, die !Jiet door geboorte of afkomst een buitenlander is. Vergelijk Kaapsche liind.
AFVATTEN; weg nemen, zie vatten.
AJA; kindermeid.
·
AL; dit bijw. wordt even gelijk niet gewoonlijk dubbcl
gebruikt : mijn ,qeld is al op al.
ALL{m !
God. Deze Turkschc benaming van bet Opperwezen, wordt, in navolging der Maleijers, gedurig
als een uitroep misbruikt.
ALLEBASTER; knikker.
Vergel. ,qoenie.
ALLEMENSIG! uitroep van verwondering.
ALLOSLE ; horlogie of zakuurwerk.
AliPER of ampertjes; bijna.
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ANDER: een andcr (E. another); nog een-b. v.: geef
inij een ander glas bier. Dit komt met ons oud taalgebr. ovcreen, volgens welk men de andere of anderde
zeide voor de tweerle.
APSKLEUTER ; . kleine jongen, kaboutertje.
ARIKREUKEL; alikruik, zekere schelpvisch·--<werdr.
een klein mensch, onderblijfsel, dwergje •
.A&RI ! eilieve ! wat ik zcggen wou ! Arri ! vriendje,
waar is mijn pijp ?
AsPRes (F. expres~ ; opzcttelijk, met voorb~dacht.
ATJAR; zuur, d. i. vruchten of groenteu in azijn gelegd.
AucTIE ; vcrkooping bij opslag.
B-AAK.'STER ; baker. ,
BAALS..:LEVEN; gropt gedruis, opschuddi-ng. Vergel.
· spektakel.
.
BAAR; nieuwelin~-werd voornamelijk- van slaven ge..
bezigd.
·
•
BAARSCH ; ongeoefend, onhandig: een· baarsche· jongen,
een ongeoefende slaaf. .
BAA'i'JE · (baaitjc, van baai, wollen stof); buis of mouwvest-Hij krijg op zijn baatje; hij krijgt slaag.
BAJAN; veel.-Ook wel hanje.
B~K, in de zamenstelling tht!ehak; d. i. theeblad.
BAKKEN; spreekw. : Morgen hak · MUI' d. i . teke-n er
maar niet op, ~elijk ons "mot·gen ochtcnd bij de
koffij."
BAKK.I!:LEIJEN of bij inkorting bakkleijen; vechten, elkander uitkloppen.
BAKKLEISLAO; vechtpartij . .
BALIE; elke kuip of tobbe.
BALJAREN; stoeijen, ravotten.
BALKON ; zoo noemt men bier te Iande eene verdekte
colonnade voor of achter een huis : in Holland bepaalt
zich die naam tot een getralied uitstek aan eene bovenvet·dieping. Verg. Bild.
·
BANDIET; misdadiger tot boe\jen en harden arbeid v:eroordeeld; kettingboef en (oneigentlijk} galeiboef.
BANKRTJES ; zuikerwerk, in Holl. muisjes genoemd.
B.A.SKAT (misschien uit bet E. waistcoat); kamizool of
· mansborstrok.
' BASTA; bet is genoeg, scheid er uit: basta nou zingen!
. houd nu op met zingen.
•
BED LEGER; bijv. nm'~'. voor bedlegerig.

......

....
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BEDRAGEN als zelfst. voor bedrag: het geheele bedragen.
Wl).arschijnlijk is deze fout, die algemeen -begaan
wordt, on~~taan uit den verbogen nmv. in de spreekwijs ten bedrage.
·
·
BEEST; os of rund, van daar beestevleesch voor rund. vleesch.
·
~
BEGINSEL ; oud Holl; voor begin : maalc een begi1Uiel.
~EVIEL (als veri. T. van be\·elen) ; beval.
BIBlES (in de kinderspraak) ; ongedierte op het hoofd.
BILL (E.); pntwerp van wet of conceptwet.
BILTONG ; rookvleesch, aldus genaamd omdat bet veelal
uit een bilstuk gesneden wordt, en in gedaante eenigzins met eene gerookte ossentong overeen komt.
BIJKOMEN: ik zal voor jou bijkum; ik zal je yinden, of
krijgen.
·
· BLAii'oN (F.); spreek uit plafond met ve~·zwijging '\''lln de
d. Dit w. wordt door B. verklaard door zolderbeschot;
eens hoorde ik daarvoor op de kansel · binnendak.
BLIJVEN; woncn, gelijk de Eng. to stay en de Fr. restf!'·
in die bet. zeggen~Spr.: Nu bliift er nogelf; dat kunt
gij mij niet wijs maken.
BLoEISRL, oud voor bloescm. Verg. Num: xvii. 8.
BoEGLAM ; vermoeid. Boe~ was oulings, gelijk in bet
H.D. Bug, het schouderblad, of liever <bet- gewi:icht
· aan den sclrouder van een paard. Gelijk aile ww.,- die
eigentlijk op dicren 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, ma.r hier -w ordt bet ook op
den individu toegepast: jij is ee'R hog van een A:erel,
dat ill een bog van een verrekijker enz.
BoGTIG ; slecht, nietswaardig.
·BoK. Dit w. wordt voor beide geslachten gebruikt;
Yan daar dat men van bokkemelk hoort spreken !
BoKKEBAARD; bakkebaard, d. i.: wangbaat;d. Dezelfde
fout wordt in Holl. begaan.
·BoLDERE.N ; met geraas aftuimelen: hij kwam van de
trap afbolderen.
BoLDERMAKIESIE; buitelen : hij maak boldermakiesie, hij
buitelt.
·
BooB'T,- .zamentr. nm boomganrd.
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, BoosTROK ; keurslijf of korset.
BoTTEL (E.) flesch. Verg. flesch.
·'
BRAAF; erg: hij is hraaf ziek.
BREIJEN, zamentr. voor bereiden: van daar gebreidewijn, geklaarde.
BRONGRAS; waterkers.
BROODDRONKEND; brooddronken.
BRooDSUIKER; suikerbrood of suikerhoed.
BuL; de eenige gangbare benaming van een' stier.
BuLTZAK; stroozak of matras.
Bus (kir~derspeeltuig) ; stooter.
~.·,·

