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-appel (de; als tweede lid van een samengest. zn.), naam voor enige bomen en hun vruchten, welke
laatste enigszins lijken op en AN a. en/of op een SN appel* (z.a.): bosappel*, klopappel*, sterappel*.
- Etym.: Zie appel*. - Zie ook: ijsappel*.
(dons1989)
-druif (de; als tweede lid van een samengest. zn.), naam voor enige planten en hun vruchten, welke
laatste op een AN druif lijken: babydruif*, bosdruif*, koeliedruif*, matrozendruif*, schusterdruif*,
zeedruif*, zusterdruif*. Ze behoren geen van alle tot de Druiffamilie*. - Etym.: AN druif, wijndruif, is
de vrucht van de wijnstok ( Vitis vinifera).
(dons1989)
-hout (de; als tweede lid van een samengesteld zn.): a. Als de naam van een boomsoort eindigt op
hout, kan die naam ontleend zijn aan het hout van die boom. Het hout is dan genoemd naar een van
zijn eigenschappen, zijn toepassing o.i.d. Dit doet zich voor bij: hoepel-*, letter-*, lucifers-*,
oranje-*, parel-*, riem-*, rozen-*, satijn-*, spijker-* en stinkhout*. - b. De boom kan genoemd
zijn naar iets anders dan een eigenschap o.i.d. van het hout. Dan is de bet. van hout dezelfde als een
ver-oud. AN bet.: boom. Dit doet zich voor bij: amandel-*, baboen-*, bijl-*, bitter-* (1), bokken-*,
cassave-*, mieren-* en waterhout*. - c. Van een aantal namen is (nog) niet duidelijk of ze bij a of b
horen: bitter-* (2), gember-*, gomma-*, kalebas-*, kapiteins-*, slangen-* en sponshout*.
(dons1989)
-kers (de; als tweede lid van een samengesteld zn.), naam voor enige houtige planten en hun
vruchten, welke laatste op een AN kers lijken (babykers*, boskers*, savannekers*) of niet
(laurierkers*). - Etym.: AN kers = o.m. in Ned. wilde en gekweekte Prunus-soorten (Roosfamilie*) en
hun ronde, rode of paarse vruchten.
(dons1989)
aal, gemarmerde kieuwspleetaal, een vis van het zoete water ( Synbranchus marmoratus).
< Europees-Nederlands aal (paling), een andere vis ( Anguilla anguilla ) waar de SurinaamsNederlandse aal op lijkt.
1740 (Anonymus 24). 1798 (Weygandt 40). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 671).
Zie ook: slangevisch* , snekifisi * , sombo* . > /N’/d/2-5/-.
(dons2013)
I. aan bn. (niet verbuigbaar), geprikkeld. Alleen in de combinatie ‘aan* zijn’.
— : aan zijn (was aan, is aan geweest), 1. geprikkeld zijn i.h.a. Een wonder. Ik moest er alles van
weten. Mijn onderzoekinstinkt was aan (Dobru 1969: 44). - 2. zin hebben, in de stemming zijn. Hé,
zullen we een potje troef-call* spelen? vroeg vader plotseling, of wil je soms niet, Emile? - Wie ik? Ik
ben kartamang [S, liefhebber van kaartspel], ik ben altijd ‘aan’ (R. Parabirsing in A&P 1980b: 5). Hij
merkte dat Orlando gespannen luisterde en keek ook naar diens gulp. ‘Wil je, ben je aan’, had hij
meteen gevraagd (Ferrier 1968: 134). - 3. geïrriteerd zijn, boos zijn. Hij is aan! (gezegd van een
lichtgeraakt jongetje; mond.).
(dons1989)
II. aan vz., (ook:) op, tegen (wanneer het gaat om een gewelddadige aanraking i.h.b. van het hoofd).
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Een brigadier raakte ernstig gewond door een klap aan het hoofd (Hira 203). Op 15 mei [1891] werd
de koeliehoofdman Sookhaie door een landgenoot aan het hoofd gekapt* omdat hij aanmerkingen
had gemaakt op diens werk (Hira 337). Het tweetal overviel vervolgens de heer des huizes en sloeg
hem aan het hoofd tot bloedens toe (WS 19-1-1985).
— : aan het werk, op het werk Ik kreeg opeens een razende honger, terwijl ik net aan het werk nog
geschaft* had (Rappa 1984: 140). - Etym.: AN ‘aan het werk’ = bezig te werken.
— : aan het werk gaan (ging, is gegaan), naar het werk gaan. - Etym.: AN ‘aan het werk gaan’ =
met werken aanvangen.
(dons1989)
aanbrassen, als brassen* .
1783 (Roos 34). > /N-E/pt/3/-.
(dons2013)
aan’dansen (danste aan, is aangedanst; veelal in de combinatie komen aandansen, kwam a., is
komen a.), aan komen lopen (vaak met de bijbetekenis van: (te) laat). Wie weet moedertje, had hij
schertsend gezegd, kom ik binnenkort met een mooie schoondochter aandansen en dan heb je
binnen een oogwenk ettelijke kleinkinderen (Dobru 1968b: 7). Hij scheen een mooie straathond te
gaan worden (). Maar hoe zou hij gaan heten? Moeder en zusje* kwamen al gauw aandansen met
namen als: Bello, Bruno, Bruintje, Flappie, () enzovoorts (Rappa in Zondagskrant 50 (20); 1980).
(dons1989)
aan’gekleed bn., (niet alg.; i.h.b.:) gekleed, geschikt voor een nette gelegenheid (kledingstuk). Hij
droeg een aangeklede jas (Schoonhoven 155). - Etym.: AN ‘gekleed’ kan hetzelfde betekenen.
(dons1989)
aan’halen (haalde aan, heeft aangehaald), (ook:) zeggen, verklaren; opnoemen (zonder dat geciteerd
of verwezen wordt). Tegenover de Redaktie van Join verklaarden de studenten dat het verblijf in het
bos erg leerrijk was geweest, en dat ze de instrukties goed hebben gevolgd. Ze haalden ook aan dat
de geschoten kapasies*, baboenapen* en de vogels erg gesmaakt hebben (Join 7: 8; 1980).
(dons1989)
aan’houden (hield aan, heeft aangehouden), (i.h.b.:) blijven wachten op doorverbinding voor een
telefoongesprek. Het verzoek van de telefonist(e) luidt: Houdt U even aan. - Etym.: Vgl. E to hold on
= id. - Zie ook: luisteren*.
(dons1989)
aan’huren (huurde aan, heeft aangehuurd), huren. Het aanhuren van 5 (vijf) stuks gesloten wagens
met bemanning voor de vuilnisdienst (DWT 7-4-1981, in adv.).
(dons1989)
aan’komen: kom goed aan, wel thuis (als afscheidsgroet voor iemand die vertrekt).
(dons1989)
aankomende (aan), behorende aan, behorende tot, behorende bij. Een formulering algemeen
aangetroffen in berichten en advertenties waarin sprake is van een slaaf (slavin) en zijn (haar)
eigenaar of diens plantage * , indien eerstgenoemde te koop wordt aangeboden of weggelopen is.
Voorbeeld: “...nog als afwezig opgegeven ...De slaaf Toontje, aankomende H. Stenhuijs.” (De
Surinaamsche Courant 1854).
1720 (Bijlsma 1922:326) - 1858 (Bakker e.a. 1993:50). > /N’/r/1-4/-.
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(dons2013)
aan’langen (langde aan, heeft aangelangd), aanreiken. Lang me dat ding eens aan. - Etym.: in AN
veroud. - Syn.: langen* (1).
(dons1989)
aan’lopen (liep aan, is aangelopen), (i.h.b.:) onregelmatig bij een bepaalde vrouw op bezoek komen
ten behoeve van sexueel verkeer. Zus Lina had een man die bij d’r kwam ‘aanlopen’, zoals dat heette
(Cairo 1976: 31). - Opm.: Het betreft hier de zg. ‘bezoeksrelatie’, die al in de slaventijd gebruikelijk
was: zie Enc.Sur. 67, 137.
(dons1989)
aan’loper (de, -s), man die aanloopt*. Nog geen twee uur later hoorde ze dat Marietje, haar dochter,
zwanger was. Van wie, dat wist ze nog niet. Het zou wel weer zo’n kind zijn van die godvervloekte
aanloper (Cairo 1976: 81). - Etym.: In de 17e eeuw betekende a. in N ‘aanrander’, ‘overvaller’ (Van
Sterkenburg).
(dons1989)
aan’maken (maakte aan, heeft aangemaakt), (zeer alg.) aandoen (licht). Wie heeft de lichten
aangemaakt? (Doelwijt 1972b: 58). - Etym.: In AN wel bekend, maar weinig gebr. - Zie ook: maken*
(II.1), uitmaken*.
(dons1989)
aan’passen (paste aan, heeft aangepast), ook, van bril:) passen. Past U een van deze buitengewone
brillen aan (Schoonhoven 161). - Etym.: In AN alleen gezegd van kleding. Vgl. ook SN aantrekken*
van een bril.
(dons1989)
aan’trekken (trok aan, heeft aangetrokken), (ook, van bril:) opzetten. - Etym.: In AN alleen gezegd
van kleding. Vgl. ook SN aanpassen* van een bril. - Zie ook: dragen*.
(dons1989)
aar’de (de, -(s)), (ook:) naam voor een aantal soorten harder behorende tot het genus Mugil:
spoelvormige, zilvergrijze vissen met een donkere rug, waaronder de kweriman*. Zie BN 120: 17;
1980. - Etym.: Het zou, evenals het syn. ader*, ontstaan kunnen zijn uit veroud. AN aarder of uit
harder. Vgl. ook de S naam: adri.
(dons1989)
aard’vrucht (de, - En), in de grond groeiende, eetbare knol (in Suriname cassave, zoete patat*, jams*
en napi*). Gebakken aardvruchten met kaas. () Laat in een grote koekepan () de margarine heet
worden. Doe er de plakken gesneden aardvruchten in, gemengd met stukjes kaas en ui (Voeding
goed 22). - Etym.: Ook AN, maar zeer weinig gebr. - Opm.: Vrijwel altijd gebr. in het mv.
(dons1989)
abo-tya, als marmeldoosje * (1 en 2).
< Sranantongo abadya (Klooster e.a. 154).
1835 (Teenstra 2:275, abo-taya ). > /S/wp/4/-.
(dons2013)
aban’gan (de, -(s)), Javaanse* islamieten die de Islam weinig of niet praktizeren, maar wel een aantal
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Javaanse pre-islamitische godsdienstige gebruiken in acht nemen. Onder hen [Javaanse* islamieten]
neemt de santri*, de man die de voorschriften van de shar’ia [islamitische wetten en voorschriften]
nauwgezet onderhoudt, een uitzonderlijke en daarin geëerde plaats in tegenover de abangan, de
maar zo-zo gelovigen (Helman in Helman 1977: 14). - Etym.: Jav.
(dons1989)
a’bia: witte abia (de, -’s), kruipende en klimmende planten met klokvormige, gele bloemen
( Merremia umbellata, Dagoeblatfamilie*). Zie Vinken 126. Abiastraat (in Paramaribo). - Etym.: S weti
abia (weti = wit).
(dons1989)
abir’ (de), rode vloeistof waarmee men elkaar op het feest Holi-Phagva* besprenkelt. Zaterdag, de
officiële Holidag [zie Holi*], trokken chautalgroepen [zie chautal*] door stad en district* en hielden
op veelal vooraf afgesproken adressen stil voor een kort optreden. Jong en oud besprenkelden elkaar
met de bekende rode kleurstof abir (WS 24-3-1984). - Etym.: H. - Zie ook: pagwa*.
(dons1989)
abo’ma (de, -’s), anakonda of waterboa, een grote soort wurgslang van natte plaatsen ( Eunectus
murinus ) . Reuze aboma’s kruisen hun pad, die ze echter ongemoeid laten (de Rooy 1958; 1972:
125). - Etym.: S (Afr., Onions, Wooding). Oudste vindpl. Pistorius 1763: 79. Soms wordt deze naam
in boeken ten onrechte gegeven aan de boa (SN tapijtslang*); zie bijv. Enc.Sur. 14, 74.
(dons1989)
aboma, anaconda, waterboa ( Eunectus murinus ).
< Sranantongo aboma (Fermin 1765:33) < Afrikaans bom(ma) , aboma (OED 2:374).
1740 (Anonymus 24, pomma). - 1816 (Lammens 110, abomaslang ). 1835 (Teenstra 2:215). →.
Opmerking: In recentere publicaties wordt de naam soms gegeven aan de ‘boa constrictor’ ( papa* of
papaslang * ), vermoedelijk onder invloed van de ruimere betekenis van boa in het Engels (zie OED
2:374). > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
abo’mavet (het), vet van de aboma* als smeersel tegen reumatiek. Rheumatische pijnen: Abomavet,
zoetolie*: Het vet van de waterboa in de zon laten smelten en vermengen (niet noodzakelijk) met
zoetolie. De pijnlijke plekken hiermee besmeren (Sedoc 26).
(dons1989)
abon’gra (de), 1. sesam, een kruid van onbekende herkomst dat in Suriname gekweekt en verwilderd
voorkomt ( Sesamum indicum , Abongrafamilie*). - 2. sesamzaad. De abongra goed schoon wrijven in
een doek en door het beslag roeren (S&S 242). - Etym.: S. Oudste vindpl. Westeroüen v.M. 1883: 3
( abonjera) . - Samenst. ook: abongrakoekjes (Ost. 171).
(dons1989)
abonjera, bonjera, sesam, een uit Afrika ingevoerd kruid ( Sesamum indicum ).
< Sranantongo abonjira (Schumann 1783:3). Hermann 1689 (fol. 25) geeft bowangala , wellicht ook
al Sranantongo, Dalton (1855, 2:206) voor Westelijk Guyana vanglo , wangala . Van deze laatste twee
alsmede verwante vormen op Jamaica stellen Cassidy & Le Page (1980:462): van Kongo wangila .
Met a- : 1872 (Anonymus 67). - 1910 (Sack 59). → ( abongra , als Sranantongo).
Zonder a- : 1768 (Hoogbergen 1978:461, bonjeras ). - 1802 (Blom 144, bongera ). > /S/cp/2-6/-.
(dons2013)
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Abon’grafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Pedaliaceae) . - Etym.: Genoemd naar abongra* (1).
(dons1989)
abra’sa (de, -’s), naam voor de boomwurgers, een aantal liaansoorten behorende tot de
Bospapajafamilie* en de Savannemangrofamilie*. De abrasa onttrekt niets aan de gastheer, maar
onthoudt hem met de dichte kroon van grote bladeren licht, terwijl de wortels hem ernstige
voedselconcurrentie aandoen (WB e.a. 82). - Etym.: S (abrasa = lett. hij omarmt).
(dons1989)
abrikoos’ (de, abrikozen), (veroud.) 1. syn. van mammi* (1): z.a. Onder de Boomen die, in die
Landstreek, voor de beste gerekend worden, telt men de Mammei-Boom (of Abricoos),
onderscheiden in Mannetje en Wyfje (Hartsinck 1770: 45; oudste vindpl.). - 2. vrucht van deze
boom. - Etym.: Bij Westeroüen v.M. (1883: 32): Wilde abrikoos. Het vruchtvlees lijkt op dat van AN
a., d.i. de vrucht van een boom die in de Oude Wereld gekweekt wordt ( Prunus armeniaca,
Roosfamilie*). De boom, die voluit ook abrikoosboom* heette, werd dus genoemd naar de vrucht.
(dons1989)
abrikoos, een ingevoerde en gekweekte boomsoort ( Mammea americana) met eetbare vruchten, van
welke de naam niet aangetroffen is.
< Europees-Nederlands abrikoos , een andere boom ( Prunus armeniaca) en zijn vrucht, waarvan het
oranje vruchtvlees en dat van de bovengenoemde op elkaar lijken.
Vergelijk Frans abricotier (Houttuyn 2, 3:16; 1774), Engels ( St. Domingo ) apricot op St. Lucia
(Allsopp 38).
1770 (Hartsinck 45). 1883 (Westeroüen van Meeteren 32, wilde abrikoos ).
Zie ook: mammie * . > /N’/cp/2-5/-.
(dons2013)
abrikoos’boom (de, -bomen), (veroud.) syn. van mammi* (1) (z.a.), evenals abrikoos* (1) z.a.). Etym.: Oudste vindpl. Hartsinck 1770: register ( Abricoos-Boom).
(dons1989)
abrikoosboom: als abrikoos * .
1770 (Hartsinck, in register). > /N’/cp/2/-.
(dons2013)
absenteïs’me (het), (hist., i.h.b.:) het verschijnsel dat de Nederlandse plantage-eigenaren in
Nederland verbleven en het beheer van de plantages* (A.1) gevoerd werd door administrateurs*. Het
tijdperk van het ‘absenteïsme’, dat nu [met de beurskrach van 1773 in Amsterdam] werd ingeluid,
betekende een versnelde achteruitgang van de toch reeds wankele economie (Enc.Sur. 482).
(dons1989)
aca’cia (de, -’s), (veroud.) flamboyant, een boom met een schermvormige kroon en rode bloemen,
uit Madagascar ( Delonix regia, Krerekrerefamilie*). Vele [straten in Paramaribo] zijn met boomen
beplant, in vroeger jaren oranjeboomen*, later tamarinde- en mahonieboomen, acacia’s,
koningspalmen*, enz. (Enc.NWI 551). - Etym.: Boomvormige acacia’s en de flamboyant lijken op
elkaar. - Opm.: Acacia is de wet. naam van een genus (Officierskwastjefamilie*) waarvan
liaanvormige vertegenwoordigers in Suriname voorkomen.
(dons1989)
acacia, flamboyant, een ingevoerde boomsoort ( Delonix regia).
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< Europees-Nederlands acacia , boomsoorten uit andere genera ( Acacia, Robinia ) waar de
flamboyant op lijkt.
1839 (Benoit 35). 1881 (Kappler 1883:99). →. > /N’/cp/4-6/-.
(dons2013)
acajou, acajouboom, acajouappel zie kasjoe*.
(dons1989)
achiote, de inheemse en eertijds ook aangeplante anattoboom ( Bixa orellana ), waarvan de vruchten
de kleurstof anatto (orleaan, bixine) leveren.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1718 (Herlein 219). 1763 (Pistorius 3). Volgens Nepveu (1771:368) was de naam in zijn tijd in
Suriname niet in gebruik.
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:85, achiolt ).
Zie ook: koesoewe * , rocoe * . > /Am/cwp/1-2/W./.
(dons2013)
acht: zie achtste*.
(dons1989)
achteraf’ bw., ondershands, achterbaks, stiekem, in het verborgene. Achteraf was het altijd vreselijk
gemakkelijk een meisje te veroveren, je kon met haar doen wat je wilde, je kon haar laten doen wat
je wilde, je kon een bruut zijn en haar onderwerpen met lichamelijk geweld (Vianen 1972: 129). Ze
hebben achteraf over hem zitten kletsen. - Etym.: In AN in deze bet. wel bekend, maar weinig gebr.
(dons1989)
ach’terdam (de, -men), dijk aan de achterzijde (d.i. niet de rivierzijde) van een plantage* (A.1) die
beneden het niveau van de vloed ligt. Binnen zijdammen* en voordam* werd een looskanaal
gegraven, langs achterdam en midden door de plantage* een vaartrens* (Enc.Sur. 362). - Etym.: Zie
de omschrijving, zie dam* (I.1). Oudste vindpl. Blom 1786. -S yn.: achterpolder*.
(dons1989)
achterdam, dijk ( dam* ) aan de achterzijde van een plantage * .
1786 (Visscher Heshuysen 214). 1867 (Oostindie 1989:22). →.
Zie ook: achterpolder * , binnenpolder * . > /N-(N’?E?W?)/pt/3-6/-.
(dons2013)
ach’tererf (het, -erven), achterste deel van een erf* (1,2,4). Alsof niet jaren voorbij waren gegaan
stonden dezelfde brede zusterdruiven* in de achterstraat, verborgen de kale huizen hun lange
achtererven, sliep het kanaal onder rose waterlelies en gingen de mensen gelaten hun gang (Roemer
1982: 78). Dit is een vb. bij erf* (1). De badkamer* is, zoals bij alle erven met veel krotten, op het
achtererf (Ferrier 1968: 125). Dit is een vb. bij erf* (4). -Syn.: achterop* (2). Zie ook: voorerf*.
(dons1989)
achtergrond (-en), als achterland* .
1854 (Van Sypesteyn 189). > /N-E/pt/4/-.
(dons2013)
achterland (-en), land achter het eerst ontgonnen deel van een plantage * .
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< Europees-Nederlands achterland, dat is onder meer niet of minder gecultiveerd land achter
cultuurland in het algemeen.
1749 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 338). - 1854 (Van Sypesteyn 189). 1917
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 338). > /N’/pt/2-5/-.
(dons2013)
ach’terop, 1. (bw.; ook:) in/op het achterste deel van een dorp, terrein, erf*, lokaal enz. Tang*, zei
zijn moeder toen ze hem naar binnen zag lopen. Ik dacht al die tijd dat je weg was gegaan. - Ik was
achterop ma (Vianen 1972: 125). Er was nog een ploeg idioten in de klas, die flippers zaten
achterop, de laatste rij evenwijdig aan de muur tegenover het bord. Daar zaten ze te kaarten, ze
speelden twee aan twee biska* (Rappa 1981: 81). - 2. (zn.; de, -pen), achterste deel van erf* (1,2,4).
En voordat hij dacht, tussen die halfverwerkelijkte schuttingen, van achteroppen aan die erven*, mijn
god*!, één* menigte! (Cairo 1980c: 11). - Etym.: Vermoedelijk is bet. 2 voortgekomen uit bet. 1. Zie ook: achtererf*, voorop*.
— : naar/van achterop bw. uitdr., naar/van het achterste deel van een terrein enz., naar/ van
achteren. De W.C. en de badkamer moeten allemaal boven zijn, want als het middernacht is en je
buikpijn hebt, hoef je niet helemaal in het donker naar achterop te gaan (Doelwijt 1971: 34).
Buurvrouw Anna komt van achterop in haar nieuwjaarsrok zonder jaki [S, jakje] en hoofddoek
(Hijlaard 45).
(dons1989)
achtero’verbal (de, -len), (voetbalterm) trekbal, d.w.z. een trap waarbij de bal achterwaarts over het
hoofd van de betreffende speler gaat. - Syn.: overhaal* (I). Zie ook: achterzet*.
(dons1989)
ach’terpolder (de, -s), (verouderend) syn. van achterdam*: z.a. Het was werkelijk een mooie effect*.
Het had den voorpolder* aan de Parakreek en den achterpolder aan de Suriname-rivier (Bartelink 38).
- Etym.: Zie de omschrijving, zie polder*.
(dons1989)
achterpolder, dijk ( polder * , dam* ) aan de achterzijde van een plantage * .
1773 (Hoogbergen 1985:50) - 1867 (Oostindie 1989:22). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 568). → (verouderend).
Zie ook: achterdam * , binnenpolder * . > /N-N’/pt/2-6/-.
(dons2013)
achteruit’gaan (ging a., is achteruitgegaan), (ook:) afvallen, magerder worden. Meisje*, je bent
achteruitgegaan! - Syn.: afnemen*.
(dons1989)
ach’terzet (de, -ten), (voetbalterm) trekbal, voortrekbal, d.w.z. in achterwaartse richtingvoor het
doel geplaatste bal. Vervolgens scoorde Jimmy Lieveld de derde treffer voor Transie en in de laatste
minuut van de wedstrijd maakte Emanuelson na een achterzet van Lieveld er 4-1 van (WS 22-121984). - Zie ook: achteroverbal*, overhaal* (I).
(dons1989)
acht’ste (de, -n) (i.h.b.:) deciliter (100 cc) als inhoudsmaat voor sterke drank. - Etym.: Eertijds was
het een achtste liter. - Syn.: maatje*. Zie ook: half*, kwart*.
— : half achtste, 1. halve deciliter (50 cc) als inhoudsmaat voor sterke drank (Enc.Sur. 398). - 2.
borrel. Na het werk zocht Konti een bar op, hoewel hij geen drinker was; hij bestelde een half achtste
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‘ramtahal’* die hij in één teug leegdronk. Daarna nog één en bij zijn vertrek weer één... (Bradley
1975: 11). - Etym.: Eertijds was het 1/16 liter. - Syn. van 2 iets korts*, shot* (1), snap(je)*, sopi (2),
zoopje*.
— rangtelw.: achtste dag-bijeenkomst (de, -en), -sterfhuis (het, -huizen), (ook: achtdagen-),
rouwbijeenkomst acht dagen na het sterven, waarbij christelijke liederen gezongen worden, ’s
Avonds is er achtdagen-sterfhuis, dan komen de mensen voor het laatst (Hijlaard 122). - Syn.:
aitidé*.
(dons1989)
acht’uursbloem (de, -en), sierplant met trechtervormige, lichtgeel met bruine bloemen, uit Brazilië
( Turnera subulata , Achtuursbloemfamilie*). - Etym.: De bloemen gaan ongeveer om 8 uur open en
om 11 uur weer dicht. Ook de S naam (aitijoeroebromki) en de Jav. naam van de plant drukken dit
uit.
(dons1989)
Acht’uursbloemfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Turneraceae) . - Etym.: Genoemd naar
achtuursbloem*.
(dons1989)
acosjuna, niet geïdentificeerde plant, “de distel niet ongelijck draagende schoone geele appels” (Van
Aerssen van Sommelsdijck, zie beneden).
Herkomst van het woord vermoedelijk indiaans.
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck bak 2 nr. 3; nr. 21, ocossuwa ). > /Ind.?/wp/1/-.
(dons2013)
Adam-en-Eva’s-boom (de, -bomen), (veroud.) vermoedelijk Ficus maxima (Bospapajafamilie*), S
katoe, de grootste abrasa* (boomwurger) van Suriname, die zelf tot een zeer grote boom uitgroeit;
misschien ook naam voor andere liaanvormige Ficus -soorten. Alleen bij Hartsinck (1770: 83): Men
vindt ‘er ook een verwonderenswaardig soort van Lianes of Niby, welke zich om een Boom hechtende
de gedaante aanneemt van een paar Menschen met de Armen in malkander gestrengeld: waarom
men hem de naam geeft van Adam-en-Evaas-boom.
(dons1989)
Adam-en-Evaas-boom, een boomwurger die zelf tot een zeer grote boom uitgroeit ( Ficus
maxima).
Hartsinck (1770:83, 84) geeft de naam voor Suriname, Westelijk Guyana of beide - en verklaart deze,
doordat de liaan “zich om een Boom hechtende de gedaante aanneemt van een paar Menschen met
de Armen in malkander gestrengeld”.
Zie ook: kato* . > /(X-N)?W?/wp/2/W./.
(dons2013)
adderdier (-en), adderslang, gifslang.
In Nederland is adderslang heden een pleonasme voor ‘adder’, de enige gifslang in Nederland, en
voor enige uitheemse verwanten van deze.
1718 (Herlein 81, adder-dier ). Adderslang bij Fermin (1765:53; 1769, 2:236).
Bij Hartsinck (1770:102) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /N’/d/1-2/ W./.
(dons2013)
a’der (de, -s) (ook:) naam voor een aantal soorten harder behorende tot het genus Mugil:
spoelvormige, zilvergrijze vissen met een donkerder rug, waaronder de kweriman*. Er ligt een
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stapeltje vis, veel trapoens* en enkele aders en wat pierings* (Mechtelly 1985: 51). - Etym.: Zie het
syn. aarde*.
(dons1989)
a’dja, a’dji: zie aja*, aji*.
(dons1989)
ad’jakasa, had’jakasa tw., pas op e.d. (waarschuwende uitroep). Hoe durfde hij haar een moesje* te
noemen! Wat een durf. Wat een verregaande vrijpostigheid*! Zij, mevrouw Christina Eleonora van
Engelen-Cordova. Hadjakasa! (Vianen 1972: 28). - Etym.: De spelling a. wordt gegeven in de
Woordenl. SNE. Ta Maddie (in WS 7-1-1984) echter schrijft ai-djakasa en beschouwt dit als een
samenstelling van ai*. Dit vindt steun bij andere schrijvers: ajdjakasa (Cairo 1980b: 37), aai djakasa
(Niemel 29).
(dons1989)
administrateur’ (de, -s, -en), (hist., ook:) beheerder van een of meerdere plantages* (A.1) als agent
in loondienst van de in Nederland verblijvende eigenaar(s) en zelf i.h.a. wonende te Paramaribo. Van
de meeste plantaadjen* in de kolonie Suriname is het hoofdbestuur aan administrateurs opgedragen,
aangezien er zeer weinige landeigenaren in de kolonie woonachtig zijn (Teenstra 1835 I: 176). Etym.: Oudste vindpl. publ. van 1784 (S&dS 1074). Tegenwoordig betekent a. in Sur. hetzelfde als in
N, nl. iemand die de administratie voert, d.i. op een plantage* nu een ondergeschikte van de
directeur. - Zie ook: absenteïsme*, administratie*, directeur*. Samenst. ook: grootadministrateur*.
(dons1989)
administrateur (de, -s, -en), uitsluitend bewindvoerder over plantage(s)* , als gevolmachtigde
agent in dienst van de in Nederland verblijvende eigenaar(s), zelf in het algemeen wonende te
Paramaribo.
< Europees-Nederlands administrateur (bewindvoerder over enig bedrijf in het algemeen) of
afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1740 (Anonymus 115). -1866 (Van Schaick 247).
Zie ook: administreren * , administratie * , stuurman * .
Ook in Westelijk Guyana (2e helft 18e eeuw, Bosman 1994:21). Ook in het voormalige Nederlands
Oost-Indië (Van Dale). > /N’?W?/pp/2-4/W./.
(dons2013)
administrateurs’kantoor (het, -kantoren), (hist.) kantoor in Paramaribo van waaruit een aantal
plantages* (A.1) werd beheerd. In het jaar 1855 werd ik door het administrateurskantoor Eyken
Sluyters en Mollinger geplaatst als opzichter op de plantages* Zeezigt en Eindperk () aan de
Motkreek, een zijtak van de Cottiuca. () Dit kantoor was een der voornaamste
administrateurskantoren in Suriname (Bartelink 7). - Etym.: Zie administrateur*.
(dons1989)
administrateurskantoor, uitsluitend kantoor in Paramaribo van waaruit een aantal plantages * werd
geadministreerd * .
1855-1863 (Bartelink 1916:7). > /N’-N/pp/4-5/-.
(dons2013)
administra’tie (de, -s), (hist., i.h.b.:) beheer van een plantage* (A.1) door een administrateur*. Zij
was goed op de hoogte van de zaken der plantage. Haar echtgenoot reisde veel naar Europa. Als zij
niet mee ging, dan nam zij de administratie waar. Zij kwam behoorlijk op tijd de plantage
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revideeren* - net als een man het zou doen (Bartelink 69). - Etym.: Oudste vindpl. Kuhn 1828: 45.
(dons1989)
administratie (de), uitsluitend het administreren * van een plantage * door de directeur* of een
administrateur* .
< Europees-Nederlands administratie , bewindvoering over enig bedrijf.
1713 (Schiltkamp & De Smidt 288). - 1855-1863 (Bartelink 1916:69).
Ook in Westelijk Guyana (2e helft 18e eeuw, Bosman 1994:21) en mogelijk afkomstig van daar. >
/N’?W?/pp/1-4/W./.
(dons2013)
administreren, uitsluitend het bewind voeren over (een) plantage(s)* als directeur* of
administrateur* .
< Europees-Nederlands administreren , bewind voeren over enige bedrijvigheid.
1771 (Experientia 29). -1834 (Teenstra 1842:16). > /N’/pp/2-4/-.
(dons2013)
a’droe, 1. (de), soort onkruid ( Cyperus rotundus, Baboen-nefifamilie*). Adroestraat (in Paramaribo).
- 2. (de), naam voor enige andere Cyperus-soorten, w.o. de zwampplant Cyperus articulatus ( adroen
in Enc.Sur. 627) en een nog niet geïdentificeerde soort die in het S ‘nengrekondre-adroe’ genoemd
wordt en onderaardse knolletjes heeft. - 3. (de, -(s)), knolletje van de onder 2 laatstgenoemde soort.
Afkooksel van 2 of 4 geraspte adroe op een liter of 5 gehele planten, en dit water gebruiken* (Sedoc
11). - Etym.: S. - Syn. van 1 kankergras*.
(dons1989)
advocaat’ (de, -caten), 1. avocado, een gekweekte boom uit Midden-Amerika ( Persea americana,
Advocaatfamilie*). De advocaat is tweehuizig: alleen de vrouwelijke bloemen dragen vruchten (WB
e.a. 133). - 2. avocado (avocadopeer, alligatorpeer), vrucht van deboom. Hij vindt het te veel moeite
om via een achterdeurtje bij een vrouw binnen te gaan met een zakje grote advocaten en manjes*
om haar zogenaamd te verwennen (Vianen 1971: 104). - Etym.: Oudste vindpl. van 2 Teenstra 1835
II: 250. Vgl. Sp. en E avocado en S afkati; afkomstig van Asteeks ‘ahuacat’ (Enc.Sur. 15). Men kent in
Sur. de eierdrank a. niet, de jurist wel (zie ook: praktizijn*). - Syn. van 1 advocaatboom*.
(dons1989)
advocaat, 1. een ingevoerde en gekweekte boomsoort ( Persea americana); 2. avocado, de vrucht van
deze.
De in Suriname gebruikelijke vorm kan niet (geheel) op dezelfde manier verklaard worden als die
door Van Veen & Van der Sijs (18) gegeven voor avocado in Nederland.
Tropisch Amerikaanse element, sub 2.
1: 1783 (Roos 16). →.
2: 1770 (Fermin 57, avoacat). - 1872 (Anonymus 67). → ( advokaat , ook in samenstellingen).
1 en 2: /Am/cp/2-6/-.
(dons2013)
advocaatappel, een type ronde advocaat* (2). Zie appel * (2).
1835 (Teenstra 1:361).
Zie ook: appeladvocaat * , advocatenpeer * . > /Am-N’/cp/4/-.
(dons2013)
advocaat’boom (de, -bomen), syn. van advocaat* (1): z.a. Midden op die muur had je een obstakel.
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Ditmaal was het een advocaatboom die met z’n takken over de muur hing (Cairo 1977: 54). - Etym.:
Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 44 ( Advocaaten-Boom of Peer). Teenstra (1835 II: 250) onderscheidt
appel- en peeradvocaatboom. Zie verder onder advocaat*.
(dons1989)
advocatenboom, als advocaat* (1).
1770 (Hartsinck 44). - 1798 (Weygandt 37). →.
Zie ook: appeladvocaatboom * en peeradvocaatboom* . > /Am-N/cp/2-6/-.
(dons2013)
Advocaat’familie (de), Laurierfamilie, familie van tweezaadlobbige planten, meest houtig, met
geurige oliecellen in de bladeren en de schors ( Lauraceae ) . - Etym.: Genoemd naar advocaat* (1). Opm.: Bij L&Me (159) Pisifamilie.
(dons1989)
advocatenpeer, een type peervormige advocaat* (2).
Bij Hartsinck (1770:44 en register) voor Suriname of Westelijk Guyana of beide. Houttuyn (2, 2; 1777)
noemt zowel de boom (p. 352) als de vrucht (p. 354) advocaat-peer , in het laatste geval als vertaling
van Engels avocado-pear .
Zie ook: peeradvocaat * , advocaatappel * . > /X/cp/2/W./.
(dons2013)
af’betaling (de): op afbetaling, (ook:) in huurkoop.
(dons1989)
af’braak (de, afbraken), (ook:) slooppand, bouwval bestemd voor afbraak. Afbraak te koop (DWT 712-1977, in adv.). - Etym.: Misschien is het kort voor afbraakpand, dat ook wel voorkomt.
(dons1989)
af’gedonderd bn., flink, enorm (alleen in combinatie met ‘pak slaag’, ‘pak rammel’ e.d.). Het laatste
teken van leven, voor de hanen beginnen te kraaien en de cirkel weer begint, is het thuiskomen
tegen een uur of drie van droengoeman [S, dronkaard] Rahimal, die op dit late of vroege (?) uur
soms nog in staat is zijn vrouw ‘maj’* een afgedonderd pakslaag* te geven (Dobru 1968a: 28. Etym.: Vgl. WNT (1882): bw. (‘een afgedonderd beroerd geval’). Thans in AN veroud.
(dons1989)
af’maken: het afmaken (maakte het af, heeft het afgemaakt), (verouderend) sterven. In de omgeving
stonden schreiende familieleden, wachtende op de boodschap van een oppasser* dat vader, zoon of
broer het zonet had afgemaakt en onmiddellijk begraven zou worden () (Waller 127). - Etym.: Vgl.
AN a. = o.m. doden.
(dons1989)
afmalen (afgemalen), gezegd van een zeker oppervlakte waarvan het suikerriet geoogst en
uitgeperst is (zie beneden).
Zie malen * (1).
1765 (Hudig, 116; “300 ackers afgemalen”). > /N-E/pt/2/-.
(dons2013)
af’nemen (nam af, is afgenomen), (ook:) afvallen, magerder worden. Ja, je weet, het is natuurlijk
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moeilijk als je de man nooit tevoren gekend of gezien hebt om vast te stellen of hij toe, dan wel is
afgenomen () (Defares 31). - Etym.: In AN veroud. - Syn.: achteruitgaan*. Zie ook: toenemen*.
(dons1989)
af’proeven (proefde af, heeft afgeproefd), proeven om te bepalen of de smaak nog verbeterd moet
worden. Het rauwe ei erdoor roeren. De massa afproeven en op smaak afmaken (S&S 168). - Etym.:
Vroeger in AN a. = o.m. wegnemen en opeten om de smaak te proberen (WNT 1882, Van Dale).
(dons1989)
a’fro (de, -’s), kapsel waarbij de haren lang, sterk gekruld en wijd uitstaand een dichte, ronde dos
om het hoofd vormen. De veilige straight* zonder bijtende werking (). Vergemakkelijkt het
opkammen van een afro (De West 25-3-1981, in adv.). - Etym.: Het woord is afgeleid van ‘Afrika’ en
vermoedelijk in dit geval een verkorting van afrobol*, komt uit Am. en heeft daar betr. op allerlei
oorspr. Afr. zaken van negers. Men onderscheidt in Sur. grote afro , dat is de oorspronkelijke vorm,
en de kleine of platte afro , die later kwam. De eerste, toen nog afrobol o.i.d. (z.a.) genoemd, kwam
omstreeks 1970 voornamelijk bij jonge Creolen* van beide geslachten in de mode. Sedert ongeveer
1980 ook in N in gebr., maar zonder verdere onderscheidingen en niet alg. - Zie ook: een afro
stampen*.
(dons1989)
a’frobol (de, -len), eerder syn. van afro*: z.a. Ook wel genoemd afrobos, afrokapsel, afrokop,
afropruik (zie Cairo resp. 1979b: 114; 1976: 51, 53; 1978b; 245). - Etym.: Zie bij afro* en bij bol*
(3). Sommige van deze woorden zijn vanaf ongeveer 1980 ook in N doorgedrongen, maar daar niet
alg. gebr.
(dons1989)
a’frokam (de, -men), kam met een klein aantal lange tanden, bestemd voor het verzorgen van een
afro*. Niet lang na de eerste lancering [schooljongens zijn met tassen aan het gooien] volgde een
tweede, Lesjes multomap vloog met fladderende blaadjes de gotroh [S, goot*] in, met afrokam,
lekkende ballpoint en een half pak anker [Anker: sigarettenmerk] erin (Rappa 1981: 75). - Etym.: Zie
bij afro*. Het is een nieuw syn. voor bosnegerkam*, echter ook gebr. voor een houten kam met
metalen tanden of een geheel plastic kam met dezelfde vorm en functie als het oorspronkelijke,
geheel houten model. - Zie ook: hark*.
(dons1989)
af’schrijven (schreef af, heeft afgeschreven), (i.h.b.:) uitsluiten van deelname, wegsturen (m.b.t.
iemand die op school zit of een andere vorm van onderwijs volgt). Nirupa werd, tegen alle
reglementen en opvattingen in, niet van school afgeschreven (Vianen 1972: 65). Tijdens een feestje
leerde ze een jongen kennen van wie ze in verwachting raakte. Ze schrok ervan, omdat haar moeder
niets van de jongen moest hebben, hijzelf reeds* veel vriendinnen had en zwangerschap op de
cursus [die ze volgde] betekende dat ze zou worden afgeschreven (WS 26-2-1983).