CAnux (F. caduc); sukkelend, wrak.
CANTEEN (E.) ; kroeg, wijnhuis.
CHAP (E.) ; stempel, postmerk.
CoMMANDO ; bende gewapende boeren, die op las~ van
bet koloniaal bestuur uitgezonden worden om de roofzucht der Kaffers te beteugelen, en zich voor gt!stolcn
vee schadeloos te stellen.-:-Op commando gaan.
CoMMITTEE (E.); waarvoor men in Holl. het F.r. comite
bezigt.
CoNVICT (E.); zie Bandiet.
CRAPULEUS (F.); overdadig, aan . brasserij en onmatigheid overgeven. Crapuleua gierig is dus contradictio
in terminis, want bet eene sluit bet andere uit.
CR.EDIET; in de spreekw.: ik geef hem daar crediet voor,
I give him credit for it, d. i. hij heeft er eer van, heeft ·
zich wel gekweten, of iets dergelijks.
CRETHI en PLETHI; Jan en aile man. De Crethi en de
Plethi waren de lijftmwanten van Koning David, die
men I Kon. i. 38 en elders genoemd vindt, voor het
overige weinig bekende personen.
DALKIES (zamentr. voor dadelijkjes); zoo aanstonds,
flusjes.
DAM; vijver. Deze benaming laat zich daardoor ver. klaren, dat men het water door opdamming van beekjes verzam.e lt; ook zou d~ naam vijver, wanneer men
daaraan . den zin hecht van bewaarplaats van leve.nde
visch, zelden toepasselijk z\jn.
DANDY (E.); Pronker, saletheertje. In Holl. bedient
men zich van het Fr. fat.
DANDYSCH; opgesc~ikt, poppig netjes, en fat.
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DANEiiOOM; den of denneboont.
DANEBOL; denneappel.
DA-sw: die ouwe seur is te danig kwaai1 al te kwaad.
DENKENSWIJs; denkwijs.
DIEFTE (oud Holl.'); diefstal.
DISPENS r provisiekamer of.voonaadkast. Het 0. H. spirule.
DoLVEN; den grond ter diepte van twee of drie voet
· omspitten.
DoMINE noe~t men aan de Kaap den voorlezer, terwijl
de leeraar der gemeente altijd met Eerwaarde wordt
aangesprokeil.. De Kaapstad maakt op dit spraakge•
bruik 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.
Doon ; wordt van vuur of licht gezegd : · maak de kaars
dood; het vuur gaat dood enz. d. i. uit.
DooJE LIJ K ; lijk of dood ligchaam. Dat lijk niet van ouds
het denkbeeld van dood met zich voerde, blijkt onde1·
anderen uit de zamenstellingen likdoorn en likteeken.
DoP; een groot gla8. Misschien omdat men zich weleer in navolging der inlanders vau den dop van struiseijeren of van kokosnoten of klappers, bij wijze van
drinkschaal, bediende. Verg. steken.
DoT ; borutenderwijs, 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 gebr. van dreigen kwam mij altijd
vre·emd voor; ·maar W. zegt dat het in Holl; in de
gemeenzame spr. ook gangbaar is.
DRES (E. dress); kleeding.
DRESSEN, wkw.; kleeden: ik ga miJ dressen·.
DRY-ROT (E) ; de molm in het hout.
DRILLEN (als 0. wkw.): de soldaten drillen op de parade,
d. i. exerceren of worden gedrild ; maar het laatste
bepaalt zich, zoo ik mij niet bedrieg, tot de wapenoefening van rekruten.
DRossERT; weggeloopen slaaf, van een wkw. drossen,
wegloopen.
DRUKKEN of op een druk gaan; zich uit de voeten
maken, zijn biezen pakken, het h~zepad kiezen.
'1'
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Dunn~~S-LOT : een deur wordt gezegd op dubbelslotfte
. ,, zijn, wanneer zij behoorlijk gesloten is. Verg. Enkel. ·
l>v.~~BEL; Ifostbaar, duur: Fluiveel draag ik nooit, dat
zou al te dur_abei uitlcomen.

<

ECHT, bijw. ;' degelijk: hij heefi echt zeer oekregen.
EEN wordt; in navolging van het E., overtollig gebruikt,.
- b. v.: datis eenmooije een, geef mij een groote een en7.. in
.p laats van dat is er een mooije, geef mij een groote.
EENDERS; even zoo, gelijk: dat is eenders, dat konlt
op hetzelfde uit.
·
EETMAAL; gastmaal, . diner.
.
EFFEN, in de spreekw. van der e.ffen, z.oo even.
EIJER; ei, spreekw.: Hij maakt ltet van eijeren, d. i. al
·
te bont.
ELLENDELING ; ongelukkige. Dit _w., dat bij W. en H.
niet voorkomt, heeft in het Nederd. spraakgebr .. iets verachtelijks, en gre'}St 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
geenlerd, zeg opgebtagt _of__!ng~boekt.
FACTA, mrv. facta's : wilmeri Latijn spreken, dan dient
het factum en in het mrv. facta te zijn; maar waarom
niet liever daac;lzaak ?
FAIR (E.); dat is nietfair, nict billijk of .eerlijk.
FANCY-BALL (E.) ; in Holland zegt men hal costume.
Het schijnt ·wei dat het Nederd. zich naar zulke dingen
·
.
niet plooijen kan.
FLESCH; ondet· dit w. wil men volstrekt de zoogenaamde
kelderflesch versta~n. · Verg. bottet.
FIET (misschien van het .Fr. vite, vlug); zwierig, opgekw_~kt : Soe ! jij is maar fiet van daag !
_.
GAAT, in plaats van gaan; wanneer een ander on bep.
W. volgt: ik wil hem gaat zien.
GANG; naauw straatje, steegje.
GATJE, als verkleinw. voor gaatje: ik heb een gatje in
· mijn S<Jhoen.
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GANTSCH EN GAAR; geheel (!n al. Deze uitdru'kking
komt wei juist met het H. D. ganz'41.1&d gar 0~reen,
~aar Ypey heeft aangetoond, dat zij van ouds-in het
Holl. gebruikelijk was. (Zie A. de Jager, Taalk.
Handl. tot de Staten-ovcrz.)
GesPEL ; gesp.
GEVREET ; verachtelijke benaming voor het aangezigt,
nog erger.dan het Roll. bakkes of bakhuis.
GoNNE! tusschenw. van verwondering: Mijn gonne! is
het al zoo laat ?
GRAf!DUJNEN, als wkw.: jij heb in mijn goed gegrasduin,
. hebt cr volop van genoten.
· GuLsKOP; gulzigaard, vraat.
HAAL; slag met eeo rotting. · Vergel. trek.
HAKSCHeNEN ; hieleo of hakken. Hoe kunnen de hakkcn ooit de schenen ontmoeten ( dacht ik toen ik dit
w. hel 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,
· mornamelijk van het slagtvee. Bij onlleschaafde
~prekers hoort men het ook van den mensch gebruikt.
HINT (E.); wenk.
·
HoENDER; hoen of kip: bet laatste is aan de Kaap een
~
schier onbekend w.
Il-oNEYMOON (E.); de zoetebroodsweken.
IJzniR; ijzer.
lNBREKEN (to break in); leeren, dresseren: mijn paard
- is goed ingebroken.
·
INSTAL: tot instal brengen; doen vervaUen. B. verklaart dit w. door verval. W. heeft aileen installig
als bijv. nmw. Dl:l ware atleiding komt ons voor van
het H. D. einstellen, d. i. staken te zijn.
·
IN·r~REST (E.); voorspraak: hij heeft interest bij het
ministerie.
lNTERV AL ; zonderlinge in val of kuur: die kerel heeft
allerlei intervalletjes.
J AGTEN ; op jagt rijden of gaan jagen.
JAKOPEVER-OOGEN; uitpuilende oogen, gelijk zekere
visch J akopever genaamd. Deze visch zou zijnen
naam ontleenen van zekeren Jakob Evertse.

,
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J A~ME~ als bijJ,::,; ik •is..j(l'm.f!Let f!dOr jou, ik heb me'clehJd¢tl):..met u.
~ ·~~ •
•· _.· :,
· .
J.AN, jt}.-1-de spreekw. · ~en g~·over Jan, d. i. een ruw
_mensch. Wien het' lust onderzoeke hoe dit met het
H. D. Grobian, het E. ruffian en het oud Holl. ?'oiftaen
zamenhangt. In deze spreekw. en in schoonder pret
._ hebben wij voorbb~ van den uitgang er in den positivus,
gelijk wij in het Holl. zoo wei een snugger als een
.snug heer zeggen.
·
JEKKERT (jacket); jagtbuis.
J ILLE'I'JE; grapje: zi;j maken. er een jilletje van, zij spotten er mee.
JoNGEN: zoo heette vo01·heen, gelijk bij de Grieken en
Romeinen, elke slaaf van bet M. geslacht, wnder
onderscheidc van jaren. Van daar de zonderlinge zamenstelling ouwe jongen.
JoNGENTJES: dit woord wordt va'!l jonge kattcn of
honden gebruikt, b. v.: Onze kat heeft jongen,.tjes, in
plaats van ·jongen, als mrv. van een jong.
KAAPSCH KIND; Kapenaar. Verg. vaderlandsche kerel!
KAARTKAART SPELEN; met de lmart spelen. Vet·g.
toltol.
KAMELJOENTJE ; kameleon.
KAMEERFOiil:t.IE; kamrrfoelie. - '..
·
KANTOOR ; boekvertre of studeerkamer : de predikant
is op zi;jn kantoor !
KARAK'I'ER (E.) ; geluigschrift: de meid, die onze dienst
verlaten heeft, vraa/Jt om een km·akter.
KARDOES; peperhuisje. Kardoes, van het Ft·. cartouche,
is een papieren bus , of vorm voor buskruid. W.
Volgens B. is het F. uit het Roll. kaartdoosje \'erbasterd. Men spreekt wei van tabak in kardoezen, namelijk in pakjes die rondom toegeplakt zijn, ·maar men
geeft dien naam niet aan een peperhuis dat u_it de hand
gemaakt wordt.
KARET; schildpad : een km·etten 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 illaven mede te tuchtigen.
KAZARNE; kazerne.
KEER, in te keer gaan; aangaan, een groot misba-ar

PROEVE v£ : ..l\4-APSCH TAALEIGEN;