(dons1989)
af’schrijving (de, -en), uitsluiting van deelname (aan een vorm van onderwijs), Ester werd vaak
gedreigd met afschrijving van school en zo() (Vianen 1972: 117).
(dons1989)
af’spraak hebben (had, heeft gehad), (volkst.) een afspraak hebben (meestal voor een ontmoeting).
Op dit uur komen ook de ‘vreemde’ bezoeken voor de ‘vrije vrouwen’, waarbij het een enkele keer
voorkomt dat er herrie ontstaat tussen twee ‘heren’, die allebei afspraak hadden (Dobru 1968a: 28).
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(dons1989)
af’stijlen (stijlde af, heeft afgestijld), de gehele gang van het distillatieproces doorlopen. Wordt bij
het gebruiken van samengestelde werktuigen de afstijling niet dagelijks geëindigd, dan wordt van
die omstandigheid in de aangifte melding gemaakt (Gouvernementsblad v. Sur. 1891, no. 2, a. 21,
par. 1). - Etym.: Zie stijlen*.
(dons1989)
af’takelen (takelde af, heeft afgetakeld), afranselen, een pak slaag geven. Hij heeft haar net zo lang
gerammeld* en afgetakeld tot ze met haar vier kinderen is weggegaan (Ferrier 1969: 77). - Etym.: In
N alleen in Groningen en het Zuiden (WNT suppl. 1956). Overigens, in AN, a. (overg.) = aftuigen van
een schip; fig. ontdoen van zijn bekleding, van uiterlijke schijn (Van Dale).
(dons1989)
af’tjappen (tjapte af, heeft afgetjapt), het zwijgen opleggen, het woord ontnemen, ‘afkappen’. Zie
Cairo 1978b: 88. - Etym.: E to chop off = o.m. id. SN a, lijkt niet zo zeer verband te hebben met S
tjapoe = werken met de tjap* (hak), alswel met S kapoe = hakken.
(dons1989)
afwieden, wegmaaien (van ongewenste plantengroei).
< Europees-Nederlands afwieden , een stuk cultuurgrond geheel van onkruid ontdoen (WNT).
1783 (Roos 40). →. > /N’/pt/3-6/-.
(dons2013)
af’wies (de, afwiezen), (niet alg.) opheffing van kwaadaardige betovering (een ritueel in het kader
van de wintigodsdienst*). Hij kreeg een lijst mee van de dingen die hij voor de loekoeman* moest
kopen; benodigdheden* voor ‘de afwies’ (Bradley 1975: 12). - Zie ook: bewiesen*, wiesen*, wisi*.
(dons1989)
af’zakken overg. (zakte af, heeft afgezakt), met een boot over een rivier stroomafwaarts vervoeren.
Ook de kapitein* van Porigoedoe () moest de jorka* een offer brengen (); dezelfde man die de leraar
[zie leriman*] in 1895 had opgebracht* en afgezakt; hij heette Morino (Spalberg 1896; 1979: 39;
oudste vindpl.).
(dons1989)
aga’ma (de, -’s), naam voor vijf soorten boomhagedis, alle van de familie Iguanidae, i.h.b. de
marmerleguaan ( Polychrus marmoratus), die ook wel kameleon* genoemd wordt. De agama is een
slank gebouwde hagedis. De staart heeft meer dan twee maal de lengte van het lichaam (Vermeulen
176). - Etym.: S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 438. AN agame = naam voor de verkleurende
hagedissen van de Oude Wereld behorende tot de familie Agamidae , w.o. het wet. genus Agama.
Volgens Enc.Sur. (18) is het woord van Afr. oorsprong.
(dons1989)
agama, marmerleguaan of (bij terrariumhouders) Amerikaanse kameleon ( Polychrus marmoratus) en
vier minder algemene verwanten van deze.
< Sranantongo (Schumann 1783:4, agamma ) < Afrikaans (Encyclopedie van Suriname 18).
Opmerking: Wetenschappelijk hoort het dier tot de Amerikaanse familie der leguanen ; de families
der agamen en kameleons komen in Amerika niet voor.
1765 (Fermin 22). - 1835 (Teenstra 2:438). →.
Zie ook: cameleon * . > /S/d/3-6/-.
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(dons2013)
agent-generaal (de), ambtenaar met als taak toezicht op en controle over Hindostaanse *
immigranten.
1872 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 374) - 1921 (Encyclopedie van Suriname 276). >
/N’/bs/4-5/-.
(dons2013)
a’goe-ede (de), brandewijn uit suikerriet. Hier, Tjas schoof hem een glas toe. - Er staat een nieuwe
fles agoehede (B. Ooft 1969: 44). - Etym.: S, lett. varkenskop (agoe = varken; ede = kop); die staat
op het etiket van het merk Hannapier. - Syn.: cognac*.
(dons1989)
agoe’ma (de), agoe’mawiwiri (de), vorm van de zwarte nachtschade ( Solanum nigrum,
Tomaatfamilie*), een wilde plant waarvan de bladeren als groente gegeten worden. Agoema wordt
niet geteeld, doch in het wild ingezameld (May 7). - Etym.: S (wiwiri = o.m. blad, kruid). Oudste
vindpl. Stedman 1796: 167 (E spelling: agoma ). - Syn.: bhadji* (H).
(dons1989)
agoema, agoema wiwiri, zekere wilde nachtschade ( Solanum americanum) en de groente van de
bladeren.
< Sranantongo agoema (Schumann 1783:4) < Afrikaans guma (Cassidy & Le Page 1980:215).
Sranantongo wiwiri * is onder meer ‘blad’.
1752 (Inventaris Archief Raad van Politie 803 fol. 106, agoema wiriwiri ) . 1796 (Stedman 167,
agoma ). 1802 (Blom 87). 1835 (Teenstra 1:207). →.
Opmerking: Het is mogelijk, dat met agamoe (Anonymus 1740:16) dezelfde plant bedoeld wordt,
gezien de daar genoemde vorm van de vruchten.
Zie ook: jodenkars * . > /S/wp/2-3/-.
(dons2013)
a’goesoke: zie soke*.
(dons1989)
agoesoké: zie soké * .
(dons2013)
ai tw., ja, inderdaad. Zijn ze [awara’s*] lekker? vroeg Blackman aan de kauwende jongens toen hij
omlaag kwam. - Ai, ze zijn erg lekker, maar ze zouden nog lekkerder zijn als we suiker hadden
(Vianen 1972: 113). - Etym.: S.
— : ai ba’ja: uitroep met allerlei gevoelsinhouden, vooral ontzetting, vertwijfeling e.d. Ik hoor: een
zekere Bang-A-Kok [is vermoord]. Ai baja. Wat een toestand (Vianen 1971: 61). - Etym.: S. Zie ook:
ai*, baja*.
(dons1989)
ai’djakasa zie adjakasa*.
(dons1989)
ai’ra (de, -’s), naam voor twee elkaar verwante marterachtige roofdieren, de taira ( Eira barba-ta) en
de grison ( Galictis vittata ). De aira wordt met staart ruim 1 m lang (Vermeulen 81). - Etym.: K (daarin
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alleen de taira) en S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II:412 ( haïra) . - Zie ook: krabdagoe*, vos*.
(dons1989)
aira (de), twee aan elkaar verwante, eertijds in het Surinaams-Nederlands niet met namen
onderscheiden marterachtige roofdieren: 1. taira ( Eira barbata ); 2. grison ( Galictis vittata ).
< Sranantongo aira (Staffeleu 1975:29) < Karaïbisch aira (Staffeleu 1975:29, alleen 1, Courtz 215).
1835 (Teenstra 2:412, haïra). →.
Zie ook: crabbedago * , tijgerkat * . > /K?S?/d/4-6/-.
(dons2013)
air’co (de, -’s), (uitspr. E: er’koo), (apparaat voor) airconditioning. Stond weer op, zette de airco uit,
ze was een beetje rillerig, ging weer liggen en probeerde te slapen, een poging die binnen vijf
minuten slaagde (Doelwijt 1972b: 65). - Etym.: Kort voor airconditioning. - Samenst.: aircobar (DWT
7-8-1980, in adv.), aircokamer (Rappa 1980: 49).
(dons1989)
air’condition (uitspr. E: er’kondissjen), 1. (zn.; de, -s), airconditioning. () de aircondition is afgezet
(Ferrier 1969: 103). - 2. (bn.), airconditioned. De vorige week heeft hij zijn nieuwe huis met zestien
kamers, allemaal aircondition, betrokken (Ferrier 1969: 40).
(dons1989)
air’conditioner (de, -s), (uitspr. E: er’kondissjenner), apparaat voor airconditioning. Zie YP 1980, in
adv.
(dons1989)
air’strip (de, -s), (uitspr. E: er’strip), landingsstrook. De zeven airstrips die in het kader van de
Operatie Sprinkhaan* zijn aangelegd, beogen in hoofdzaak snelle exploratie van natuurlijke
hulpbronnen (Enc.Sur. 386). - Etym.: E (air = lucht; strip = strook). - Syn.: strip*.
(dons1989)
Ai’sa, (begrip uit de wintigodsdienst*) naam die Creolen* (3) gebruiken voor de godin die aan het
hoofd staat van het aardepantheon, volgens sommigen tevens de hoogste van alle goden. Aisa is bij
de Creolen* de hoogste van alle goden. Zij manifesteert zich in de droom als een vrouw die gekleed
is in de traditionele Creoolse* dracht (koto*) in de kleuren van de Papa sneki [papasneki*], waarin zij
zich in de natuur manifesteert (Enc.Sur. 18). - Etym.: Van Afr. herkomst. - Zie ook: Anana*.
(dons1989)
ai’tidé (de), rouwbijeenkomst acht dagen na het sterven, waarbij christelijke liederen gezongen
worden. Er liepen behalve mijn moeder en ik, slechts vrienden en mede-arbeiders in de stoet mee,
alles bij elkaar zowat een twintig mensen. Ik besloot tot de aiti-dé bij me m’ma te slapen, maar
tenslotte bleef ik er wonen (Dobru 1968c: 30). - Etym.: S (aiti = acht; dé = dag, dagen). - Syn.:
achtste dag-bijeenkomst*, -sterfhuis*.
(dons1989)
aitkan’ti (de, -’s), een vorm van de lederschildpad, een soort zeeschildpad ( Dermochelys coriacea) .
Elk jaar leggen tussen februari en juni ca. 2000 wijfjes van de krapé*, de aitkanti’s en de warana’s*
te samen ca. een miljoen eieren op twee legstranden aan de kust () (Enc.Sur. 684). - Etym.: S (aiti =
acht; kanti = kant), betr. hebbend op de vorm van de afzonderlijke hoornschilden waaruit het
rugschild bestaat. Zie ook siksikanti*.
(dons1989)
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a’ja (de, -’s), (uitspr. H: aa’dja), gebr. bij Hindostanen*) grootvader van vaders kant. - Etym.: H. - Zie
ook: aji*, nana*.
(dons1989)
a’ji (de, -’s), (uitspr. H: aa’djie), gebr. bij Hindostanen*) grootmoeder van vaders kant. - Etym.: H. Zie ook: aja*, nani*.
(dons1989)
a’ka (de, -’s), roofvogel (bijna alle soorten). Al onze aka soorten: baboen-aka*, langafoetoe-aka*,
doifi-aka*, pakro-aka*, kraboe-aka*, loiri-aka*, jagen overdag en vinden hun prooi met hun
scherpe ogen (Vermeulen 152). - Etym.: S. - Zie ook: fisi-aka*, sesé-aka*, tingifowroe-aka*.
(dons1989)
akan’sa (de), dikke maïsbij, in bananebladeren gewikkeld. Een weduwe die met haar dochters leeft
van het maken en verkopen van akansa raakt haar dochters kwijt als ze op een kwade dag door een
wervelwind worden meegevoerd (Guda 369). - Etym.: S, van Afr. oorsprong (Wooding 516). - Syn.:
korenpap (zie koren*).
(dons1989)
akansa, dikke maïsbrij.
< Sranantongo akansa (Schumann 1783:5) < Afrikaans (Wooding 1972:516).
1796 (Stedman 374). →. > /S/sc/3-6/-.
(dons2013)
a’kaslag (de, -en), onderdeel van zowel de boesislag* van een pikolet* als van de pijè-pijè*. Etym.: Het geluid lijkt op dat van een bepaalde aka*-soort en wordt door de pikolet zelf ook
gemaakt als deze een aka ziet.
(dons1989)
aki’ra (de, -’s), kleine boom of struik met kleine, witte bloemen en steltwortels, voorkomend in het
getijdegebied ( Laguncularia racemosa, Akirafamilie*). Tussen de mangro* worden groepjes van de
derde mangrovesoort, akira (), gevonden, een meer struikachtige plant met kleine steltwortels
(Enc.Sur. 627). - Etym.: K, S.
(dons1989)
Aki’rafamilie (de), familie van tweezaadlobbige, houtige planten, meest lianen, de bloemen in aren
of pluimen, de vruchten geribd of gevleugeld ( Combretaceae ). - Etym.: Genoemd naar akira*. Opm.: Bij L&Me (135) Amandelfamilie.
(dons1989)
ak’ker, Surinaam’se akker (de, -s), (verouderend) landmeetkundige vlaktemaat van 4294 m < S U P
> 2 < / S U P > , d.i. 10 vierkante ketting*. De plantage* met de daarbij behorende gronden* beslaat
een oppervlakte van plus minus 2500 hectare () waarvan 1000 akkers, ruim 400 h.a. beplant met
vruchtdragende koffie (Waller 55). - Etym.: Oudste vindpl. plak. van 1669 (S&dS 26). Vgl. E acre = 40
x 4 poles = 4047 m 2 ; in de bet. van AN akker (stuk bouwland) komt E acre alleen nog voor in
staande uitdr. en eigennamen (Onions). - Opm.: Officieel is deze maat in Sur. sedert 1874 buiten
gebr.
(dons1989)
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akker (-s), landmeetkundige vlaktemaat van 10 vierkante ketting* (4294 m2, 4 à 5 ha.), officieel
sedert 1874 niet meer, maar bij het volk daarna nog lang in gebruik.
< Engels acre (OED). NB: het citaat van 1669: aker. In Europees-Nederlands akker van 1740 tot
1814 (WNT Supplement, 1956) en in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:269 e.a) voor diverse andere
vlaktematen.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 26, aker). 1675 (Schiltkamp & De Smidt 77). - 1871 (De Surinaamsche
Courant nr. 141). → vóór 1950 (Waller 1965:55).
Opmerking 1: Lammens (1822; 1982:26) geeft een citaat met ackre uit 1781.
Opmerking 2: In samenstellingen als rietakker , koffieakker en dergelijke gaat het over de
oppervlakte die met dat gewas beplant is. > /E/pt/1-5/W./.
(dons2013)
ak’kergeld (het, -en), (veroud.) soort grondbelasting. In Coronie bedraagt het akkergeld 10 cent*
per H.A. d.i. ± 4 cent per akker* (Enc.NWI 93). - Etym.: De hoogte werd vastgesteld per akker*.
Oudste vindpl. plak. van 1681 (S&dS112).
(dons1989)
akkergeld (het, -en), grondbelasting.
De hoogte van het akkergeld is afhankelijk van het aantal akkers * dat men bezit. In het WNT komt
geld in de betekenis van ‘belasting’ niet voor, ook niet in samenstellingen. Kan afkomstig zijn uit
Westelijk Guyana (zie beneden).
1674 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 769). - 1854 (Van Sypesteyn 189). - 1917
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 93).
Ook in Westelijk Guyana, z.j. (Goslinga 1985:451); zie akker* . > /E-N/bs/1-5/W./.
(dons2013)
Akkorij: zieAkoerio*.
(dons1989)
Akoe’rio, 1. (de, -(’s)), Indiaan van de groep der Akoerio, levend in ZO-Suriname. Zie Enc.Sur. 19. 2. (het), de taal van de Akoerio* (1). - Zie ook: Bovenlandse* Indianen. - Opm.: Deze naam is
gangbaar sedert 1968. Voordien werden deze mensen en hun taal veelal Warna genoemd (zie
Enc.Sur. 19 en 295/598). Echter, Lammens (1822; 1982:133) noemde niet nader te bepalen
Bovenlandse* Indianen Akkorij Indianen.
(dons1989)
Akoerie (-ries, -riërs), Akoerio, eertijds (ook Acurie, Ac(c)ourie, Akkorie, Akkorij Indiaan) indiaan
behorende tot nu niet meer met zekerheid te identificeren groep van bovenlandsche Indianen* ; na
1968 ( Akoerio ): zie de Encyclopedie van Suriname (19, 296, 598).
1749 (De Beet & Price 1982:65). - 1854 (Van Sypesteyn XV). > /X/r/2-4/-.
(dons2013)
Akoeriehond, afgerichte jachthond, door boschnegers* gekocht van Akoerie * en verkocht aan
plantages * en in Paramaribo.
1854 (Van Sypesteyn XV, Accouri-hond).
Opmerking: Kappler (1854; 1983:136) zegt, dat de boschnegers* zich afgerichte honden verwerven
door ruil bij “de Taroema- of Barokotto-Indianen”. Die woonden nog zuidelijker dan de Akoerie * . >
/X-N/ic/4/-.
(dons2013)
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akonipje (de, -’s), pinda.
< Karaïbisch akunepy (Courtz 220).
Bij Hartsinck (1770:62) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: pinda * . > /K?W?/cp/2/W./.
(dons2013)
ax (-en), < Engels, aks (zware bijl) in todo ax* , valax * en veldax*
(dons2013)
a’lakondre (de, -), a’lakondreketi (de, -), halsketting bestaande uit stukjes ketting van
verschillende typen. Let op!!! Taratee* v.a. 150-, botoketie*/lontai* v.a. 500,-, pailletketie* v.a.
750-, alakondre - apoekoe* v.a. 750,- (WS 12-5-1984, in adv.). Alakondre Keti. De
combinatieketting. Deze ketting is een bewust konstruktieve kombinatie van stukken van diverse
colliers (Janssen 24). - Etym.: S (ala = alle; kondre = land).
(dons1989)
a’lamoe(n) (de, -s), kleine en fijne soort pompelmoes ( Citrus grandis, Citrusfamilie*). Alamoestraat
(in Paramaribo). - Etym.: S. - Zie ook: gideonsappel*.
(dons1989)
alanjatiki, takje van een oranjeboom (sinaasappelboom), aan één einde tot een kwastvormig
borsteltje uitgekauwd, om er de mond mee te verfrissen en de tanden te reinigen.
< Sranantongo alanjatiki (Sranantongo alanja, hetzelfde als oranje* ; Sranantongo tiki ‘stokje’).
1845-1849 (Boekhoudt 1874:85). →.
Zie ook: oranjestokje * .
Opmerking: Bij Teenstra (1842:48) kort tiekie . > /S/sc/4-6/-.
(dons2013)
ala’ta(kaka)-pepre (de), 1. halfstruikvormige cultuurvorm van Spaanse peper of Cayennepeper
( Capsicum-soort, Tomaatfamilie*). Alata(kaka)-pepre (), halfheester met rode, zeer scherp smakende
vruchten, behorende tot het genus Capsicum (Enc.Sur. 20). - 2. vrucht van deze plant. Tot deze
soort rekent men dan de vorm met rode, puntige, zeer scherp smakende vruchtjes van niet veel
meer dan 1 cm lengte, die als CS [= S] alala-kaka-pepre () bekend staan (Ost. 160). - Etym.: S (alata
= rat; kaka - poep; pepre = peper), bet. ‘rattekeutelpeper’, i.v.m. de vorm van de vruchten. - Zie
ook: peper* (A), Madame* Jeannette.
(dons1989)
ala’tapasi (de, -(’s)), valse scheiding in het haar, kunstmatig aangebracht of onbedoeld. - Etym.: S
(alata = rat; pasi = paadje): rattepaadje.
(dons1989)
Albinees’, 1. (zn.; de, -nezen), iemand uit Albina, een plaats aan de Marowijne. - 2. (bn.), eigen
aan, behorende bij Albina.
(dons1989)
Alco’a (de, -’s), verouderend, ook:) ertsschip van Alcoa, d.i. de Aluminum Company of America.
(dons1989)
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all-in-one (de), (uitspr. E: ollinwan’), (gebr. in Nickerie) syn. van moksi-alesi*: z.a. - Etym.: E, lett.
‘alles in één’, maar in Engeland in deze bet. niet bekend. In Guyana verstaat men er meerdere
eenpansgerechten van rijst onder.
(dons1989)
al’le: alle die, al die (zowel m.b.t. mensen als tot andere zaken). Het heeft gelekt in vier klassen van
de school. Alle die kinderen hebben vrij gekregen. - Etym.: Vgl. in veroud. N ‘alle de’, bijv. bij
Hartsinck (1770: 28): ‘alle de jonge Meisjes’.
(dons1989)
allebei’de(n) bijvoeglijk en zelfst. gebr. hoofdtelw., allebei, beide(n). Dus schrijf ik deze grote maat
op. - Nee, nee, allebeide moet je opgeven. - Maar de andere is toch te klein? (Woei 140). - Etym.: In
AN veroud.
(dons1989)
allegaar, kleine chachalaca, een boomhoen ( Ortalis motmot ).
Hartsinck (1770:109): zo genoemd “door sommigen der onzen”. Het is een onomatopee - het dier
lijkt dit te roepen. In Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: toriman* , wakago * . > /X/d/2/W./.
(dons2013)
al’lemansvriend (de, -en), iemand die door iedereen als vriend(in) beschouwd wordt, geliefde
persoon. Het eerste meisje was allemansvriend; zij werd door iedereen bemind en heette Akoeba ()
(van Cappelle 327). - Etym.: In AN betekent a. meer iemand die zichzelf als vriend van allen
beschouwt; daarbij heeft het woord dan een ongunstige bijbetekenis: opportunist e.d.
(dons1989)
al’lernaast vz., vlak naast. Ze [brandweerkazernes] komen te staan aan de Knuffelsgracht achter het
monument van de revolutie, aan de Paranam-highway tegenover de sigarettenfabriek ‘Batco’ en te
Lelydorp allernaast het politiestation (WS 12-6-1982). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
al’les tw., raak, je bent erbij, e.d. (uitroep bij kinderspel).
(dons1989)
alles fait, term bij het knikkerspel bonsbak*: zie het cit. Evenals bij waka-tjopoe* is het echter zaak
snel te zijn bij het gebruik van een bepaalde term. Ook bij bons-bak bestaat er een machtige term:
‘alles fait’ welke, indien gebruikt door de tegenpartij, alle andere termen volkomen te niet doet
( Hekrul 14). - Etym. Volgens Nekrui (13) komt fait van het E fight = vechten, gevecht. - Zie ook:
doorzoeken* zonder niks.
(dons1989)
aloë (de, -s), mauritiushennep ( Furcraea foetida ); zie verder onder ingisospo * .
< Europees-Nederlands aloë , dat zijn Aloe - en Agave -soorten, op welke de Surinaams-Nederlandse
aloë lijkt.
1765 (Nepveu 83). - 1835 (Teenstra 2:161).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:283).
Zie ook: sempervies * , waterpinan* . > /N’?W?/wp/2-4/W./.
(dons2013)
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Aloekoe: zie boschnegerstam * .
(dons2013)
I. Aloekoe, 1. (de, -(’s)), Bosneger* van de stam der Aloekoe, die zijn woongebied heeft aan de Lawa
en de Marowijne in Frans Guyana. Zie Enc.NWI 154. - 2 (het), de taal der Aloekoe* (1). - Etym.: (1) In
oudere lit. Aloekoeneger. Aloekoe was in de begintijd van de stam een van de leiders (naast Boni).
Zie Hoogbergen 72 e.v. Het dorp met zijn naam werd in 1790 door Zwarte* Jagers o.l.v. Stedman
overvallen. - Syn. van 1 en 2 Boni* (resp. 1 en 2).
(dons1989)
II. Aloe’koe (de, -(’s)), (veroud.) Indiaan van het volk der Aloekoe, dat o.m. woont in het zuiden van
Suriname, thans beter bekend als de Wajana*. Zie Enc.NWI 170.
(dons1989)
aloema, zekere heester ( Cestrum-soort) en de groente van de bladeren.
< Sranantongo aloema (Focke 1855:3).
1802 (Blom 87, ook aloma ). 1835 (Teenstra 1:206).→.> /S/wp/3-6/-.
(dons2013)
als vw., (ook:) of, dat. Ik weet niet als de Heer het mooi zal vinden (Helman 1954a: 50). Ik weet het
natuurlijk niet zeker, ik ben af en toe voor in de zaak, maar ik hou er niet van als mijn personeel
gaat wandelen*, dat weten ze (Doelwijt 1972b: 71). - Etym.: Voor een beschouwing over SN als: zie
Alers 13.
(dons1989)
althaea, okra, okro, ochro, een ingevoerde en gekweekte plant ( Abelmoschus esculentus) en zijn
eetbare vrucht; de tegenwoordige Surinaams-Nederlandse naam is oker.
< Engels of (en) Europees-Nederlands althaea, voor enige Althaea - en Hibiscus -soorten aan welke
de Surinaams-Nederlandse althaea verwant is.
1704 (Merian 37; de plaat vertoont echter zuring * , Rücker & Stern). 1796 (Stedman 374). - 1802
(Blom 207).
Zie ook: kinkanbau* , okro* . > /E?N’?/cp/1-3/-.
(dons2013)
aman’del (de, -s), 1. syn. van amandelboom*: z.a. De amandel, de tamarindebomen, het glimmende
grachtwater, de schaafijsman* met zijn rood-groen karretje, ze schoten aan me voorbij (Roemer
1982: 180). - 2. vrucht van de amandelboom*. Dicht bij het huis van Ronald is een amandelboom.
Ronald staat er bij. Hij ziet een rijpe amandel (A. de Vries 1957 (6): 33). - Etym.: (2) Er is gelijkenis
met AN a., d.i. de vrucht van AN amandelboom, een gekweekte vruchtboom uit de Oude Wereld
( Prunus amygdalus, Roosfamilie*). - Zie ook: bosamandel*.
(dons1989)
amandel, vrucht van de
< Europees-Nederlands
Surinaams-Nederlandse
1839-1851 (Van der Aa
(dons2013)

amandelboom* .
amandel , de vrucht van de Europees-Nederlandse amandelboom, waar de
amandel op lijkt.
1993:21). 1855 (Focke 3). →. > /N’/cp/4-6/-.

aman’delboom (de, -bomen), veel aangeplante en ook verwilderde schaduwboom met een brede
kroon en horizontale takken, uit Indonesië ( Terminalia catappa, Akirafamilie*). Cit.: zie amandel* (2).
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- Etym.: Zie amandel* (2).
(dons1989)
amandelboom, een ingevoerde, en dan tot schaduwboom gesnoeide boom, ook verwilderd
( Terminalia catappa).
< Europees-Nederlands amandelboom, een boom uit de Oude Wereld ( Prunus amygdalus); zie
amandel * .
1855 (Focke 3). 1881 (Kappler 1883:276). →.
Zie ook: tafelboom* (1). > /N’/cwp/4-6/-.
(dons2013)
Aman’delfamilie: zie Akirafamilie*.
(dons1989)
aman’delgeest (de), amandelessence. Als we de keuken binnenkomen staan moeder en lady Morgan
bij het aanrecht. Ik ruik rauwe eilucht en amandelgeest (Roemer 1982: 87). - Etym.: Van
verouderend AN geest = vluchtige vloeistof (hoewel a. dat niet is) en AN amandel. - Zie ook:
rozengeest*, zeven* geesten.
(dons1989)
aman’delhout (de), boom met trosjes witte bloempjes in de bladoksels ( Prunus myrtifolia ,
Roosfamilie*). Zie L&Me 264. - Etym.: De bast ruikt naar bittere amandelen. Zie hout* (b).
(dons1989)
aman’delorgeade (de), (uitspr. -orzjaade), amandelmelk. Zie S&S 287. - Etym.: Zie orgeade*. Het
woord is ontstaan in de tweede wereldoorlog ter onderscheiding van kokosorgeade*, toen men bij
gebrek aan amandelen orgeade ging maken uit kokosnootvlees (Dorff 66).
(dons1989)
amaryl’lis (de, -), naam voor enige gekweekte soorten en kruisingen van het genus Hippeastrum
(Jozefstaffamilie*) met rode, oranje en witte bloemen. Zie Ost. 218. - Etym.: Genoemd naar de wet.
naam van het Zuidafrikaanse genus Amaryllis, waar Hippeastrum vroeger toe gerekend werd. AN a. =
Amaryllis belladonna en Vallota purpurea, beide planten uit de Jozefstaffamilie* en afkomstig uit Z. Afrika.
(dons1989)
am’bachtneger: zie neger* (3).
(dons1989)
ambachtneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam in een ambacht ( kuiperneger* , metselneger* ,
smitneger* , timmerneger * ).
1759 (Schiltkamp & De Smidt 671). - 1851 (Van Stipriaan 1993:193). > /N-Am/pp/2-4/-.
(dons2013)
ambachtslaaf, als ambachtneger * .
1772 (De Beet 1984:12). > /N-N/pp/2/-.
(dons2013)
am’barang maken (maakte, heeft gemaakt), (verouderend) ophef maken, ergens drukte van maken.
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- Etym.: Vgl. BN ‘ambras maken’ = id. (van F embarras). Vgl. in het E van Jamaica ‘banggarang’, van
Afr. herkomst, bet. ‘veel lawaai; verwarring; ruzie’ (C&L).
(dons1989)
am’beng (de, -s), schotel met rijst en bijgerechten zoals gebruikt bij een slametan. We hebben vier
koeien geslacht, ambengs gemaakt en met het hele dorp een slametan gehouden (Asmawidjaja 86).
- Etym.: Jav.
(dons1989)
amb’tenaar ter beschikking (de, -en), ambtenaar met hoge rang zonder omschreven taak, functie
en werkplaats, die ter beschikking staat van een minister en door deze naar behoefte ingezet kan
worden. Hij begon als hulpkracht en liep de ambtelijke ladder af van kantoor-assistent tot
ambtenaar ter beschikking (radio-omroeper, cit. door WS 2-10-1982). - Samenst. hoofdambtenaar
ter beschikking (zie WS 11-5-1983).
(dons1989)
Amerikaansche planken, als Engelsche planken* .
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 48). 1853 (ibid. nr. 147). > /N+N/bc/3-4/-.
(dons2013)
ammo’nia (de), ammoniumcarbonaat, gebruikt in beslag om bros gebak te verkrijgen. - Etym.: Kort
voor koekammonia* (syn.). AN a. = oplossing van ammoniak in water, vooral bekend als
schoonmaakmiddel.
(dons1989)
am’pas (de), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) uiteengerafeld en gekneusd en ook
gedeeltelijk of geheel uitgeperst suikerriet. - Etym.: Maleis. Van Dale: a. = uitgeperst suikerriet. Zie ook: bagacilo*, tras*.
(dons1989)
am’pascarrier (de, -s), (uitspr. am’paskerriejer), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg)
transportband in suikerfabriek voor het vervoer van ampas*. - Etym.: In het E worden met ‘carrier’,
van ‘to carry’ (= o.m. dragen, vervoeren), allerlei personen en zaken aangeduid die iets vervoeren of
meevoeren. Echter: AN transportband = E conveyor-belt. - Zie ook: rietcarrier*.
(dons1989)
am’plifier (de, -s), (uitspr. E: em’pliefajer), 1. versterker. Het was een huisfuif; een vriend van Just
was jarig en hij danste met amplifier (Dobru 1967: 27). - 2. (bij uitbr.) geluidsinstallatie. Amplifier en
klapstoelen te huur. - Etym.: E.
(dons1989)
ampoe’koe: zie apoekoe*.
(dons1989)
am’soi (de), bladgroente verwant aan Chinese kool en evenals deze een cultuurvorm van Brassica
chinensis (Koolfamilie*). Hij doet het portier voor haar open en reikt haar de mand aan. De lange en
ronde bladeren van de am-soi en de klaroen* hangen slap (Vianen 1969: 95). - Etym.: Chinees. - Zie
ook: Kaisoi*, paksoi*. Opm.: Ook wel geschreven als amsooi .
(dons1989)
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anaat’je (het, -s), 1. bahamapijlstaart, een inheemse talingsoort met voornamelijk witte en bruine
veren ( Anas bahamiensis ) . Anaatjes komen voor in zoet-* en zoutwaterpannen* bij de mondingen
van kreken langs de kust (Vermeulen 137). - 2. (veroud.) naam voor alle kleine eendesoorten, w.o.
bet. 1 en blue-wings*. O.m. bij Hartsinck 1770: 113. - Etym.: Oudste vindpl. Hartsinck. S anaki Syn. van 1 steeldoks*.
(dons1989)
anaatje (het, -s): Deze naam heeft heden alleen betrekking op de bahamapijlstaart ( Anas
bahamiensis ). Het is meestal niet mogelijk vast te stellen welke soort of soorten van kleine eenden
auteurs van voor 1900 met de naam bedoelen, evenmin als met soecroer* . Opmerkelijk is, dat Focke
(1858a:309) het anaatje determineert als de ‘witwangfluiteend’ ( Dendrocygna viduata).
< Sranantongo anaki (Focke 1855:4) of < Spaans anade ‘eend’.
Voorkomen van het woord: 1740 (Anonymus 23). - Focke (1858a, zie boven). →. > /S?Sp?/d/2-6/-.
(dons2013)
anakokke, anakok, de bomen van het genus Ormosia en de aan deze verwante struik Abrus
precatorius (een van de leveranciers van de zwartrode ‘paternosterboontjes’). In Suriname is de
tegenwoordige Sranantongo en Surinaams-Nederlandse naam van de genoemde planten kokriki (<
Sranantongo) of kokrietje .
< Karaïbisch anakoko (Ostendorf 1962:100, voor het zaad van Ormosia -soorten).
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nrs. 1 en 2 (“grote” en “cleyne soort” anakokke )). 1689 (W.
Sherard, anacock; Brinkman 1980, bijlage I). > /K/wp/1/-.
(dons2013)
anamoe’ (de, -s), 1. naam voor alle Surinaamse vogelsoorten behorende tot de tinamoes of
stuithoenders ( Tinamidae), w.o. de grote tinamoe ( Tinamus major ), de bruine tinamoe ( Crypturellus
soui) en de gevlekte tinamoe ( Crypturellus variegatus ) . De dof grijsgroene vogels die als anamoe’s
bekend staan, lijken op patrijzen en gedragen zich als deze (Geijskes 1954: 78). - 2. naam voor de
meeste Surinaamse vogelsoorten behorende tot de ralachtigen ( Rallidae), w.o. soorten van de genera
Rallus (w.o. de klapperral, Ft. longirostris), Aramides (w.o. de kriko*), Porzana (porseleinhoenders),
Laterallus (dwergrallen), Neocrex , Gallinula (waterhoentjes) en Porphyrula (w.o. de Amerikaanse
purperkoet, P. martinica ). In de kolonie* staan Waterhoenderachtigen [ralachtigen] bekend als
Anamoen, evenals de Tinamidae (P&P 1908: 194). - Etym.: Vgl. K injamoe, in’amoe (Ahlbrinck). NB
bij Hartsinck (1770:110) Mamou voor de grote tinamoe (zie 1). Oudste vindpl. van 1 (gevlekte
tinamoe) Kappler 1854: 69.
(dons1989)
anamoe (-s), grote tinamoe ( Tinamus major ), bij uitbreiding ook enige kleinere vogelsoorten die
eveneens behoren tot de kortstaart- of stuithoenders ( Tinamidae) .
< Sranantongo anamoe (Focke 1855:4) < Karaïbisch njamoe (Penard & Penard 1908:318), inamu
(Hoff 1968:14, Courtz 275).
1771 (Nepveu 333). - 1872 (Anonymus 66). →.
Zie ook: namoe * , patrijs * . > /(K)S/2-6/-.
(dons2013)
Ana’na, (begrip uit de wintigodsdienst*) naam die Creolen* (3) gebruiken voor God de Schepper.
Anana is () zo verheven, dat Hij zich ver van de wereld heeft teruggetrokken, die Hij ter besturing
heeft achtergelaten aan de goden die Hijzelf heeft geschapen (Wooding 497). - Etym.: Van Afr.
herkomst. - Zie ook: Aisa*.
(dons1989)
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ananas (-sen), enige inheemse, op de bodem groeiende plantensoorten verwant aan de
gecultiveerde ananas en op deze lijkend.
1835 (Teenstra 2:144, wilde ananas ). →.
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:283), mogelijk afkomstig van daar.
Opmerking: Voor ‘ananas’ als bij Heneman (1784) zie pinezwamp* . > /N’?W?/wp/4-6/W./-.
(dons2013)
a’nanas: wilde ananas (de, -sen), 1. naam van een soort ananas met kleine vruchten, voorkomend
aan de rand van rotsplaten* ( Ananas ananassoides , Ananasfamilie*) . - 2. naam voor alle grotere
soorten van de Ananasfamilie*, behalve de gekweekte ananas, zowel (a) de bodem begroeiende als
(b) andere planten (vooral bomen) begroeiende. (a) Echter wordt deze barre zandwoestijn op eene
bevallige wijze door bloemdragende doornheesters en eene menigte wilde ananassen () afgewisseld
(Teenstra 1835 II: 144). (b) Vaak nestelen ze [boomslangen] in parasitaire planten, z.a. wilde
ananassen (Bromeliaceae) in de oerwoudbomen (Heyde 1978: 76). - Etym.: Oudste vindpl. (van 2a)
Teenstra (cit.). - Syn. van 2 bosananas*, van 2b boomananas*.
(dons1989)
a’nanasbloem (de, -en), kruidachtig sierplantje met smalle bladeren en één lange bloemtros met
paarse bloempjes, afkomstig uit West-lndië en Mexico ( Angelonia angustifolia, Bezemkruidfamilie*).
Zie Ost. 164.
(dons1989)
A’nanasfamilie (de), familie van eenzaadlobbige kruiden; de bladeren in een wortelrozet, vaak met
doornige rand, de bloemen in aren of pluimen; vaak epifytisch, d.w.z. groeiend op andere planten,
vooral op bomen ( Bromeliaceae ) . - Etym.: Genoemd naar de gewone ananas ( Ananas comosus ).
(dons1989)
anan’si hebben (had, heeft gehad), slapen; een lichte kramp hebben (gezegd van een lichaamsdeel).
Mijn been heeft anansi (mond.). - Etym.: S anansi (van W. -Afr. ananse) = spin (Wooding 516). Bij
‘slapen’ lijkt het of een spin in het lichaamsdeel rondkriebelt. - Syn.: spin* hebben.
(dons1989)
anan’sibout (de, -en), magere dij. Zie Van Cappelle 237. - Etym.: Zie bout* (1); S anansi = spin. Zie ook: spinmager*.
(dons1989)
anan’sitori (de, -(’s)), 1. fabel met als hoofdpersoon de spin Anansi. In mijn herinnering zat zij op
haar bankje in de keuken en vertelde ons anansi-tories, verhalen over de slimme spin, die wij in
spanning aanhoorden, of die ons in lachen deden uitbarsten (Tj. Arkieman 12). - 2. (bij uitbr.)
verhaal met dezelfde functie als bet. 1, nl. verpozing (Enc.Sur. 376), i.h.b. die verteld op de achtste*
dag (Wooding 522). - Etym.: S; tori* (ook SN) = verhaal.
(dons1989)
anan’siwawai (de), naam voor twee kruidachtige planten ( Spathanthus unilateralis en kleine
anansiwawai , Rapatea paludosa , Anansiwawaifamilie*). Zie WB e.a. 226. - Etym.: S (anansi = spin;
wawai = waaier).
(dons1989)
Anan’siwawaifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Rapateaceae ) . - Etym.: Genoemd naar
anansiwawai*.
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

(dons1989)
anaura, annoura, enige boomsoorten van de genera Licania en Hirtella en hun hout.
< Sranantongo anaura (Focke 1855:4) < Arowaks anaura (Ostendorf 1962:68).
1786 (Visscher Heshuysen 336). - 1802 (Blom 178). →. > /S?Ar?/wp/3-6/-.