- XV

maken. · Geheel anclers iS ,llet~ H6ll. iets te keefJtean,
d. i. trachten te verhinderen. r" ._ .
,. -~~ :•'c .
KINKEL; spreekw.: er is een kinlcel in de k.flh~l, 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.
KNIJPTANG; nijptang.
KNIKSPOOR; een greppel of verspoeling dwars over den
weg.
KNIPMES; in de spt:eekw. knipmes rijden, d. i. een paard
zoo berijden, dat hij den kop sierlijk op en neder be- .
weegt, gelijk eeu knipmes dat open en toe gaat.
KNOEPs; duw of sto'o t 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 kogcli.el-stok, een stok die tusschen hen ge. bond en w.ordt, om het lc6flll}lein}..,te bde~-err.~ . ~
KoKEN (met de zweep); zoo raken, dat de striemen
een brandende pijn veroorzaken. "Cela me cuit" zegt
de Fcanschman, wanneer hij zich het vel van eenig ligchaamsdeel afgeschaafd heeft.
KoMBAARS; wollen deken. KoMBUIS (scheepswo01:d); algemeene bcnaming voor de
keuken.
KooRN : zoo heet de tarwe in tegenoverstelling van
andere graansoorten.
·
·
KoP; vrij algemcen voor hoofd: mijn kop is zeer, ik heb
hoofdpijn.
·
KoRREL; mikijzer of visier van een schietgewccr, van
daar korrel nemen, mikken.
KosT. Dit woord wordt veelvuldiger gcbruikt dan bij
ons : men zegt in Holl. ook : de kost verdienen, voor
de kost werken enz. en dan beteekent het dagelijksch
ondcrhoud ; maar nict de kost is op taJel, de kost wordt
koud enz., maar het eten:-Zamcnst. padkost, teerkost
A mondbehoefte op reis.

.

'i
.

XVI

~

PROEVE

.

V~N
#'.

lf .

KAAPSC
._~jr

TAALEIQEN,
I

KRA~-]_ om~ue t)f o~\\irt~laats wa~~ bij nacht
het;·r,ee geb~ 11rprdb> ··Ypt. Ackteros. · · 1
KRAA.iq spreekw. : i# de krar.i"m vallen, zeg komen.
KRABBETJES; oorringen.
.
.KREPS of Krips; k~ : krijg hem_in de kreps, vat hem
ln de kraag.
,, r
~KRiEKJE ; veldkrekel; . .
Kif1K'9"o:RscH ·; ·:tdkvorsch. Verg. paddak.
KR-uPSIES (corrupties); verouderde kwalen·: die man is
vollcrupsies.
· .
.
KuiJERE~; uit logeren gaan. lk 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 bet beet niet te min kuijeren.
KuRKEN (bij omzetting); krukken : die man loopt op
kurken.
KuRKENTRECHTER; v~rdorven uitspr. van kurkentrekker.
Kw AAI ; kwaad : die kind is kwaai. Zoo ook rooi voor rood,
KWELLEN ; zwellen : de deur is gekwollen.
LAGER (H. D.); Leger.
LAKSMAN; beul of scherpregter.
L.\MOEN; platte uitspr. van limoen, waaronder men in
H~ll • .de in~ ~t van d_en citroen boom verataat. Aan de Kaap ondersche1dt men zoete en zure
lamoenen; de eerste zijn de appelsina of Sinasappel
der Hollanders.
LAMOENSOP; spreekw.: hij laa.t er znrelamoensop onder
loojJen; hij ligt er de hand m'ee, neemt zijn pligt ten
. halve waar enz. De spreekw. is blijkbaar van een of
andere vervalsching ontleend.
LANING; laan.
·
LANGS; bij of naast, met een bijkomcnde vijandelijke
bet. : Kom langs mij ai jij durf. Dit gebruik van
langs schijnt van bet enteren vanschepen ontleend.
LAT of latje; een taaije boomtak of garde.
LAwA.:u of lawei; verward gedruis. B. verklaart dit
w. laat waaijen, feestgeschrceuw bij bet uitsteken van
de vlag. Is bet niet met meer waarschijnlijkheid af te
leiden van lauweit of laweijt uit bet 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,

,.
fJc. ; ..M~pema verk1,¥.r.t."h~t do r auba,d~. _ ~o~ bier
nu btJ~ ,d at aubalfe~ 'in deif p!meen ~eKtra_qt, voor
eene luidi-uclitige bekijving of.hevigen uitval gefiruikt
wordt~ gelijk de Diet. de l'Academie, Chainbauc!,
Boiste- en anderen aamv\jzen, en 90rdeel dan over de
waarschijnlijkheid der afleiding vim 'B. ·
LEKKE:&; aangenaam: die pen schrijft lekker~ Spreekw.
_
. Hottentotten: Lekker lijf maken, zich een roes drink.~··
LEVEN; spreekw.: al mijn le·ven, altijd. · -> _::·~·
-:- .
LrEDERLIJK; slordig, onachtzaam: 'ik hen te ~iederlij{c
gekleed om in gezelschap te ,qaan-mijn hoed is te danig
liederlijk. Niemand van den beschaafd-en stahd passe
dit w. op zich ~elven of zijns gelijke toe.
LIEVERS~ bijw.; liever.' ·
·
·
LpN (E.); regeJ: sc.hridf. een p_aar lijntjes. Men· trek_t
lijnen, men schrijft regels.
--.· LIK; spreekw.: aan de lik ;· aan den drank of aan de fep.
LoER-SCHEP-OP; klaplooper, tafelschuimet·. Vergel. opsclteppen.
_
LooPFJN; dit w. voor wandelen te gebruiken, heeft,
dunkt mij, iets onbes·chaafds. Met 'het bijw. hard,
wordt bet als zamengest. wkw. gebruikt, en hoort
men : ik hardloop, in plaats van ik loop hard, hiJ het
gehardloop ! .enz.
· ,
_ .
:

'..

•

:r.

..