(dons2013)
anchylostoom’, ancylostoom’ (de), (uitspr. ankielostoom’), mijnwormziekte, ancylostomiasis. De
ankylostoom wordt veroorzaakt door een ronde worm van ongeveer 1 cm lang (Tirion 101). - Etym.:
Zie ancylostoomworm*. - Opm.: De bestrijding van de ziekte is wettelijk geregeld in de
Ancylostoomverordening (Enc.Sur. 218).
(dons1989)
anchylostoom’worm, ancylostoom’worm (de, -en), mijnworm ( Ancylostoma duodenale ) . De
ancholostoomworm (mijnworm) is één tot twee centimeter lang en leeft in de 12-vingerige darm van
de mens (Vermeulen 244).
(dons1989)
an’da (de, -’s), term bij knikkerspel, inhoudende dat de afstand tussen twee knikkers kleiner is dan
een span*, ontstaan doordat men met de ene op de andere gemikt heeft zonder te raken. Komt mijn
boegroe* zo dicht bij die van een ander te liggen, dat hij de vingertoppen van de duim en een
andere vinger van dezelfde hand op beide boegroes kan plaatsen, dan is dat ‘anda’ (Nekrui 12). Etym.: S. -Zie ook: pleika*.
(dons1989)
an’dere (zelfst. gebr. bn.), 1. andere persoon i.h.a. Lucia was toen mijn ‘meisje’... ach je weet hoe
het loopt met popu’s*, elke maand vind je een andere (Dobru 1968b: 28). - 2. andere, derde,
persoon die een liefdesverhouding stoort of in de weg staat. ‘Wat?’ vroeg hij, ‘wil mijn mieke niet
meer van me zijn?’ Als ze niet antwoordt gaat hij verder, ‘of is er een andere?’ (Mechtelly 1984: 25).
(dons1989)
an’deren - an’deren, sommigen - anderen. Anderen deden dit, anderen deden dat! (Cairo 1980b:
42). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
Andi’ra, wetenschappelijke naam voor een groep (het genus) van planten waartoe de drie soorten
rode kabbes* behoren. Andirastraat (in Paramaribo).
(dons1989)
an’galampoe, han’galampoe (de, -s), 1. sierheester met hangende, rode bloemen, uit Oost-Afrika
( Hibiscus schizopetalus , Angalampoefamilie). Hanga-lampoe is een matrozenroos* met hangende
roode bloemen en naar achteren gekromde fijngesleten bloembladeren (Stahel 1944: 196). - 2.
(sedert kort ook:) hibiscus, Chinese roos, matrozenroos* ( Hibiscus rosa sinensis ) . - Etym.: S; lett.
hanglamp, wat alleen betr. heeft op bet. 1. De oorzaak van de recente betekenisverruiming kan
liggen in onzekerheid, doordat de twee soorten onderling bastaarderen en/of matrozenroos* ook
wel als verzamelnaam voor alle gekweekte Hibiscus- soorten wordt opgevat (zoals in het cit. onder
1).
(dons1989)
An’galampoefamilie (de), Kaasjeskruidfamilie, een familie van tweezaadlobbige planten, meest
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kruiden, met handnervige bladeren; bloemen meest groot en klokvormig, meestal met een bijkelk
( Malvaceae ) . - Etym.: Genoemd naar angalampoe* (1).
(dons1989)
angi’sa (de, -’s), hoofddoek zoals gedragen door Creoolse* vrouwen. De eerste angisa’s werden
gevouwen zonder gebruik te maken van naaispelden, doch naarmate er meer variaties kwamen,
waarbij de vrouwen elkaar in vindingrijkheid overtroffen, moesten de plooien gespeld worden
(Enc.Sur. 25). - Etym.: S. - Zie ook: féda*, frans’ede*, kosjoe* (1), lont’ede*, otobaka*, pawtere*,
proisi* (= pruiser*ede), tompi*.
(dons1989)
anijs’ (de), naam voor enige struikjes waarvan de bladeren bij wrijven naar AN anijs ruiken
( Potomorphe peltata en Piper- soorten, Anijsbladfamilie*). - Etym.: AN anijs = kruid ( Pimpinella
anisum, Soepgroentefamilie*) en het zaad daarvan dat de karakteristieke geur en smaak heeft. S
anesi. - Samenst. ook enige (ten dele onzekere) soortnamen die gevormd worden met S en SN
voorvoegsels: mananijs*, oeman-anijs, bosanijs .
(dons1989)
anijs’blad, 1. (de, -en, -eren), syn. van anijs*. Enige inheemse soorten hebben bladeren die bij fijn
wrijven naar anijs ruiken; zij worden alle () anijsblad genoemd (Ost. 16). - 2. (het, -en, -eren), blad
van deze planten. Verschillende Pipersoorten alsook de nauwverwante Heckeria [= Potomorphe]
leveren anijsblad, dat zooals de naam zegt, sterk naar anijs ruikt (Stahel 1944: 78). - Etym.: Oudste
vindpl. van 1 W. Sherard ± 1680 (zie Van Ooststroom); Anysblade. S anésiwiwiri (wiwiri = o.m. blad).
(dons1989)
anijsblad (-en), enige struikjes van de genera Piper en Lepianthes en hun naar anijs geurende
bladeren.
In Nederland wordt van oudsher aan gerechten en dranken de smaak/geur ‘anijs’ gegeven door
middel van de zaden van de anijsplant ( Pimpinella anisum ).
1689 (W. Sherard, Brinkman 1980, bijlage VI; anysblade, mv.). 1740 (Anonymus 19; -en). 1917
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 357). →. > /N’-N/wp/1-6/-.
(dons2013)
Anijs’bladfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Piperaceae) . - Etym.: Genoemd naar anijsblad* (1).
(dons1989)
anijs’vink (de, -en), geelbuiktangara, een vogel met paars en zwarte kop en bovendelen, blauwe
‘epauletten’ en een gele buik ( Tangara mexicana ) . - Etym.: Zie vink*. - Syn.: Blauwvink*,
epauletvink*, paleisvink*, portretvink*; zie ook groenvink* (1).
(dons1989)
anilplant, anil, indigo, cultuurvormen van geïmporteerde planten van het genus Indigofera die de
kleurstof indigo leveren.
< Engels anil + Europees-Nederlands plant .
1826 (De Surinaamsche Courant nr.68). 1835 (Teenstra 1:119). > /E-N/cp/4/-.
(dons2013)
anitribe’ri (de, -’s), karige maaltijd bestaande uit rijst met eventueel een klein stukje zoutvlees*, een
oker* o.i.d. Zie S&S 87. En als Moesje* niets anders had dan cocosmelk om in haar moksie-alesie* te
doen, heette dat heel toepasselijk ‘Anitrie beri’ (dus helemaal wit) (WS 17-12-1983). - Etym.: S, lett.
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Hernhutter (anitri) begrafenis (beri). De vergelijking kan berusten op de soberheid van een begrafenis
wanneer deze op kosten van de Hernhutters (zie E.B.G.*) plaats heeft (zie Cairo 1976: 118), maar
ook op de witte rouwkleding die in deze kring gebruikelijk is (zie Cairo 1978a: 161, en het cit.).
(dons1989)
anjoema’ra (de, -’s), grote, langwerpige, rolronde roofvis van het zoete water ( Hoplias
macrophthalmus), behorende tot de karperzalmen van de familie Erythrinidae. Ouma* kon niet
meekomen, ze heeft last van hoge bloeddruk. Ze heeft gebakken vis voor je gestuurd. Gebakken
anjoemara. Ze laat je groeten* (Vianen 1972:118). - Etym.: S, vermoedelijk van K aimala (zie Kloos).
Oudste vindpl. Teenstra 1935 II: 459 ( adjoe mara ) . - Syn.: haaimaar*, haimura*, heimaar*.
(dons1989)
njoemara, een grote roofvis ( Hoplias macrophthalmus), die heden in Surinaams-Nederlands
anjoemara (< Sranantongo) genoemd wordt.
< Sranantongo njoemara (Focke 1855:90).
1796 (Stedman 241; newmara , Engelse spelling).
Zie ook: cabeljau * , heimaar* . > /S/d/3/-.
(dons2013)
antroe’wa (de, -’s), 1. gekweekte vorm van Solanum melongena (Tomaatfamilie*) met onbehaarde
bladeren en als groente eetbare vruchten die meestal wit zijn en bitter smaken. Zie Ost. 159. - 2.
vrucht van deze plant. Indien antroewa’s bruine plekken aan de buitenkant vertonen moeten deze
eraf gesneden worden, daar de schil dan hard is (S&S 124). - Etym.: S. Oudste vindpl. van 1 Teenstra
1835 II: 279 ( androy, F uitgesproken). - Zie ook: boulanger*.
(dons1989)
antroea, cultuurvorm van dezelfde plant als aubergine ( Solanum melongena) en de bittere vruchten
van deze als groente gegeten.
Herkomst van het woord onbekend.
Teenstra (1835, 2:279) als eerste noemt alleen de plant en spelt de naam als androy; zo ook Focke
(1855:4) als Sranantongo en Surinaams-Nederlands woord antroea. Pas Stahel (1944:36) geeft
antroewa. In het Engels van enige Caribische eilanden antrover, antrova e.a. (Allsopp). > /X/cp/46/-.
(dons2013)
a’nyhow tw. (uitspr. E: en’niehouw), hoe dan ook. Onze blikken kruisten elkaar op een gegeven
moment, ik knikte en kreeg een brede pir tifi [S, brede lach] die duidelijk uitnodigde (ten dans?).
Anyhow, voor die avond bleef het bij aankijken en glimlachen (Dobru 1968a: 29). - Etym.: E.
(dons1989)
a’nyway tw. (uitspr. E: en’niewee), hoe het ook zij. Ja, je kunt nooit weten. Maar anyway, op het
ogenblik is het belangrijkste dat die rotzooi uit het lokaal wordt gehaald (Vianen 1971: 81). - Etym.:
E.
(dons1989)
a’pe-appel (de, -s), (veroud.) onbekende boom. Zie Westeroüen v.M. 1883: 17 (enige vindpl.):
Apenappel of Varkensgom*.
(dons1989)
a’peborstel (de, -s), liaan met (oranje-)rode bloemtrossen die op een handstoffer (korte bezem*)
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lijken ( Combretum rotundifolium, Akirafamilie*). - Etym.: S keskesbosro (keskesi = aap; bosro =
borstel).
(dons1989)
a’pecacao (de), (veroud.) in het wild voorkomende cacao ( Theobroma cacao, Cacaofamilie*). De
cacaovelden, die men soms midden in de bosschen der kustzone aantreft, zijn wellicht ontstaan
door zaden, welke door Apen overgebracht zijn, vandaar de naam Ape-cacao (Penard 1900 I: 24). Etym.: Zie het cit. Twee andere veronderstellingen zijn dat deze cacao oorspronkelijk door Indianen
is aangeplant of echt wild is.
(dons1989)
a’pekam (de, -men), 1. liaan met langwerpige, platte, stekelige vruchten ( Pithecoctenium
crucigerum, Groenhartfamilie*). Deze hier welbekende overal in het wild groeiende liaan heeft
langwerpige, platte, stekelige vruchten, om welke reden zij hier apenkam of keskessi-kankan [S]
heeten (Stahel 1944: 203). - 2. vrucht van deze plant. - Etym.: Zie het cit. - Syn. van 1 en 2
papamonidoosje*, van 2 ook kapellendoos*.
(dons1989)
apin’ti (de, -’s), vrij grote trom met één vel (aan de bovenzijde), door Creolen* en Bosnegers*
voornamelijk gebruikt voor winti*- en bosnegergodsdienstige doeleinden. De apinti loopt naar
onderen breed uit en het drumvel wordt gespannen met behulp van pennen in het drumlichaam
(Enc.Sur. 412). - Etym.: S (Afr., Wooding 517).
(dons1989)
apoe’koe, ampoe’koe (de, -s), (begrip uit de wintigodsdienst*) 1. lagere bosgeest, veelal mensen
kwellend of misleidend, ook werkend in dienst van een hogere god; neemt de gedaante aan van een
donker of lichtbruin mensje of van een grote kikker (Wooding 189). ‘n Mannelijke Apoekoe b.v. kan
zich zo meester maken van een vrouw, dat zij niet meer in staat is tot sexuele omgang, ’n
verschijnsel dat ’n lange, aaneengesloten tijd kan duren maar ook intermitterend (Schoffelmeer I:
13). - 2. ( Apoekoe) geheime taal, gebruikt door ingewijden bij sommige rituelen van de
wintigodsdienst*. - 3. soort kraal. Apoekoe: (Kraal binnen Alakondre*) personifikatie van de
wispelturige geest in de mens (Janssen 24). - Etym.: Van Afr. herkomst.
(dons1989)
apoetoe, poetoe, apatoe, indiaanse strijdknots.
< Karaïbisch putu (Ahlbrinck 1931:399), apatoe (Van Coll 1903:642).
1771 (Nepveu 293; poetoe ). 1775 (Sneebeling 1973:28; apatoe ). 1796 (Stedman 214; apootoo,
Engelse spelling). 1835 (Teenstra 2:164). → (in het algemeen apoetoe ).
Zie ook: ( indiaansch ) zwaard* . > /K/ic/2-6/-.
(dons2013)
apoetoehout, apatoehout, een boomsoort ( Swartzia panacoco) en het hout van deze, in SurinaamsNederlands heden genaamd gandoe (< Sranantongo).
Indianen maakten van het zeer harde, bruine kernhout hun strijdknotsen: zie apoetoe * .
1855 (Focke 3, met - oe- ). 1883 (Westeroüen van Meeteren 7, met - a- ). - 1910 (Sack 26).
Zie ook: basterdijzerhart* , bokkenhout * . > /K-N/wp/4-5/-.
(dons2013)
ap’pel (de, -s), 1. witbloeiende, gekweekte vruchtboom uit Azië ( Syzygium samarangense,
Goejavefamilie*). - 2. vrucht van deze boom. Vleermuizen op zoek naar purperrode sappige
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pommerak*, sapotilles, manjes*, rode en roze appels () (Vianen 1969: 39). - Etym.: De naam berust
op de oppervlakkige gelijkenis van de vrucht met AN a. = vrucht van een o.m. in Nederland
gekweekte vruchtboom ( Malus sylvestris ssp. mitis, Roosfamilie*). S apra. - Syn. van 1 appelboom*,
van 1 en 2 Curaçaose appel*. Zie ook: sterappel*.
— : Curaçao’se appel, 1. syn. van appel* (1): z.a. () Curaçaose ‘appel’ met geelachtig tot witte
vruchten, die rauw of gestoofd gegeten worden (WB e.a. 173). - 2. syn. van appel* (2): z.a. Niet
alleen in de goejave* zitten ze, maar ook in de sapotille-vruchten, sterappels*, soms in manje* en
curaçaose appels, ook in kasjoe*, vooral de rode soort heeft er vaak onder aantasting van de vruchtvlieg te lijden (Heyde 1978: 40).
(dons1989)
appel, 1.vrucht van een ingevoerde en gekweekte vruchtboom ( Syzygium samarangense).
< Europees-Nederlands appel , de vrucht van de boom Malus sylvestris subspecies mitis , op welke
de Surinaams-Nederlandse appel lijkt.
1855 (Focke 4). →. > /N’/cp/4-6/-.
2. als tweede lid van een zelfstandig naamwoord: deel van de naam van enige boom- en
heestersoorten en hun vruchten, welke laatste enigszins lijken op een Europees-Nederlandse of
Surinaams-Nederlandse appel * (1). Zie: advocaatappel * , borstappel * , boschappel* , gideonsappel * ,
kaneelappel * , caschouappel* , klopappel * , mammieappel* , marmeladeappel * , prikkelappel* ,
sterappel * en venusappel* .
- : appel van Sodom, sodomsappel, een ingevoerde en gecultiveerde heester ( Solanum mammosum)
en zijn min of meer ronde (appelvormige) vrucht.
1705 (Merian 27).
Zie ook: appel * (2), wintje-bobbie* . > /X/cp/1/-.
(dons2013)
appeladvocaat: als advocaatappel * .
1835 (Teenstra 2:250).
Zie ook: peeradvocaat * . > /N’-Am/cp/4/-.
(dons2013)
ap’peladvocaatboom: zie advocaatboom*.
(dons1989)
appeladvocaatboom, advocatenboom * met ronde vruchten.
1835 (Teenstra 2:250).
Zie ook: peeradvocaatboom* > /(N’-Am)-N/cp/4/-.
(dons2013)
ap’pelbakove (-bacove) (de, -s, -n), 1. type bakove* (1). Zie Ost. 110. - 2. vrucht van deze plant.
Als veevoeder komen nog in aanmerking bacoven*, vooral appelbacoven (Enc.NWI 697). - Etym.: De
vrucht smaakt enigszins als AN appel. S aprabakba (apra = o.m. AN appel; bakba = bakove*). Zie
verder bakove*. - Syn. van 1 appelbakoveboom .
(dons1989)
ap’pelboom (de, -bomen), syn. van appel* (1). De zon gaat onder en omspoelt de palmen op de
erven*, de appelbomen, de kersen*, de manjebomen* en de sapotille met een duisterrode gloed
(Vianen 1969: 73). - Etym.: Genoemd naar appel* (2): z.a.
(dons1989)
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ap’pelkwari, 1. (de, -’s), boom met oranjegele bloemen ( Vochysia densiflora , Kwarifamilie*). Zie
L&Me 294. - 2. (de), hout van deze boom. - Etym.: S aprakwari (apra = appel, appel*). Zie ook
kwari*.
(dons1989)
appriseren: zie priseren* .
(dons2013)
april’bloem (de, -en), (veroud.) epifytische orchidee met vele roze tot lila bloemen ( lonopsis
utricularioides , Orchideeënfamilie*). Zie Enc.NWI 49. - Syn. sapotille-orchidee*.
(dons1989)
araka’ka (de, -’s), soort schildpad die de kop naar achteren onder het schild trekt (halsberger) en in
zwampen* leeft ( Rhinoclemys punctularia ) . Hier [in Suriname] komt voor: de arakaka, met
roodgevlekte kop (Vermeulen 179). - Etym.: S. - Zie ook: kron-neki*, zwampschildpad*.
(dons1989)
arakaka (de), twee soorten schildpad: a) Zuid-Amerikaanse aardschildpad (Grzimek 6:110;
Rhinoclemys punctularia ), een landdier dat vaak in water jaagt, b) Zuid-Amerikaanse
modderschildpad ( Kinosternon scorpioides ), een moerasbewoner.
< Sranantongo arakaka (Weygandt 1798:40), volgens Nepveu (1771:327) een slavenwoord of <
Karaïbisch (Focke 1858a:309), Courtz 237.
1796 (Stedman 310, arlacaca). - 1855 (Focke 5). →. > /K?S?/d/3-6/-.
(dons2013)
aracicoeran, een wilde soort zuurzak, Surinaams-Nederlands heden zwampzuurzak (Ostendorf
1962:45; Annona glabra).
< Karaïbisch arastiuran , arasikju-rang (Brinkman 1980:38, Klooster e.a 162)
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 20). > /K/wp/1/-.
(dons2013)
aracourou, klimmende palmsoort, Surinaams-Nederlands heden dikke bamba (Ostendorf 1962:264;
Desmoncus orthacanthos).
< Karaïbisch arakoele (Ahlbrinck 1931:77), arakure (Courtz 237).
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 19).
Opmerking: Van Aerssen van Sommelsdijck (zie boven) vermeldt rode bloemen, maar het gaat om
rode vruchten. > /K/wp/1/-.
(dons2013)
arapa’pa (de, -’s), lepelbekreiger, bootsnavel of schuitbekreiger, een middelmatig grote
reigerachtige vogel met een korte, brede en platte snavel ( Cochlearius cochlearius). Evenals de
Dikkoppen* ratelen Arapapas met hunnen snavels; en wel zoo hard dat het op aanmerkelijken
afstand van de nestelplaatsen reeds hoorbaar is (P&P 1908: 172). - Etym.: S.
(dons1989)
arapapa, bootsnavel (schuitbekreiger, lepelbekreiger, Cochlearius cochlearius).
< Sranantongo arapapa (Focke 1855:5) of < Karaïbisch (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
50, Courtz 237).
1855 (Focke 5, arapappa ) →. > /K?S?/d/4-6/-.
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(dons2013)
aratakaka, zekere kleine, langwerpige Spaanse pepers.
Verkorting van Sranantongo aratakaka-pepre (‘rattenkeutelpeper’, Schumann 1783:6), zo genoemd
naar de vorm.
1765 (Nepveu 86, 1771:383). →.
Zie ook: atty * , peper * , piment * . > /S/cp/2-6/-.
(dons2013)
aratte, een boomsoort ( Minquartia guianensis ).
< Sranantongo arata (Focke 1858a:309), afkomstig van Sranantongo arata-oedoe ‘rattenhout’; de
vele groeigaten in de stam maken de indruk alsof deze door ratten aangevreten is (Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië 473).
1835 (Teenstra 1:351).
Zie ook: konthout* . > /S/wp/4/-.
(dons2013)
Arawak’, Arawaks’: zie Arowak*, Arowaks*.
(dons1989)
aribanarix, boomsoort(en) van het genus Gustavia.
De tegenwoordige Karaïbische naam luidt arepawana (Klooster e.a. 163).
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck bak 2 nr. 1, met x). 1689 (Hermann fol. 16, aribanari).
Zie ook: mamahout * , watramamabobi* . > /K/wp/1/-.
(dons2013)
I. arm zn. (de, -en), (ook, niet alg.:) hals van een snaarinstrument als viool en gitaar. - Etym.:
Ontleend aan de vorm en de positie van dit onderdeel.
(dons1989)
armazoen (het), de lading slaven als aangevoerd door een schip.
Er blijkt geen verband met deze betekenis als in het WNT, noch met het Spaanse armazon .
1730-1739 (A. Jungman in Oso 27:254-258). > /?/r/2/-.
(dons2013)
II. arm bn.: arme duivel (de, -s), (veroud.) onbekende slingerplant, vermoedelijk behorende tot de
Kotomisifamilie*. In herbarium van P. Herman, 1698: Armen Duyvel (zie Brinkman).
(dons1989)
duivel: armen duivel, niet nader geïdentificeerde soort klimplant uit de Maagdenpalmfamilie.
Europees-Nederlands armen duivel betekent ‘beklagenswaardige persoon’.
1689 (Hermann, zie Brinkman 1980 bijl. II). > /N’/wp/1/-.
(dons2013)
arnaat-appelboom, niet geïdentificeerde boomsoort.
1771 (Nepveu 380). > /X-N’/cp of wp/2/-.
(dons2013)
Arowak’, Arawak’ (de, -ken), Indiaan van het volk der Arowakken , die o.m. wonen in het noorden
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van Suriname. Zie Enc.Sur. 36. - Opm.: De vrouwelijke vorm is Arowakse. Zie ook: Benedenlandse*
Indianen.
(dons1989)
Arowaks’, Arawaks’, 1. (zn.; het), de taal van de Arowakken* in Suriname. - 2. (bn.), eigen aan,
behorende bij Arowakken*. - Etym.: Taalkundig heeft het woord een andere bet.: Er bestaat een
groep van ’Arowakse talen’, waarvan het Arowaks in Suriname, syn. Lokono*, er één is; er worden
buiten Suriname nog andere gesproken (Enc.Sur. 598).
(dons1989)
araroet, arrowroot of pijlwortel, een vermoedelijk inheems voedingsgewas ( Maranta arundinacea).
< Sranantongo araroetoe (Focke 1855:5) of < Engels arrowroot .
1835 (Teenstra 2:284). > /E?S?/cp/4/-.
(dons2013)
artsen (artste, heeft geartst), (verouderend) medicijnen studeren, arts worden. Hij is naar Holland
om te artsen. - Etym.: Werd eertijds gebr. toen men ervoor naar het buitenland moest; in Suriname
kon men geneesheer* worden.
(dons1989)
arwepi (de, -’s) soort kraal. Arwepi is een soort kraal. De associatie wordt hier [in een gedicht]
gezocht tussen de kleur van de kraal en de kleur van de neger & indiaan (bruin, bloedrood, zwart)
(Cairo 1980d: 28). - Etym.: S.
(dons1989)
arrawepi, arwepi (-’s), soort kraal.
Bij de eerste vondsten (Teenstra, zie beneden; arraweepi) betreft het schijfvormige kralen,
vervaardigd door boschnegers* van de schaal van kokosnoten en, wellicht (ook) door indianen, van
schelpen (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 55).
< Sranantongo (Focke 1855:5; aroewepi ) of < Karaïbisch (Van Coll 1903:468, 642, arewepi ).
Opmerking 1: Bij latere vondsten vanaf 1903 betreft het, behalve de bovenstaande, ook kralen van
diverse andere materialen: been, allerlei zaden en harde vruchten.
Opmerking 2: De Arowakse naam voor deze en dergelijke kralen, oeroeëbbe of iets dergelijks, wordt
door enige auteurs vermeld, ook door Van Berkel (1695:20) voor het Nederlands van Berbice.
1835 (Teenstra 2:158). → ( arwepi ). > /K?S?/r/4-6/-.
(dons2013)
ase’ma (de, -’s), heks in de gedaante van een vampier. In de slaventijd werden de Kromantienegers
in Suriname overgebracht. () Het bijgeloof aan de asema hebben zij aan het volk van Suriname
overgelaten (Spalberg 1896; 1979: 35). - Etym.: S. Oudste vindpl. Lammens 1822; 1982: 108. In Enc.
NWI (63) e.a. azeman.
(dons1989)
asema, heks in de gedaante van een vampier.
< Sranantongo (Schumann 1783:1, asehman) < Afrikaans (Lichtveld 1929:513).
1822 (Lammens 1982:108). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 63). →. > /S/sc/36/-.
(dons2013)
asfalte’ren (asfalteerde, heeft geasfalteerd), (ook:) bitakken. Wij verzorgen alle uitdeuk en spuitwerk
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van uw Auto, IJskast en diversen. Wij geven alles een grondige beurt ook asfalteren, tectileren etc.
(Konkroedosoe 29-1-1981, in adv.). - Etym.: AN a. = o.m. met asfalt bekleden, bijv. van ijzeren
buizen in de grond.
(dons1989)
As’terfamilie (de), Composietenfamilie, een familie van tweezaadlobbige planten met bloemen
verenigd in hoofdjes die door omwindselbladen omgeven zijn; de kelk meestal bestaande uit haren,
borstels of schubben ( Compositae of Asteraceae ). - Etym.: Genoemd naar de astersoorten ( Astersoorten).
(dons1989)
as’verkeer (het), verkeer van voertuigen met wielen die door een as verbonden zijn. De
Zwartenhovenbrugstraat had een druk asverkeer, omdat er maar een brug van steen was (Waller 79).
- Etym.: Vgl. de uitdr. ‘per as’ (gezegd van vervoer) = met een voertuig als boven bedoeld.
(dons1989)
atty (de), Spaanse peper, de vrucht van Capsicum- soorten.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1718 (Herlein 109).
Bij Hartsinck (1770:23) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Oudste vindplaats in Oostelijk Guyana (De Laet 1625:6, axi ); ook in Westelijk Guyana (Van Berkel
1695:10).
Zie ook: aratakaka * , peper * , piment * . > /Am/cp/1-2/O./W./.
(dons2013)
augurk: Surinaamse augurk, jonge komkommer, ingelegd in zuur.
Europees-Nederlands augurk is de kleinere vrucht van een ander ras van dezelfde wetenschappelijke
soort als de komkommer ( Cucumis sativus).
1855-1863 (Bartelink 1916:12). > /N+N’/bc/4/-.
(dons2013)
augurk’: Surinaam’se augurk (de, -en), jonge komkommer, ingelegd in zuur. Alle direkteurs*
hadden groote (Keulsche) potten vol ingemaakt zuur: Surinaamsche augurken (worden ze nog
geplant?), sjalotten, uien, lemmetjes* en Surinaamsche mosterd* (Bartelink 12). - Etym.: AN a. is een
klein ras van dezelfde soort ( Cucumis sativus) , veelal gebruikt ingelegd in zuur.
(dons1989)
augusti’no (de), vorm van de mandarijn. In Suriname teelt men de vormen surino*, augustino en
pompong* = gele King (Ost. 129).
(dons1989)
Aukaans’, 1. (zn., het), de taal van de Aukaners*. Zie Enc.Sur. 598. - 2. (bn.), eigen aan, behorende
bij Aukaners*. - Syn. van 1 Djoeka* (A.2), van 2 Aukaner* (2).
(dons1989)
Aukaans (bn.), alleen in Aukaanse boschnegers, zekere stam van boschnegers* .
Genoemd naar de toenmalige plantage * Auka aan de Surinamerivier, van waaruit de Nederlandse
vredesdelegatie in 1760 het toenmalige woongebied van de Aukaners* aan de Djoekakreek bereikte.
1773 (Schiltkamp & De Smidt 862). 1789 (Brouwn 1796:63). → (bijvoeglijk naamwoord zonder
beperking).
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Opmerking: Oucas Negers op kaart van J. van den Bosch (1817, in Fontaine, red., 1980:72-73). >
/X/r/2-6/-.
(dons2013)
Au’kaner, 1. (zn.; de, -s), Bosneger* van de stam der Aukaners, die zijn woongebied heeft aan de
Tapanahony, de Marowijne beneden* de Arminavallen en de Cottica, met kleinere vestigingen elders
in Suriname. Zie Enc.Sur. 87. - 2. (bn.), eigen aan, behorende bij Aukaners. - Etym.: Genoemd naar
de voormalige plantage* (A.1) Auka aan de Surinamerivier, van waaruit de Nederlandse
vredesdelegatie in 1760 hun toenmalige woongebied aan de Djoekakreek bereikte. Aanvankelijk
aangeduid als de ‘Bevreedigde* Bosnegers van agter Auka’ (Enc.Sur. 87). - Syn. van 1 Djoeka* (A.1),
van 2 Aukaans* (2). Opm.: De vrouwelijke vorm van 1 is Aukaanse.
(dons1989)
Aukaner (-s), 1. (zn.) Aukaanse* boschneger * ; 2. (bn.) als Aukaans * .
1. 1762 (Hartsinck 1770:807, Aucanen). - 1854 (Van Sypesteyn 158). →.
Zie ook: Joukaene* . > /N”/r/2-6/-.
2. 1833 (Teenstra 1842:169). 1854 (Winkels in Kolfin 1999:168). > /X/r/4/-.
(dons2013)
Austra’liëganger (de, -s), Surinaamse oorlogsvrijwilliger in de Tweede Wereldoorlog. Het voorvlak
[van het Oorlogsmonument] draagt de inscriptie ‘In Memoriam’; het tegenvlak de jaartallen van
vertrek en terugkeer der ‘Australiëgangers’ (Gids 26). - Etym.: Velen van dezen dienden in ZuidoostAzië en de Stille Zuidzee en bereikten deze gebieden via Australië. - Zie ook: gunner*.
(dons1989)
au’tobody (de, -’s), (uitspr. au’toboddie), carrosserie van auto. Bij de opschoningswerkzaamheden in
de Boomskreek, het Mattonshoopkanaal, de Kasabaolokreek en de Spoorsloot is gebleken dat
bewoners zichzelf en anderen veel ongerief bezorgen door oude ijskasten, wasmachines,
gasfornuizen, bedden, autobody’s en andere artikelen in de waterwegen te dumpen (WS 14-51983). - Etym.: Zie het syn. body*.
(dons1989)
au’totruck (de, -s), (niet alg.) vrachtauto. De politie en soldaten/ Rukten aan in autotrucks/
Arresteerden d’onverlaten/ D’eerste dag al dertig stuks (J.C. Kruisland 1931, cit. volgens Doelwijt
1974: 98). - Etym.: Zie het alg. syn. truck*.
(dons1989)
a’vondschot (het, -en), (hist.) loos kanonschot op het Fort Zeelandia dienende als tijdsein van 20.00
uur voor Paramaribo en omstreken. Eer ’t avondschot gevallen was, gelijk wij terloops reeds
meldden, was ook Betsy’s lijden beëindigd (Van Schaick 1866: 199). - Etym.: Oudste vindpl.
Lammens 1822; 1982, 31. - Opm.: Het a. is van vóór 1810 tot 1913 in gebruik geweest. Syn.
nachtschot*. Zie ook: morgenschot*, middagschot*, schot*.
(dons1989)
a’vondzegen (de, -s), 1. dagsluiting met een christelijk karakter in een ziekenhuis. - 2. huisdienst in
de avonduren ter gelegenheid van iets feestelijks. Iedereen [op het gouden bruiloftsfeest] wacht op
de dominee. Die kwam bijna een uur te laat, maar bood netjes zijn excuses aan. Hij heeft een
avondzegen gehouden van tien minuten. Er is gebeden, gezongen met begeleiding van een
bazuinkoor* (WS 22-5-1982). - Etym.: AN a. - zegen die men iemand geeft bij het naar bed gaan. Opm.: Bij bet. 2 gaat het om een sinds kort bestaand verschijnsel, i.t.t. morgenzegen* (2). - Zie ook:
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ochtendzegen*, middagzegen*, kerk* houden.
(dons1989)
awa’ra (de, -’s), 1. sterk gestekelde palm met oranjegele of oranje vruchten ( Astrocaryum vulgare ,
Palmenfamilie*). Het vlechtmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit gespleten bast van warimbo* (),
bepaalde al of niet gespleten lianen en de nog niet ontplooide bladeren (‘tongen’*) van bepaalde
palmsoorten als de awara (Enc.Sur. 640). - 2. vrucht van deze palm. Ze kwam terug met een jutetas*
vol zoetgeurende awarra’s en maripa’s* die hij van haar overnam (Vianen 1972:110). - Etym.: Ar., K
en S. Oudste vindpl. van 1 Van Aerssen v.S. 1686 ( Awari; zie Brinkman). - Syn. van 1 awaraboom*,
awarapalm (Helman 1964: 85).
(dons1989)
awara, soort palm ( Astrocaryum vulgare ) en de eetbare vrucht van deze.
< Sranantongo awara (Schumann 1783:52 of < Karaïbisch awara (Hoff 1968:391), Arowaks awara
(Ostendorf 1962:258) of afkomstig uit Westelijk Guyana.
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 10). 1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 13 awari ).
1740 (Anonymus 16, auwari ). - 1835 (Teenstra 1:407, awarra). →.
Bij Hartsinck (1770:70 en 80) aware en aouara; ook in Westelijk Guyana (Dalton 1855, 2:193). > /S?
Ind.?W?/wp/1-6/W./.
(dons2013)
awa’raboom (de, -bomen), syn. van awara* (1): z.a. Aan weerszijden was het volbegroeid, dat er
geen doorkijken mogelijk was. Je moest heel voorzichtig lopen, want de awarrabomen zaten vol
scherpe zwarte dorens, lang en dun gelijk een naald, en dicht opeen als de haren van een
mannenarm (Helman 1964: 41). - Etym.: Zie awara*. - Syn. ook awarapalm (Helman 1964: 85).
(dons1989)
awaraboom, awara * (de palm).
1771 (Nepveu 355). →. > /(S?Ind.?W?)-N/wp/2-6/-.
(dons2013)
awarapalm, awara * (de palm).
1854 (Kappler 1983:35). 1855 (Focke 6). →. > /(S?Ind.?W?)-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
awari I. (-’s) gewone opossum, een buidelrat ( Didelphys marsupialis ).
< Sranantongo awari (Fermin 1765:27) of < Karaïbisch awari , Focke 1858a:309, Courtz (248, aware ).
1769 (Fermin 2:114, avari , spelling onder invloed van Frans). - 1854 (Kappler 1983:85). →.
Zie ook: beursrot* , boschrat* (1), jawari * , zakrot* . > /K?S?/d/2-6/-.
awari II., spel voor twee personen (in dit geval negers * ), gespeeld met twee maal 24 balletjes op een
awaribord* waarin twaalf kleine uithollingen en één grote.
< Sranantongo awari (Schumann 1783:9) < Afrikaans (Cassidy & Le Page 1980:462).
1796 (Stedman 375, awaree , Engelse spelling). 1926 (Cappelle 397). →.
Ook in het Engels van enige West-Indische eilanden (ook als wari e.a.; Cassidy & Le Page 1980:462,
OED). > /S/sc/3-6/-.
(dons2013)
I. awa’ri (de, -(’s)), 1. naam voor alle soorten buidelrat, w.o. de gewone opossum ( Didelphis
marsupialis ). De awari heeft de kip gebeten (J&L 1922: 13); hier wordt de gewone opossum bedoeld.
Als ik later groot ben, laat ik een huis bouwen waarin geen kakkerlakken, ratten, muizen en awari
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kunnen komen (Doelwijt 1971: 8); hier worden de kleinere soorten bedoeld. - 2. valse,
onbetrouwbare persoon. Mogelijk dat het argument ‘hebt Uw vijanden lief’, door sluwe ‘awari’ Henk
is uitgespeeld tegenover de, ‘met Gods gebod in zijn ogen predikende’, Nederlandse minister van
Buitenlandse zaken (Falk ter Weeme in WS 21 -3-1987). - Etym.: (1) K en S. In de eerste taal (ook
‘awali’, ‘aware’, ‘awale’) is het alleen de gewone opossum (Staffeleu 9). Oudste vindpl. Kappler 1854:
85. (2) De a. (1) wordt als een vals dier beschouwd. - Zie i.v.m. 1 ook: fo-ai-awari*, bosrat*,
kwieka*. - Opm.: In Grzimek (X: 62) wordt de gewone opossum in het AN met de verwarrende naam
‘Noordamerikaanse opossum’ aangeduid.
(dons1989)
II. awa’ri zn., spel voor twee personen, gespeeld met twee maal vierentwintig balletjes o.i.d. en een
bord waarin twaalf kleine uithollingen en één grote. Onder Awari verstaat men ook een spel, dat
groote overeenkomst heeft met het Dakonspel op Java. Dit spel, dat met het Awari-bord (Awaribángi*) gespeeld wordt en een groot verspreidingsgebied heeft, moet door de negerslaven uit Afrika
naar W. Il. zijn overgebracht (Van Cappelle 397). - Etym.: In Suriname gebruikt men als balletjes
‘awarisiri’, d.z. pitten van bonducella*, ook wel genoemd nickeri*. Het is de vraag, of de naam van
deze pitten iets te maken heeft met de awari* (1.1). - Syn.: awaribangi* (2), awarispel*.
(dons1989)
awa’ribangi, 1. (de, -’s), bord, in de vorm van een blok of dikke plank, waarmee awari* (II) gespeeld
wordt. Tijger trad binnen, zette zich neer en begon met een awari-bangi te spelen (Van Capelle
279). - 2. syn. van awari* (II). Zie Woordenl. SNE. - Etym.: S bangi bet. bankje; NB de vorm van het
bord.
(dons1989)
awaribord, zie awari * (II) (Focke 1855:6).
(dons2013)
awa’ridomri (de, -’s), onbetrouwbare mooiprater, ‘vos die de passie preekt’, ‘farizeeër’. - Etym.: S,
lett. ‘buidelratdominee’; de awari* (I.1), een kippendief, wordt beschouwd als een vals dier.
(dons1989)
awa’rispel (het), syn. van awari* (II). Awarispel is het dakonspel van Java, het batjongkah of kapoleh
van Midden-Sumatra, het tjato van Atjeh, en zijn meest bekende naam is het Arabische mankal’ah
(Enc.NWI 63).
(dons1989)
awa’sa (de), soort dans voorkomend bij alle bosnegerstammen*. Awasa is een feestdans, waarbij
mannen en vrouwen collectief tegenover elkaar dansen (Enc.Sur. 38).
(dons1989)
awojo, witstaarthert ( Odocoileus virginianus cariacou).
< Sranantongo woijo-dia (Schumann 1783:204), awojo-dia (Woordenlijst van het Sranantongo
1961:4).
1835 (Teenstra 2:407).
Zie ook: savanehert * , strandhert* . > /S/d/4/-.
(dons2013)
azeman: zie asema*.
(dons1989)
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B.B. met R. (de), afk. van ‘bruine bonen met rijst’. Om half een, als de schooljeugd terug keert naar
huis wordt de neus geprikkeld door allerlei lekkere etensgeuren uit onze Surinaamse keuken zoals (),
B.B. met R. enz., een grote verscheidenheid (Dobru 1968a: 27). - Opm.: Dit gerecht bevat ook vlees
of kip; het is een vorm van moksi-alesi*.
(dons1989)
B.G.’, (uitspr. E: biedzjie’), (verouderend) Guyana (Surinames westelijke buurland). - Etym.: Het is de
afk. van de voormalige naam: British Guyana. - Syn.: Demerara*.
(dons1989)
ba zn., heer, meneer (als (aanspreek)titel). Je hebt twee kwaadaardige* ogen, ba (Helman 1954a: 16).
Bijv. vaak gebruikt, met hoofdletter, voor de fabelfiguur de spin Anansi: Ba A-nansi schold eens
tegen Tigri [S, de tijger*]: Luister hierzo! Die vrijpostigheid* die je gemaakt* heb, laast, maak ’t nooit
meer hoor! (Cairo 1976:146). - Etym.:S. -Zieook: heer*.
(dons1989)
baan’zand (het), (term in de bouwwereld) wit zand van variabele grofheid. Naam [van het Zanderijtype*] ontleend aan Zanderij I en II, plaatsen waar in ’t begin van deze eeuw wit ‘baanzand’ werd
afgegraven t.b.v. de aanleg van de Spoorbaan naar de goudvelden* (Teunissen1980:7). - Etym.: Het
gaat in het cit. om het lichaam van de voormalige spoorbaan Paramaribo-Kabelstation, thans nog
Onverwacht-Brownsweg. - Syn.: savannezand*, witzand*. Zie ook: schuurzand*.
(dons1989)
baard of baarde (-n), kuipersbijl.
Ba(e)rde is een Middelnederlands woord voor ‘bijl’, dat - het WNT suggereert via ‘bard-achse’ en
‘bardse’ (Kiliaen) - al in 1697 veranderd was in baars .
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213).
Opmerking: Opgenomen vanwege de late vondst.
(dons2013)
baarden, ongewenste kleine bij- of adventiefworteltjes aan de onderste knopen van een
(verwaarloosde) suikerrietstengel.
Europees-Nederlandse baarden zijn harige (of vergelijkbare) uitsteeksels als normaal aan sommige
delen van sommige planten (WNT).
1787 (Blom 47). > /N’/pt/3/-.
(dons2013)
baars (de, baarzen), naam voor een groot aantal kleine, meest gevlekte zilverkleurige
zoetwatervissen behorende tot de karperzalmen van de familie Charicidae. - Etym.: Er is geen
bijzondere gelijkenis met AN b. ( Perca fluviatilis ), een vis o.m. in Nederland. S sriba.
(dons1989)
baars, niet eenduidige naam voor een aantal soorten zoetwatervis.
< Europees-Nederlands baars , een andere vis ( Perca fluviatilis ); er is geen opvallende gelijkenis.
1718 (Herlein 199). →.
Opmerking 1: Ook in Brazilië in gebruik voor meerdere niet geïdentificeerde vissoorten (Keye
1659:71).
Opmerking 2: De tekst in Van Donselaar (1989:53) is onjuist. > /N’/d/1-6/B./.
(dons2013)
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baas: de baas spelen op ..., de baas spelen over ...
Letterlijke vertaling van Sranantongo prei basi na ... tapu.
19e eeuw, vóór 1863 (Hoogbergen 1978:52). →. > /S/r/3 of 4/-.
(dons2013)
baas: de baas spelen op (speelde, heeft gespeeld), (niet alg.) de baas spelen over. Hij speelt de baas
op mij (mond.). - Etym.: Het is de lett. vert. van S: A pré basi na mi tapoe.
(dons1989)
baba’ (de, -’s), respectabele Hindostaanse* heer (ook als (aanspreek)titel). De conciërge, een zekere
Baba Tadja Panday, een magere korte grijze man van in de zeventig, was behalve conciërge ook nog
pandit* en politiek adviseur van de regerende Hindostaanse* partij (Vianen 1971: 79). - Etym.: H.
— : ba’ba dragen (droeg, heeft gedragen), (gebr. door niet-Hindostanen) dhoti* en kurta* dragen,
bij uitbr. gekleed zijn als een Hindostaan*. - Etym.: Van baba* (NB echter de klemtoon); oudere
Hindostaanse* heren gaan vaak aldus gekleed. S ‘tjari baba’ = lett. id.
(dons1989)
bab’belwater (het), (niet alg.) alcoholische drank. - Etym.: Alcohol kan mensen spraakzaam maken.
- Syn.: praatwater*.
(dons1989)
babijn’ (de, -en), (vanaf ± 1970 in gebr. bij meer ontwikkelde Creolen*; in 1980 al weer in onbruik
rakend) syn. van Hindostaan*: z.a. - Etym.: Ontstaan uit baboen* (II), met een vriendelijke klank.
(dons1989)
baboen (de, -en), rode brulaap ( Alouatta seniculus ).
< Sranantongo (Fermin 1765:43; baboun, Franse spelling) of < Engels baboon (Warren 1667:11). Het
Engelse woord was oorspronkelijk alleen de naam voor de ‘bavianen’ ( Papio -soorten) in Afrika (OED).
De veronderstelling in Van Donselaar (1989:54) dat ook een oud Nederlands scheldwoord baboen in
het spel zou kunnen zijn geweest, lijkt te speculatief.
1740 (Anonymus 21). - 1866 (Van Schaick 44). → (met als meervoud ook -s).
Zie ook: baviaan * . > /E?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
I. : baboen’, 1. (de, -s), rode brulaap ( Alouatta seniculus ) . De meest luidruchtige dieren van het
oerwoud zijn de baboens, de brulapen (Van der Horst 24), - 2. (de), syn. van baboenhout* (1): z.a.
Dit zwampbos* wordt gekenmerkt door een rijk voorkomen van matakki* en baboen (L&Mo 13). - 3.
(de), syn. van baboenhout* (2): z.a. Wanneer Baboen met andere houtsoorten onder water gehouden
wordt, blijkt het goed te blijven en wordt het niet door boorders of schimmels aangetast (Muntslag
131). - Etym.: (1) Oudste vindpl. Pistorius 1763: 60; sedertdien in deze bet. onafgebroken in gebr.
Vgl. E baboon = baviaan, de huidige AN naam voor een aantal apesoorten ( Papio ) uit Afrika. Het
WNT (1898) noemt het als scheldwoord uit België, geeft één cit. uit Amsterdam van ± 1700, en leidt
het woord af van F babouin of E baboon. E. van der Woude (1678) in Lichtveld & V. (1980: 51) noemt
van Frans Guyana een ‘baviaan’ en bedoelt daar vermoedelijk de SN baboen mee, Hartsinck (1770:
96): Baboenen of Bavianen. NB: dit mv. van b. (I.1) komt nu niet meer voor. Al deze gegevens in
combinatie doen vermoeden, dat er een tijd geweest is waarin in het N naast baviaan ook baboen
gebruikt werd, in de eerste plaats voor de Afr. soorten, bij uitbr. ook brulapen. Het lijkt daarom niet
juist b. nu te beschouwen als een leenwoord uit het S, hoewel het daarin wel gebruikt wordt. Voor de
etym. van bet. 2 en 3: zie baboenhout*. - Samenst. van 2 en 3 ook: hooglandbaboen*. Zie i.v.m. 2
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ook: Virola*.
(dons1989)
II. : baboen’ (de, -en), (soms als scheldwoord, soms als neutraal woord: zie de cit.) Hindostaanse*
man, soms vrouw. Ga naar die rooie familie van je op* Zorg en Hoop en luister goed naar wat ze
over die koelie* of baboeng te vertellen hebben (Vianen 1971: 20). Even later kwam een oude baboen
binnen. Hij groette z’n Salaam! Salaam! (Cairo 1978b: 307). - Etym.: Vgl. H. baboe = heer. E baboo
(sedert 1782) = Hindoeman; Indische klerk die E kan schrijven (Onions). In het E van Guyana wordt
‘baboo’ door Hindostanen onderling voornamelijk geringschattend gebruikt (D.g.f. 98). Opmerkelijk
is het gebruik van baboen als scheldwoord - en dan wordt de aap bedoeld - in België: zie de etym.
bij I. - Zie ook: koelie*, babijn*.
(dons1989)
baboen-ne’fi (de, -’s), naam voor een aantal inheemse schijngrassen met snijdende bladranden
( Scleria -soorten, Baboen-nefifamilie*). Zijn benen staken in laarzen en hij keek een beetje
hoofdschuddend naar de blote dijen van de andere. De baboennefi zou hem wel tot andere
gedachten brengen, dacht Peetje* Marie bij zichzelf (B . Ooft 1969: 67). - Etym.: S (zie baboen* I.1;
nefi = mes). Oudste vindpl. Kappler 1854: 126.
(dons1989)
baboen-nefi (het), naam voor een aantal schijngrassen met snijdende bladranden ( Scleria -soorten).
< Sranantongo baboen-nefi (Focke 1855:7). Zie baboen* ; het is de vraag of er verband is.
Sranantongo nefi ‘mes’.
1835 (Teenstra 1:205; baboen niffi). 1854 (Kappler 1983:26, babonnefi ). →. > /S/wp/4-6/(dons2013)
Baboen-ne’fifamilie (de), Cypergrassenfamilie, de familie der schijngrassen, eenzaadlobbige
kruiden die sterk lijken op grassen, maar van deze o.m. verschillen door een driekantige stengel die
vaak scherpe randen heeft ( Cyperaceae) . - Etym.: Genoemd naar baboen-nefi*.
(dons1989)
baboen’aka (de, -’s), zwarthalsbuizerd (Grzimek VII: 423), een bruine roofvogel met een crème kop
( Busarellus nigricollis) . Al onze aka* soorten: baboen-aka, langafoetoe-aka*, doifi-aka*, pakroaka*, kraboe-aka*, loiri-aka*, jagen overdag en vinden hun prooi met hun scherpe ogen (Vermeulen
152). - Etym.: S; zie aka*; zie baboen* (I.2): het dier is alg. in zwampbossen*.
(dons1989)
Baboen’familie: zie Baboenhoutfamilie*.
(dons1989)
baboen’gorogoro (de, -(’s)), uitgeprepareerde en gedroogde klanktrommel uit de keel van een
baboen* (1.1), als aangewend tegen stotteren (zie het cit.). Tot hetzelfde [de bestrijding van stuipen]
dienen spinnen, evenals duizendpoten en schorpioenen tegen rheumatische pijnen, tot poeder
verbrande kakkerlakken tegen mondzeer, duivenmaag als anti-braakmiddel, baboen-gorogoro () of
het drinken uit een pakro* (slakkenhuis) dat tegen stotteren wordt aangewend () (Helman 1978: 37).
- Etym.: Zie baboen* (I.1). S. gorogoro bet. i.h.a. ‘strottenhoofd’; de klanktrommel van een baboen is
daar een uitgroeisel van.
(dons1989)
baboen’gras (het), inheemse grassoort ( Paspalum densum, Grassenfamilie*). Zie Dirven 210. - Syn.:
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stoelgras*.
(dons1989)
baboen’hout, 1. (de), boom met een platte kroon en kleine, gele bloempjes in korte pluimen ( Virola
surinamensis, Baboenhoutfamilie*) . Zie Stahel 1927: 75. - 2. (het), hout van deze boom. Het
Baboenhout, dat vroeger niet gebruikt werd voor andere doeleinden dan voor funderingen van
fabrieken en zware bouwwerken, neemt vanaf 1945 een bijzondere plaats in de Surinaamse export in
(Muntslag 130). - Etym.: De naam (van 1) is vermoedelijk ontleend aan het feit, dat baboens* (I.1)
veel in deze bomen zitten en er de vruchten van eten (Muntslag 130). Zie hout* (2). S baboen-oedoe
= lett. id. - Syn. van 1 wilde muskaatboom*. Zie ook: Virola*.
(dons1989)
baboenhout, een boomsoort ( Virola surinamensis).
< Sranantongo baboen + hout of < Sranantongo baboen-oedoe .
Zie verder baboentrie* .
1855 (Van Sypesteyn 170) - 1927 (Stahel 75). > /E-N/wp/4-5/-, of /S-N/wp/4-5/-.
(dons2013)
Baboen’houtfamilie (de), familie van tweezaadlobbige planten, meest bomen, vaak met geurige
oliecellen en vethoudende zaden ( Myristicaceae) . - Etym.: Genoemd naar baboenhout* (1). - Opm.:
Bij L& Me (243) Baboen-familie .
(dons1989)
baboen’houttor (de, -ren), een soort ambrosiakever die baboenhout* (2) aantast. Baboenhout is n.l.
een lekkernij voor verschillende insekten, o.a. de Baboenhouttor (Ambrosia) (Muntslag 131).
(dons1989)
baboen’katoen (de), (veroud.): zie katoen* (1.). - Etym.: De Ar. naam luidt in vertaling ook zo: itowri
jaho (itowri = baboen I.1; joho = katoen) (Teenstra 1835 I: 272).
(dons1989)
baboenkatoen, vermoedelijk een ras van een inheemse soort katoen ( Gossypium peruvianum).
Vertaling van de Arowakse naam itoeri (= baboen* )- jaho (= katoen). Zie verder katoen* (1).
1835 (Teenstra 1:272). > /Ar/cp/4/-.
(dons2013)
baboen’mispel (de, -s), soort heester ( Henriettea succosa, Spijkerhoutfamilie*). Zie Enc.NWI 357. Etym.: Zie baboen* (I.1), zie mispel* (1). - Opm.: Het is niet zeker, dat met deze naam nog steeds
deze soort van Henriettea wordt bedoeld.
(dons1989)
baboen’noot (de, -noten), 1. soort liaan ( Omphalea diandra, Cassavefamilie*). Zie Ost. 41. - 2.
vrucht van deze liaan. De baboennoot groeit aan een liaan. De vruchten bevatten 3-4 groote olierijke
zaden, die goed smaken (Stahel 1944: 50). - Etym.: De noot is voedsel voor de baboen* (I.1). S
baboen-noto (noto = noot).
(dons1989)
baboen’oerali (de), vorm van oerali* (1), vrij algemeen langs rivieroevers in Zuid-Suriname. - Etym.:
S. - Zie ook: kwata-oerali*.
(dons1989)
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baboentrie, 1. een boomsoort ( Virola surinamensis); 2. het hout van deze.
< Sranantongo baboentrie (Focke 1855:7). Baboens* zitten graag in deze bomen en eten er de
vruchten van.
Zie ook baboenhout * , waroesi * en wilde kruidnoot * . De meest gebruikte Surinaams-Nederlandse
naam, zowel voor de boom als voor het hout, is tegenwoordig baboen.
1: 1796 (Brouwn 56, babontrie). - 1855 (Van Sypesteyn 170). > /S/wp/3-4/-.
2: 1802 (Blom 183). 1835 (Teenstra 1:241). > /S/wp/3-4/-.
(dons2013)
ba’by (de, babies), (uitspr. E: bee’bie) baby en ouder kind tot ongeveer twee jaar. Daarvoor is een
trap nodig () zodat als een baby erop wil klimmen of van boven naar beneden wil zakken*, niet
gemakkelijk kan vallen (Doelwijt 1971: 42). - Etym.: E ‘baby’ was vroeger syn. aan ‘child’, thans
echter wordt het, evenals AN ‘baby’, alleen gebr. voor ‘zuigeling’.
(dons1989)
ba’bybed (het, -den), kinderbedje, i.h.b. het algemene model met neerklapbare hekjes aan de lange
zijden. Zie DWT 28-2-1981, in adv.
(dons1989)
ba’bybombel (de, -s), kleine bombel* (klein rotje). - Syn.: peffertje*.
(dons1989)
ba’bydruif (de, -druiven), 1. syn van babykers* (1): z.a. In een hoek van het erf* ritselen de bladeren
van de babydruif, de guave en de broodboom (Vianen 1969: 45). - 2. syn. van babykers* (2).
Babydruiven op brandewijn (S&S 293). - Etym.: Zie -druif*; de vrucht lijkt enigszins op een AN druif.
S bebidroifi.
(dons1989)
ba’byfles (de, -sen), zuigfles. Behalve de medicijn () zijn er ook steekpannen* voor bejaarden,
babyflessen, toppers*, bloedtransfusie- en levenswaterzakjes* alsmede operatiehandschoenen
geschonken (WS 28-11-1987). -Syn.: papfles*.
(dons1989)
ba’bykers (de, -en), 1. gekweekt boompje, sterk vertakt en met sterk vertakte dorens, uit Z.O. -Azië
( Flacourtia jangomas, Babykersfamilie*). - 2. vrucht van deze plant (rood, rond en eetbaar). Vooral
de Surinaamse kers* en de babykers komen veel op de markt (Stahel 1944: 33). - Etym.: De vrucht
lijkt sterk op een AN kers, d.i. de vrucht van een aantal, deels gekweekte, Prunus -soorten
(Roosfamilie*). - Zie ook: kers*.
(dons1989)
Ba’bykersfamilie (de), familie van tweezaadlobbige, houtige planten; de bladeren in twee rijen;
bloemen klein; vrucht meestal een bes ( Flacourtiaceae) . - Etym.: Genoemd naar babykers* (1).
(dons1989)
ba’byloopwagen (de, -s), wandelwagentje. Zie YP 1980, in adv. - Syn.: kinderwagen*, loopwagen*. Zie ook: babywagen*.
(dons1989)
ba’byluier (de, -s), luier. Een kleine voorraad Baby-luiers in pakjes van zes stuks (DWT 1 -4-1981,
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in adv.). - Etym.: Misschien is de toevoeging ‘baby’ te verklaren uit het (verouderend) gebruik van
het woord luier* voor maandverband.
(dons1989)
ba’bywagen (de, -s), kinderwagen. () jonge moeders, niet gestoord door enig verkeer, stoten* rustig
het babywagentje voort en gaan nu en dan even uitrusten op een bankje onder de tenminste drie
eeuwen oude tamarinde bomen () (Waller 85). - Etym.: Vgl. E baby-carr, baby-carriage = id. - Opm.:
Ook gebr. in het voormalige NOI. Zie ook: babyloopwagen*, kinderwagen*, loopwagen*.
(dons1989)
bac’chi (de, -’s), (uitspr. H: batj’tji), meisje. - Etym.: H. In het SN vooral gebr. bij niet-Hindostaanse
jongens wanneer zij een Hindostaans* meisje aanspreken; in de uitspr. klinkt dan maar één maal tj.
(dons1989)
back’ en neck (de), (uitspr. bek’ en nek), de minder waardevolle vlezige delen van geslachte kippen,
bestemd voor consumptie. Je weet, nadat mevrouw back en neck heeft gegeten, laat ze een stukje
bot achter (Cairo 1980b: 160) - Etym.: E back = rug, E neck = hals. Rappa (1980: 44) schrijft beken-nek. - Zie ook: borsten* en bouten.
(dons1989)
backen (backte, heeft gebackt), (uitspr. bekken), steunen, staan achter. Als jij dat voorstel op die
vergadering indient, zal ik je backen. - Etym.: Van E to back = o.m. id.
(dons1989)
back’less bn. (uitspr. E: bek’les), ‘met blote rug’, d.w.z. de rug onbedekt latend (bij dameskleding).
- Etym.: E, bet. ‘zonder achterzijde’.
(dons1989)
baco’ve: zie bakove*.
(dons1989)
bacove (de, -n, -s, -ns), zekere vormen van de ingevoerde bananenboom (genus Musa) en de
sterk suikerhoudende, zoete, rauw eetbare vruchten van deze.
< Portugees pacova (J.L.Taylor 1970:459) < Afrikaans (Simons 1958a).
1685 (Schiltkamp & De Smidt 155, backhoovens , mv.). - 1872 (Anonymus 67). → (in het algemeen
bakove ).
Oudste vindplaats van het woord in 1604 (WNT, aanvang p. 81) aan de westkust van Afrika
( bachovens ). Ook in Brazilië (Keye 1659:56); zeer waarschijnlijk heeft het woord van hieruit Suriname
bereikt. Verder in Oostelijk Guyana (De Myst 1677:36) en Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:74).
Zie ook: bananna * , banannebakhove* .
Opmerking: Het verschil met bananna * wordt niet gedekt door de wetenschappelijke indeling als
gegeven in het WNT (zie boven). Zie Ostendorf (1962:237). > /Braz./cp/1-6/B./O./W./.
(dons2013)
bako’ve, baco’ve (de, -s, -n), 1. naam voor een aantal gekweekte vormen uit meer soorten Musa
(Bakovefamilie*), met vruchten als 2; AN bananeboom. Bacoven zijn in verschillende opzichten
geschikter als hulpschaduw [voor cacao] (Enc.NWI 188). - 2. de sterk suikerhoudende vrucht van
deze plant die rauw gegeten kan worden; AN banaan. De kanarie* lust geen zaad, die eet bacove (A.
de Vries 1957 (6): 6). - Etym.: Oudste vindpl. voor Sur. plak. van 1685 ( backoven ; S&dS 155). De
plant, oorspronkelijk afkomstig uit Z.O. -Azië (Ost. 237), is door de Portugezen uit Afrika naar
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Brazilië overgebracht, uit Guinea onder de naam ‘banana’ en uit Angola onder de naam ‘pacoba’
(Simons 1958). Ook de Nederlanders spraken in de tijd dat ze zowel het voormalige Kongo als
Brazilië beheersten van ‘bakkove’. Zie verder Simons (1958), die Otto Kye (1659) als volgt citeert: ‘De
Banantas sijn de Baccoves, (), doch vallen die selve langer en drooger noch en sijn niet so milt van
smaeck.’ Vgl. Braz. pacova, S bakba. - Syn. van 1 bakoveboom*. Samenst. ook o.m.: bakovencultuur,
bakovemeel, bakovestoel (zie stoel*), appelbakove*, banane-*, cavendish-*, dwerg-*, kongo-* en
suikerbakove*. - Zie ook: banaan*.
— : Indiaanse bakove, 1. soort bakove* (1) waarvan de vruchten een rode schil hebben. - 2. vrucht
van deze plant. Een der Indianen, Medie, is achter het dorp het grondje* opgegaan en komt terug
met een bos* rode Indiaanse bacoven (Geijskes 1957: 235).
(dons1989)
Bako’vefamilie (de), familie van eenzaadlobbige, grote kruiden, vaak met een schijnstam; bladeren
zeer groot en sterk veernervig; bloemen in de oksel van een gekleurd schutblad ( Musaceae). - Etym.:
Genoemd naar bakove* (1).
(dons1989)
bacovenboom, zie bacove * .
1693 (Reeps 21, bacovis-bomen). 1770 (Hartsinck 55). →.
Ook in Brazilië (Vingboons 1640-50 in Buvelot, red., 2004:116; Backovens Boomen). > /Braz./cp/12/B./.
(dons2013)
bako’vendrogerij (de, -en), inrichting waar bakoven* gedroogd worden, hetzij licht gedroogd tot
bakovevijgen*, hetzij verder tot ze hard en bros zijn en geschikt voor verwerking tot bakovemeel. Zo
is de toestand overal, in de rijstpellerijen en bacovendrogerijen, bij de cocosoliefabricage en de
fabrieken van gazeuse dranken, bij de houtzagerijen en de lucifersfabrieken. Een vakorganisatie
bestaat niet om de belangen van de industriearbeiders te verdedigen (de Kom 137).
(dons1989)
bako’venjam (de), jam van bakoven*, AN bananenjam. Op zeer kleine schaal bereidt men
bacovenvijgen* (), d.z. overlangs gehalveerde en daarna gedroogde bacoven*, en bacovenjam () (Ost.
238).
(dons1989)
bako’venpolder (de, -s), polder (AN) waar bakoven* en/of bananen* op grote schaal worden
geteeld. De afvoer [van landbouwprodukten] moet vaak over kleidammen geschieden, die door één
regenbui onberijdbaar worden. Vandaar dat men in bacovenpolders kabelbanen heeft aangelegd
(Enc.Sur. 369). - Zie ook: groentepolder*, rijstpolder*.
(dons1989)
bako’venschip (het, -schepen), schip dat uitsluitend ingericht is voor het vervoer van bakoven* en
bananen*. Zie WS 29-8-1987.
(dons1989)
bako’vestoel: zie stoel*.
(dons1989)
bako’vetieter: zie tieter*.
(dons1989)
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bako’vevijg (de, -en), gedroogde, overlangse helft van een bakove* (2). Op beperkte schaal bereidt
men bacovenvijgen (een lekkernij) (Tirion 67). - Etym.: In het E van Jamaica ‘banana fig’ (C&L). - Zie
ook: vijg*, bakovendrogerij*.
(dons1989)
bako’venwinkel (de), (ook fig.:) rommelige, onoverzichtelijke toestand. Het is een publiek geheim,
dat het vorige parlement meer of minder was dan een bakovenwinkel, zoals we dat in Suriname
zeggen (Desi Bouterse, cit. volgens Sur. Nieuws 11 (3): 11; 1980).
(dons1989)
bad (de): een bad nemen (nam, heeft genomen), zich wassen. Straks zullen ze hun water komen
kranen* om de beurt, om in de badkamer* achter het erf* hun bad te nemen (Ferrier 1968: 126).
— : een halve bad nemen, zich ten dele wassen, i.h.a. gezicht, handen en voeten. Mensen, ik zeg
jullie! Ik ga me halve bad nemen, die dag! Ik was me gezicht, me handen, ik was me navel aan me
buik! (Cairo 1980a: 60).
— : een hele bad nemen, zich geheel wassen. Als wij gevoetbald hebben, nemen wij een hele bad.
(dons1989)
bad’doek (de, en), badhanddoek. In een hoek van de kamer liggen vuile vochtige baddoeken,
achteloos neergegooid als dikke proppen (Vianen 1971: 65). - Etym.: Oudste vindpl. Spalberg 1899;
1979: 31. In AN veroud. Vgl. E bath-towel = id. - Zie ook: handdoek*.
(dons1989)
bad’doek(en)stof (de, -fen), badstof. Archie was één en al bedrijvigheid om snel een geschikte
plaats voor het van baddoekstof gemaakte jasje te vinden (Rappa 1984: 135). - Etym.: Zie baddoek*.
(dons1989)
baden (baadde, heeft gebaad), 1. (overg.) wassen (van een persoon of een dier). - 2. (wederk.) zich
wassen, zich douchen. Wij moeten in een sloot gaan baden. Het huis is zo klein dat we ’s avonds
ruzie in de kamer krijgen (Doelwijt 1971: 39). Ze liep de badkamer in en keek naar de douche. Nee,
in baden had ze nu geen zin (Doelwijt 1972b: 109). - 3. (overg.) ritueel wassen, ritueel baden, d.i.
overgieten met een kruidenbad*. Van het bier dronk hij de helft, gaf de ‘ma’ (de beschermvrouw) van
de put een paar druppels en baadde het meisje met de rest (Waller 36). Jano werd gebaad met allerlei
kruiden en er werden gebeden uitgesproken voor God (Bradley 1975: 25). - Etym.: In AN in bet. 1 en
2 i.h.a. alleen gebr. als er een bad (badkuip, teil) aan te pas komt. - Syn. van 3 wassen* (2). - Zie
ook: bewassen*, wassie*, kruidenbad*.
— : baden in de regen, zich naakt of half naakt nat laten regenen. Ik baad in de regen en pluk
groene goejaves* (De Rooy 1979:17). - Opm.: Gebruik van (kleine) kinderen.
(dons1989)
bad’kamer (de, -s), (ook:) apart staand hokje om te baden* (2) met geen ander hulpmiddel dan een
bekken* water. Er zijn ook erven* waar er heel veel huizen op het erf* zijn. Teveel zelfs. En dan is er
misschien één kraan, één badkamer, één W.C. Dan moet de ene wachten totdat de ander klaar is
(Doelwijt 1971: 38). - Etym.: Oudste vindpl. Van Schaick 1866: 135. AN b. = vertrek om te baden
met een bad en/of een douche.
(dons1989)
bad’lapje (het, -s), (niet alg.) washandje.
(dons1989)
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bad’plaats (de, -en), plaats waar gezwommen kan worden. Blakawatra is een mooie badplaats
geworden. - Etym.: AN b. is een plaats aan zee waar men vooral komt om te baden of een plaats in
het binnenland waar men heilzame baden kan nemen.
(dons1989)
bad’slipper (de, -s), eenvoudige, meest plastic duimslipper* (teenslipper). Die halve gare op z’n
badslippers wil ik van nu af aan niet meer zien, heb je gehoord Jolanda? (Rappa 1984: 45). - Etym.:
I.h.b. gebruikt als men gaat baden*. - Zie i.v.m. het mv. ook: slipper* (I).
(dons1989)
bad’zeep (de, -zepen), toiletzeep. Obe* is namelijk grondstof voor bijvoorbeeld: badzeep,
margarine, bakkersvet, kaarsen (DWT, cit. volgens Boskopoe 8-8-1985). - Etym.: AN b. = poreuze
zeep die in water drijft en waarvan men zich in een badkuip bedient. - Syn.: reukzeep*.
(dons1989)
bagaci’lo (de), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) in een suikerfabriek het fijne deel van
geheel uitgemalen ampas*, verkregen door dit te zeven. - Etym.: Vgl. Port. bagaço, Sp. bagazo =
overblijfselen na uitpersing van olie of sap.
(dons1989)
bag’ger (de, -s), slanke, zilver- of grijsblauwe meerval met lichte buik en twee lange baarden aan de
bovenkaak ( Bagra bagre ), i.h.a. barbaman (S) genoemd. Barbaman (). De soort, ook wel bagger
genoemd, bereikt een lengte van ruim 50 cm en wordt matig gewaardeerd als voedselvis (Enc.Sur.
43). - Etym.: AN b. = zuigvis, d.i. een vis uit een geheel andere groep. - Zie ook: geelbagger*.
(dons1989)
bah en beu zijn van (was, is geweest), schoon genoeg hebben van. Je volk zijn mijn kinderen,
Mozes. Ik ben er bah en beu van, hoe die ouwe koning Pharao ze behandelt () (Helman 1954a: 39).
(dons1989)
baha’magras (het), (veroud.) handjesgras, een oorspronkelijk tropisch Amerikaans gras, thans wijd
verbreid en voornamelijk gebruikt voor gazons ( Cynodon dactylon, Grassenfamilie*). Beschuitgras*
groeit vrij plat op de bodem, kan door het vee goed afgegrazen worden (). Hetzelfde geldt voor
Bahamagras (Enc.NWI. 687). - Etym.: Genoemd naar de Bahama-eilanden, waar het o.m. van nature
thuis hoort. De naam is niet specifiek SN; ook gebr. in het E van o.m. Guyana en de Bovenwindse
Eilanden (Bahama-grass); zie C&L. - Syn.: tigriston*.
(dons1989)
bahi’agras (het), een tropisch Amerikaans weidegras, ingevoerd ( Paspalum notatum ,
Grassenfamilie*). Zie Ost. 234. - Etym.: Bahia is een stad in Brazilië.
(dons1989)
ba’ja tw., let wel. Maar dat van mij, baja, ik loop tenminste niet te hoereren, ik Geertruida Willemina,
geboren Doornkamp (Vianen 1972: 111). Ma’ wat zijn blanken knap! Baja! Zonder moeilijk halen ze
die room uit die melk (Cairo 1976:60). - Etym.: S. -Zie ook: ai* baja.
(dons1989)
I. bak: zie grafbak* (2).
(dons1989)
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II. bak (de), WC. Alleen in de combinatie: naar bak*.
— : naar bak, (scholierentaal) naar de WC. Op gegeven moment stak Walter zijn vinger op. ‘Mag ik
naar bak, ik bedoel naar het toilet?’ Hij kon gaan (Rappa 1981: 69). - Etym.: Van S baka = o.m.
achter. De WC is (of was althans vroeger) achter in de school. De uitdr. betekent dus geheel
hetzelfde als AN ‘naar achteren’.
(dons1989)
ba’ka (de, -’s), bagagedrager van een fiets. Kun je me op baka nemen?- Etym.: S baka = rug; achter.
- Syn.: lastdrager*. Zie ook: bakazadel*.
(dons1989)
bakaba’na (de, -’s), 1. langwerpige plak banaan die met beslag erom gebakken is in frituurvet,
gegeten als nagerecht of aparte versnapering. Ratten springen de bioscoop binnen, rennen recht op
de scherpe en zoetige geur van petjel* en baka-bana (Vianen 1971: 44). - 2. langwerpige plak
banaan gebakken in olie of margarine, gegeten bij warme maaltijd. De bananen* schillen en in de
lengte in plakjes van ongeveer drie milimeter snijden. Deze plakjes in de hete olie of margarine
bakken. Deze baka bana wordt vaak bij gerechten met rijst gegeten (Dorff 61). - Etym.: S (baka =
o.m. gebakken; bana = banaan).
(dons1989)
ba’kabini (de, -), achterbuurt. Er is geen goede straatverlichting in de bakabini van Paramaribo. Etym.: S (baka = achter). - Zie ook: platte* buurt.
(dons1989)
ba’kazadel (het, -s), 1. (verouderend) bagagedrager van fiets. - 2. duo van motorfiets of bromfiets.
- Etym.: S baka = o.m. achter. - Syn. van 1 baka* (1), lastdrager*.
(dons1989)
ba’kerspeld (de, -en), veiligheidsspeld. Mevrouw. U hoeft me nie te geven, want ik mag nie bedelen!
Ma’ koop deze bakerspeld! (Cairo 1980b: 118). - Etym.: In veroud. AN b. = grote veiligheidsspeld
zoals bakers (vroedvrouwen) gebruiken. NB: men kent in Sur. het woord ‘baker’ niet.
(dons1989)
bakjesmeid, negerslavin als straatventster.
Zie meid* . Bakjes zou kunnen komen van baksie* ‘mand’.
1874 (Winkels IV:285). > /X-N’/r/4/-.
(dons2013)
ba’keljauw’, bakkeljauw’ (de), sterk gezouten, gedroogde en weer opgeweekte kabeljauw ( Gadus
morhua ), schelvis ( Melanogrammus aeglofinis ) of heek ( Merluccius merluccius ) . Zij vond dat
bakkeljauw gestoofd diende te worden met een verse peper* (Vianen 1973: 90). In de arbeidersclub
() koopt hij een fles melk en een paar broodjes bakkeljauw die hij in een jutezak* aan zijn stuur laat
hangen (Vianen 1971: 85). - Etym.: Oudste vindpl. voor Sur. not. van 1726 (S&dS 389). De
Nederlanders noemden in de 17e eeuw de ‘kabeljauw’ uit de Noordzee bij die naam, die uit de buurt
van Newfoundland ter onderscheiding echter ‘bakeljauw’ (WNT 1926). Vgl. Baskisch en Sp. bacallao,
Port. bacalhao, S batjaw; Lat. baculum = stok (NB: van ‘kabeljauw’ wordt ‘stokvis’ gemaakt). D.g.f.
(8) geeft voor het E van Guyana: backayow (bacleow). Zie verder WNT (1926), Kluyver (1926), Simons
(1959) en J. de Vries (1971). - Opm.: Vroeger was zoutevis* (1) een syn. Sedert ook andere vissen als
bakeljauw worden behandeld, noemt men echter deze juist zoutevis* (2), ter onderscheiding.
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(dons1989)
bakkeljauw, bakeljauw, opgeweekte en aan repen gesneden stokvis, uit Noord-Amerika in vaten
ingevoerd, aanvankelijk alleen als voedsel voor de slaven.
Het was sedert de 17e eeuw de Europees-Nederlandse naam voor de ‘kabeljauw’ die voor de kust
van Noord-Amerika gevangen werd, van Portugees bacalhao (Philippa e.a. 2005:599). De
Surinaams-Nederlandse betekenis kan afkomstig zijn uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1726 (Schiltkamp & De Smidt 389). - 1862 (Oostindie 1989:154). →.
Ook in Westelijk Guyana (1774, Beeldsnijder 1994:93).
Zie ook: zoutevis* . > /Port.?W?/sc/2-6/W./.
(dons2013)
bakeljauw’benen (mv.), benen met een bepaald soort ziekelijke vlekken (ichthyosis). Ze rook naar
ongewassen zweetmensen! En ze had bakkeljauwbenen! (Cairo 1977: 145). - Etym.: De huid van
zulke benen ziet er uit als ontschubde vis. S batjawfoetoe (batjaw = bakeljauw; foetoe = been,
benen).
(dons1989)
bakken: iemand in zijn eigen vet bakken (bakte, heeft gebakken), iemand tot slachtoffer maken
van zijn eigen woorden of daden, een koekje van eigen deeg presenteren. Zij [Surinamers]
gebruikten woorden die wij [Nederlanders] niet meer kenden en andere uitdrukkingswijzen. Zet dat
ding voor me neer’, of wat Cyril, die grote, zware kerel eens zei in de commissie: Jij bakt me in mijn
eigen vet’, waarop Marcel bulderde van de lach: ‘En dat is geen klein ding*’ (de Recht 91). - Etym.: In
AN veroud.
(dons1989)
bak’ker (de, -s), (veroud.) onbekende soort aap. Zie Herlein 1718: 172 (enige vindpl.).
(dons1989)
bakkerij’ zn., soort kinderspel. Zie Nekrui (geen nadere gegevens).
(dons1989)
bakkerneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam als bakker.
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 25). - 1824 (De Surinaamsche Courant nr. 14). > /NAm/bc/3/-.
(dons2013)
bak’pan (de, -nen), koekepan. - Etym.: In AN veroud. Vgl. E frying pan = id. (to fry = bakken). Syn.: platte* pan. Zie ook: pan* (I), pot*.
(dons1989)
ba’kra (de, -’s), blanke, i.h.b. blanke Nederlander. Het zijn bakra’s stelde Tjas vast. Bakra’s of niet,
mopperde oom Willem, manieren hebben ze niet. () Het waren inderdaad Hollanders (B. Ooft 1969:
37, 39). - Etym.: Ook S. Het woord is van Westafr. herkomst en betekent in de taal van Calabar
‘demon, krachtig en hoger wezen’; sedert 1794 komt het voor in het E van negers en betekent dan
‘blanke’ (Onions). Volgens Simons (1960: 8) is het Efik (een Westafr. taal): mbakra. in Guyana
betekende het aanvankelijk ‘blanke plantage-eigenaar’, later i.h.a. ‘blanke’ of ook niet-blanke
‘persoon van gewicht’ (D.g.f. 8). Bij Herlein (1718: 117; Bakkerare ) betekent het al ‘Hollander’, maar
volgens Onions heeft het in Suriname ‘meester’ betekend. Cairo (1980c) gebruikt het in die laatste
bet. o.m. als aanspreekvorm, misschien historiserend, bijv. op p. 418: M’bakra wachte*. Ik kom je
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een handje* geven!
(dons1989)
bakra (de), blanke.
< Sranantongo bakkerare (mv., Herlein 1718:117), backara. (1757; Van den Berg 2000:92) <
Afrikaans, Lichtveld 1929:518.
1840 (Winkels I:28). - 1866 (Van Schaick 31). →. > /S/r/4-6/-.
(dons2013)
bakkra oeman, grote hamerhaai ( Sphyrna tudes ).
< Sranantongo; de letterlijke betekenis is ‘blanke vrouw, dame’ (Focke 1855:8).
1835 (Teenstra 2:446).
Zie ook: panapana * . > /S/d/4/-.
(dons2013)
ba’kra-uitspraak (de), uitspraak van het Algemeen Nederlands voor zover die afwijkt van de
uitspraak van het Surinaams-Nederlands*. De zogenaamde ‘bakra-uitspraak’ van het Nederlands in
Suriname door Surinamers wekt emoties die de vorm hebben van lachen, echt geïrriteerd raken of
boos worden (Charry 139). - Opm.: Het gaat voornamelijk om de labiodentale (‘platte’) i.p.v. bilabiale
(‘ronde’) w, de schraperige i.p.v. de zachtere ch en de huig-r i.p.v. de tong-r.
(dons1989)
ba’kramuskietenkaars (de, -en), (nieuw woord) klein, elektrisch verwarmd, metalen plaatje waarop
een tablet van een bepaald preparaat langzaam verdampt, waardoor een lucht wordt verspreid die
muskieten* verdrijft. - Etym.: Zie bakra*, zie muskietenkaars*. Vermoedelijk drukt bakra uit, dat
alleen welgestelden zich het gebruik van dit instrument kunnen veroorloven.