•

MA~eREN (inanquer): wat ma'Tieer'i'f11luia-?'Wat ~cJi~It

er a:an dat huis.
· ,..,,
MAKROL (zeker gebak) ; makrop, bij in trekking variJ'het
F. macaron.
MAMMA: zeg mama. Verg. pappa.
MANeL; jasje. Mogelijk is bet oorspronkelijk een ·Ma;,.
nilla rok, gelijk men Mat1illa hoedeJ? enz. heeft.
MANGELS ; keelklieren, ook wel amandeleh genaamd;
MANSKEREL; een man, maar veelal met de bijko.mende
bet. van ruwheid.
M.<\RTEVAAN of martevaam J watervat tot huisgebruik,
stande.
MASKIE; al is het ook : maskie is ik ziek, ik wil nie
t'huis hliJ'nie, al ben ik ook ziek, ik wil niet te huis
blijven. Zamentr. uit het mag geschien:
MATERs, mrv. van maat: ik is nie van jou maters nie ;
ik ben niet van uws gelijken.
MEESTERGOED; medicijnen.

. PROEVE
MEETING (E.); bijeel_lkomst~of ftrgadering~
\~
ME~il<lE ~ min, or-·vt>t!lst~ .... :.~; dcze b~?~IJ!ing ~spt:~·
ken·· kmder i zoG · w
:vfllwassencn; l!liunne mm
of gewezefi min a~.n. • ~·...;· ,r . . r
•
~· .
!ENSCH, in d v zeggiog Van ·een mensch, in plaats van
men ! een me'f!.Sch kp.pnie verdragen nie ; men kan bet
niet verdragen.
•,·
J!lRTlil of merting; qlytte. ~
onriR.As; modder
slijk.
Mo:sa t moede of moe. ·
Mos of mus; immers.: ik weet mos wat ik doe.
MoTJE; tante~ verkleinw. van moei.
MoveREN; tergen: jij moveer maar voor mijn ! . . .. gij
moet mij maar tergen, _dan ....

ot .

NEGOTIE-WINKEL; zoo beet e1ke winkel waar m~n stuk-·
goederen bij de el uitvent, benevens al betgeen tot
kleeding behoort.
•
NEMEN, in de zegging een wandeling nemen, is navolging
van bet E., men zegt een wandeling maken of doen.
Nou, mrv. noijs; jufyrouw. Het verkleinw. is nonna.
· NooRDKAPER: nlgemeene benamiug van den walviscb.
Als bijv. komt dit w. voor in noordkaper-knoopen, d. i.
knoopeu van walvisch been.
0BJECTIJt ·(objectiott); tegenwerping: Ilc lleh .ueen ohjectie; ik beb er niet tegen.
0EsT (oud H.); oogst.
ONDER; als bijw. altijd waar men in HoB. beneden zou
zeggen.
0NDERBAATJE; vestje. Verg. baatje.
.
ONDERDEUR: spreekw. over de onderdeur ·kijken. Dit
wordt van meisjes gezegd, die de kinderschoenen uitgetrokken bebben, en in aanmerking beginnen te
komen.
0NDERSTE BOVES; ontsteld.
ONGEVOELLOOS ; gevoelloos • . On en Zoos zijn van gelijkebeteekenis. Dat men on dikwijls misbruikt, is mij
gebleken; men schijnt er geefi ontkennende kracbt
aan toe te scbrijven; onverschillig beteekent bij sommigen verschillend, en ontwijfelhaar is twiJfelaclttig
ONTSTOKEN ; verstoken of !Jeroofd.. Ontstoken is . bet
E. infl·amed.

O:svERTOGitN (oud
·; onbetamen.r.l: onvertogen woorden.
1~ ~ - - ·
.f
. ·.
Oo_RLAM•;'111m, geslepe~;~cnoverg~~ldc vair~~r.
Oq.k.WAKS (H. D.); mmlpeer of oprveeg. ·
·
OP, spreekw.: die wijn is· op; navolging van bet E. the _
wine is up, d. i. de wijn gist of;,werkt.
'..
0PGESTOKEN; verkeerdelijk voor opgestookt, van opstoken, d. i. aanbitzen.
-• h
·
0PKOGELEN; met klein geweer uit
opjagen.
0PSCHEPPEN ; opdiscb~n
bet cten is op tafel.
0PSTOPPER; een die vogels enz .. opzet voor eene verzameling.
.
0PTELLEN ; oprapen of opnemen. Tellen is klaukver- wissGling voor tillen ; maar tillen is aileen van zware
lasten gebruikelijk ; terwijl bet Kaapsehe optellen zelfs
van de kleinste voorwerpen gezegd wordt, b. v.: tel
die speld op.
0RLEMENTEN (ornamenten) ; snuisterijen.
0TJE .(in de kinderspr.); ceo varken.
OuwELAP; een penny ..
-OvERIGHEID; overbeid. Hetgeen te veel is wot;dt gczegd overig te zijn; bet is dus niet vleijend wanneer
men de Q\'erbeid zoo noemt.
_
,
.
0VERENTOVER, dat is over ende OVeT; tot den' rilrid t6c, '
te boorde of ook wel borende vol. Dit laatste, door
W. afgekeurd, behoort tot de gemeeuzame spraak.
PAAIBOELIE; bullebak. Met dit w. maakt men kinde- '
ren bang, gelijk bij ons met Heintje Pik.
PAo; niet alleen een voetweg maar elke weg. Zamenstellingen zijn wagenpad; ompad enz.
PADKOST; zie op kost.
,
PAoDAK, zie krikvorsch. Tussehen ·pad de en kikvorseh
maakt men geen onderseheid. ·
PAMPOE~; pompoen.
PAMPO_ENTJES; gezwollen keelklieren. Verg. mangels.
PAPPA; papa. Verg·. mamma.
PAPPELELLEKOORTS; boertige benaming van denkbeeldige zickte van kindcren.
PARMENTORlG; stijfhoofdig, eigenzinnig. Het w. sehijnt
uit peremtoi1· verbastcrd.
·

PARTICULIER f~).; hij is er pa iculier op, hij~rop:_
gesteld,. maakt et: we ·k van . · -if
- , ~ •1
PE~· : iemand. 'alln t[e pee~ · den, gedurig tq.~.,~!f.f.~Qf
ander werk m s pan~u.
_:
, :.·f ~ .f..;_,
PENSE!", als mrv. van p~nny,''in plaats van pence.~.:.\'f.;'.
. PIET, in zamenst. ouwe:'Jilet, oude wijn.
~· PIERINKIE; theeschoteltje of bordje.
PIK ; · pik ;in het zu;art gqkleed, in plaats van in pikzwart.
Verg. spi(flr. ifi/(HJ,i:,t. ;...
PoEsKoP; £e~¢l:etJo'«;>t;t.>' van walvisch, waat·schijnlijk de
sperm-whale ,~ .der. Engelschen.
Ook een os zondet·
hoornen, of ·wiens horens langs den kop af naar .den
bck gebogen zijn.
Po ESP AS; 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 : pool aan spelen, gemeene spreekw. voor de handen uit de mouw steken.
PROP (H. D.); kurk van een flesch.
A

• •

RAAISLAG ; de daad van raden: ik ben. er met een raaislag zoo lekker achter gekomen. In bet Holl. zegt men
ook naar iets slaan, d. i. Jos ,weg naar iets. raden.
RAPs· (E. rap); een tik, een vlugtige slag.
RASPEL; rasp. Verg. gespel.
REGT : ik ben regt, naar het E. : 1 am right, voor ik heb
gelijk.
REo REO; in goedeu ernst. Het tegenovergestelde is tjakki
tjakki. Hij maak geen spulletjes, maar hij sla re,q reg.
REMMEN ; een rijtuig bij het afrijden vag eene hoogte
tegenhouden. Dit geschiedt door het achterste paar
ossen of paat·den in een span, die daarop geleerd
worden en meer geld waard zijn dan andere. Oneigentlijk' zegt men, dat iemand aan iets remt, wanneer
hij bet niet wil.loslaten.
REMXETTING ; een ketting waarvan men zich op steile
plaatse.n bedient, om een of meer wielen van een
rijtuig vast te zetten. Het H. D. zegt Hemmkette en
Hemmschuh, bet E. trigger, d. i. trekker.
RESPEKT: ik heb respekt voor spinnekoppen, is een Geri:nanismus voor ik ben er bang voor.

-.

•

·, ·

RHIPES · 1'Upsen.
·
'
·
.
RoBB&DOE; ee~ meisje of vrouw,....die ruVJ en ster~ ·
w..:i,f . nietftj · deett of let.
t 'HoY. f :t"v'arken, is .'tu
d~scbaafd om het ef voor in d · ats te stellen.
RoEIJRR; riem : mijn roeijer is gebroken. De roeijer is
de mau, en de riem bet werkt i:g;
R6MAN, door verplaatsing van den klemtoon voot-roman,
is dubbcl bespottelijk, omdat men aan de Kaap een
visch heeft die roman beet. . .: :. ;'·. ~-·~: .. ......:,
RuoGENs, als mrv. van rug; heuv~lr.e~~~)t~:~ ·
SAFE (E.); vuurvaste bergplaats, wulftvertrek.
SAMBOK; zekere soort van karwats, uit de huid van een
zeekoe ge,_; ned en.
SAMBREEL; parapluie of regenscherm.
SAROET o( seroet ; segaar.
ScHACHERIJ ; luoeg.
ScHALTEN EN WALTEN (H. D.); naar gocddunken handelco. ·
ScHAWACHTER; schaapwachtcr, herder.
ScHEEF : hij is scheef of scMef is hij, zegt men tergcndcr
wijs, gelijk in HoB.: hij kijkt op zijn neus.
ScHEMPRN; schimpen;
ScHENDEREN; verlenging van schenden : den Sahhat
schenderen.
ScHERPIOEN; schorpioen.
ScuETS; wenk: geef mij maar een scltets wanneer ik u
best gelegen kom.
ScnrETROER; jagtge weer.
.
ScHILDER ; zoo noemt men niet aileen den kunstenaar,
maar ook den ambachtsman, die in Holl. verwer beet.
ScniNDLOEDER, in de spreekw.: Scltindloeder met iemand
spe.len; iemand in het minst niet .ontzien, hem be han- ·
delen, gelijk men zcgt, als oud vuil. Eigentlijk is
een schindloeder een dier dat aan deri vilder (voorheen
schinder) verv·allen is, en waar ieder kwade jongen,
· ongestraft, zijne baldadigheid aan uitoefent. Dat de
spreekw. niet zcer beschaafd is, behoeft wei niet gezegd te worden . .
ScHOENLAPPER; vlindet· of kapel, zonder onderscheid.
SCHOEREKELEN; bekijven, en dat wei op eene ouzachtc
en vernederende wijs. · ·
ScHOFT; volgens B. schojt, schaft of scltacht, verpoozing