(dons1989)
ba’kroe (de, -s), (begrip uit de wintigodsdienst*) kleine, boosaardige, lagere bosgeest, die diensten
verricht voor hogere goden of bepaalde mensen; neemt de gedaante aan van een dwerg of een kind.
De Paraan* vermijdt zoveel mogelijk de term Bakru, daar de Bakru gekocht wordt door stedelingen
die rijk willen worden of een tegenstander willen beheksen, en in de Para* alle goden van Afrika zijn
meegenomen door de voorouders en erfelijk zijn (Wooding 195). - Etym.: S, uit Afr.
(dons1989)
bakroe, (begrip uit de religie der negers * ) kleine, boosaardige, lagere bosgeest, die diensten verricht
voor hogere goden of bepaalde mensen; neemt de gedaante aan van een dwerg of een kind;
kwelgeest.
< Sranantongo bakroe (Focke 1855:8) < Afrikaans, Echteld (50).
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 5). 1903 (Van Coll 567). →. > /S/sc/4-6/-.
(dons2013)
I. baks (de, -en), klap i.h.b. in het gezicht, kaakslag. Hij stond met een ruk rechtop en greep de veel
oudere, maar tenger gebouwde Debbie ergens in haar haren beet, schudde haar een paar keer als
een lege jute zak flink door elkaar en trakteerde haar als afscheidskado op een paar flinke baksen
(Rappa 1984: 22). - Etym.: In AN veroud. - Zie ook: baksen* (1).
(dons1989)
II. baks (de, -en), (gebr. onder jonge mensen, niet alg.) gedeeltelijk opgerookte sigaret; peuk. Etym.: Komt voor naast bats* (1), evenals tussenliggende uitspr.
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(dons1989)
baksen (bakste, heeft gebakst), 1. (gebr. onder jongeren) slaan, i.h.b. slaan in het gezicht. Wel, ik
dat, ik heb d’rgeen zoentjes gegeven, ma’ ik heb d’r flink gebakst op d’r smoel (Cairo 1976: 18). - 2.
(als ruw woord) geslachtsgemeenschap hebben met. - Etym.: Vgl. voor bet. 2 slaan*. - Syn. van 2
beren*, djabberen*, djoeken* (4), massen* (2), persen* (3), prieten* (2), prikken* (2), punten* (2),
slaan* (4), timmeren*, tjoppen* (5), verschonen* (2); zie ook rossen* (2), sporten*.
(dons1989)
bak’si (de, -’s), (veroud.) mand. Het is dus van groot belang, om de savanes* te laten waaijen*
(kappen), het onkruid en dorre gras te laten vellen en de drekstoffen van het vee door kleine
Kreolen* () met baksies te laten verzamelen () (Teenstra 1835 II: 366). - Etym.: S, daar gebr. Vgl. ook
S baskita, SN baskiet* = mand.
(dons1989)
baksie (-s), mand.
< Sranantongo bakkesi (Schumann 1783:55). Zie ook baskiet* .
1831 (Teenstra 1835 2:366). > /S/pt/4/-.
(dons2013)
bak’silaadster (de, -s) (hist.) bepaald soort arbeidster aan een suikermolen. 1 Baksielaadster,
doende het tras* of uitgemalen riet* in een mandje (Teenstra 1835 I: 188; enige vindpl.). - Etym.: Zie
baksi*, zie cit.
(dons1989)
baksielaadster, negerslavin die het uitgemalen (zie malen * ,1) suikerriet ( tras * ) in een mand laadt en
wegbrengt.
Zie baksie* .
1835 (Teenstra 1:188). > /S-N/pp/4/-.
(dons2013)
bak’sis (de, -), (uitspr. H: bak’sies), toegift, overwicht, extraatje. Als baksies kregen wij twee
papaja’s mee (C. Ooft 86). Zelf is hij marktverkoper en koopt vaak krabben bij moesje*, die voor
hem wel altijd een bakshies heeft (Vianen 1971: 167). - Etym.: H, vandaar in S. Ook in het E van
Guyana (‘back sheesh’; D.g.f. 8). - Opm.: Soms wordt in de uitspr. een j gehoord: baksjies.
(dons1989)
bak’soda (de), bakpoeder, - Etym.: Chemisch gesproken is b. dubbelkoolzure soda. - Syn.: soda*
(1). Zie ook: ruwe soda*.
(dons1989)
bak’stoel (de, -en), leunstoel van hout, de rugleuning, armleuningen en zitting van gespleten en
gevlochten rotan o.i.d. Het is de zoon van mijn broer, zei tante die zittend in een van de drie
bakstoelen haar haren kamde (Vianen 1972: 109). - Etym.: Vgl. D Backenstuhl, d.i. lett. een stoel
(Stuhl) met zijstukken (Backen).
(dons1989)
II. bal: bal op dak (het), bescheiden feest. - Etym.: ‘Bal’ betekent hier danspartij. Het is een ironische
uitdr. die juist een uitbundig feest suggereert.
(dons1989)
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I. bal: naar bal gaan (ging, is gegaan), (gebr. in Nickerie) naar een voetbalwedstrijd gaan kijken.
(dons1989)
bala’ta bleeder (de, -s), (uitspr. bala’tablieder), man die als beroep in het bos balata wint en dit later
verkoopt. Uit het melksap [van de bolletrie] wint men een melkachtige stof, de balata. Hiertoe maakt
men met een houwer* een visgraatachtig patroon van inkervingen in de bast; met behulp van
klimsporen klimt de ‘balata bleeder’ daarvoor tot soms wel 20 m hoogte in de boom (Ost. 149). Etym.: Oudste vindpl, Spalberg 1899; 1979: 3. Ook kort bleeder*.
(dons1989)
bala’tavel (het, -len), gedroogde balata in de vorm van een dik vel, waarin het, opgevouwen,
getransporteerd en verhandeld wordt. Naast een stapel balatavellen zat een grote kring bleeders*,
die het resultaat van hun maandenlang verblijf in het oerwoud in de stad gingen afleveren (Butner
1957b: 103). - Etym.: In AN wordt een overeenkomstig stuk rubber een ‘vel’ genoemd.
(dons1989)
bala’tazweep (de, -zwepen), zweep van balata. Daarnaast maakt hij ook nog balatazwepen, met de
kop van een slang als handgreep, waarmee je iemand ongenadig kan striemen (Pos 1985: 31).
(dons1989)
balda’dig bn., bw., erg, vreselijk, verschrikkelijk. Ik moet direkt toegeven dat ik in Nederland aardig
verdien maar de belastingen ondermijnen m’n salaris op baldadige wijze (BN 120:42; 1980).
(dons1989)
bale’ta (de, -’s), gummistok (kort) en lange wapenstok van de politie. - Syn.: resp. gummi* en
bullepees*.
(dons1989)
bal’field (het, mv.?), (gebr. in Nickerie) voetbalveld. - Etym.: ‘Field’ is E, maar het woord b. komt in
Engeland niet voor.
(dons1989)
I. bal’jaar (de, baljaren), (veroud.) banjo, een tokkelinstrument met vier snaren, oorspronkelijk
gemaakt van een halve kalebas* (2), in gebruik bij negerslaven en later bij Creolen*. Zie Coster 1866,
volgens Enc.NWI 469; enige vindpl. - Etym.: Zie het syn. banja* (I). - Syn.: ook banjaard*.
(dons1989)
baljaar (-en), danspartij van negerslaven.
Zie baljaren* ; baljaar kan ook kort zijn voor baljaarpartij * .
1770 (Hartsinck 910).
Zie ook: baljaring * , pley* , spel* (II).
/N’/sc/2/-.
(dons2013)
II. bal’jaar (de, baljaren), danspartij. Doch die Ordonnantie is ook al weder ingetrokken, om dat men
bespeurde dat de Slaaven, in meenigte, na die Pleyën* of Baljaaren liepen, meest den Nacht door
(Hartsinck 1770: 909; oudste vindpl.). - Etym.: Zie banja* (II). -Syn.: baljaarpartij*, baljaring (o.m.
plak van 1759; S&dS 672). Zie ook: baljaren*, dans*, spel* (I).
(dons1989)
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

bal’jaarpartij (de, -en), syn. van baljaar* (II): z.a. Te Paramaribo waren baljaarpartijen alleen in de
maand Januari veroorloofd (Enc.NWI 261). - Etym.: Zie ook baljaren*. Oudste vindpl. Veth 1889: 59.
- Zie ook: dansi*, pley*, spel*.
(dons1989)
baljaarpartij (-en), als baljaar* .
1828 (Gobardhan 2001:53). - 1889 (Veth 55). > /N’-N/sc/4-5/-.
(dons2013)
bal’jaren (baljaarde, heeft gebaljaard), (volkst.) dansen. Ga je mee baljaren vanavond? (Enc.Sur. 39).
- Etym.: Zie baljaar* (II), banja* (II). Vgl. ook Sp. baylar. Port. bailar = dansen. Vroeger in Ned.
‘baleren’ en ‘baljaren’ in de bet. van ‘dansen’, ‘springen’, later ook ‘drukte maken’, ‘lawaai maken’
(zie WNT 1898). Ook werden gevonden gebeljart, biljarden en biljaarden (1772, zie De Beet 99,
102,134). Oudste vindpl. Herlein 1718: 95 ( baaljaren ) . - Syn.: banjaarden*.
(dons1989)
baljaren (gebaljaart), dansen door negerslaven volgens hun traditie.
In Nederlandse dialecten betekende baljaren (< Spaans/Portugees bailar ) ‘dansen’, ‘springen’, later
ook ‘drukte en lawaai maken’ in het algemeen (WNT).
1718 (Herlein 95, baaljaren ). - 1761 (Schiltkamp & De Smidt 727, balliaren ). 1763 (De Beet & Price
1982:187, baljarden). 1772 (De Beet 1984:102, biljarden ; 134, biljaaren ; 99, gebeljart) . - 1796
(Brouwn 50, baliaren ). 1835 (Teenstra 2:191). → (ook van vrijen en minder traditioneel).
Zie ook: banjaarden* . > /N’/sc/1-6/-.
(dons2013)
baljaring: zie baljaar* (II).
(dons1989)
baljaring (-en), als baljaar* .
1759 (Schiltkamp & De Smidt 672) - 1784 (Schiltkamp & De Smidt 1072). > /N’/sc/2-3/-.
(dons2013)
balk’hout, (veroud.) 1. (de, -), onbekende boomsoort. Het Indiaansche Balkhout komt van eene
zware soort aldus genaamde boomen, welke een fijne, licht gekleurde schors hebben. Men vindt
dezelve veelvuldig tusschen het kreupelhout der bovenlandsche zandsavanes*. De bladeren zijn zeer
fijn, lang en puntig, anderhalve palm lang, eene halve palm breed, zijnde van eene blaauwachtige
kleur (Teenstra 1835 I: 352; enige vindpl.). - 2. (het), hout van deze boom. Cit. zie 1.
(dons1989)
balcon, kroonlijst.
Ten tijde van Lammens (citaat 1822; 1982:44) was de betekenis als boven in Europees-Nederlands
al lang verdwenen. Zie WNT, zie Van Veen & Van der Sijs.
(dons2013)
balkonne’ren (balkonneerde, heeft gebalkonneerd), schuilen voor de regen onder een balkon.
(dons1989)
bal’last (de, -en), starter bij een gasontladingslamp.
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(dons1989)
bal’semen (balsemde, heeft gebalsemd), een lijk een behandeling geven met formaline die het
vrijwaart voor bederf tot aan de bezorging. Het lijk krijgt via de mond een halve liter formaline
ingegoten. Het wordt ook met formaline gewassen en in een met deze vloeistof nat gemaakt laken
gewikkeld, wat men het ‘balsemen’ noemt (Buschkens 271). - Etym.: In AN wordt b. alleen gebr. voor
een behandeling die leidt tot blijvende conservering. - Zie ook: bewassen* (2), oranjewerk*.
(dons1989)
bal’vis (de, -sen), vermoedelijk een soort kogelvis. Maar hij hééft te veel gegeten, juffrouw Sijpaal.
Kijkt u hoe opgeblazen hij is, net een balvis. Als je op zijn buik trapt zegt hij niet ‘aija’ maar ‘poo’.
Of ‘grokgrokpeleksh’ (Vianen 1972: 49; enige vindpl.).
(dons1989)
bam: tot bam bw. uitdr., tot het ochtendgloren. Nu zat hij op een bank aan de Waterkant* en las tot
zijn grote blijdschap een advertentie in De Ware Tijd dat er die avond een fuif* was tot bam
(Verlooghen 22). - Etym.: Mogelijke verklaringen: (a) b.a.m., afk. van D ‘bis am Morgen’ = tot aan de
morgen (zie De Recht 171; niet waarschijnlijk); (b) de klank van het voormalige morgenschot* (5
uur): bam! (waarschijnlijk).
— : zo bam bw. uitdr., plotsklaps, met een klap (lett. en fig.). Toen bigi-bere [S, dikbuik] dat gezien
had begon die zo hard te lachen, dat z’n dikke buik zo ‘bam’ open barstte (Ta Maddie in WS 18-21984). Baas, mét dat je‛so bam’ je hielen hebt gelicht, ben jij het onderwerp van gesprek (Vianen
1973: 26). - Etym.: Klanknabootsing.
(dons1989)
bam’ba-olie (de), olie uit het hout van bambapisi*. Uit het hout verkrijgt men de kleurloze, naar
terpentijn geurende bamba-olie, die bijna geheel uit pinenen bestaat en die voor verlichting gebruikt
wordt (Ost. 50).
(dons1989)
bam’baboom (de, -bomen), (veroud.) onbekende boom behorende tot het genus Octotea
(Advocaatfamilie*). Zie Enc.NWI 73 (enige vindpl.). - Etym.: Wellicht is bambahout bij Westeroüen
v.M. (1883: 37) dezelfde soort. Volgens deze auteur worden er korjalen* van gemaakt en betreft het
Ocotea opifera, maar die soort is in Suriname nog nooit gevonden. Gedacht kan ook worden aan
bambapisi*.
(dons1989)
bam’bahout: zie bambaboom*.
(dons1989)
bambamaka, enige zeer stekelige, klimmende palmsoorten van het genus Desmoncus .
Zie maka* (I, 1). De herkomst van bamba hier is (nog) onbekend.
1855 (Focke 75). →.
Zie ook: boombamba * , houtbamba * . > /X-Am/wp/4-6/-.
(dons2013)
bam’bapisi (de), boomsoort, in Suriname alleen in het Marowijnegebied ( Ocotea barcellensis,
Pisifamilie*). Zie Ost. 50. - Etym.: S; zie pisi*.
(dons1989)
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bam’boe (de, -s). kleine bamboe, naam voor een aantal breedbladige grassen, zoals de algemene
Olyra latifolia, andere Olyra- en Pharus -soorten e.a. - Syn.: wilde bamboe*, bamboegras* (1). Zie
ook: pingping* (3).
— : Surinaamse bamboe, bamboe, dwz. de meest algemene soort ( Bambusa vulgaris,
Grassenfamilie*), een in Suriname ingevoerd reuzengras en aldaar verwilderd. De Angklung is een
muziekinstrument dat uit Surinaamse bamboe is vervaardigd. Dit instrument wordt door 12
personen bespeeld (WS 18-9-1982).
— : wilde bamboe: syn. van kleine bamboe*: z.a.
(dons1989)
bam’boegras, 1. (het, -sen), syn. van kleine bamboe*: z.a. Nadat Mando zijn gebed had gedaan,
zocht hij wat bamboe gras die hij over het ontzielde lichaam van Agnes strooide. Even later stookte
hij het met vuur (Mando 26). - 2. (het), een grassoort die drijvende matten vormt in stilstaand water
( Hymenachne amplexicaulis , Grassenfamilie*). Zie Dirven 210. - Syn. van 2 watergras*. Zie ook
i.v.m. 1: wilde bamboe*.
(dons1989)
bam’boesikanoe (de, -s), kanon als kinderspeelgoed, bestaande uit een hol stuk bamboe waarin
met behulp van carbid of verpulverde luciferkoppen ontploffingen worden teweeggebracht. Over de
bamboesi-kanoe zou je een heel hoofdstuk kunnen schrijven (Ta Maddie in WS 31-12-1983). Etym.: S (bamboesi = bamboe; kanoe = kanon).
(dons1989)
bambori’tahemd (het, -en), overhemd met groot en kleurrijk patroon. Iedereen keurig in deftig pak
gestoken. Wij alleen met blote voeten, met een bamboritahemd aan! (Cairo 1977: 150). - Etym.: Vgl.
Sp. bambollero (-a), bn. = pralend, met veel vertoon. - Zie ook: hemd*.
(dons1989)
banaan’ (de, bananen), 1. naam voor een aantal gekweekte vormen uit verschillende wilde soorten
van Musa (Bakovefamilie*) met vruchten als 2; AN bananeboom. De bananen behoren tot het genus
Musa (); sappige kruiden met een boomachtige groeiwijze () (Enc.Sur. 40). - 2. de sterk
meelhoudende vrucht van deze plant die voor consumptie gekookt, geroosterd of gebakken moet
worden: kookbanaan, bakbanaan. Geschilde en gekookte bananen (J&L 1920a: 16). - Etym.: Uit de
taal van Guinea (Afr.), ‘bananas’, via Port. ‘banana’ (J. de Vries 1971). Oudste vindpl. voor Sur. plak.
van 1685 (S&dS 155): banantes. S bana. Zie verder onder bakove*. - Syn. van 1 bananeboom (SN).
Zie ook: vijg*, bosbanaan*.
(dons1989)
bananna, banana, bananne, banane, (meervoud velerlei: zie beneden), zekere vormen van de
ingevoerde bananenboom (genus Musa) en de sterk meelhoudende vruchten van deze die voor
consumptie eerst toebereid moeten worden (kook-, bakbanaan). Zie ook bacove * .
Tropisch Amerikaans element, sub 1.
1685 (Schiltkamp & De Smidt 155, banantes). - 1763 (Pistorius 29, bananassen). 1770 (Hartsinck
55, bananas). - 1783 (Roos 33 ( banannen ). - 1855 (Focke 39). → ( banaan , meervoud bananen ).
Oudste vindplaats in Brazilië (Keye 1659:57, banantes), zo ook in Oostelijk Guyana (De Myst
1677:36) en Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:73, benantes, meervoud).
Opmerking 1: Over het verschil met bacove * zie de opmerking onder dat woord. > /Am/cp/16/B./O./W./.
Opmerking 2: Bij de combinaties en samenstellingen hieronder wordt geen onderscheid gemaakt
tussen de vormen banana en banane enerzijds en bananne anderzijds.
- : wilde bananna, grote, in het wild groeiende verwant van de bananenboom, heden in Surinaamshttp://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Nederlands ( grote ) paloeloe genoemd ( Phenacospermum guyannense).
1775 (Sneebeling 12).
Opmerking: bannannes bladeren bij Herlein (1781:119) heeft vermoedelijk betrekking op bladeren
van deze plant, gezien het gebruik als voering in de doodkist van een slaaf. > /N+Am/wp/2/-.
(dons2013)
ba’nabeki (de, -’s), naam voor twee soorten oropendola, beide zwart, de ene met een gele rug
(geelrugoropendola, Cacicus cela), de andere met een rode rug ( Cacicus haemorrhous ) . Banabekies
zijn bosvogels en het broeden in zo’n open, vrijstaande boom is een riskante zaak (Feekes 23). Etym.: S (bana = banaan; beki = o.m. snavel; de snavel is geel als een banaan). Oudste vindpl.
Spalberg 1899; 1979: 6. - Opm.: Teenstra (1835 II: 427) gebruikt de naam, naast banannenvogel*,
ook voor de verwante ponpon* en voor een soort die S banafowroe ( Icterus nigrogularis) heet.
(dons1989)
banannebek, bananebek, banaanbek, (-ken), twee vogelsoorten, (1) de geelrugoropendola of
geelstuitbuidelspreeuw ( Cacicus cela) en (2) de roodrugoropendola of roodstuitbuidelspreeuw
( Cacicus haemorrhous ) , beide in hedendaags Surinaams-Nederlands banabeki; Lammens (1835:175)
geeft een tussenvorm: bannanne bekkies (meervoud).
Hun snavel is zo geel als een banaan.
1835 (Teenstra 2:427). 1855 (Focke 7). → (1961, Vermeulen 160).
Zie ook: bananevreter* , griet-bak-koeken * , spotvogel* . > /Am-N/d/4-6/-.
(dons2013)
banalew’ (de, mv.?), 1. (veroud.) deukhoed. Als ze [uitgaande heren] passeerden, wist je dat je je
‘banalew’ (deukhoedje) moest wegnemen () en groeten. Je had respek (Waller 49). - 2. slappe, vilten
mannenhoed waarvan de matig brede rand en de bol niet scherp gescheiden zijn (het nu gangbare
model).
(dons1989)
bana’nebakove (de, -s, -n), 1. soort bakove* (1). Zie Stahel 1927: 18. - 2. vrucht van 1, die sterk
lijkt op de Gros Michel. Want dan at je èn groene* bananen* bij ’t eten, èn bananebakoven de hele
tijd tussendoor. Zodat op ’t laatst je tong één vieze dikke banaan in de mond was (Cairo 1977: 80).
- Etym.: S banabakba. Zie banaan*, zie bakove*. Oudste vindpl. 1775 ( Bananne Bakhoovens, mv.; De
Beet 193). - Syn. van 1 bananebakoveboom .
(dons1989)
banannebakove, zeker type bacove * met vruchtvlees dat zo stevig is als dat van een banana * .
1775 (De Beet 1984:193; bananne bakhoovens , meervoud). 1910 (Sack 14). → (bananebakove). >
/Am-Braz./cp/2-6/-.
(dons2013)
bananneboom, bananeboom, de plant die bananen * voortbrengt.
1693 (Reeps 19, banantesboomen ). - 1763 (Pistorius 28, bananas-boomen ). →. > /Am-N/cp/16/-.
(dons2013)
banannebraf, bananebraf, bananenbraf, soep van bananen * met zout en spek.
Zie banaan * , zie braf * . De tekst bij Focke (1855, onder ‘ jagi’ ) suggereert, dat banannebraf
symbolisch staat voor het allerpoverste gerecht, wellicht ook omdat bananen sowieso het
hoofdvoedsel van de slaven zijn.
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1839-1851 (Van der Aa 1993:21; bananneblaf). 1855 (Focke 49). > /Am-E/sc/4/-, of /AmS/sc/4/-.
(dons2013)
banannegrond, bananegrond: zie grond * (I, 2).
(dons2013)
bana’nestoel: zie stoel*.
(dons1989)
banannevogel, bananevogel, bananenvogel, gele troepiaal ( Icterus nigrogularis), heden in
Surinaams-Nederlands banafowroe en fransmankanarie .
De vogel is geel, zoals een banaan.
1835 (Teenstra 2:427). - 1910 (Penard & Penard 377).
Opmerking: Kappler (1854;1983:53) geeft deze naam aan de banannebek* (?).
Zie ook: geelvogel * . > /Am-N/d/4-5/-.
(dons2013)
bana’nevogel (de, -s), (veroud.) niet eenduidige naam, door Teenstra (1835 II: 427; banannenvogel)
gegeven aan de zwartkeeltroepiaal (fransmankanarie*, S banafowroe), door Kappler (1854: 53;
Bananas-vogel) aan twee soorten oropendola (banabeki*).
(dons1989)
banannevreter, bananevreter (-s), als banannebek* (1).
De vogel eet onder andere vruchten.
1740 (Anonymus 22). > /Am-N/d/2/-.
(dons2013)
ban’ban (de, -), slanke, lichtgekleurde ombervis die in zee leeft ( Cynoscion acoupa) . De baban is
ook bekend onder de naam koebi*, welke echter gewoonlijk voor een zoetwater-ombervis wordt
gebruikt (Enc.Sur. 41). - Etym.: S.
(dons1989)
band (de, -en), (ook:) wiel met band. - Zie ook: wiel*.
(dons1989)
band’jir (de, -s), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) in suikerfabriek het overstromen van het
sap als gevolg van een storing. - Etym.: Van Dale b. (Ind.) plotseling opkomend hoogwater in een
rivier, watervloed ten gevolge van zware regens.
(dons1989)
bando’ (de, -’s), haarband. Zwarte bloes had Gusta aan. Een witte damesbroek met split-kuit. () Met
bando om dat hoofd dat zoveel schudde (Cairo 1978b: 73). - Etym.: Ook S. F en E bandeau = o.m.
id., ook in veroud. AN.
(dons1989)
band’stand (de, -s), (uitspr. ± E: bent’stent), muziektent. Op het eind der dertiger jaren, zonder
radio, kwamen de muzikanten onder de werknemers van het placer* geregeld in deze ‘bandstand’
bijeen om te musiceren (Bubberman 148). - Etym.: E. - Zie ook: visstand*.
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(dons1989)
banja I. (de, -s), banjo van een kalebas* (3).
< Sranantongo banja (Fermin 1769, 1:142; bagna, Franse spelling) < vermoedelijk Afrikaans (zie
Cassidy & Le Page 1980:26).
1740 (Dragtenstein 119) - 1761 (Schiltkamp & De Smidt 721, banje). - 1787 (Blom 334).
Zie ook: banjaard* .
Opmerking: Banja als naam voor ‘eene negertrom’ door Kuhn (1828:21) lijkt een vergissing. >
/S/sc/2-3/-.
banja II., traditionele dans van negerslaven.
< Sranantongo banja (Focke 1855:8) < Afrikaans (Cassidy & Le Page 1980:25).
1835 (Teenstra 2:191). - 1866 (Van Schaick. 159). → (ook van vrijen, heden alleen als folkloristisch
schouwspel).
Zie ook: doe* (2). > /S/sc/4-6/-.
(dons2013)
I. ban’ja (de, -’s), (veroud.) banjo, een tokkelinstrument met vier snaren, oorspronkelijk gemaakt van
een halve kalebas* (2), in gebruik bij negerslaven en later Creolen*. [Het is slaven niet toegestaan te]
spelen op soogenaemde banjas of eenige andere instrumenten hoegenaemt, nog op straet nog in
huysen nog op eenige andere plaetsen (plak. van 1750; S&dS 587; oudste vindpl.). - Etym.: C&L
vermelden het woord in het E van Guyana en andere Westindische gebieden en wijzen op gelijkenis
met een Westafr. woord. Stedman (1796: 376-377) beschrijft voor Suriname twee geheel
verschillende ‘bannia’s’ en noemt de onderhavige ‘Creole-bania’ (E spelling). In plak. van 1761 banje
(S&dS 721). - Syn.: baljaar* (I), banjaard*.
(dons1989)
II. banja’ (de, -’s), wereldlijke dans van Afrikaanse oorsprong. De banja was vermoedelijk in
oorsprong een zuiver seculiere dans, ook al wordt aan het begin, zoals tot nog toe bij alle seculiere
dansen, zelfs in de stad*, de toestemming van de gronmama [S, godin van aarde] gevraagd (Enc.Sur.
17). - Etym.: C&L vermelden ‘banga’ voor het E van Guyana en Jamaica en wijzen op gelijkenis met
een Westafr. woord. Oudste vindpl. voor Sur. Van Schaick 1866: 159. In de Para* is het nu een
vrouwendans waarbij met hoofddoeken wordt gezwaaid (Wooding 524). - Syn.: banjadans*.
(dons1989)
banjaar, als banja* (II).
1761 (S. de Groot in Oso 16:189), hier van boschnegers* . > /S/sc/2/-.
(dons2013)
ban’jaard (de, -s), (veroud.) syn. van banja* (I): z.a. Uw Banjaards moet gy groots vercieren,/ Een
rouw-band om den steel doen zwieren (H. Schouten 1787, cit. volgens Lichtveld & V. 183; enige
vindpl.).
(dons1989)
banjaard (-s), als banja* (I), vernederlandsing.
1787 (Schouten in Letterkundige Uitspanningen 4:6). > /S/sc/3/-.
(dons2013)
ban’jaarden (banjaardde, heeft gebanjaard), (veroud.) dansen. Het zoude echter, naar mijn gevoelen,
zeer nuttig zijn, als men de Negermagten* nimmer later dan tot twaalf of één ure in de nacht liet
banjaarden (dansen), en hen dan liet uit elkander gaan () (Kuhn 1828: 95; enige vindpl.). - Etym.: Zie
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banja* (II). - Syn.: baljaren*.
(dons1989)
banjaarden, als baljaren* .
‘ Banjaar * dansen’ of ‘bij de banjaard* dansen’.
1828 (Kuhn 59). 1866 (Van Schaick 159). > /S/sc/4/-.
(dons2013)
ban’jadans (de, -en), syn. van banja* (II); z.a. De dames Tooy Amaripintie, Willemientje Smidt en
Merma Aside gaven een meesterlijk uitgevoerde banjadans ten beste (DWT 3-3-1981).
(dons1989)
bank’auto (de, -’s), filiaaltje van de Surinaamse Bank N.V. in een auto die zich naar de klanten
begeeft. De uitbetalingen van de lonen op onze bedrijven te Moengo, Paranam en Afobaka worden
door de Surinaamse Bank verricht. Op Paranam en Afobaka wordt hiervoor zelfs een speciaal
geconstrueerde ‘bankauto’ gebruikt (Bauxco Nieuws, jan. 1965: 19).
(dons1989)
bank’bloem (de, -en), onbekende plant. Zie Tirion 19 (enige vindpl.).
(dons1989)
banket’ (de, -ten), banket’je (het, -s), AN pindakoekje, d.i. een koekje gebakken van deeg met
gemalen pinda’s en voorzien van een halve pinda in het midden er op. - Etym.: AN banket =
feestmaal; lekker eten, vrnl. gebak, thans i.h.b. letterbanket. - Syn.: pindabanket(je)*. Zie ook:
pindakoekje*.
(dons1989)
banket’man (de, mv.?), een soort bijlzalm, een zoetwatervisje ( Carnegiella strigata).
(dons1989)
bankje, (het, -s), laag zitmeubel voor één persoon, krukje. De kinderen zaten nog versuft op hun
bankjes. ’Vlug naar huis’, zei oma weer en ze verliet de kring met haar bankje in haar hand
(Mechtelly 1985: 17). - Etym.: S bangi = id. - Samenst. bosnegerbankje*.
(dons1989)
bankje, krukje (laag, houten zitmeubel voor één persoon); Sranantongo bangi .
< Europees-Nederlands bank , gewoonlijk een hoger zitmeubel voor meer dan één persoon;
Sranantongo langa bangi .
1775 (Sneebeling 1973:16). →. > /N’/r/3-6/-.
(dons2013)
bank’net (het, -ten), groot soort schutnet dat op een bij eb droogvallende zand- of modderbank*
wordt vastgezet. Een banknet is een zeer lang net (tot 1000 meter) dat aan een reeks palen met
hoog water op droogvallende banken wordt gezet (Kloos 38). - Syn.: njawari*, strandnet*. Samenst.
banknettenvisserij (zie Enc.Sur. 638; syn. njawarivisserij, strandnettenvisserij, bankvisserij*). Zie ook:
modderpaard*, njawariboot*.
(dons1989)
bank’noot (de, -noten), (weinig gebr.) bedrag van 50 cent*. Op een dag kwam een van de buren
hem vragen om hem drie halve guldens* te lenen om een auto te huren (). Maar als hij
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grondproducten verkocht had, zou hij de drie banknoten terug betalen (De Groot & D. 23). - Etym.:
WNT (1898): banknoot = bankbiljet, in het dagelijks leven niet meer gebr. Vgl. E banknote, D
Banknote = bankbiljet. Zie echter banknotoe*, dat meer gebr. is. - Zie ook: bankoe*.
(dons1989)
bankno’toe (de, -(s)), bedrag van 50 cent*. Van wie is die hond? - Van mij, maar hij is te koop. -()Wat geef je er voor?- Een banknotoe. - Nee hoor, dat doe ik niet. Vijf banknotoe’s, dan mag je hem
(A. de Vries 1957 (4): 14). - Etym.: S. Zie banknoot*. Echter: in 1829 werden een aantal nu niet meer
gebruikelijke biljetten ingevoerd waarvan alleen dat met een waarde van 50 cent* in het S de naam
‘banknotoe’ kreeg (C. de Jong in Fontaine 85). - Zie ook: bankoe*.
(dons1989)
ban’koe (de, -(s)), (alg. onder jongeren) syn. van banknoot* en banknotoe*: z.a. - Etym.:
Vermoedelijk een verkorting van banknotoe.
(dons1989)
bank’vis (de, -sen), vis die op banken in zee leeft, bijv. koepira*. Zie F. Bubberman in Degrouchy &
M. 156 (voetnoot).
(dons1989)
bank’visser (de, -s), visser (i.h.a. beroeps-) die op de zand- en modderbanken* voor de kust vist
met behulp van banknetten* en een modderpaard*. Vlak langs de kust wordt veel gestroopt door
Guyanese bankvissers en drijfnetboten (Enc.Sur. 639).
(dons1989)
bank’visserij (de), visserij als bedreven door bankvissers*. Aantal boten en vissers betrokken bij de
rivier- en bankvisserij (Enc.Sur. 639). - Syn.: banknettenvisserij, njawarivisserij. - Zie ook: banknet*,
modderpaard*, njawariboot*.
(dons1989)
bannannes: zie wilde bananna * .
(dons2013)
ban’ta (de, -’s), (vrnl. gebr. in Nickerie) aubergine. Hij had gevraagd bij groenteman om die banta. Banta? Hahal U bedoelt aubergine!(Cairo 1979b: 78). - Etym.: Mogelijk een vervorming van H bhata*
(syn.). - Syn. ook beranger*, boulanger*.
(dons1989)
ban’tama (de, -’s), (gebr. in Commewijneverder?) vijver. Eindelijk komen we aan een grote open plek
bij een bantama, een grote vijver (Ferrier 1968:168). - Etym.: S, in die taal ‘moeras’ (Woordenl. SNE),
in Enc.NWI (569) echter vertaald als hoofdvaartrens* door een plantage* (A.1). Het woord komt uit
Afr. (Wooding 109, 517).
(dons1989)
bara’ (de, -’s), platte koek van urdi*-meel, gebakken in olie; van Hindostaanse* herkomst. Ze zou
behalve een danseresje ook wel een verkoopster kunnen zijn van bara, jalebi, phu-lauri* en andere
versnaperingen (Vianen 1971: 108). - Etym.: H.
(dons1989)
barat’ (de), (uitspr. H: baraat’), feestelijke optocht van de bruidegom en de mannelijke gasten naar
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

het huis van de bruid waar de Hindoe-godsdienstige huwelijksvoltrekking zal plaats hebben. Ik zag
je al zitten in een grote Impala met je maur [soort kroon] op. Chot [een naam] en de hele barat
(Vianen 1971: 107). - Etym.: H.
(dons1989)
bar’ba (de, -’s), kwast van draadvormige stijlen die tijdens de bloei uit de top van een maïskolf
tevoorschijn komt. - Etym.: S, bet. ‘baard’. - Zie ook: spier* (A).
(dons1989)
Barbadosdruif, ingevoerd boompje ( Coccoloba uvifera ), gekweekt en verwilderd.
< Europees-Nederlands druif , de vrucht van de wijnstok ( Vitis vinifera), op welke de vrucht van
Barbadosdruif lijkt. Volgens Nepveu (zie beneden) ingevoerd uit Barbados.
1771 (Nepveu 366).
Zie ook: druiveboom * , rode mangro * , zeedruif * . > /N-N’/cp/2/-.
(dons2013)
bar’bakot (de, -ten), naam voor een aantal roostervormige en daarvan afgeleide voorzieningen, in
de meeste bet. veroud.: 1. lage stellage gebouwd van dunne stokken, waaronder een rookvuur wordt
gestookt en waarop vlees en vis gedroogd en gerookt worden ter conservering. Naar de reden voor
deze vertraging hoeven we niet te vragen: een groote barbakot vol van gerookt wild staat voor ons
(Stahel 1927: 35). - 2. (veroud.?) lange, horizontale staak rustend op twee korte, gegaffelde paaltjes
(het geheel in de vorm van een braadspit), waaronder een rookvuurtje en waaraan bevestigd
bederfelijke waren die aldus geconserveerd worden. Een ander middel bestaat in het binden van een
dode slang op een horizontale staak, die op twee vertikale staken rust (een barbakot) (P&P 1907,
handelende over de bereiding van snekikoti*, cit. volgens Doelwijt 1974: 58). - 3. (veroud.)
zaagstelling. Gezonde en sterke mannen bezigt men tot zagen; andere, jongere, moeten den
gevelden boom op een stellaadje Barbacot geheeten, plaatsen () (Kappler 1854: 25). - 4. hoge
stellage gebouwd van stammetjes, aangebracht rondom de stam van een te vellen boom met
plankwortels (sporen*) vlak boven deze, dienende als standplaats voor de houthakker. De Bosneger*
viel van de barbakot in een half afgekapte staak* en was meteen dood (mond.). - 5. (hist.) zwak
hellende vloer met holle planken waarop in een suikermolen vaten suiker werden neergezet om de
melasse te laten uitlekken. De uitlekkende lika* loopt vervolgens langs de goten van de barbacot ()
naar eene algemeene goot, en vervolgens in de melassiebak () (Teenstra 1835 I: 232). - 6. (veroud.)
vlonder als onderdeel van een te maken voetbrug als 7. Een soldaat Wasserman die door mijn
gevraagt was om te ficiteeren de diepte [van de zwamp*] die is koomen seggen dat wij nog wat
verder waaren met de Barbecotten dat het dan zoude zomtijds lukken maar dat hij voor de
Barbecotten geen Grond konde vinden (J.H. Oorsinga 1772; zie De Beet 116). - 7. (veroud.) voetbrug
waarvan het loopvlak ligt op het wateroppervlak, bestaande uit een aantal van 6. () zullende
tusschen de plantagie* Castilhosburg en Hanover in Para een goed communicatiepad met suffisante
barbecotten over de swampen* of creecqen* moeten worden gemaakt () (Alarmregl. van 1777; S&dS
915). - 8. (veroud.) afdakje om gewassen te beschermen tegen felle zon en regen. () ook dient men
haar [bloemkool] onder een barbecot van banannenbladen te plaatsen (Teenstra 1835 II: 273). - 9.
lage stellage van dunne stokken dienende als bed, i.h.b. voor iemand die tijdelijk in het bosland*
verblijft. - Etym.: Oudste vindpl. van 1 Hartsinck 1770: 18 ( berbecot ); van 2 Penard 1900 II: 23; van
3 cit.; van 5 Blom 1786 (zie Enc.NWI 74); van 6 cit.; van 7 I.F. Frederici 1772 (zie De Beet 15); van 8
cit. Het woord komt via het Sp. (barbacoa) uit het Taino, een Arowakse* taal van Haïti (Onions, C&L,
RD). In Guyana (babracot) en Braz. bekend onder bet. 1 (Enc.NWI 74), in het Caribisch gebied
(barbecue) onder andere, wel verwante bet. Tegenwoordig bet. ‘barbecue’ in de westerse wereld (als
ww.) roosteren van vlees en vis boven smeulende houtskool of kolen, tevens (als zn.) de daartoe
dienende installatie, en tenslotte een partijtje waar men zich met dat roosteren kan bezig houden.
(dons1989)
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barbacot, barbekot, berbekot (de, -ten). Dit woord had, evenals etymologisch verwante woorden
in andere tropisch Amerikaanse talen, in Suriname tot ca. 1900 altijd de betekenis van een
horizontaal raamwerk van stokken of latten, meestal op enige afstand boven de grond. Het kon vele
functies hebben. Al deze woorden gaan terug op enige onderling nauw verwante Arowakse talen. De
eerste attestaties komen van Barbados in het Engels (Ligon 1657, in Cassidy & Le Page 1980:28;
barbycu ) en van Haiti in het Spaans (OED 1:947, barbacoa ). Zie verder Cassidy & Le Page (1980:28)
en Allsopp (1996:54). De - t op het eind beperkt zich tot overzeese vormen van het Engels, het
Nederlands en creooltalen van de Guyana’s. Het Surinaams-Nederlandse woord moet tot het tropisch
Amerikaanse element (sub 2) gerekend worden.
In Suriname kwamen (en komen) volgende betekenissen voor:
1. rooster voor het roosteren van vlees en vis bestemd voor onmiddellijke consumptie (vergelijk
Europees-Nederlands barbecue , < Engels of, en dan vaak zeer groot, (ook) voor het roken en drogen
van vlees en vis ter conservering voor later gebruik.