dl>rtfiey~(dien:st-,

en zoo ~cling
c:len werk,.,,nu.ue··'h Joop.en.~ffet , zij van sch~n, dat
onbekend "is, of van'-llchuivim, ._an de
. aming :vtln den afs~and, die~ men
me~ een span p · en ap.ossen achtereen :afl~~~ i
ScH!)bN ; gehGel : ik rutlr het schoon vergeten: ' In Roll.
· zegt men glad vergeien .
· . ·;.Sc~~E~; .; al:L _positi vus, in schoonder pret, is oud
· . MollandScb. ·. -·- ·
·.
SciioPf'E-'A.~U: - Of _sc!wppeiemaai; s~hommel of. sch,op.
Het ltlatsJe _gedeelte des woords IS bet oude mef;en,
zich vermeijen, d. i. vermakcn, dus zoo veel als schom- melvermnak.
- .
ScHULDEN, wkw.; schuldig zijn: jij schuld mij bajan
geld, gij zijt rriij veel geld schuldig.
SETTELAAR (E. settler); annbouwer. You Settelaar, is
een scheldnaam voo r elken havenloozen land looper.
SEuR; mijnheer. Ouwe seur is de ~eer des huizes en
seurt.je_of klein-seur, de· zoon of jonge heer.
SIES ! uitroep van afkeuring; foei !~Het is de fluitlette1·
·met verontwaardiging- tusschen de tanden · doorgec!_reven, en ~et.woord is veel nadrukkelijker dan ons foei!
SLAG: nog een slag (encore, un coup); nog eens.
SLAMS; afkorting voor !slams of islamietisch.
SLAMMERT; een)slamiet.
· SLIM ; schram:ler.
SMEERKAl'·:Is-; vuilik. Het laatste gedeelle schijnt wel
het Lat. canis, hond.
SMEERWINKEL; komenij of kruideniCI'SWinkeJ.
SoLDADEN; soldaten. Zoo ook graden voor gl'aten.
SoP; soep~ SoPKOM; soepterine.
~
SPAANSCH-,SPEK, mrv. Spaansch-spekken; meloen.
SPA~; ' bhiasroer.
.
'SPAT; spreekw.: spat zetten, op den loop gaan. Verg.
drukken.
SPEK-: voor _spelc en boont.jes loopen ; niet in tel zijn.
SPIER i spier in 't wit gekleed: in het spienvit. Vecg.
p~k in het zwart.
·
SPIOEN; spion of bespieder.
SPoC_HT~N ; _pronken : ltij spocltt met zijn mooije ltuis.
:. tJe~ - is intensivum van pogchen.
SPOT : voor spot of verspot zifin; bespottelij k:, tot spot.
STAA-T~IE (E. station); z~ndelings staatsie, z~ndelings post.

- S·rAMPEN ·
pen, hcween· met vuist
geschi't!Clt; want men stampt me.t .de
wegibg is !faar~ij nederwaarts, g~1ijk
in e'e nen vijzel. Ik stamp mifn k pa
stodt ·1/lijn hoofd.
.
-~
S'l'AMP f stomp of stoot.
·.
.,... · •
STANDt.JR; olie .en azijn stellctje, B. cruetstand.
STELLE'rJE; stilletje, :1.eker meubel>voor de .binne~h:ier, .,
van bet bijv. stil.
.
. ~ · >;;(< ,,":_ '-"~- • , .
STEKEN,. in de spreekw. der Hottchtotteh: ~ eiil:."':dvp .ateken, voor een borrel drinken. In de ~~ageJi:part'steken ;
wegjagen.
· ··
STEVELS' (H. D.); laarzen. In Holl. dcnkt men oij het
w. stevels (van stijf) aan kurassicrs Jam·zen; maar hicr
spreekt men zelfs van vrouwe steveltjes.
STIJ:F AAN, bijw~; gedurig.
STRANDJUT; zeker slag van wolven, die zich langs bet
· strand ophoude~.
STROPS (E). Riempjes aan de broekpijpen, ~ie in H~ll.
::11et het Fr. w. souspieds worden genoemd.
S·ruKJES: stukjes draaijen; op andere plaatsen gaa'n dan
men voorgeeft. Dit wordt gezegd van kinderen die,
naar kerk.of naar de school gezonden, elders gaan om
te spelen.
.
•
Su:rKERBR.Oon.; - zeker gc~ak, tulband • .·· --. ..
STUTTEN: wmands 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 sprcekw.: ik zal
. cr een schotje voor schieten, d. i. ik zal het beletten.
1'ABBRRT; japon, vmuwekleed; kindertabbertje, jurkje.
T AFELOOED; tafelgoed wa!schen; vaten wasschen. In
Holt. verstaat men door tafelgoed tafellinnen.
· ··
T AMAA! ; zeer groot: die man het een tamaai neus ..
TAMMELETJE (F. tablette); suikertafeltje, eehe soort
. van borstplaat.
'l'A'l'A; {in de spraak der kleurlingen) ; vader. Het 0.
Holl. zegt t_ate.
· TAUX:EREN; tax:eren. De u is in dit w . .lang verouderd.
TEG~N; in vergelijking van : zij is blank tegen mij.
TEMI'EL (E.); de slaap' van bet hoofd.
TENDER.(E.); aauhieding, of aanneming, de prijs waar. \'oor ·oien eenig werk ~anneemt.
· .
.

....