1775 (Sneebeling 1973:15). - 1855 (Focke 16). →.
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:21, 47, berbekot). > /Am/ic/2-6/W./.
2. provisorische brits (slaapbank) van stokken.
1759 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:100). →.
Ook in Westelijk Guyana (historisch, Allsopp 54). > /Am/bc/2-6/W./.
3. vlonder.
1772 (De Beet 1984:109, 111, 114, 116).
Zie ook: vasijne* . > /Am/bc/2/-.
4. vlotbrug bestaande uit aaneensluitende vlonders als betekenis 3.
1749 (De Beet & Price 1982:43). - 1777 (Schiltkamp & De Smidt 915). > /Am/bc/2-3/-.
5. vloer met openingen waarop suikervaten gezet worden om uit te lekken.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:97) - 1771 (Nepveu 137, het barbacot ). 1854 (Van
Sypesteyn 206). - 1884 (Elout van Soeterwoude 15). > /Am/pt/2-5/-.
6. zaagstelling, dat is een zaagbok in de vorm van een hoge stellage van (in dit geval
minderwaardige) stammen, waarop waardevolle stammen door twee slaven met een lange zaag tot
planken worden gezaagd.
1787 (Blom 311, barbekotte ).- 1854 (Kappler 1983:25). > /Am/pt/3-4/-.
7. dakje om gewassen te beschermen tegen felle zon en regen.
1835 (Teenstra 2:273). > /Am/pt/4/-.
(dons2013)
barbekot platen, planken uit welke een barbacot * (5, hier attributief) is samengesteld.
1871 (De Surinaamsche Courant nrs. 129, 145; barbacot platen ). > /Am-N/pt/4/-.
(dons2013)
bar’bakotten (barbakotte, heeft gebarbakot), drogen en roken van vlees, vis of iets anders
bederfelijks met behulp van een barbakot* (1). De vangst [vis] is n.l. zo groot, dat slechts een
gedeelte vers naar de markten gaat. De rest wordt gebarbacot ofwel gerookt (Hangalampoe 1 (2): 13;
1973). - Etym.: Zie barbakot*. Oudste vindpl. (aansluitend bij barbakot* 1) Lammens 1822; 1982: 75
( barbekotten ) . - Zie ook: warme* vis.
(dons1989)
barbekotten (gebarbekot), roosteren of drogen en roken van vlees en vis op een barbacot * (1).
1732 ( gebarbequot , Dragtenstein 93). - 1855 (Focke 16). →.
Oudste vondst in Oostelijk Guyana (De Myst 1677:36), ook in Westelijk Guyana (1762, Hartsinck
1770:369).
*
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Zie ook: droge vis . > /Am/ic/2-6/O./W./.
(dons2013)
bar’bershop (de, -s), (uitspr. E: bar’bersjop), herenkapsalon. - Opm.: In 1981 de meest
voorkomende aanduiding op de pui van het pand. Zie ook: barbier*.
(dons1989)
barbier’ (de, -s), herenkapper. Met moeite had de barbier de bange Wimpie op de stoel gekregen om
zijn haar te knippen (BN 115:41; 1979). - Etym.: In AN veroud. Vgl. E barber = id. -Zie ook: kapper*.
(dons1989)
barbiers’vergunning (de, -en), vergunning voor het houden van een kapsalon, hetzij voor de
behandeling van heren hetzij van dames. - Opm.: Ook een dameskapster heeft dus een b .
(dons1989)
barillaplant, loogkruid ( Salsola kali ).
< Portugees barrilha (soort soda) + plant.
1835 (Teenstra 1:119). > /Port.-N/wp/4/-.
(dons2013)
bar’ki (de, -’s), (gebr. i.h.b. in Nickerie) Sf* 100. - Etym.: S.
(dons1989)
bar’klak, 1. (de, -ken), naam voor boomsoorten behorende tot het genus Lecythis (Barklakfamilie*).
Zie Enc.Sur. 43. - 2. (de), hout van deze soorten. Barklak is zeer zeldzaam en buitengewoon sterk
(Muntslag 141). - Etym.: S. Oudste vindpl. in P. Herman (herbarium), 1646-1695 ( Barcklock; zie
Brinkman). S barkraki, barklaki. - Samenst. ook: manbarklak*.
(dons1989)
barklak (-s), berklak, enige boomsoorten van het genus Eschweilera en hun als timmerhout
gebruikte hout, ook attributief.
< Sranantongo barkrakki (Focke 1855:9). 1689 (Hermann fol. 4, barcklock). 1740 (Anonymus 15,
85, berglak ). 1755 (Schiltkamp & De Smidt 625). 1787 (Blom 31, bariklak ). 1796 (Stedman 394,
berclack). 1855 (Focke 9). → ( barklak).
Zie ook: manberklak * , oemanbarklak * . > /S/wp/1-6/-.
(dons2013)
Bar’klakfamilie (de), familie van tweezaad-obbige, houtige planten met een taaie bast; bloemen met
een zg. meeldraadkap en vruchten met een taaie bast; bloemen met een zg. meeldraadkap en
vruchten bestaande uit een doosje met een deksel ( Lecythidaceae ) . - Etym.: Genoemd naar barklak*
(1).
(dons1989)
barklakhout, hout van barklak* .
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). 1786 (Visscher Heshuysen 336). > /S-N/wp2-3/-.
(dons2013)
barnetsbloem (de, -en), slingerende sierplant, tropisch Amerikaans, ingevoerd ( Ipomoea horsfalliae,
Dagoeblatfamilie*), in Sur. met paarsachtig rode bloemen. De Barnetsbloem is een klimplant met
donkergroene, vijfgedeelde bladeren (Stahel 1944: 201). - Etym.: ? NB: de tweede agent-generaal
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van het immigratiedepartement (1892-1902) heette G.H. Barnet Lyon. Hij kreeg in 1908 een
borstbeeld in Paramaribo. - Zie ook: abia*.
(dons1989)
bascouriaar (de), een soort purperhart * .
Herkomst onbekend.
1770 (Hartsinck 76). > /X/wp/2/-.
(dons2013)
bashout, niet geïdentificeerd soort hout.
1739 (Oud Notarieel Archief Suriname 171:31, in dit geval gebruikt voor een tafel). > /X-N/?/2/-.
(dons2013)
ba’sie zn. (hist.) aanspreektitel voor een slaaf, gebruikt door een ander dan zijn meester. () baasie
en sisa* zijn de algemene benamingen voor slaven en slavinnen, die u vreemd zijn, dog zijn eige
slaven noemt men booij*, of even als de slavinnen, bij hunne namen () (Lammens 1822; 1982: 114;
oudste vindpl.). - Etym.: S basi = baas. - Zie ook: boi*.
(dons1989)
basie, aanspreekvorm voor slaaf door een ander dan zijn meester (althans ten tijde van het citaat).
< Sranantongo basi, aanspreekvorm van slaven onderling met betrekking tot mannen die jong of van
middelbare leeftijd zijn (Focke 1855:9, 117).
1822 (Lammens 1982:114).
Zie ook: booi * , sisa* . > /S/bc/3/-.
(dons2013)
bas’ja (de, -’s), 1. (hist.) negeropzichter over mede-slaven op een plantage* (A.1). Hij was afkomstig
uit Congo Luangu en heette Lua Lua. Hij werd op de plantage van mijn meester aangesteld als basja
en was heel streng voor de andere slaven (Wooding 278). - 2. man of vrouw die onder de kapitein*
een leidende functie heeft in een dorp van Bosnegers* of Benedenlandse* Indianen: onderhoofd (ook
gebr. als (aanspreek)titel). De kapitein* van Gran Bon [een bosnegerdorp] was naar zijn kostgrond*.
Een basja stond ons te woord (Woei 132). Aan het hoofd van een Indianendorp staat een kapitein* (),
al dan niet bijgestaan door een bassia (Gids 10). - Etym.: In de oudste bet. (1) is het woord volgens
Voorhoeve (412) en Echteld waarschijnlijk een creolisering van E overseer = opzichter. Op Jamaica in
1790 ‘obisha’, thans ‘busha’ = opzichter i.h.a. (C&L). Echteld oppert ook, als minder waarschijnlijk,
verband met E bashaw = pasja. - Syn. van 1 negerofficier*, van 1 en 2 bastiaan*, bomba*. Zie ook:
officier*, blankofficier*.
(dons1989)
basja, bassia, bassiaan: zie bastiaan * (1).
(dons2013)
basjafisi, een soort harnas- of zuigmeerval, een vis levend in stroomversnellingen ( Loricaria
cataphracta ).
< Sranantongo basjafisi (Focke 1855:9). Zie basja* , Sranantongo fisi ‘vis’.
De staart loopt zo dun uit, dat deze op de zweep van een basja* lijkt. Andere, één maal gevonden
namen duiden ook op deze herkomst: bassia wiepie (Teenstra 1835, 2:449; Sranantongo wipi
‘zweep’, swiepvis (Anonymus 1740:24) en wellicht ook bastia (ibid.).
1835 (Teenstra 2:448). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
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bas’kiet (de, -en), 1. mand. Hij gooide het raampje open, op het weggetje liepen achterelkaar de
oude Ngateman en zijn vrouwtje, ieder met een grote baskiet vol sinaasappelen op het hoofd (Vianen
1972: 13). - 2. visval bestaande uit een korf die vervaardigd is van smalle latten. Men vist met
baskieten vooral bij hoog water gedurende de regentijd* langs de oever in kalme riviergedeelten
(Geijskes 1954: 63). - Etym.: Vgl. E basket (= 1), S baskita (= 1 en 2). Zie ook: baksi* (veroud. syn.
van 1 en 2) . Oudste vindpl. van 1 not. van 1757 baschiet, basquit (S&dS 646). - Syn. van 2
springmand*.
(dons1989)
baskiet, basquit, baschiet (de, -en), mand.
< Sranantongo baskita (Schumann 1783:12). Smith (1987:276) acht het waarschijnlijk, dat dit
Sranantongo woord ontleend is aan een Engelse creooltaal aan Afrika’s westkust, dus niet
rechtstreeks aan Engels basket .
baskiet: 1732 (Inventaris Archief Raad van Politie 787 fol. 35, bassekiet ). 1740 (Anonymus 66,
paskiet). - 1866 (Van Schaick 135). → ( baskiet).
basquit: 1757 (Schiltkamp & De Smidt 646) - 1791 (Hoogbergen 1984:110.).
baschiet: 1757 (Schiltkamp & De Smidt 646) - 1790 (Hoogbergen 1984:97).
Zie ook: baksie* , warimbo * (1). > /S/r/2-6/-.
(dons2013)
baskietewarimbo: zie warimbo * (3).
(dons2013)
bas’kopoe (de, -s), roodkeelwinterkoning (Grzimek IX: 250) of zangwinterkoning, een bruine
bosvogel die buitengewoon mooi zingt ( Cyphorhinus arada ) . In de kolonie* staan de Organist
Hegzangers bekend als Basie Koepoe, een naam afkomstig van een zekere Baas Cooper, een sedert
lang overleden, maar in zijn tijd zóó beroemde klarinetspeler, dat zijn naam bij het nageslacht nog
voortleeft als het synoniem van musikaal talent () (P&P 1910: 530). - Etym.: (a) Zie cit. (b)
Bubberman (148): Baskopu, afgeleid van het woord baas-kopro, de man met het koper, wijst op deze
muzikale ontspanning [koperblaasmuziek] in de goudvelden*. - Syn.: kaptein* Kofi, soldatenvogel*.
(dons1989)
bas’ralokus, 1. (de, -) boomsoort met witte bloemen in grote pluimen ( Dicorynia guianensis ,
Bonenfamilie*). Basralokus () grote bloem met brede kroon (Enc.Sur. 44). - 2. (de), hout van deze
boom. Basralokus is een van de belangrijkste exporthoutsoorten van Suriname geworden (Ost. 73). Etym.: Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 377. In oudere literatuur bastaard-lokus of basterd-lokus; er
is dus sprake van een vergelijking met lokus*. S basraloksi. De tegenwoordige SN naam is dus een
samenvoeging van een S en een N element.
(dons1989)
basterdlocus, een boomsoort ( Dicorynia guianensis ).
< Engels bastard locust (Ligon 1657; 1673:74). Het is niet duidelijk welke de overeenkomst is met
lokus* .
1835 (Teenstra 1:377). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 269, bastaard lokus). →
basralokus (< Surinaams-Engels).
Zie ook: sinapletoe* . > /E/wp/4-6/-.
(dons2013)
bass, een voor consumptie uit Engels Noord-Amerika aangevoerde soort zeebaars ( Roccus
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saxatilis) .
< Amerikaans-Engels bass.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 58). > /E/bc/4/-.
(dons2013)
bast (de, -en), (ook:) 1. schors van een boom. Ook: boombast (zie Cairo 1977: 44). - 2. schil van
een vrucht. Samenst. o.m. sinaasappelbast (zie Cairo 1979a: 64). - Etym.: Bet. 1 komt ook voor in
AN; in Sur. wordt het woord ‘schors’ echter zelden gebruikt. In bet. 2 in AN alleen nog gebr. voor
een harde schil (bolster) als van een noot of een kastanje.
(dons1989)
bast: rode bast, de buitenste, rode bast (schil) van een koffiebes.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:170). - 1825 (Bosch, 125, 4).
Zie ook: rode koffie * . > /N+N/cp/2-3/-.
- : koffie in de witte bast, witte bast koffie, koffiebessen waarvan in de breekmolen * de buitenste,
rode schil is verwijderd en alleen de binnenste, witte schil over is.
1749 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 411). - 1853 (De Surinaamsche Courant
nr. 114).
Zie ook: schrobben* . > /N+(N+N)/cp/2-4/-.
- : koffie in de zwarte bast, zwarte bast koffie, koffiebessen waarvan de buitenste, rode bast *
door de bewerking in de breekmolen * niet is verwijderd, maar, door uitdroging zwart, is blijven
zitten.
1786 (Visscher Heshuysen 409). 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 114).
Zie ook: zwarte koffie * , schrobben* . > /N+(N+N)/cp/3-4/-.
(dons2013)
bastaard-Engelsch, als Neger-Engelsch * .
Bastaard betekent hier ‘onecht’.
1768 (Van Dyk 3, 5, Bastert Engelsch ). 1835 (Teenstra 2:208). > /N-N/bc/2-4/-.
(dons2013)
basterd- heeft in de volgende samenstellingen niet betrekking op kruising of vermenging van
soorten, maar betekent ‘gelijkend op’, ‘verwant aan’ en eventueel ook ‘niet of minder goed
bruikbaar’ vergeleken bij de soort die in het tweede lid wordt genoemd.
(dons2013)
bas’terdbolletrie, (veroud.) 1. (de, -s), soort boom, thans beter bekend als blakberi* ( Humiria
balsamifera , Blakberifamilie*). Basterd-Bolletrie groeit zoo wel op hoog als op laag land, en draagt
eene paarse vrucht; de stam levert balken op van 6 à 7 duimen kant, hebbende niet groote, stevige
bladeren en eene kastanje-bruine schors (Teenstra 1835 I: 356). - 2. (de), hout van deze boom (ook
als bn.). Van andere mindere qualiteyten van vierkant timmerhout als bijlhout*, barklak*, mangro*,
bastert bolletry, salie* en diergelijke soorte de helfte van de waarde hier booven gemeld (plak. van
1763, S&dS 775; oudste vindpl.). - Etym.: Het hout lijkt op dat van de bolletrie. Oudste vindpl. van 1:
1776 (zie De Beet 221).
(dons1989)
basterdbolletrie (de), soort boom of struik ( Humiria balsamifera ) en het hout van deze, gebruikt als
timmerhout en voor singels * .
Zie basterd* . Het hout lijkt op dat van bolletrie * .
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

1763 (Schiltkamp & De Smidt 775). - Focke (1858c:21). →.
Zie ook: blakberie* , merie* . > /N-E/wp/2-6/-.
(dons2013)
basterdgoebaij, zekere boomsoort behorend tot het genus Jacaranda .
De naam suggereert verwantschap of gelijkenis met de boomsoort goebay* , dat is Jacaranda copaia ;
zie basterd* .
Opmerkelijk is de vermelding bij Teenstra (zie beneden), dat uit basterdgoebaij een medicijn
verkregen kan worden tegen jaas* , vandaar bij hem als synoniem jashout* . Ostendorf (1962:168)
stelt hetzelfde voor goebaja met betrekking tot hedendaags Surinaams-Nederlands bosyaws
(leishmaniasis, jaas* , 2), ook een huidziekte, met soortgelijke verschijnselen als jaas* (1). Dit alles
wijst op indertijd nog een tekort aan zowel botanische als medische kennis.
1835 (Teenstra 1:365). > /N-S/wp/4/-.
(dons2013)
basterdijzerhart, een boomsoort ( Swartzia panacoco) en zijn hout, heden in Surinaams-Nederlands
genaamd gandoe (< Sranantongo).
Zie basterd* . Het kernhout is zeer hard, zoals dat van de verwante ijzerhart * .
1855 (Focke 3).
Zie ook: apoetoehout * , bokkenhout * . > /N-(N-N)/wp/4/-.
(dons2013)
bas’terdlokus: zie basralokus*.
(dons1989)
basterdmope (uitspraak -mopéé), een boomsoort ( Tapirira guianensis ).
Vergelijk Sranantongo basramope in deze betekenis (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels
1980:162). Het is niet duidelijk welke de overeenkomst is met mope* .
1835 (Teenstra 1:383). > /N-K/wp/4/-, of /N-S/wp/4/-.
(dons2013)
basterd-zwieti boonti, zekere niet nader te identificeren boom van het genus Inga .
Zie basterd* , zie switie-boontje * .
1835 (Teenstra 1:403). > /N-S/wp/4/-.
(dons2013)
basterdwane, de boomsoort Vochysia guianensis , heden in Surinaams-Nederlands genaamd
wiswiskwari (< Sranantongo).
Zie basterd* . Het is niet duidelijk welke de overeenkomst is met wane * .
1855 (Focke 147, Van Sypesteyn 184). > /N-K/wp/4/-, of /N-S/wp/4/-.
(dons2013)
bas’teren (basterde, heeft gebasterd), 1. (onoverg.) barsten, uit elkaar springen. Gooide een vaas.
Vaas basterde tegen die deurpost (Cairo 1978b: 335). - 2. (overg.) doen barsten, stuk slaan (vooral
van bolle dingen). Ik zal met je afrekenen straks. Ik zal die hele buik van je basteren (Vianen 1972:
70). - Etym.: S bast’r = 1 en 2. Vgl. E to burst = 1 en 2, AN barsten = 1.
(dons1989)
bastia, 1. zie bastiaan * (1 en 2); 2. zie basjafisi * .
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(dons2013)
bas’tiaan (de, -s, bastianen), 1. (hist.) syn. van basja* (1): z.a. Op plantage* Zeezigt waren 800
slaven, over wie 8 neger-opzichters of bastiaans gesteld waren (Bartelink 13). - 2. (verouderend)
syn. van basja* (2): z.a. Verleden jaar heeft de bastiaan ons op maripa’s* en markoesa’s* onthaald
(J&L 1922: 46). - Etym.: Het is de vernederlandsing van basja. Oudste vindpl. (van 1) 1772 (zie De
Beet 106). Lammens (1822; 1982: 117) gebruikt een tussenvorm: bassiaan. - Samenst. van 1:
loodsbas-iaan*. Syn. van 1 ook bomba*, negerofficier*. Zie ook: officier*, blankofficier*. Opm.: In
prokl. van 1815 (S&dS 1342) wordt b. gebruikt voor ‘opzichter’, i.c. van de gemene weide*.
(dons1989)
bastiaan (de, -s, -en), 1. negerslaaf als opzichter over andere slaven, in het bijzonder op een
plantage * ; 2. negerslaaf met een functie rechtstreeks onder het leidinggevende hoofd van enigerlei
onderneming of actie (‘assistent’).
< Sranantongo bassia (Van Dyk 1768:68; Schumann 1783:12), basian (Weygandt 1798:125) < Engels
overseer , Smith 1987:265.
De volgende vormen, in chronologische volgorde naar eerste vindplaats:
bassia: 1728 (Dragtenstein 2002:80). 1771 (Nepveu 223).
bastia : 1740 (Anonymus 59). 1790 (Stedman 363).
bastiaan : 1772 (De Beet 1984:106). - 1855-1863 (Bartelink 1916:13).
bassiaan : 1816 (Lammens 113). - 1846 (Klinkers 1997:24).
Opmerking 1: 1862 een bastianes (Everaert 1999:35).
Zie ook: negerofficier* (2), zwarte en blanke officier * , hoofdbastiaan* , loodsbastiaan* . > /S/pp/24/-.
2. Aangetroffen in de volgende betekenissen: (a) 1749 (De Beet & Price 44) bastian voor een
opzichter bij een boschpatrouille * . (b) negerbastiaan in 1815 (Schiltkamp & De Smidt 1339) voor een
hulpkracht, voorzien van een zweep, van een ambtenaar die toezicht houdt op de veiligheid en de
hygiëne in Paramaribo. (c) bastiaan voor hulpkracht van de savanneschout* (1815, Schiltkamp & De
Smidt 1342; 1834, Teenstra 1842:220). (d) bastiaan voor een onderaanvoerder van de
bosnegerleider Bonnie. > /S/bs/2-4/-.
Opmerking 2: Bastiaan en basja betekenen heden ‘onderhoofd’ (onder capitein * , I) in een indianenof boschnegerdorp. > /S/pp/2-4/-.
(dons2013)
bat (de, -s), slaghout. - Etym.: E, maar N uitgesproken. In AN id., E uitgesproken: ‘bet’. - Zie ook:
bat-en-bal*, batten* (11.1).
(dons1989)
bat-en-bal (batembal) (de), jongensspel in de buitenlucht met slaghout en bal, een eenvoudig
soort cricket gelijkend. Alweer hebben de bonkoro* van naast* een plank van de poort* weggerukt.
Zeker om bat en bal te spelen, - denkt hij geërgerd (Van Mulier 1972: 42). - Etym.: Zie bat*.
(dons1989)
bat-en-ballen (batemballen) (baten-balde, heeft gebat-en-bald), bat-en-bal* spelen. Ik moest
drie keer per week in de bloementuin van mijn moeder werken, voordat ik ging voetballen of
batemballen (Dobru 1969: 19).
(dons1989)
batagger: zie pataka* .
(dons2013)
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bata’teluis: zie patatteluis*.
(dons1989)
batatta, (veroud.) soort draagmand. Hiertoe bedienden wij ons van eene uit palmbladen gevlochten
mand, Batatta genoemd, dien ik zeer dikwijls, met twee bossen bananen* en twaalf pond brood
gevuld, door dik en dun droeg, of bij eene brandende hitte naar huis sleepte (Kappler 1854: 50;
enige vindpl.).
(dons1989)
batatta, soort indiaanse draagmand, vermoedelijk met een vorm als die van wat heden in
Surinaams-Nederlands een moetete genoemd wordt.
< Karaïbisch patoto (Ahlbrinck 1931:506).
1854 (Kappler 1983:50 e.a.). > /K/ic/4/-.
(dons2013)
bate’ (de, -’s), (uitspr. batee’), (goudzoekersterm) kom voor het wassen van stof- of korrelgoud. Het
universele werktuig voor deze werkzaamheid [het wassen van goud] is de batée. Het is een ondiepe
kegelvormige houten, thans meestal ijzeren, schaal met een middellijn van 40-50 cm (Enc.Sur. 251).
- Etym.: Ook S. Van Sp.-Port. batea = schotel. -Zie ook: batten* (I).
(dons1989)
ba’ti (de, -’s), (term bij knikkerspel) gleuf in de grond als gevolg van slijpen*.
(dons1989)
bato’ (de, -’s), 1. (gebr. in Nickeri en Coronie,verouderend) zeilboot voor visvangst op zee. - 2.
(gebr. in Nickeri) platboomd vaartuigje dat geroeid of gejaagd (d.i. vanaf de oever voortgetrokken)
wordt. - Etym.: Vgl. F bateau = boot. Bet. 2. ook in het E van Guyana (bateau; D.g.f. 11) en Canada
(RD). Aangezien in Nickeri ook een korjaal* wel eens b . genoemd wordt, is de bet. wellicht, althans
van oorspr., ruimer, nl.: niet-gemotoriseerd vaartuig. Ook S.
(dons1989)
bats (de, -en), (gebr., niet alg., onder jonge mensen) 1. gedeeltelijk opgerookte sigaret; peuk. - 2.
trekje aan een sigaret. - Etym.: In bet. 1 voorkomend naast baks* (II) evenals tussenliggende uitspr.
In Nickeri (ook voor 2) uitspr. ‘batsj’. De betekenissen 1 en 2 zijn dusdanig vervlochten, dat bijv. bij
de vraag ‘geef me een bats’ niet duidelijk is wat precies bedoeld wordt. Vgl. E butt = b. (1). Zie ook:
batsen*. - Syn. van 2 slik*, slok*.
(dons1989)
batsen (batste, heeft gebatst), (gebr., niet alg., onder jonge mensen) 1. een sigaret roken. - 2.
samen een sigaret roken. - Etym.: Zie bats* en baks* (II). In Nickeri uitspr. ‘batsjen’.
(dons1989)
bat’tel (de, -s), (gebr. in Nickeri, niet alg.) vechtpartij. - Etym.: Van E battle = gevecht.
(dons1989)
I. batten (batte, heeft gebat), vergulden. Omdat die ring zo kaal was geworden, heb ik hem laten
batten. - Zie ook: bate*.
(dons1989)
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II. batten (batte, heeft gebat), 1. bij balsport slaan met een slaghout (bat*). - 2. (niet alg.) slaan in
het algemeen. - Etym.: Bet. 1 in AN id. bij cricket, maar met uitspr. ‘betten’, in overeenstemming
met de E herkomst en betekenis van het woord (‘to bat’). - Zie ook: bat-en-bal*.
(dons1989)
batterij’ (de, -en), (ook:) accu. Dan ging je uitpraten, wederzijds! Net ene auto opladen met batterij
van andere () (Cairo 1979b: 113). - Etym.: Ook BN. Vgl. E battery = o.m. id. - Samenst. ook:
batterijzuur .
— : een lage batterij hebben (had, heeft gehad). Kuhn (1828: 19) over het koken van suikerrietsap:
() ook daarbij wordt vooral in den nacht omzigtigheid vereischt, uit hoofde, dat het ketelwerk soms
zeer diep hangt en, zoo als men zegt, eene lage batterij heeft; de glibberigheid van de stroop kan
veroorzaken, dat de kokers* () in een der ketels vallen. - Etym.: De bet. van batterij sluit hier aan bij
de ook nu nog in het AN gangbare van: groep van gelijksoortige bijeenhorende eenheden (in dit
geval: ketels).
(dons1989)
batterij (de), het geheel van in een serie geplaatste suikerketels * .
< Europees-Nederlands batterij, een groep gelijkvormige, bijeenhorende zaken in het algemeen.
1720 (Oostindie 1989:49).- 1804 (Eensgezindheid 120). > /N’/pt/1-3/-.
- : Engelsche batterij, batterij* bestaande uit een grote, langwerpige, stenen kuip, verdeeld in een
aantal vakken waarin evenzovele ketels voor de bereiding van suiker uit suikerrietsap, met een vuur
onder 3 of 4 ketels tegelijk.
Zonder de toevoeging ‘Engelsch’ betreft het een dergelijke batterij* met een vuur onder iedere ketel
apart.
1762 (Oostindie 1989:465, dubbele Engelsche batterij, dus met twee rijen ketels naast elkaar). 1771
(Nepveu 133). > /N+N’/pt/2/-./
- : lage batterij, batterij* die ingezonken is, dus lager ligt dan het vloeroppervlak van de
suikerfabriek.
1828 (Kuhn 19). > /N+N’/pt/ 4/-.
(dons2013)
batterij’charger (de, -s), (uitspr. van charger E: tsjar’dzjer), acculader. Zie YP 1980: 16, in adv. Etym.: E charger (ook als syn. gebruikt) = lader.
(dons1989)
batterij’water (het), gedistilleerd water bestemd voor een accu.
(dons1989)
bauxiet’dorp (het, -en), dorp behorende bij een bauxietmijn. Door de grote maatschappijen werden
na 1920 de bauxietdorpen Moengo, Paranam en Onverwacht gebouwd (Enc.Sur. 290). - Opm.:
Moengo wordt ook wel bauxietstad(je) genoemd (bijv. in Bauxco Nieuws, maart 1963: 15).
(dons1989)
bavet’je (het, -s), slabbetje. - Etym.: Ook in Zeeland, ook BN. Vgl. F bavette - id.
(dons1989)
baviaan (-en), rode brulaap ( Alouatta seniculus straminea).
< Europees-Nederlands baviaan (de naam voor zekere bodembewonende apen (voornamelijk Papio soorten) in Afrika), maar waarschijnlijker afkomstig uit Westelijk Guyana of zelfs Oostelijk Guyana
(zie beneden).
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1855 (Focke 7). - 1903 (Van Coll 550).
Oudste vindplaats in Oostelijk Guyana 1678 (Van der Woude; Lichtveld & Voorhoeve 51); ook in
Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:11).
Zie ook: baboen* . > /X/d/4-5/O./W./.
(dons2013)
bay’boom (de, -bonnen), (uitspr. bee’boom), aangeplante boom met pluimen witte bloempjes, uit
West-lndië en Venezuela ( Pimenta racemosa , Goejavefamilie*). Uit het blad van de bayboom
destilleerde men (vroeger ook in Suriname) de bayolie, waaruit de bayrum wordt bereid (May 11). Etym.: Vgl. E bay, bay-tree = laurierboom ( Laurus nobilis, Advocaatfamilie*); de bladeren van de b.
worden als vervanging van die van de laurierboom voor de smaak toegevoegd aan vlees en vis. Vgl.
ook E bayberry = o.m. pimentboom ( Pimenta officinalis ), een nauwe verwant van de b. - Syn.:
bayrumboom*.
(dons1989)
bay’rumboom (de, -bomen), (uitspr. bee’-rumboom), syn. van bayboom*: z.a. Zie Ost. 111. - Etym.:
‘Bayrum’ is een toiletwater, ook medicinaal aangewend, dat wordt verkregen uit bayolie.
(dons1989)
bazuin’ (de), muziek van (of zoals van) een bazuinkoor*, bij bijzondere gelegenheden, sedert kort
ook indien mechanisch voortgebracht. Operator* Myste Claack draait passende muziek, tot Uw
genoegen. Bazuin en Christelijke muziek bij verjaringen* (DWT 7-3-1981, in adv.). - Etym.:
Vermoedelijk voortgekomen uit bazuinkoor*: z.a. AN b. = soort blaasinstrument, niet D Posaune (=
trombone). - Samenst. ook: grootbazuin*.
(dons1989)
bazuin’koor (het, -koren), bandje van variabele samenstelling met blaasinstrumenten in de hoofdrol,
dat huldigingen e.d. verzorgt. Het Creoolse* gemeenteleven ontwikkelde eigen karakteristieke
trekken: gebedsverenigingen* () voor geestelijk leven en sociale zorg, (), verjarihoso* met
bazuinkoor en morgenzegen*, enz. (Enc.Sur. 186). - Etym.: Aanvankelijk ging het om een zuivere
E.B.G.*-aangelegenheid en betrof het alleen godsdienstige muziek, later is het wereldlijke element
erbij gekomen en een steeds grotere rol gaan spelen. Er zijn twee verklaringen voor het woord
mogelijk: (a) Vert. van D Posaunenchor (een typisch Duits E.B.G.-woord), dat is een groep (Chor)
koperblazers, i.h.b. met trombones (Posaunen). (b) (mond. meded.) Huldigingen werden eertijds
alleen verzorgd door een zangkoor. De eerste instrumentale groep (in de dertiger jaren van deze
eeuw), met viool in de hoofdrol, noemde zich ‘bazuincorps’ (‘bazuin’ gaf bijbelse associaties), wat
door de burgers naar het voorbeeld van ‘zangkoor’ veranderd werd in ‘bazuinkoor’. Met de
verschuiving naar meer wereldlijke muziek, verschoof ook de samenstelling in de richting van de
koperblazers. - Zie ook: verrassing*.
(dons1989)
bazuinkoor, klein ensemble dat in het verband van de Evangelische Broedergemeente religieuze
muziek ten gehore bracht en nog brengt.
< Duits Posaunenchor. Het Surinaams-Nederlandse woord ontstond toen de Broedergemeente nog
door Duitstaligen gedomineerd werd.
1870-80 (J. IJzerman in Oso 6:56). →.
Opmerking: In de loop van de tijd is de samenstelling, in het bijzonder de verhouding zangerskoperblazers-andere instrumentalisten, aan veranderingen onderhevig geweest, waarbij de
exclusieve relatie met de Broedergemeente verloren ging en wereldlijke muziek de overhand kreeg.
Het is niet aan te geven tot wanneer het oorspronkelijke karakter stand heeft gehouden. >
/Dui./bc/4-?/-.
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(dons2013)
beam (de, -s), (uitspr. E: biem), lichtbundel uit koplamp van auto e.d. - Etym.: E.
(dons1989)
beamb’te (de, -s), (i.h.b.:) 1. politie-agent. Vele jaren geleden stelde een beambte van Politie (een
zekere Dorn) in een procesverbaal dat een aanrijding plaats gevonden had op de hoek van de
Zwartenhovenbrugstraat en de Zwartenhovenbrugstraat. Rechter Carbière wees de beambte erop dat
deze hoek niet bestond en ook niet kan bestaan (BN 120: 43; 1980). - 2. aanspreektitel voor politieagent, door burger en door agenten onder elkaar in formele situaties (vooral tegenover meerdere).
Beambte, stuur wagen 17 naarde Coppenamestraat, er staat een wagen daar gevaarlijk geparkeerd
(R. Parabirsing in A&P 1980b: 4). - Etym.: AN b. = lagere ambtenaar, functionaris.
(dons1989)
bea’ring (de, -s), (uitspr. E: bie’ring), kogellager. - Etym.: E.
(dons1989)
beau’ty-toolkit (de, -s), (uitspr. E: bjoe’tietoelkit), beauty-case. - Etym.: E beauty = schoonheid; zie
toolkit*.
(dons1989)
bebe, boomsoorten van het genus Pterocarpus.
< Sranantongo bebe (Van Coll 1903:643) of kort voor Sranantongo bebe-hoedoe (Focke 1855:9).
1790 (Stedman 410, bee bee, Engelse spelling). →. > /S/wp/3-6/-.
- : hooglandsche bebe, zekere boomsoorten, voornamelijk van het genus Pterocarpus.
Zie bebe* ; deze soorten groeien op hoogland * , in tegenstelling tot de laaglandse bebe* .
1835 (Teenstra 1:353). - Focke 1858c:22. → ( hooglandbebe). > /N’+S/wp/4-(-6)/-.
- : laaglandsche bebe, de boomsoort Pterocarpus officinalis, in Surinaams-Nederlands heden
genaamd watrabebe (< Sranantongo).
Groeit, in tegenstelling tot de soorten hooglandsche bebe* , in bossen die periodiek onder water
staan. Europees-Nederlands laagland betekent laag gelegen land in het algemeen.
1835 (Teenstra 1:353). - Focke 1858c:22. > /N’+S/wp/4/-.
(dons2013)
bebeboom, als bebe* .
< Sranantongo bebe-hoedoe (Focke 1855:9).
1771 (C. Dahlberg nr. 59; de verzamelde plant is echter een liaan (zie Lanjouw & Uittien 19351936:185) die blijkbaar in die boom zat).
1827 (Lammens 1999:139). > /S-N/wp/2-4/-.
(dons2013)
bebehout, hout van laaglandsche bebe* : zie aldaar
1835 (Teenstra 1:241). > /S-N/wp/4/-.
(dons2013)
Becou en Moesinga (meervoud), Becou en Moesinga negers, twee meestal samen genoemde
groepen van boschnegers* die zich verenigden tot de stam der Matoeari * .
1773 (toen Boucou en Moesinga, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 156). - 1859 (ibid.). →
1917 (ibid.).
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(dons2013)
bed (het, -den), (ook:) op een plantage* (A.1) de kleinste eenheid, rechthoekig en van vaste
afmetingen, deel van een tuin* (veld* of stuk*), aan de lange zijden begrensd door een kleine trens*.
Verder is de plantage* ingedeeld in stukken*; elk stuk is 10-15 akker* groot, en is tevens ten
opzichte van de loozing een eenheid. Deze stukken zijn verdeeld in bedden, ter lengte van 5 ä 8
ketting* (100 à 160 M) en ter breedte van ± 30 voet () (Enc.NWI 569). - Etym.: Ook in Ned., o.m. in
de tuinbouw, een afgeperkt stuk grond met één gewas; het hoeft geen standaardafmeting te hebben
(WNT 1898). Oudste vindpl. Blom 1786.
(dons1989)
bed (-den), rechthoekige kleinste eenheid, als deel van een stuk * , op een plantage; met een vaste
afmeting, beplant met één gewas.
< Europees-Nederlands bed , onder meer in de tuinbouw een afgeperkt stuk grond met één gewas,
echter niet van een vaste afmeting.
1735 (Bijlsma 1923:56). - 1854 (Kappler 1983:27). →.
Zie ook: rietbed * . > /N’/pt/2-6/-.
(dons2013)
bede’ling (de), overheidsdienst die vaste hoeveelheden van bepaalde levensmiddelen gratis ter
beschikking stelt van als zodanig geregistreerde armen. Van de bedeling profiteren bijna uitsluitend
politieke volgelingen, het prospectieve stemvee dat ten dele ook (onnodig en onproductief) werk
vindt in de Overheidsdienst of bij semi-overheidsinstellingen, of los rondloopt als ‘politieke
propagandisten*’, zonder te weten wat zij doen (Helman 1978: 81). - Etym.: In Ned. is het
verschijnsel (eertijds opgezet vanuit kerkgenootschappen) en daarmee het woord verdwenen.
(dons1989)
bedelven (bedolven), weinig aangetroffen als Algemeen Nederlands woord voor ‘door delven
bewerken, ontginnen’ (als in WNT, 1660), in Suriname in het bijzonder 1. watergangen graven en
dijken opwerpen als eerste fase bij de aanleg van een nieuwe plantage * ; 2. een watergang
uitbaggeren.
1. 1701 (Inventaris West-Indische Compagnie 1137). 1884 (Elout van Soeterwoude 38).
Zie ook: bedelving * , polder * . > /N’/pt/1-5/-.
2. 1867 (Oostindie 1989:38).
Zie ook: uitmodderen* , ophalen * . > /N’/pt/4/-.
(dons2013)
bedel’ving (de, -en), 1. graafwerk. Het vervallen gebouw werd afgebroken, de bedelving voor de
fundering [van een nieuw] werd ter hand genomen in december 1761 en februari 1762 (Fontaine
1979: 15). - 2. (veroud.) de aanleg van watergangen t.b.v. de waterbeheersing van een plantage*
(A.1). De vruchtbaarste landen zijn hooge kleigronden (dat is hoog boven het waterpeil), en door dus
goede waterloozingen dan te stellen, kan men, door bedelving en bepoldering, uit zwampen* goed
land maken (Teenstra 1835 I: 174). - 3. (veroud.) het geheel van watergangen op een plantage*
(A.1). Hij liet daarom de bedelving niet op de gewone diepte maken, doch wachtte af, dat de groei
van het riet* zou uitwijzen wat nodig was (Barteling 22). - Etym.: In AN betekende ‘bedelven’ eertijds
o.m. ‘door delven, door graven bewerken; ontginnen, t.w. van land’ (WNT); in Zeeland bet. het nog
heden o.m. ‘van sloten voorzien’.
(dons1989)
bedelving (de), het stelsel van watergangen van een plantage * .
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< Europees-Nederlands bedelving , het bedelven.
1740 (Anonymus 46). - 1855-1863 (Bartelink 1916:22). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 569). > /N’/pt/2-5/-.
(dons2013)
bedien’de (de, -s), dienstmeisje, hulp in de huishouding. Ze heeft op verschillende plaatsen gewerkt
bij verschillende Joodse families, als kokkin ook voor kortere tijd bij een van de gouverneurs en als
bediende langer dan twintig jaar bij een familie, die haar nog lang maandelijks een kleine financiële
steun bleef geven na de beëindiging van haar dienstverband (WS 15-1-1983). - Etym.: In AN in deze
bet. veroud. - Syn.: dienst*, meid*.
(dons1989)
bediendenhuis: zie dienaarshuis* .
(dons2013)
been (het, benen), (ook, niet alg.:) graat. Wat is er met Leonietje? - Ze geeft een krobia*-been* in d’r
nek, me zus (Helman 1954a: 10). - Zie ook: ontbenen*.
— : derde been (het, benen), (gemeenz.) penis. - Etym.: Vgl. tussenbeen* (syn.) en middenvoet*. Syn. ook toli* (zie voor andere syn. aldaar).
(dons1989)
beer (de, beren), (veroud.) syn. van tamanwa*: z.a. - Etym.: Alleen bij Warren (vert.) 1669: 10. Vgl.
AN mierenbeer = id.
(dons1989)
beest’achtig bn., bw., erg, verschrikkelijk, schandalig. Jullie beestachtige bendelingen*! Jullie denken
dat is zo makkelijk gaat van zelf no*?! (Cairo 1976: 116). Dan kon hij de stank niet ruiken, die eruit
kwam, want stinken dat die lijken deden, beestachtig (Hijlaard 78). - Etym.: AN b. = dierlijk;
verregaand onhebbelijk. Vgl. E beastly = verschrikkelijk, weerzinwekkend e.d.
— : het beestachtig maken (maakte, heeft gemaakt), het (te) bont maken, zich schandelijk
gedragen. De verhuurders maken het beestachtig, want zo’n krot wordt voor f* 20,- verhuurd
(Doelwijt 1971: 39).
(dons1989)
beest’achtigheid (de, -heden), iets verschrikkelijks, een schandaal. Beestachtigheid toch*, mompelt
ze luid en verontwaardigd bij het zien van de zwarte en groenachtige spikkels die zich op de
binnenkant van de ijskast hebben afgezet (Vianen 1971: 66). - Etym.: AN b. = dierlijkheid, laagheid;
uitspatting. Zie ook beestachtig*.
(dons1989)
bees’tenmolen (de, -s), (hist.) molen gedreven door trekdieren (ossen, muilezels of paarden). Bij de
meeste beestenmolens [hier suikermolens] hebben de trekcirkels een diameter van 50 rijnlandsche
voeten () (Teenstra 1835 I: 214; oudste vindpl. ). - Syn.: beestenwerk* . Zie ook: waterwerk*.
(dons1989)
beestenmolen, molen aangedreven door trekdieren (ossen, muilezels of paarden).
Beest betekent hier ‘dier’ (niet ‘rund’, zoals bij Nederlandse boeren).
1720 (Bijlsma 1922:327, beestenhuis). 1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:95). - 1835
(Teenstra 1:214).
Opmerking: In Nederland was wel bekend de paardenmolen of rosmolen.
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Zie ook: beestenwerk * , paardenwerk * , waterwerk* , en de onderdelen stoel * , zwieping* , koning* ,
brug* (1) en roller * . > /N-N/pt/1-4/-.
(dons2013)
beestenpen, stal voor vee.
Zie beest onder beestenmolen * , zie pen* .
1787 (Blom hoofdstuk 5). > /N-E/pt/3/-.
(dons2013)
bees’tenwerk (het, -en), (hist.) syn. van beestenmolen*: z.a. () echter zijn er hier en daar nog enkele
beestenwerken aanwezig, vooral in de boven-gedeelten van rivieren en kreken*, alwaar men,
doordien de molens, door te weinig verschil in eb en vloed, door het water niet in beweging kunnen
worden gebragt, zulks door ossen of muilezels doet () (Teenstra 1835 I: 214). - Etym.: AN ‘werk’ kan
ook bet. ‘mechanisme, bewegend toestel’. Oudste vindpl. plak. van 1721 (S&dS 341). - Zie ook:
waterwerk*.
(dons1989)
beestenwerk (het, -en), als beestenmolen * .
Europees-Nederlands werk betekent hier ‘bewegend toestel’.
1720 (Bijlsma 1922:327) - 1835 (Teenstra 1:214).
Opmerking: Ook in het voormalige Nederlands Oost-Indië 1865 (WNT, aanvang p. 223). > /NN/pt/1-4/-.
(dons2013)
beetje: een beetje bw. uitdr., (als verzwakkende toevoeging aan een ww. ook:) even(tjes). Waarom
stopt U niet een beetje en doet ons het genoegen met ons het middagmaal te gebruiken (Helman
1954a: 23). Het is de bedoeling dat wij gewoon een beetje gezellig bij elkaar zitten (Dobru 1969:
44). Hij zingt een spaans liefdeslied voor haar, omhelst haar een beetje en ze is weer gewonnen ()
(Dobru 1968a: 44). - Etym.: Deze constructie geeft hetzelfde weer als in een S zin de verdubbeling
van het ww. met een defirmatieve bedoeling, of het gebruik van ‘pikinso’. Zie Donicie (73). Vgl. ook
SN wacht een beetje = S wakti pikin so = AN heb even geduld.
(dons1989)
bef bn., bw., niet goed (vaag woord, gebr. voor alles wat een scholier (1981) niet bevalt; i.h.b.: niet
vlot, stijf). Een beffe broek = belachelijke broek, een broek waarmee je je niet kunt vertonen, niet
‘in’. - Syn.: dale*, nep*.
(dons1989)
begin: in den beginne, in het begin. Ze moest als kind elke zondag naar de kerk. In den beginne
ging ze trouw maar later ging ze ervan vervelen* en maakte ze liever een ommetje (R. Oosterling en
BN 120: 55; 1980). - Etym.: In SN ook in spreektaal, in AN veroud.
(dons1989)
bek’ken (het, -s), teil, i.h.b. van metaal, vooral om (a) in te wassen ( wasbekken) of (b) iets in te
vervoeren ( boodschappenbekken ) . a: () en dan, na enkele minuten hoor je bekkens slaan, de
waterleidingkraan stromen, een tep-tep* klepperen, water over een lichaam storten () (Dobru 1968a:
26). b: Sita vangt ook een manja*. Die doet zij in een bekken (A. de Vries 1957 (&): 43). - Etym.: In
AN voor sommige kleine typen teil en in die bet. veroud. S beki. - Zie ook: teil*.
(dons1989)
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bek’ker (de, -s), (volkst.) back, achterspeler bij voetbal. - Etym.: Van het ww. ‘backen’ (‘bekken’),
achter spelen. Iemand die moet ‘bekken’ is een bekker .
(dons1989)
bekomst’: zijn bekomst eten (at, heeft gegeten), eten tot verzadiging. Dat gaat zo niet langer, dacht
hij, voor weinig loon, en niet eens je bekomst eten, dat gaat niet...! (Van Cappelle 273). - Etym.: In
AN veroud.
— : zijn bekomst hebben (had, heeft gehad), verzadigd zijn. Wil je nog rijst, Richenel*?- Nee,
mevrouw, ik heb mijn bekomst. - Etym.: M.b.t. eten klinkt het in modern AN ouderwets of niet meer
beschaafd, i.t.t. in het SN. De uitdr. komt in het AN evenals in het SN nog wel voor m.b.t. andere
zaken, in de bet. van ‘er genoeg van hebben’ of ‘er méér dan genoeg van hebben’. Bijv.: U heeft
leugens tegen me staan verkopen, en ik heb mijn bekomst van die praatjes (Helman 1954a: 44). Zie ook: mijn buik* is vol.
(dons1989)
bel (de,-len), luiklok. - Etym.: Het is de oorspr. bet. en was vroeger in N alg. gebr. In N van thans in
het Zeeuws alg. (Ghijsen), elders weinig gebr. Vgl. E bell = o.m. id. - Samenst.: kerkbel*. Zie ook:
schel*.
(dons1989)
belang’: een belang gaan doen (ging doen, is gaan doen), iets in orde maken. Ik was een belang
gaan doen (Cairo 1980b: 39).
— : ons belang (de), klein groente- en fruitwinkeltje, waar eventueel ook vis verkocht wordt. Het
echtpaar () scharrelde wat in groente en vruchten om het hoofd boven water te kunnen houden. Zo
begonnen ze tenslotte een ‘ons belang’ voor hun huisje, waar ze na korte tijd zowaar sukses mee
hadden (Bradley 1975: 32).
(dons1989)
belas’tingsticker (de, -s), 1. sticker die als bewijs voor de betaling van een kalenderjaar
autobelasting verkregen wordt en die geplakt moet worden in een hoek van het nummerbord
(penning*) aan de voorzijde van de auto. Om te voorkomen dat b.v. garagehouders ’t onderste uit de
kan vragen mag elke klant maar één auto inruilen. De zaak geeft ook de belastingsticker voor 1982
cadeau. Aantrekkelijk aanbod (WS 19-6-1982). - 2. nummerplaat van auto met stikker als 1.
(dons1989)
beljak’ (de), (veroud.) koliek. Een wyl gezeten, komt een stoet van zieke slaaven:/ Deeze is behebt
met koorts, en die met Venusgaaven;/ De een klaagt van beljak, de ander heeft de koek* (P.F. Roos
1804, cit. volgens Lichtveld & V.; oudste vindpl.). - Etym.: Vgl. E bellyache = lett. ‘buikpijn’; dat is
wat een kolieklijder heeft. In Enc.NWI (100) belliac. Lichtveld & V. geven in een cit. uit een Ned. boek
van 1767 over Amerika ‘Beillac’ .
(dons1989)
beljak, droge koliek, ofwel buikpijn zonder diarree.
< Engels ( dry) belly-ache, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 100.
1705 (Merian 38). - 1828 (Bosch, 125, 2). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 100).
> /E/z/1-5/-.
(dons2013)
belt (de, -en), 1. broekriem. Het was inderdaad een zware slag die onze Stichting werd toegebracht,
nota bene onder de belt en niet in een ‘fight’ (Meded. Stichting Sur. Museum 37: 30; 1982). - 2.
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gordel. Op de plaats van bestemming aangekomen, dronken wij ieder een soft* en trok mijn vader
zijn patronen-belt aan en nam zijn geweer (Doelwijt 1971: 88). -3. drijfriem. Die belt was half van
die poelie geschoven, zie je. Hij is te lang geworden (B. Ooft 1969: 88). - Etym.: E. - Samenst. van 3:
fanbelt*. Zie i.v.m. 1 ook: riem*, damesriem*; zie ook seatbelt*.
(dons1989)
bemas’kerd bal (het, -s), gemaskerd bal. - Etym.: In veroud. AN: bemaskeren - met een masker
bedekken.
(dons1989)
bemoei’en onoverg. (bemoeide, heeft bemoeid), zich bemoeien met andermans zaken. Kijkt U, ik wil
niet bemoeien, het is een interne aangelegenheid... (Rappa 1981: 36).
— : bemoeien met, zich bemoeien met. Hij vraagt of hij weg moet gaan. Misschien willen wij liever
niet met hem bemoeien (Doelwijt 1969: 30).
(dons1989)
Ben Ca’sey-hemd (het, -en), (uitspr. benkee’-siehemd), shirt voor heren, met een klein opstaand
kraagje en een rij knoopjes van voren, opzij van het midden. - Etym.: Genoemd naar de drager Ben
Casey, een dokter in een populaire Amerikaanse televisieserie.
(dons1989)
ben’deling (de, -en), (weinig gebr.), kwajongen. Jullie beestachtige* bendelingen! Jullie denken dat is
zo makkelijk gaat alles van zelf no*?! (Cairo 1976: 116).
(dons1989)
bene’den bw., (i.h.b.:) op een stroomafwaarts gelegen plaats. De dorpen beneden hadden nog veel
meer last van het hoge water. - Zie ook: de samenst. en boven* (1) met samenst.
— : naar beneden bw. uitdr., (ook:) stroomafwaarts. Over en weer maakte men elkaar het leven
onaangenaam, totdat () Alamoe hem en zijnen aanhang verbood om hout naar beneden te voeren en
zich in gemeenschap te stellen met de stad (Bakhuis 302). - Etym.: Oudste vindpl. plak van 1684
( nae beneden; S&dS 136). - Zie ook: benedenwaarts*, boven* (1) en samenst.
(dons1989)
bene’denlands bn., behorende tot het deel van Suriname benedenstrooms, d.i. noordelijk, van de
laatste stroomversnellingen, SN ‘beneden de vallen*’. - Zie ook: bovenlands*.
— : Benedenlandse India’nen, Indianen die in benedenlandse* gebieden wonen, d.z. thans
Karaïben* en Arowakken*. Hij [Petrus Donders] is bovendien de eerste priester die intensief contacten
met de Benedenlandse Indianen zocht (Enc.Sur. 1158). - Etym.: Oudste vindpl. plak. van 1717 (S&dS
313). - Zie ook: Bovenlandse* Indianen.
— : benedenlandse kaaiman (de, -s), bril-kaaiman, een soort met aan de kop een benige richel die
de twee oogkassen verbindt ( Caiman crocodilus) . - Etym.: Komt voor in het kustgebied. - Zie ook:
bovenlandse* kaaiman.
(dons1989)
benedenlandsch, (bn.) bij het gebied stroomafwaarts van de noordelijkste, dat is laagst gelegen
stroomversnellingen in de grote rivieren.
Hoewel staand tegenover bovenlandsch* , werd en wordt het begrip niet gedefinieerd en afgebakend
op grond van de relatieve hoogteligging.
1717 (Schiltkamp & De Smidt 313).- 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 101). →. >
/N’/m/1-6/-.
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(dons2013)
benedenlandsche Indianen (alleen meervoud), benedenlandsch * wonende indianen.
1717 (Schiltkamp & De Smidt 313). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 101) →.
Zie ook: bovenlandsche Indianen* . > /N’+N/ic/1-6/-.
(dons2013)
bene’denwaarts bn., bw., stroomafwaarts. Ik ben winkelier op Kriekiemoffo, meneer, even
benedenwaarts van Boesikondré..., begon hij (Butner 1960: 28). - Etym.: Zie beneden*. Oudste
vindpl. plak van 1714 (S&dS 303). - Zie ook: naar beneden*, boven* (1) en samenst.
(dons1989)
benedenwaarts (bn., bw.), stroomafwaarts.
< Europees-Nederlands benedenwaarts dat is ‘(in) de richting naar beneden (hebbend)’.
1714 (Schiltkamp & De Smidt 303). - 1839-1851 (Van der Aa 1993:52). →. > /N’/m/1-6/-.
(dons2013)
benodigdheden (alleen mv.), (ook:) 1. bepaalde noodzakelijke, verplichte rituele handelingen in het
verband van de wintigodsdienst*. Een kwaaie geest in me! Vraag Max: we [geëmigreerde Surinamers]
waren al gaan sparen om benodigdheden te gaan doen daar in Sranan [Suriname] (Cairo 1979b: 22).
- 2. attributen benodigd bij 1. Tot de benodigdheden behoorden een stuk van een staart van een
levende tijger*, twee ogen van een gonini* en meer van dergelijke moeilijk vindbare zaken (Bradley
1975: 4). - Etym.: S fanowdoe bet. als bn. lett. ‘van node’ en verder als zn. hetzelfde als bet. 1. S
fanowdoe-sani = bet. 2 (sani = dingen).
(dons1989)
ben’ta (de, -’s), 1. tokkelinstrument bestaande uit een met snaren bespannen kalebas* (3), in gebr.
bij Creolen* (3). Soms wordt bovendien nog de ingi-pokoe [S, Indiaanse trom], muziek op koperen
blaasinstrumenten, en bij minder religieuze gelegenheden ook een tokkel-instrument, de benta, aan
het orkestje toegevoegd (Helman 1977: 364). - 2. muziekinstrument bestaande uit vier platte, lange
stukken hout op een houten klankbodem bevestigd en op een bepaalde toon afgestemd door het
onderschuiven van blokjes hout; bij Bosnegers*. Zie Enc.Sur. 91. - 3. (hist.) muziekinstrument
bestaande uit een boog waarvan de snaar meer of minder aangetrokken werd met de tanden en
aangeslagen met een stokje; bij Bosnegers*. Zie Stedman 1796: 377.
(dons1989)
benta (de), muziekinstrument bestaande uit een boog met een snaar die meer of minder met de
tanden aangetrokken wordt en met een stokje aangeslagen; in gebruik bij negerslaven.
< Sranantongo benta (Focke 1855:10), Afrikaans (Nuñez 1980:69)
1796 (Stedman 377).
Opmerking: Later en tot op heden de naam voor enige andere muziekinstrumenten. > /S/sc/3/-.
(dons2013)
ben’tegaren: zie bintegaar*.
(dons1989)
bepoldering, bedijking, in dit geval zowel het stelsel van dijken ( dammen* , polders * ) en
watergangen van een bestaande plantage * , als de aanleg daarvan voor een nieuwe.
< Europees-Nederlands bepoldering, dat is ‘inpoldering’.
1770 (Hartsinck 575). - 1835 (Teenstra 1:172).
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Zie ook: in polder leggen * . > /N’/pt/2-4/-.
(dons2013)
béranger’, bérangère (de, -s), (uitspr. F: beeranzjee’, beeranzjè’re), (veroud.) aubergine. Berangère,
ook boulanger* en aubergine genoemd, heeft groote blauwzwarte, glimmende, peervormige
vruchten (Stahel 1944: 37). - Etym.: Vgl. de F volksnaam ‘béringène’ (Larousse 1956: 428); Sp.
‘berenjena’; op de Benedenwindse Eilanden ‘barrehein’ of ‘berrehein’. Zie verder bij boulanger*, het
thans gebr. syn. - Syn. ook banta*, bhata*.
(dons1989)
berangine (de), aubergine ( Solanum melongena) en zijn vrucht.
< Frans beringène (Larousse 1956:428).
1835 (Teenstra 2:279).
Opmerking: Later in Surinaams-Nederlands genoemd berangère, thans boulanger
Zie ook: antroea* . > /Fr./cp/4/-.
(dons2013)
be’re (de, -(s)), bloedverwantschapsgroep (‘clan’) bij Bosnegers*, Paranen* en andere Creolen* (3),
alleen de levende leden omvattende. In theorie is de bere ondeelbaar omdat zij bij elkaar wordt
gehouden door de stichters waarmee allen met een beetje van hun bloed verwant zijn (Wooding 77).
- Etym.: S, kan (i.h.b. bij een matrilineaire clan) verband houden met S bere (van E belly) = buik.
Echter, volgens Wooding (71) komt het van ‘gbe’, de naam voor een bepaalde verwantschapsgroep in
Dahomey (Afr.). - Zie ook: lo* (I).
(dons1989)
beren (beerde, heeft gebeerd), (grof woord) geslachtsgemeenschap hebben. - Etym.: In AN veroud.
Vgl. E to bear - o.m. drukken; to bear down = overweldigen. - Syn.: baksen* (2); zie aldaar voor
andere syn.
— : het beren voor, het moeilijk maken voor, dwars zitten, te pakken nemen. Je zag hem [de
examinator] dwingen, moeilijke vragen opzoeken! Hij ging ’t voor Roy ‘beren’! (Cairo 1977: 180). Ze
wil wraak nemen, omdat ik het voor haar gebeerd heb dat ze met de halve gare loopt (Rappa 1980:
62). - Etym.: Zie beren*. Het woord kan ook allerlei meer speciale betekenissen hebben, bijv. ‘een
hoge rekening presenteren’ en ‘verklikken’.
(dons1989)
berg’gronfolo: zie gronfolo*.
(dons1989)
berg’manbarklak: zie manbarklak*.
(dons1989)
berg’maripa: zie maripa*.
(dons1989)
berg’moustache (de, -), (uitspr. -moestasj), de minst algemene soort moustache* (soort dikbekje),
een vinkachtige zangvogel ( Sporophila nigricollis) . - Etym.: S bergimoestas. Zie moustache*.
(dons1989)
berg’savanne (de, -s, -n), open savanne* (1) hoog in de bergen. Een echte bergsavanne vindt men
alleen in het hart van Suriname op de Tafelberg, die bedekt wordt door het oostelijke restant van een
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vroeger zeer uitgebreide en zeer oude zandafzetting, waaruit de Roraimazandsteen is ontstaan
(Enc.Sur. 629).
(dons1989)
berg’savannebos (het, -sen), (vooral wet. term) een soort laag savannebos* op heuvels in de
bergen. Het bergsavannebos komt voor op de bauxietheuvels, waar er een gesloten kap van ferriet
of ferrobauxiet ontwikkeld is en verder op de bergen in het binnenland, waar slechts een zeer dunne
verweringslaag het moedergesteente bedekt (L&Mo 21). - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
berg’twatwa (de, -’s), vinkachtige zangvogel waarvan het mannetje blauw en het wijfje bruin is
( Cyanocompsa cyanoides) . - Etym.: S bergitwatwa, zo ook in OJ.
(dons1989)
berm (de, -en), 1. middenberm. - 2. lage ophoging waarop een huis gebouwd is. We komen er
dagelijks langs, kennen dat houten bruggetje, drie huizen verder, schoppen tegen de berm van rood
zand en groen gras, plukken een takje stanvaste*, of rijden met onze fiets achteloos over
kottomissies* en pingpings* (C. Ooft 88). - Etym.: AN b. = ongeplaveide, verhoogde strook grond
langs een weg, in SN genoemd trottoir*. In veroud. AN verhoging van grond i.h.a., dus ook SN bet.
2.
(dons1989)
berm’ster (de, -ren), onbekende plant. Ik [kind] had een tent* van karton gebouwd, reeg kransjes
van bermsterren, installeerde er mijn vrienden (Roemer 1982: 190; enige vindpl.).
(dons1989)
beroep’: hoger beroep (het), beroep bij het Hof* van Justitie, dus tevens cassatie. De kantonrechter*
had de lijnbus chauffeur veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf plus een geldboete
en intrekking van het rijbewijs voor de duur van één jaar. Vandaar dat hij in hoger beroep was
gegaan en zijn zaak in tweede instantie voor het Hof diende (WS 6-3-1982).
(dons1989)
berus’ten: zich berusten in (berustte zich in, heeft zich berust in), berusten in, zich neerleggen bij.
Deze omstandigheden frustreren haar dagelijks meer en meer, maar ze probeert zich erin te
berusten (Van Mulier 1972: 53).
(dons1989)
beschel’pen (beschelpte, heeft beschelpt), 1. met schelpen plaveien. Enkele wagen het zelfs op dit
late uur over het grote gietijzeren hek () te klauteren om hard over het beschelpte middenpad () naar
het hek aan de Gravenstraat te snellen (Ferrier 1969: 65). - 2. met schelpen ophogen. Een stuk [van
de tuin], direkt achter het huis, is net als de oprijlaan, beschelpt. Mijn moeder heeft er zenia’s en
calleopsels* gezaaid (Ferrier 1968: 168).
(dons1989)
beschuit’ (de, -en), cracker. Ik schenk hem een hoeveelheid beschuiten om den ouden baas, die de
twee vroegere expedities zoo goed heeft geholpen, eenigszins tevreden te stellen (Stahel 1927: 28).
S&S 249: zoute beschuitjes = zoute crackers. - Etym.: AN beschuit = SN bollenbeschuit*. - Syn.:
soda* (2), sodabeschuit*. Zie ook: broodbeschuit*, eierbeschuit*, polakbeschuit*.
(dons1989)
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beschuit’gras (het), soort gras, veel gebruikt voor gazons ( Axonopus compressus, Grassenfamilie*).
Beschuitgras wordt ook veel gebruikt voor de aanleg van sportvelden en gazons; men vermeerdert
het () door middel van uitlopers (Ost. 234). - Etym.: S boeskoetoegrasi (boeskoetoe = beschuit; grasi
= gras).
(dons1989)
beslaan: een knoop beslaan (besloeg, heeft beslagen), een pikpakknoop van een doeken overtrekje
voorzien en in elkaar zetten. - Etym.: AN b. = o.m. iets bekleden, met iets bedekken, i.h.a. echter
vooral met metaal.
— : beslagen knoop (de, knopen), pikpakknoop.
(dons1989)
beslag’ (het, -en), (ook:) 1. aanslag. Haar amandelen en keel waren gezwollen en overdekt met een
grijs-wit beslag (WS 20-11-1982). - 2. de gezamenlijke planken of bouwplaten van een wand. Etym.: In bet. 1 in AN veroud. WNT (1903) i.v.m. bet. 2: ‘In West-Vlaanderen ook als naam voor
berglatten of -planken op eene deur of venster’ (cit. 1898). - Samenst. van 2 ook: binnenbeslag*.
(dons1989)
beslag, binnenbetimmering van een buitenmuur.
In WNT alleen een min of meer overeenkomstige betekenis uit West-Vlaanderen van 1898:
“beleglatten of -planken op eene deur of een venster”.
1762 (De Beet & Price 1982:155). →. > /N’/bc/2-6/-.
(dons2013)
beslag’plank (de, -en), plank van een beslag* (2). Het geraamte [van de markt in aanbouw] is weer
opgezet. De dakbedekking is al op zijn plaats. De vloer is gestort en men wacht nu alleen maar op
de aanvoer van beslagplanken en gaas om het geheel af te ronden (DWT maart 1981). - Etym.:
Oudste vindpl. publ. van 1781 (S&dS 1014).
(dons1989)
beslagplank, plank bestemd voor of deel uitmakend van (een) beslag* .
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 42). →. > /N’N/bc/2-6/-.
(dons2013)
beslag’ruimte (de, -s), loze ruimte binnen een dubbele wand van planken of bouwplaat. Heer Spin
verschool zich in een beslagruimte, en de Dood trad zijn woning binnen, waar hij zijn gansche gezin
neêrvelde (Van Cappelle 296). - Etym.: Zie beslag* (2).
(dons1989)
besmet’ bn., (i.h.b., veroud.:) besmet met lepra, lijdende aan lepra. Hare ouders zouden niets liever
wenschen dan dat gij hun schoonzoon werdt. Maar kapitein, dat kan en dat zal niet... God verhindert
het... Zij is... besmet! (Van Schaick 1866: 221). - Etym.: Het is in zekere zin een eufemisme; zie ook:
de ziekte*. - Zie ook: boasie*, kokobe*.
(dons1989)
besmet, in het bijzonder besmet met, lijdende aan lepra.
< Europees-Nederlands besmet, dat is ‘aangestoken door enige ziekte’. In Surinaams-Nederlands zo
verwoord, als spreker schroomt de ziekte bij de naam ( boasie * , lepra) te noemen.
1866 (Van Schaick 215, 221, 222).
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Zie ook: de ziekte* . > /N’/z/4/-.
(dons2013)
besmet’telijke ziekte (de, -s), (volkst.) erfelijke ziekte, d.i. een ziekte die men bij de geboorte al als
geërfde eigenschap, althans in aanleg, van of via een der ouders kan meekrijgen. - Zie ook:
erfelijke* ziekte.
(dons1989)
besmetteling, lepralijder.
Zie besmet* .
1832 (Klinkers in Oso 22:53). > /N’/z/4/-.
(dons2013)
bes’tekamer (de, -s), (verouderend) W.C. Er [op de nieuwe markt in aanbouw te Paramaribo] komen
bestekamers voor de marktverkopers (DWT 1966). - Etym.: Het is een eufemisme dat in het AN
veroud. is.
(dons1989)
bestuurs’opzichter (de, -s), districtsambtenaar (zie district*, 1) met een toezichthoudende taak. In
leven bestuursopzichter, oud voetballer van Robin Hood, een Nationaal speler van de S.V.B. (WS 188-1984, in adv.).
(dons1989)
beta’lende school (de, scholen), school waarvoor schoolgeld betaald moet worden. Burgerschool
betekende dat het een ‘betalende’ school was; het onderwijs was dus niet kosteloos (Polanen 28).
(dons1989)
betjoek’ bn., (verouderend) slim, geslepen en onbetrouwbaar. Daar moet je Ma voor hebben. Antiek
te komen kopen en denken dat ze niet weet wat antiek is. ‘Ze zijn betjoek, je moet voorzichtig met
ze zijn, anders pakken ze je’ (Hijlaard 28). - Etym.: WNT (1903): betoecht, betjoecht = slim,
geslepen.
(dons1989)
beursrot, gewone opossum, een buidelrat ( Didelphys marsupialis ).
< Europees-Nederlands beurs, ‘buidel’ in het algemeen, + Europees-Nederlands rot ‘rat’.
1705 (Merian 66).
Zie ook: awari * , boschrat* , jawari * , zakrot* . > /N’-N/d/1/-.
(dons2013)
bevol’kingslandbouw (de), landbouw bedreven door zelfstandige kleine boeren, ter onderscheiding
van plantagelandbouw en landbouw bedreven door een grote onderneming. De ontwikkeling van de
bevolkingslandbouw in dit district* [Nickerie] begon eerst omstreeks 1910, toen een begin gemaakt
werd met de aanleg van de eerste vier rijstpolders* (Gids 91).
(dons1989)
bevol’kingspolder (de, -s), polder voor bevolkingslandbouw*. Bevolkingspolders komen vooral in
Nickerie voor, waar ze doorHindostaanse* boeren zijn aangelegd. In deze polders heeft men
getracht met een zo gering mogelijk aantal kilometers een zo groot mogelijk areaal te ontsluiten
(Enc.Sur. 436).
(dons1989)
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bevol’kingsvisserij (de), visserij bedreven door zelfstandige vissers, ter onderscheiding van visserij
bedreven door een onderneming. De bewindsman zei bij de installatie van de Raad van Bestuur dat
zijn departement speciale aandacht geeft aan bevolkingsvisserij. STIVI [Stichting Visserijbevordering]
heeft daarbij een belangrijke functie als instituut dat mede het visserijbeleid zal bepalen (WS 27-81983). - Etym.: Vermoedelijk gevormd naar analogie van bevolkingslandbouw*.
(dons1989)
bevre’digden (alleen mv.), (hist., i.h.b.:) syn. van bevredigde* Bosnegers: z.a. () en ook geensints te
gedoogen dat eenigen der voormelde bevreedigden, zonder behoorlijken pas voorzien, op de
voormelde plantagiën* komt tij-stoppen* () (not. van 1809, oudste vindpl.; S&dS 1283).
(dons1989)
bevredigden (meervoud), bevredigde (dat wil zeggen gepacificeerde) boschnegers* .
< Europees-Nederlands bevredigden , voor gepacificeerde opstandigen in het algemeen
1809 (Schiltkamp & De Smidt 1283). - 1811 (Schiltkamp & De Smidt 1293). > /N’/o/3/-.
(dons2013)
bevre’digen: bevre’digde Bosnegers (alleen mv.), (hist.) Bosnegers* (1) waarmee de koloniale
overheid een vredesverdrag gesloten had. De Bevredigde Boschnegers zijn genoegzaam alle van eene
sterke, stoute gestalte, glimmend zwart van kleur, met eene fiere houding, en veel minder ziekelijk,
dan de bakkeljauw* etende Plantaadjenegers (Teenstra 1835 II: 165). - Etym.: ‘Bevredigen’ in de bet.
van ‘tot vrede brengen’, ‘pacificeren’ is ook in het AN veroud. De uitdr. komt voor vanaf 1760 toen
met de Djoeka’s* (A.1) (Aukaners*), als eersten, vrede gesloten werd.
(dons1989)
bewaar’plaats (de), (ook, veroud.:) het onderkomen van krankzinnigen te Paramaribo van 1866 tot
1895. Door den gouv. Lohman was een poging gedaan om het leven der krankzinnigen dragelijker te
maken, maar zijn voorstellen om in den toestand van de bewaarplaats verbetering te brengen,
werden door de Kol. Staten niet goedgekeurd (Enc.NWI 762). - Zie ook: Kolera*,Wolffenbuttel*.
(dons1989)
bewaarplaats, in Paramaribo het onderkomen voor krankzinnigen.
< Europees-Nederlands bewaarplaats , een gezamelijk onderkomen voor zekere behoeftigen in het
algemeen
1866-1895 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 762). > /N’/bc/4-5/-.
(dons2013)
bewas’sen (bewaste, heeft bewassen), 1. ritueel wassen, i.h.a. met een kruidenaftreksel; het
geschiedt door een bonoeman*. Het was algemeen bekend, dat ook de meester soms naar plantage*
ging om zich te laten bewassen. - 2. afleggen (een dode), bij uitbr. tijdelijk conserveren (balsemen*),
opbaren en kisten. Lijkbewassers* werken niet alleen. () Het is niet ongewoon, dat er zeven of acht
een lijk bewassen (Buschkens 271). - Zie i.v.m. 1 ook: baden* (3), wassen* (2), wassie*; i.v.m. 2 ook:
ontwaaien*, uitwaaien*, oranjewerk*.
(dons1989)
bewer’ken (bewerkte, heeft bewerkt), magisch beïnvloeden, betoveren (w.o. hypnotiseren e.d.).
Obia’s* worden in Suriname ook dikwijls gebruikt om in strafzaken vrijspraak te krijgen; men plaatst
ze in den nacht op den stoep van het kantongerecht* of het Hof* van Justitie, met het doel den
rechter te ‘bewerken’ (Enc.NWI 515). - Zie ook: werken*.
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(dons1989)
bewie’sen (bewieste, heeft bewiest), kwaadaardig beïnvloeden met behulp van magie, betoveren.
Dezen vatten de opmerking van Konti als plagerij op en zonnen op wraak. Zij besloten Konti te
bewiesen... (Bradley 1975: 9). - Etym.: S wisi (als ww.) = id. Syn. wiesen*. - Zie ook: afwies*.
(dons1989)
be’zem (de, -s), handbezem, stoffer. - Etym.: In AN veroud. - Syn.: korte bezem*. Zie ook: blad* en
bezem, bezemen*.
— : korte bezem, syn. van bezem*: z.a. - Etym.: I.h.b. de steel (het handvat) is korter dan die van
de lange bezem*.
— : lange bezem, bezem (dus met lange steel). Maar altijd weet mijn hospita. Ze weet. Altijd. Dan
slaat ze met haar lange bezem tegen de trap. Dan doe ik zachtjes die gas weer uit (Vianen 1973:
68). - Etym.: I.h.b. de steel is langer dan die van de korte bezem*.
(dons1989)
be’zemen (bezemde, heeft gebezemd), (ook:) vegen met een (korte) bezem*. - Etym.: AN b. = vegen
of schrobben met een AN bezem (SN lange bezem*).
(dons1989)
be’zemgras (het), een grassoort ( Sporobolus indicus, Grassenfamilie*) (vroeger beschouwd als twee
soorten). Twee overblijvende soorten van dit geslacht, beide () bezemgras genoemd, worden
gebruikt voor het maken van primitieve bezems* (Ost. 235). - Etym.: Zie het cit., waarin gedoeld
wordt op de SN (korte) bezem*.
(dons1989)
be’zemkruid (het), kruid met zeer kleine, witte of lila bloempjes ( Scoparia dulcis,
Bezemkruidfamilie*). Vooral op de plantages* en elders op het land gebruikt men ook de wiwiribezems, dat zijn eenvoudige bundels van het taaie bezemkruid () (Stahel 1944: 112). - Etym.: Zie
het cit. S sisibiwiwiri (sisibi = bezem, zowel de korte als de lange; wiwiri = o.m. kruid). Veroud. syn.
bromwied*.
(dons1989)
bezemkruid, zeker kruid ( Scoparia dulcis).
< Engels ( sweet ) broomweed ; zie ook bromwied * . Er worden bezems van gemaakt.
1777 (Houttuyn 2, 7:328). 1910 (Sack 58). →. > /E/wp/2-6/(dons2013)
Be’zemkruidfamilie (de), Helmkruidfamilie, een familie van tweezaadlobbige struiken met
tegenoverstaande bladeren en min of meer tweelippige bloemen ( Scrophulariaceae ). - Etym.:
Genoemd naar bezemkruid*.
(dons1989)
bezet’ting (de), benauwdheid als gevolg van astma of een (andere) aandoening van de luchtwegen.
Met een scherp mes wat van een slijmige massa [van aloë, een plant] afkrabben, vermengen met
castorolie*. Dit wordt aan kinderen, die lijdende zijn aan bezetting, ingegeven (May 7). Zie ook Cairo
1980c: 112. - Etym.: In AN in deze bet. veroud.
(dons1989)
bhai (de, -), (uitspr. H: bhaai), broer, ook als aanspreekvorm, ook gebruikt als vertrouwelijk voor
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‘vriend’. Zeg, bhai, weet je dat bapa’s [H, vader] rugklachten al heel wat minder zijn geworden?
(Vianen 1973:134). ‘Alwien’, zei Bierbal vleiend. ‘Kom eventjes bij je bhai.’ () ‘Ik ben je broer niet, ik
ben een Singh en ik kom niet’, zei Alwien met veel klem en ging liggen (Vianen 1972: 107). - Etym.:
H.
(dons1989)
bhai’tak-gana (De), (uitspr. H: bhaitagaana), wereldlijk lied in het Hindostaans*, gezongen door
mannen bij feesten. Thuis bij hem [a.s. bruidegom] leek het wel een bijenkorf, kaartjes werden
gedrukt, zijn broertje* gaf nauta* in de buurt, de tent* werd getimmerd, de bhaitek gana
muziekgroep werd geregeld* () (Rappa 1980: 123). - Etym.: H.
(dons1989)
bha’ji (de), (uitspr. H: bhaa’djie), bladgroente op Hindostaanse* wijze bereid. Het is of ik bij je op
bezoek ben. Straks vraag je me nog of ik een beetje rijst met bhadjie wil eten (Vianen 1969: 21). Etym.: H. In die taal ook naam voor bladgroente i.h.a., ook indien nog niet toebereid.
(dons1989)
bhat (de), (uitspr. H: bhaat), gekookte, witte rijst. - Etym.: H.
(dons1989)
bha’ta (de, -’s), (gebr. in Nickerie, niet alg.) aubergine. - Etym.: H. Alleen in Nickerie wordt dit
woord ook in het SN en ook door anderen dan Hindostanen* gebruikt. - Syn.: boulanger*, béranger*,
banta*.
(dons1989)
bhatvan’, bhatwan’ (de), (uitspr. H: bhatwaan’), inleidende Hindoe-godsdienstige plechtigheid ten
huize van de a.s. bruid een dag voor de bruiloft. Bhatwaan vindt plaats op zaterdag 9 augustus om 8
uur n.m. (op een uitnodigingskaartje, 1981). - Etym.: H. - Syn.: meisjestrouw*. Zie ook: telvan*,
jongenstrouw*.
(dons1989)
bi’bit (de, -s) (ook:) zaailing van rijst, keenpijl* met de functie van zaailing, dus één exemplaar van
plantgoed. Met strelende gebaren vertrouwen ze de jonge bibits toe aan de weke grond van de
rijstvelden waar het water modderig is, de zon verzengend kan zijn (Ferrier 1968: 7). - Etym.: Uit het
voormalige NOI. Als collectief, dus zonder mv., bet. b. in AN en SN: plantgoed.
(dons1989)
bief’stuk (de, -ken), (ook, veroud.:) kerstster, poinsettia, een sierplant met een aantal rode bladeren,
afkomstig uit Midden-Amerika ( Euphorbia pulcherrima, Cassavefamilie*). Zie Enc.NWI 286. - Etym.:
Bij Stahel (1944: 195): biefstukblad. Wellicht is de naam ontleend aan de kleur van de bladeren.
(dons1989)
bier (de, -), biertje, glas of flesje bier. In het dorp van het groot-opperhoofd* aangekomen, ging hij
eerst naar de winkel* om een bier te drinken met de winkelier, een vriend (Dobru 1980: 63). Ik ging
de ijskast in, een halve liter bier staarde mij aan (Rappa 1981: 44).
(dons1989)
bier’filtertje (het, -s), bierviltje. Sjorrie gaat een café binnen - midden overdag warm van de zon en
het lopen - hij gaat zitten en bestelt een ‘djogo’* Parbo [een merk bier]. De kelner brengt hem het
gevraagde, maar ook een bierfiltertje voor onder z’n glas (Fernandes 1973: 59). - Syn.: kartonnetje*.
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(dons1989)
biertje: een biertje laten (liet, heeft gelaten), (gemeenz.) plassen. Ik ging maar snel en marcheerde
weer het erf* op; door de poort*. Een voorbijganger was daartegen net bezig een ‘biertje te laten’
(Dobru 1968a: 46). - Etym.: NB de gele kleur en het schuim.