·••..v:.:·

•

to tender) ;
Q.l¥ll.e n, e , aanbieding
tenderen of om tenders vrag~is aan
•IMI.li~.~den minst\lj.edende aanbesteden.
'
•
. ·EWAT~ R ~ . n ~opje ·theewater drinken, iQ plaats van
een kopJe th
·;
·
. ~TEL. ; tit_el, ee rooallf",
.
'
·~ · ·, 1'i\\K:KI TJ ~tk:KI_; ·umrden schijn, kwansuis: ·hij is tjakki
~ "-'"''rl'ii1~'• - laten

tja/tl.f~ie~ f.;

1'1tiilEP; s!Jl,.~tot zwijgen gebragt : hij wa.~ zoo maar tjoep
van de plelf uf; ·. hij harl niets meer in te brengen.
.
T.ro£-RA~o; omegt :-jij maalc tjoerang; gij speelt valsch.
ToE, als bijv. nmw. : met toee oogen, met gesloten oogen.
'J'OLTOL SPELEN; met de to} spelen . .
'I'RANSEER-MES (trancher, F.); voorsnijmes.
TRANSEREN; &esseren: mijn paerd is nie goe(J geleer
nie, ltij het een slechte transeermeester gehad.
.
TRAP DER JEuon (welbekend schoolboek); spreekw.:
ltij ziet er uit als een gesclteurde Trap der Jeugd; havenloos en ongedaan, bet Hoi!. zegt alsof hij van den galg
gedropen is.
TREK KEN~ trekjou pad; loop heen.
TREK ; een slag; geef hem _een p_aar trekken.
TRES (H. D.); galon, belegsel van een kleed of hoed.
TRONK; gevangenhuis.
TRoP ; troep : een trqp menschen1 menigte; trop schapen;
. · kudde.

,

UITEREN (E. to utter); uiten.
UITGEDOHST; uitgedost, opgesierd.
.
UITHALEN; bet uitweiden van geschoten wild.
UITPIKKEN (to pick out); uitkippcn. Pikken doen de
vogels.
UITPIETSEN (H . D.); afrossen, doorhalen.
UITTHEKKEJN (zich); uitkleeden. Dit is 0. Holl. Zie
Jez. xxxii. 11.
U1TWAAI.JEN: ik ltet mit hom nix uit te waaij' nie; ik
beb geen boodschap met hem.

v b.DERLANDSCH ;

zoo heet bij den buitenman al wat van
de Nederlanden komt, b. v. : een vaderlandsche koe;
vad~rl. drank, d. i. : jenever. Een Hollander beet een
vaderlandsche kerel, in tegenoverstelling vaf! een Kaap~
sche kind, boewel de laatste misschien een hoofd
grooter is dan de eerste.

VEL tvan een boek); omslag.
- i'
VELLEKIJKER; bedorven uitspr. van verrekijker.
YELLEN; villen, de .huid afstroopen.
VENDUTIE; vendu of verkooping.
.. ,, f~
VERERGEN (zich); zich ergeren: ik vererg mij.
VERGELIJKENEN; vergelijken.
VERKNORSING: in de verkrwrsing zijn, d. i. in de knel of
in de benaau wdheid.
V ERMAK£N; deren : hij kan rnijn nix vermaken; hij kan .
mij geen kwaad· doen.
VERNIBBELEN (zich); zich schromelijk ergeren, zondcr
het te doen blijken.
VERNTELEN, als onz. wkw.: mijn goed verniel van de
regen, zeg bederft.
VINGERGOED; verbastering VOOf vingerhoed.
VLEI: clit w. schijnt uit vallei zamengetrokken, en bcteekent ecne groote plas stilstaand water.
VoELEN: ik voel koud, warm, pleizierig enz. (I feel
cold) ; ik gevoel mij koud.
Vooa: over dit w. verg. § 275.
YLEKKE-N, waRrsehijhlijk 'ri!tk-> - 1aken,-gelijk pi-ettenplat maken is. Dit w. is meest van visch gebru ikelijk
en beteekent open snijclen en scboou maken; men
zegt ook een vinger open vlekken.
VrtEKKEN; 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 A~elung verklaard word_t: de Ieder. van zich
strekken als in den dood . .
WAGENPAD; rijweg. Verg. steken.
W ATERLEMOEN; blijkbat'e omzetting voor watenneloen.
WAT: voor wat doet hij dat? Waarom ·of waarvoor.
WER'l'SCHAFTEN; huiselijke drukte hebben : zij heeft.
den ganschen dag te wertschajten. In het 0. Holl. is
weertsclwft een gastmaal, en daar is nog al drukte
mee gepaard.
'WIJS: jij is at te wijs. (Verg., § 292.)
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·'. zA ·• ;.j11iede: ik ·ga zaam; ga jij ook
. Dt't l · et H. D. samt en mit samt.
·ZtE R: 'ief!'arid" ze-er maken; zeer . doeu-zeer krijgen;

. ~li~

· l· ·· ,r_ iiifM· zaa

zich bezeereq~- ~ .. . . .
ZEILGAREN ;· Hl-~ tou~~~·
Zwr of s-et (E. · getj"';."""stel: een set menschen, juweelen
enz. een theesetJe, een . theeservies.
ZE us'TEMA; systerr1a, 'stelsel.
bedorven uitspraak voor zcnuwen : de vrouw
kreeg· het op haar z~enen.
._
ZIEN: ik heh niet veel vanje gezien deze weelr; E. I have ·
not ·seen much of you. lk heb u niet vee! gezien.
ZIJBORD (Sideb0ard); schcnktafel, buffet.
·
ZuN • . Dit w. wordt gebruikt om den prijs uit te drukken van hetge'en men koopt of vet·koopt, b. v.: A. ·
1lr ket -snuij gekoop.-B. Hoeveel zijn ?-:-A. Ouwelap
zfin~ Ook bet eigendom: dit is mijn· zijn, en dat is
.jou. iijn; dit behoort· mij en dat u.
ZOE of goe: uitroep van verwondel'ing of van vermoeidZEVE :f<,':E N;

waar met

nere-lamoetuttp ontle:r
neemt zijn zaken, ~lof
bedorven uits.pr .. van zwaluwtje:
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