(dons1989)
bier’vrouw, bir’frow (de, -en), (verouderend, volkst.) buurvrouw. Goeiemorgen birfrow. Heb je goed
geslapen? (Hijlaard 75). - Etym.: S birfrow. Zie over de verhouding u-ie Weijnen (226: ‘bierman’ voor
‘buurman’ op Texel) en Pistorius onder grietjebie*.
(dons1989)
bies’band (het), biasband (uitspr. biee’-band). - Etym.: In AN wordt b. ook wel gebr., maar weinig.
(dons1989)
bies’bat (de, mv.?), slijpplankje bekleed met schuurpapier, gebruikt door schoenmakers. - Etym.: S
bisi = schuurpapier; bat komt van E board = plank. - Syn.: knifebat*.
(dons1989)
I. bieten overg. (biette, heeft gebiet), verslaan, winnen van. Dan kunnen ze je niet ‘beaten’ Hezdrel,
no*? (Helman 1954a: 55). - Etym.: Vgl. E to beat = id.
(dons1989)
II. bieten onoverg. (biette, heeft gebiet), smeken, ‘zoete broodjes bakken’ (bijv. tegen een politieagent). - Etym.: Vgl. D bitten = vragen, verzoeken.
(dons1989)
I. bigifoe’toe (de), filariasis (filaria*) zich uitend in elefantiasis (‘olifantsziekte’), d.i. vergroting van
benen en schaamdelen. Ze keek mij met flitsende ogen aan, als een zigeunerin zo vlammend, raapte
wat ik had neergezet samen, wierp haar hoofd in de nek en ging... Zij had bigi-foetoe, mijn God*...
(Dobru 1968b: 42). - Etym.: S (bigi = groot; foetoe = been). - Syn.: bimba*. Zie ook: boeboe*.
(dons1989)
II. bigifoe’toe (de), Chinese lekkernij bestaande uit gekonfijte zoet-zoute pruimen. - Etym.: S (bigi =
groot; foetoe = been), verband niet duidelijk. - Syn.: kakaston*.
(dons1989)
bij vz., (vooral in combinatie met gaan, ook:) naar. Ik ga niet meer daar en ook niet meer bij mijn
moeder (Wan broedoe 39). - Etym.: Ook BN; in AN veroud. Zie Essed 131.
(dons1989)
bij’kracht (de, -en), magische kracht, aangewend voor het oplossen van een probleem. Verschillende
Syriers*, die hier Poto-Djisi [S, Portugezen*, 3] worden genoemd, houden een tafra* (maaltijd) die
door een obia-man* wordt gecontroleerd. Dat doen zij jaarlijks voor de ‘bijkrachten’ die zij hebben
aangeschaft, opdat hun zaken kunnen blijven floreren (Wooding 485). - Etym.: ‘Bij’ bet. hier ‘extra’,
buiten de normale inspanningen.
(dons1989)
bijl (de, -), (ook, gebr. in Nickerie:) syn. van olijf*: z.a. - Opm.: Uitspr. ook wel ‘bail’. Samenst.
bijlboom*.
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(dons1989)
bij’leg (de), kort voor bijlegfuif*: z.a. Luister no*?! Volgend week kom ik op die bijleg! (Cairo 1980a:
13).
(dons1989)
bij’legfuif (de, -fuiven), Amerikaanse fuif, d.i. een feestje waarbij alle deelnemers bijdragen in
natura of met geld. Creolen* gaan er, zelfs wanneer voldoende middelen ontbreken, gauw toe over
anderen te tracteren of kleine feesten aan te richten. Jongeren doen dat ook, noodgedwongen vaak
door botje bij botje te leggen voor zogenaamde ‘bijlegfuiven’, en op de grootte van de bijdragen
wordt dan niet zo nauwlettend toegekeken (Helman 1978: 96). - Opm.: In het E heet zo’n feest
‘Dutch party’ (= Nederlands feest). Syn. bijlegparty*.
(dons1989)
bij’leggen onoverg. (legde bij, heeft bijgelegd), geld bijeenleggen, botje bij botje leggen. Laten we
bijleggen, dan gaan we een djogo* kopen. - Etym.: In AN alleen overg. ww. in enige bet.
(dons1989)
bij’legger (de, -s), (hist.) assistent van een posthouder* of uitlegger*. Naderhand zond Gerrit
Janssen [een posthouder aan de Essequibo] zynen bylegger derwaards met eenige Goederen die zy
[Indianen] geeischt hadden () (Hartsinck 1770: 861; oudste vindpl.). - Etym.: Hij ‘lag’ bij een
uitlegger. - Syn.: bijzitter*.
(dons1989)
bijlegger (de), assistent van een uitlegger * ( posthouder * ).
Gevormd naar analogie van uitlegger * of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1774 (S. de Groot in Oso 16:221). - 1845-1849 (Boekhoudt 1874:126).
Oudste vindplaats 1763 in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:426). > /(N-N)?W?/bs/2-4/W./.
(dons2013)
bij’legparty (de, -parties), syn. van bijlegfuif*: z.a. Het bekende verhaal van geen werk en geen
eten. Wel gelukkig nog de een of andere bijleg-party (Cairo 1976: 102). - Etym.: E party = feest.
(dons1989)
bijl’hart, (veroud.) houtsoort, vermoedelijk bijlhout* (z.a.).
(dons1989)
bijlhart, hout van vermoedelijk bijlhout* .
Zie ook hart * .
1689 (Schiltkamp & De Smidt 186). > /X/wp/1/-.
(dons2013)
bijl’hout, (verouderend) 1. (de), boom, thans meer bekend als walaba* ( Eperua falcata,
Krerekrerefamilie*). Het Bijlhout, in Demerary* Wallaba genaamd, groeit op hooge en lage landen
(Teenstra 1835 I: 358). - 2. (het), hout van deze boom. Van andere mindere qualiteyten van vierkant
timmerhout als bijlhout, barklak*, mangro*, bastert* bolletry, salie* en diergelijke soorte de helfte
van de waarde hier booven gemeld (plak. van 1763; S&dS 775). - Etym.: Oudste vindpl. van 1
Hartsinck 1770: 77, maar daar vermoedelijk verkeerd toegepast, van 2 Herlein 1718: 277. Voor de
etym. van hout: zie hout* (b). Ost. (76-77) noemt b. de vert, van een bosnegernaam, ‘biri-oedoe’.
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De vorm van de vrucht en de bevestiging van deze aan de steel doen volgens hem en Teenstra (1835
I: 358) denken aan een bijl. Echter, in het Sar. is ‘bii’ niet het woord voor bijl maar voor een type
houwer* met een ijzeren handvat dat nu niet meer bestaat (zie Donicie & V. 17). De vrucht van
walaba lijkt veel meer op het blad van een houwer dan op dat van een bijl. In het huidige Sar. wordt
evenwel met ‘bii-oedoe’ niet geduid op Eperua falcata (die men ‘walaba’ noemt), maar op Crudia
spicata (waterbijlhout*) en misschien ook op Eperua rubiginosa (oeverwalaba*), twee boomsoorten
die aan bijlhout verwant zijn en waarvan de eerste geheel andere, de tweede overeenkomstige
vruchten heeft. NB: de Woordenl. SNE geeft S béri = bijl, S biri-oedoe = Eperua falcata. Een geheel
andere verklaring voor de naam b. kan gezocht worden in het feit, dat alle hiervoor genoemde
boomsoorten veel voorkomen in biribiri* van rivieren en kreken*. - Opm.: Vermoedelijk werd met
bijlhart (plak. van 1689; S&dS 186); enige vindpl.) b. bedoeld.
(dons1989)
bijlhout, een boomsoort ( Eperua falcata ) , thans genoemd walaba * , en het hout van deze, gebruikt
als timmerhout en voor singels * ; ook attributief.
< Engels billwood (Van Aerssen van Sommelsdijck 1686, Brinkman 1980:38). De Engelse naam is
ontleend aan de gelijkenis van de peul van deze boom met de vorm van het blad van de ‘machete’,
van oudsher in het Engels van West-Indië bill genoemd (Cassidy & Le Page 1980:42). Bij SurinaamsNederlands bijlhout is dus sprake van een “leenbetekenis” (sensu Van der Sijs 1989:63). De
etymologie in Van Donselaar (1989:72) is onjuist, die in Van Dale ook.
1718 (Herlein 227). - 1855 (Focke 11). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 282). >
/E/wp/1-5/-.
(dons2013)
bijl’houtboom (de, -bomen), verouderend) syn. van bijlhout* (1): z.a.
(dons1989)
bijl’houten bn., (verouderend) van bijlhout* (2). bolletrie en bruynharte* cingels* het duyzend 24
stuyvers*, Bijlhouten dito het duyzend 20 stuyvers (publ. van 1781, oudste vindpl.; S&dS 1014).
(dons1989)
bijlhouten (bn.), van bijlhout* .
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213) - 1805 (Schiltkamp & De Smidt 775). > /E/wp/2-3/-.
(dons2013)
bijl’houtolie (de), olie uit bijlhout* (2), gebruikt tegen reumatiek en jicht. Uit de stam van den
bijlhoutboom* () wordt een harsachtige olie, de bijlhoutolie verkregen (Enc.NWI 517).
(dons1989)
bijlhoutvet, harsachtige substantie uit bijlhout* , (eertijds) gebruikt tegen reumatiek en jicht.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 39). 1884 (De Surinaamsche Courant nr. 36).
Opmerking: Later (ook?) genoemd bijlhoutolie (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
1917:517), walaba-houtolie (Ostendorf 77). > /E-N/bc/4-5/-.
(dons2013)
Bijl’mer-expres (de), (verouderend) spottende naam voor de vlieglijndienst Paramaribo-Amsterdam.
In grote aantallen hielden zij [geëmigreerde Surinamers] zich op in de Bijlmer bij Amsterdam, en de
luchtlijn van Paramaribo naar deze stad kreeg weldra de bijnaam ‘Bijlmer-express’ (Helman 1982:
205). - Etym.: Zie het cit. De Bijlmermeer is een stadswijk van Amsterdam. De benaming kwam op in
de jaren 1970. Toen de massale emigratie na de top van 1974-1975 afnam, begon ook het woord in
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onbruik te raken.
(dons1989)
bij’terig bn., bijtend, scherp (fig., in verscheidene bet.). In Suriname bestaat het verhaal dat men
deze bijterige smaak van de tayer* kan verhelpen door een roestige spijker in de pom* te steken
(Dorff 51). Zijn verzoek om nu eens eindelijk eerlijk te zijn, werd afgesneden met een bijterig ‘hou je
bek’en ‘smoel houden’ (Doelwijt 1969: 41). - Etym.: In AN alleen lett., dus gezegd van dieren.
(dons1989)
bij’zitter (de, -s), (i.h.b., hist.:) assistent van posthouder*. De Heer van Eyk, posthouder bij deze
Negers, welke in 1833 overleed, had tot bijzitter of assistent de Heer M. le Brouwer (Teenstra 1835
II: 168; oudste vindpl.). - Etym.: In AN b. = bijstaand bestuurder, rechter of examinator. - Syn.:
bijlegger*.
(dons1989)
bijzitter, assistent van een posthouder * .
< Europees-Nederlands bijzitter, een assessor van een rechter of een examinator, in het WNT één
keer van een bestuurder (1673).
1835 (Teenstra 2:168, 172).
Zie ook: bijlegger * . > /N’/bs/4/-.
(dons2013)
biki’nibroekje (het, -s), (ook.) damesbroekje (‘slipje’) dat iets groter is dan het gebruikelijke, zeer
kleine model. - Etym.: Genoemd naar het broekje van een bikini (tweedelig badpak).
(dons1989)
bil (de, -len), (ook:) onderkant van een fles, inbegrepen een eventuele ziel.
(dons1989)
bilam’bi: zie birambi*.
(dons1989)
bim’ba, 1. (de, -’s), elefantiasisbeen. Hij zag hoe ze daar stond, in haar gebroken* kleren, met grote
bimba’s vol wratten aan die tenen (Cairo 1977: 68). - 2. filariasis zich uitend in elefantiasis
(‘olifantsziekte’), d.i. vergroting van de benen en de schaamdelen. Zeg aan de voorzitter/ ik ben mijn
bimba zat (Dobru 1968d: 6). - Etym.: Twee verklaringen lijken mogelijk, waarvan de eerste (a) de
waarschijnlijkste. (a) Het is S, van Afr. herkomst en bet. eigenlijk ‘stamper’ (BN 120: 88; 1980).
Daarmee klipt een ander S woord met dezelfde bet., ‘matabimba’, dus ‘stamper van een mata*
(stampblok)’. (b) Vgl. veroud. AN bombeen = dik, opgezwollen been; volgens De Bo (zie WNT 1902)
betekende het i.h.b. elefantiasisbeen. - Syn. van 2 bigifoetoe* (I). Zie ook: filaria*, boeboe* (1).
(dons1989)
bim’bam (de, -s), bimbamklok, d.i. een klok die slaat.
(dons1989)
binden: een hangmat binden (bond, heeft gebonden), een hangmat ophangen. Plantageheren
nodigden de blanken uit aan hun tafels, slaap- en badkamers mochten gebruikt worden; waren er
niet veel bedden, dan mocht de gast altijd zijn hangmat binden, binnen of als hij dat verkoos,
overdag buiten in de schaduw van een paar grote bomen (McLeod 1987 in ’Hoe duur was de suiker?
’, p. 57; P’bo, Vaco).
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(dons1989)
binden: een hangmat binden, een hangmat ophangen.
1855-1863 (Bartelink 1916:39). →. > /N+N’/r/4-6/-.
(dons2013)
bin’nenbeslag (het), beschot van een kamermuur. - Zie ook: beslag* (2).
(dons1989)
binnendoor (de): gezegd van de lijndiensten Paramaribo-Nickerie v.v. en Paramaribo-Moengo v.v.
per rivierboot* via binnenwateren. Tenslotte een kort reisverhaal van de familie MacNiven met een
tent-boot* van Paramaribo tot Nickerie, Binnendoor (DWT 18-4-1981). - Etym.: In Enc.Sur. 550:
binnendoor-(stop)dienst. Het woord doet het verschil uitkomen met de andere mogelijkheid:
buitenom, over zee.
(dons1989)
binnenfort (het), het fort Zeelandia in de meest strikte zin, dat is het stenen verdedigingswerk
ingesloten door vijf bastions.
De onderscheiding ten opzichte van het totale verdedigingswerk werd nodig, toen vanaf ca. 1750 het
omliggende terrein erbij werd betrokken met daarop onder meer houten woningen voor de
militairen, het geheel omgeven door een wal en een gracht.
1815 (Schiltkamp & De Smidt 1340). - 1855 (Focke 96). - 1881 (Kappler 1883:20).
Zie ook: het fort * / Fort* . > /N-N/bs/3-5)/-.
(dons2013)
bin’nenfort: het binnenfort, (veroud.) het fort Zeelandia. Des morgens ten vijf uren, word een stuk
geschut in het binnenfort gelost, en op het horen van dit schot staan de slaven op () (Lammens
1822; 1982: 80). - Etym.: Het fort Zeelandia maakt deel uit van de stad Paramaribo, die indertijd
aangeduid werd als ‘het fort’*. Oudste vindpl. prokl. van 1815 (S&dS 1340).
(dons1989)
bin’nenkoorts (de, -en), koortsig gevoel zonder temperatuurverhoging. Bij zgn. binnenkoorts de
helft van een halfdroog papajablad afkoken; in het afkooksel wat zout doen en in plaats van water
gebruiken* (May 51).
(dons1989)
binnenpolder, dijk ( polder * ) niet aan de voorzijde van een plantage * , dus achterpolder * of
zijpolder* , maar niet voorpolder* .
1740 (Anonymus 55). > /N-N’/pt/2/-.
(dons2013)
bin’nenpont (de, -en), (hist.) pont voor gebruik binnen een plantage* (A.1), geroeid of gesleept,
Iedere plantage* is in het bezit van een aantal vaartuigen; voor de binnenvaart gebruikt men
korjalen* of binnenponten, voor het vervoer der producten naar de stad* ponten, voor
personenvervoer tentboten* (Enc.NWI 569). - Etym.: Zie de omschr., zie pont*. - Zie ook:
matrozenpont*; scheepspont*.
(dons1989)
binnenwaards, landinwaards, zowel vanaf de kust als vanaf een rivieroever.
1818, 1822 (Lammens 1982: 170, 164).
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Tegenwoordig gebruikt men naar binnen . > /N’/r/3/-.
(dons2013)
bin’tegaar (de), bindgaren; vliegertouw. Hij stelde Chandra voor een stuk bintegaar aan haar toon*
te binden en dat door een van de naden van de wand naar buiten te laten hangen. Als het touwtje er
hing, zou hij weten dat zij wilde en als hij er dan aan trok zodat zij wakker werd, dan zou zij weten
dat hij zou wachten (Dobru 1968b: 13). - Etym.: Zie garen*. Bij Cairo (1979b: 220): bentegaren.
- Syn.: eisendraad*.
(dons1989)
biram’bi (de, -’s), 1. kleine boom met eetbare vruchten, afkomstig uit Z.O.-Azië ( Averrhoa bilimbi,
Birambifamilie*). Birambi (). Kleine boom met onregelmatige kruin en vrij dikke takken (May 12). - 2.
vrucht van deze plant. Birambi kan ook zonder uien in azijn worden ingemaakt. In plaats van de
puntjes te verwijderen, kunnen de birambi’s heel worden gelaten (S&dS 296). - Etym.: Oudste vindpl.
Teenstra 1835 II: 255 ( Bilamby of Biramby) . In oudere lit. vaak bilambi. - Zie ook: fransmanbirambi*.
— : kleine of ronde birambi, 1. kleine boom met eetbare vruchten, afkomstig uit tropisch Azië
( Phyllanthus acidus, Cassavefamilie*). Zie Ost. 32. - 2. vrucht van deze plant. Ronde birambi’s op
brandewijn (S&S 292). - Etym.: De naam heeft betrekking op de vruchten, die, i.t.t. die van birambi,
klein en rond zijn. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 255. - Syn. van 1 en 2 gooseberry*. Zie ook:
fransmanbirambi*.
(dons1989)
birambi, blimbing, de naam voor drie uit Zuidoost-Azië ingevoerde kleine bomen en hun vruchten.
< Maleis belimbing (Van Veen & Van der Sijs).
1. birambi (zonder meer), met langwerpige vruchten ( Averrhoa bilimbi) .
2. grote birambi, carambola of stervrucht, met grote, op doorsnede stervormige vruchten ( Averrhoa
carambola), heden genoemd in Surinaams-Nederlands fransmanbirambi.
3. kleine of ronde birambi, met ronde vruchten ( Phyllanthus acidus).
1835 (Teenstra 2:256, ook bilamby ), 1, 2 en 3. - 1872 (Anonymus 67). → (1 en 3).
Maleis/cp/4-6/-.
(dons2013)
Biram’bifamilie (de), Klaverzuringfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Oxalidaceae ) . - Etym.:
Genoemd naar birambi*.
(dons1989)
biram’bizuur (het), birambi* op zuur. Geef ze r[haringen*] met bananen*, patatten* en cassave en
birambizuur (Voeding goed 53).
(dons1989)
biribi’ri, bir’bi’ri (de, -s), (stuk) laagland dat bij hoge waterstand onderloopt; kan met open
vegetatie begroeid zijn (vrnl. in het kustgebied) of met rivierbos* of kreekbos* (vrnl. in het
binnenland). De boerwé [weide] was bezaaid met eilanden manshoge kapoeweri*. Midden in één van
deze birbiri’s hadden zij een open plek ontdekt, waarop Erik zijn regenmantel* spreidde (Dobru
1968c: 42). - Etym.: S; Sar. bii-bii. Teenstra (1835) spreekt alleen van het mv. bierie bierie landen,
die volgens hem (I: 101) genoemd zijn naar de er groeiende biezen, door hem ‘bierie bierie’
genoemd. Deze naam komt nu, althans in de bet. van ‘bies’ niet voor, wel S bisbisi (Ar. bioro, NB)
voor de biesachtige plant Cyperus articulatus (zie adroe*). Het is evenwel ook mogelijk, dat de naam
verband houdt met S biri-oedoe = SN bijlhout*: z.a. Oudste vindpl. 1768, bire bire; zie De Beet 78.
(dons1989)
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biribiri, biribirie (de, -s), 1. (stuk) moerasland met een vegetatie van biribiri (2); 2. biezen en
andere (hoge) moeraskruiden.
< Sranantongo biribiri (Schumann 1783:17, in Surinaams-Nederlands betekenis 2) of < Karaïbisch
birebire (Van Panhuys 1904:612). De etymologie in Van Donselaar (1989) is niet juist.
1: 1759 (Oostindie 1989:28). 1768 (De Beet 1984:78, birebire ). - 1835 (Teenstra 1:95) →. Zie ook:
savane* (2). > /K?S?/m/2-6/-.
2: 1770 (Hartsinck 866).- 1835 (Teenstra 1:101). > /K?S?/wp/2-4/-.
- : hoogland biribiri, plaatselijk moeras op hoogland * .
1759-1764 (Oostindie 1989:459). > /N-(K?S?)/m/2/-.
(dons2013)
biribirigrond (-en), als biribiri* (1).
1835 (Teenstra 1:101). > /(K?S?)-N/m/4/-.
(dons2013)
biribiriland (-en), als biribiri* (1).
1765 (Nepveu 59). - 1849 (Van Sypesteyn). > /(K?S?)-N/m/2-4/-.
(dons2013)
biribi’risavanne (de, -s, -n), (veroud.) gebied waarvan de bodem in de regentijd* onder water staat
en in de droge* tijd hoogstens enigszins nat is, thans meer bekend als zwampsavanne*. Het dorp
legt drie groote uuren in ’t zuidwesten van de Post Marowyne (), omringd door zwaare Biribirie
Savane, waardoor men in de regentyd niet dan met Corialen* passeren kan () (Brouwn 1796; 1984:
58; oudste vindpl.). - Etym.: Dit type terrein is een tussenvorm van biribiri* en savanne* (1) en werd
ook wel kortweg savanne* (4) genoemd.
(dons1989)
biribirisavane (-s), (stuk) laagland met een open, hoge kruidenvegetatie dat in de regentijd* onder
water staat; in de droge tijd* is de bodem hoogstens nat.
Biribirisavane houdt het midden tussen biribiri* (1) en open savanne* (2). De tegenwoordige
Surinaams-Nederlandse naam is zwampsavanne .
1775 (De Beet 1984:92). - 1796 (Brouwn 57, 58). > /(K?S?)-Am/m/2-3/-.
(dons2013)
biribirizwamp, als biribiri* (1).
Zie biribiri* , zie zwamp * .
1796 (Stedman 273; biree-biree swamp , Engelse spelling).
/(K?S?)-(E?W?)/m/3/-.
(dons2013)
bi’sa (de, -’s), satan(s)aap, een bruin met zwarte aap met een baard en een zeer dicht behaarde
staart ( Chiropotes satanas chiropotes ) . Bisa’s zijn ook vrucht- en zaadeters (Mittelmeier & v.R. 16). Etym.: Ar., K en S. - Syn.: joodaap*, kwataswagri*. -Zie ook: wanakoe*.
(dons1989)
bisbis’worm (de, -en), madeworm, een kleine darmparasiet ( Enterobius vermicularis ) . En juist die
kleine windjes waren zo onbarmhartig. - Wat stinkt d’r buik! Z’heef bisbisworm (Cairo 1976: 123). Etym.: S bisbisworon. - Zie ook: worm*.
(dons1989)
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bis’ka (de), kaartspel, gespeeld met een spel zonder achten, negens en tienen, voor twee of meer
personen. Er was nog een ploeg idioten in de klas, die flippers zaten achterop*, de laatste rij
evenwijdig aan de muur tegenover het bord. Daar zaten ze te kaarten, ze speelden twee aan twee
biska* (Rappa 1981: 81).
(dons1989)
bi’tawiwiri (de), heester met groepjes groen-witte bloempjes in de bladoksels, waarvan de jonge
bladeren als groente gegeten worden ( Cestrum latifolium, Tomaatfamilie*). Er is ook klaroeng* bij,
geloof ik. Of bietawierie. Het kan ook dagoeblad* zijn. Ik heb niet zo goed gekeken wat er allemaal
in de etensdrager was (Vianen 1971: 202). - Etym.: S (bita = bitter; wiwiri = o.m. blad; in
overeenstemming met de smaak).
(dons1989)
bita wirri wirri, een soort heester ( Cestrum latifolium) en de groente van zijn bladeren.
Sranantongo (thans bitawiwiri, Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:163), betekent
‘bitterblad’, naar de smaak van de groente.
1740 (Anonymus 9). 1745 (Inventaris Archief Raad van Politie 798). → ( bitawiwiri). > /S/wp/2-6/-.
(dons2013)
bitter: zie quassie* .
(dons2013)
bit’terglaasje (het, -s), (ook:) aftreksel van het hout van kwasibita*, gebruikt tegen koorts en
spierpijn. Het hout, dat erg bitter smaakt, wordt mortierachtig uitgesneden en in de vooravond
gevuld met water. De volgende morgen is er een bitter aftreksel ontstaan, dat wordt gebruikt tegen
koorts en spierpijnen. Door dit aan te vullen met een mengsel van water en alcohol krijgt men een
zgn. bitterglaasje dat als amarum wordt gebruikt (Enc.Sur. 199). - Etym.: Zie het cit. Het woord
wordt ook gebr. in de AN bet.: glaasje waaruit ‘bitter’ (d.i. jenever met ‘bitter’) wordt gedronken. Zie ook: kwasibitabeker*.
(dons1989)
bit’terhout, (ook, niet alg.:) 1. (de), boom met kleine, klokvormige bloemen en een bitter smakende,
medicinaal gebruikte bast ( Geissospermum sericeum , Kotomisifamilie*). - 2. (de), naam voor twee
onderling zeer verwante bomen met kleine, groenige bloempjes ( Homalium guianense en H.
racemosum, Babykersfamilie*). - 3. (het), hout van deze bomen. - Etym.: (1) Zie de omschrijving; zie
hout* (b). S bergibita (‘bergbitter’). (2) Onduidelijk; zie hout* (c). S bita-oedoe (‘bitterhout’). De
naam b. wordt in SN in navolging van AN ook gegeven aan kwasibita* (z.a.). - Syn. van 1 boskinine*.
(dons1989)
blaas (de, blazen), (ook:) 1. blaar. Hij keek om te zien hoe god die zon verplaatste, zonder één blaas
op z’n rechterhand (Cairo 1978b: 193). - 2. luchtballonnetje. - Etym.: Bet. 1 is in N i.h.a. veroud.,
dial, in Zeeland en België (Ghijsen, WNT). Vgl. D Blase = id. Bet. 2 is in AN veroud. Vroeger was een
varkensblaas kinderspeelgoed (‘een blaes aan een stock’, cit. uit 17e eeuw in WNT).
(dons1989)
blaas’man (de, -nen), jabiru of Amerikaanse reuzenooievaar, een grote, witte vogel met kale, zwarte
nek en kop, die blazen kan ( Jabiru mycteria ). Gewoonlijk ziet men Blaasmannen bij troepjes, maar op
bepaalde plaatsen zouden de vluchten tot zelfs meer dan vijftig individuen tellen (P&P 1908: 143).
(dons1989)
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

blaasman, Amerikaanse reuzenooievaar of jabiroe ( Jabiru mycteria ).
Het dier kan blazen. Als tweede lid van een samenstelling komt man met diverse etymologische
achtergronden voor in Sranantongo-namen van dieren. Voorbeelden: gronman, fisman en toriman*
(vogels), alataman (een slang), bosrokoman en kweriman * (vissen). Focke (1855:12) bestempelt de
gehele naam ( blaasman ) als Sranantongo. Die zou dan echter mede ontleend moeten zijn aan eerder
Surinaams-Nederlands, want Europees-Nederlands blazen is (nu) Sranantongo blo .
Vóór 1855 (zie boven). →.
Zie ook: kraan * , toejoejoe* . > /N-S/d/4-6-.
(dons2013)
I. blad: Javaans blad (het), naam voor enige sierplanten met bonte bladeren die wellicht alle
gekweekt zijn uit één, van Java afkomstige soort, de AN siernetel ( Coleusblumei, Bradibitafamilie*).
Zie Ost. 184.
(dons1989)
II. blad zn., (ook:) 1. (het, -en), vuilnisblik, i.h.b. in de combinatie blad* en bezem. - 2. (het),
(papier)geld. Ik ben namelijk bang dat als die kei* geluk had gehad, ik een of andere rijkemanszoon
zou zijn nu. Met een hoop blad in mijn zak en een hoop modder in mijn kop (Dobru 1968: 21). - 3.
(het), bedrag in guldens*. Het was een koelie* die de creoolse* Maagdenstraatprostituée Rinia van
een oog afhielp, weliswaar nadat ze hem naar zijn zeggen van duizend blad had afgeholpen, althans
een bedrag groter dan haar stukloon (Van Teylingen 29). - Etym.: (2) Vgl. AN b. = stuk papier; Cairo
(1978b: 141) gebruikt bladgeld. Ook kan eraan gedacht worden dat er bonoeman* zijn die iemand
kunnen doen geloven, dat een planteblad een bankbiljet is: zie Cairo 1979: 87. - Syn. van 1
vuilblad*, vuilnisblad*. Zie i.v.m. 2 ook: blad* maken, specie*, spek*, vel* (1).
— : blad en bezem (de), stoffer en blik. - Etym.: Zie blad* (II.1), bezem*.
— : blad maken (maakte, heeft gemaakt), geld verdienen. Wel, brother, terwijl ik je dit zo schrijf
zitten wij midden in een aktie van medische specialisten. Die mannen* vinden dat ze niet genoeg
blad maken (WS 1982). - Etym.: Zie blad* (II.2). Bij Rappa (1984: 126) blat maken.
(dons1989)
blad’drager (de, -s), (veroud.) syn. van draagmier*: z.a. Bij Penard (1907) in Doelwijt (1974: 59). Etym.: Zie draagmier*. - Syn. ook cassavemier*.
(dons1989)
blad’geld: zie blad* (II.2).
(dons1989)
blad’hark, bla’derhark (de, -en), grashark. - Etym.: In Suriname wordt gemaaid gras, althans op
een gazon, niet weggeharkt, afgevallen blad wel.
(dons1989)
blad’tajer (de, -s), cultuurvorm van tajer* (1, Xanthosoma sagittifolium, Tajerfamilie*). Bladtajer
wordt voornamelijk geteeld omdat het blad () een van de meest geliefde groenten vormt; het komt in
grote hoeveelheden op de markt (Ost. 250). - Etym.: Zie het cit. - Syn.: tajerblad* (1). Zie ook:
tajerblad* (2).
(dons1989)
blaf, bla’foe: nevenvormen van braf* en brafoe*:z.a.
(dons1989)
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blafard, albino-neger.
< Frans blafard (bn.), dat betekent onder meer ‘bleek’.
1845-1849 (Boekhoudt 1874:90).
Zie ook: kakkerlak * . > /Fr./r/4/-.
(dons2013)
blak’-ai-pesi (de, -(‘s)), 1. struikvormige cultuurvorm van een Aziatische plant ( Vigna sinensis,
Bonenfamilie*) met lichtpaarse bloemen en witte zaden met een zwarte navelvlek. - 2. de eetbare
zaden (boontjes) van deze plant. Phulauri* kan ook gemaakt worden van bla-ai-pesi (S&S 48). Etym.: S, lett. ‘zwart-oogboon’ (blaka = zwart; ai = oog; pesi = boon), evenals het door Stahel
(1944: 16) en Ost. (91) gebruikte E blackeye-peas. - Zie ook: botropesi*, kapucijner*, leysboon*.
(dons1989)
bla’ka (de, -’s): Dit woord heeft in het SN een aantal bet. die alle het element in zich hebben van een
‘verkeerde beoordeling’ of het gevolg daarvan, o.m.: 1. vooroordeel. Dooddoeners als: het
Surinaams* is geen taal, of heeft geen spraakkunst zijn drogredenen (). Filologen als drs. Hein Eersel
en dr. Jan Voorhoeve, maar ook schrijvers als Bruma en Trefossa hebben afdoende afgerekend met
deze blaka (B. Ooft 1968: 18). - 2. geringschatting of geringschattende benaming. En o wat speelde
zij die rol goed. Dit is niet bedoeld als een blaka. Het kind was echt een geboren toneelspeelster
(Dobru 1968b: 34). - 3. misrekening, vandaar ook: teleurstelling. Airis kreeg kompliment om d’r
amsoi*, die ze had gekookt. Zhad ’em willen verrassen ook, met echte zuurwater*, ma’ moest op dat
punt een blaka nemen (Cairo 1979b: 30). - 4. blunder (zie ook hieronder). - Etym.: S. Vgl., vooral
i.v.m. bet. 2, de andere bet. van S b. : zwart, zwart maken (ook fig.; E black, to blacken). - Syn. van
3 (teleurstelling) zwaai*.
— : een blaka slaan ww. uitdr. (sloeg, heeft geslagen), 1. (zonder direct object) een figuur slaan,
een blunder maken; erin lopen. Hij slaat een blaka (Cairo 1980b: 41). -2. (met indirect object) een
figuur laten slaan, enz. Elke keer weer vond hij wat anders om hem [zijn broertje] blaka’s te slaan bij
zijn moeder () (Dobru 1980: 28). - Etym.: Zie blaka* (4).
(dons1989)
bla’ka-oni (de, -(’s)), naam voor enige angelloze bijen ( Melipona- en Trigona-soorten). Onze
inheemse wilde, zwarte bij, de blaka-oni (er zijn er ook rode soorten), komt alleen in Zuid-Amerika
voor (Vermeulen 216). - Etym.: S (oni = bij; blaka = zwart; zie het cit.).
(dons1989)
bla’kaman (de, -(s)), syn. van Creool* (2, 3): z.a. De een weet het nog beter dan de ander, dat er een
vechtpartij is geweest, dat de ene gast de andere te lijf is gegaan met een houwer* (), dat het een
koelie* is geweest, nee dat het natuurlijk weer een blakaman is, een man van een jaar of veertig ()
(Doelwijt 1972b: 54). Hij heeft geen schijn van kans, die tippelt alleen op blakamans. Van onze
kolonialen moet ze niks hebben (de Recht 57). - Etym.: S (blaka = zwart; man = man).
(dons1989)
bla’kapina (de, -’s), haarspeld. - Etym.: S (blaka = zwart; pina = speld; haarspelden zijn zwart). Etym.: pennetje*.
(dons1989)
bla’katé (bla’katité, bla’kat’té), 1. (de), shag. Hij haalde zijn pak blaka t’té te voorschijn en begon
een sigaret te rollen (Dobru 1980: 50). - 2. (de, -’s), sigaret van shag. Vervolgens posteerde hij zich
op een vat en rolde daar, naar buiten kijkend, wachtend op de eerste klanten een enorme blakaté, zo
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dik dat men er wel op staande voet longkanker van kon krijgen (B. Ooft 1969: 53). - Etym.: S, lett.
zwart garen* (blaka = zwart; tité = draad, touw), dat ook als syn. in gebr. is.
(dons1989)
blak’beri (de, -’s), 1. boom met kleine, ronde tot langwerpige, blauwzwarte vruchten ( Humiria
balsamifera, Blakberifamilie*). De meeste houtige gewassen die in het bos uitgroeien tot bomen en
lianen van flinke afmetingen brengen het op de savanne* net verder dan kleine boompjes,
stoelvormige bosjes of heesters. Het mooiste voorbeeld is misschien wel de blakberi of meri, die in
het savannebos* uitgroeit tot een forse boom, doch op de savanne een struikje blijft dat zich
nauwelijks opricht en als een kraag rondom de savannebosjes* op de grond ligt (Teunissen 1980:
14). - 2. vrucht (eetbaar) van deze plant. - Etym.: S (blaka = zwart; beri = bes). Oudste vindpl. van 1
Teenstra 1835 I: 354). - Syn.: basterd-bolletrie*.
(dons1989)
blakberi (de), boom of heester met kleine, blauwzwarte vruchten ( Humiria balsamifera ).
< Sranantongo brakka beri (Focke 1855:17); blaka ‘zwart’, beri ‘bes’.
1835 (Teenstra 1:354). →.
Zie ook: basterd* bolletrie , merie* . > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
Blak’berifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Humiriaceae ) . - Etym.: Genoemd naar blakberi* (1).
(dons1989)
bla’ker (de, -s), dienblad. Maar zij zou binnenkomen [in de bus] en gooide ‘bram’* haar blaker op
die achterdeur, Emaillepatjes vlogen rond. Iets kraakte (Cairo 1977: 142). - Etym.: AN b. = soort
kandelaar.
(dons1989)
blaker (-s), metalen bekken.
< Europees-Nederlands blaker voor ‘vuurpan’.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:103, wasch blaakertje) . 1762 (Oud Notarieel Archief
Suriname 213). →. > /N’/bc/2-6/-.
(dons2013)
blakkamaka, niet nader geïdentificeerde soort palm.
< Sranantongo (Focke 1855:75, brakka makka ); blaka ‘zwart’, zie maca* (4).
1771 (Nepveu 356). 1835 (Teenstra 1:417). > /S/wp/3-4/-.
(dons2013)
blakkat, niet nader geïdentificeerde soort meerval (vis).
Sranantongo blaka ‘zwart’, Sranantongo kati ‘meerval’ (Woordenlijst Sranantongo-NederlandsEngels 1980:196), maar Sranantongo ‘ blak’kati’ niet gevonden.
1740 (Anonymus 23 , blakgat). 1771 (Nepveu 347). > /S/d/2/-.
(dons2013)
blam: zie bram*.
(dons1989)
Blan’da, Nederland. Van sommigen is het ‘Nederlandser’ spreken wel acceptabel. Dit is vooral het
geval bij mensen die al een hele tijd, enkele jaren, in Blanda doorbrengen (de Ziel 1964: 10). http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Etym.: Vgl. Maleis ‘belanda’ of ‘blanda’ (= blanke), dat in het voormalige NOI ook ‘Nederlander’
betekende.
(dons1989)
blank’officier (de, -s, -en), (hist.) plantageopzichter, rechtstreeks onder de directeur*. Precies om 7
uur ’s avonds moesten de blankofficiers present zijn om in de directeurswoning (Bartelink 19). Noch
in berisping, noch in hartelijkheid werd door hem [de directeur] onderscheid gemaakt tusschen de
Hollandsche en Surinaamsche blankofficiers (Bartelink 21). - Etym.: Officier is een
volksetymologische vervorming van E overseer = opzichter (zie Enc.Sur. 44). In een eerder stadium
genoemd blanke officier, ter onderscheiding van zwarte officier (= basja* (1), bastiaan* (1),
negerofficier*). Zie Pieter van Dyck, 2e helft 18e eeuw, in Lichtveld & V. 221. Aanvankelijk was deze
functionaris altijd een blanke, later niet meer (zie het tweede cit.). Oudste vindpl. Lammens 1822;
1982: 64.
(dons1989)
blankofficier (de, -s, -en), blanke, later ook gemengdbloedige plantage-opzichter, tevens leerling,
rechtstreeks onder de directeur* .
Latere vorm van ‘blanke officier * ’ (zie aldaar).
1798 (Weygandt 130). - 1866 (Schaick 129). 1884 (Elout van Soeterwoude 48).
Opmerking 1: Tegen het eind van de slaventijd eventueel ook niet blank (zie Bartelink 1916:21).
Opmerking 2: Bij Winkels (I:21; 1840) blankofficieren als werkwoord voor ‘ blankofficier zijn’.
Opmerking 3: De vermelding voor Westelijk Guyana door Bosman (1994:29) is onjuist.
Zie ook: negerofficier* (1), schrijver * . > /N-E/pp/3-5/-.
(dons2013)
blauw: zie blauwe koemawari*, petpet*, sabakoe*,vingerhoed*.
(dons1989)
blauw’das (de, -sen), zangvogel, behorende tot de kanaries* (organisten), waarvan het mannetje
blauw*(o.m. aan de ‘das’) en geel (o.m. op het voorhoofd) van kleur is ( Euphonia finschi ).
Blauwdassen worden meestal in hooge boomen waargenomen, vooral langs de oevers van kreken* en
rivieren (P&P 1910: 420). - Zie ook: savanneblauwdas*.
(dons1989)
blauw’foortje (het, -s), blauwe (of blauwgrijze) tangara, een blauw met grijze vogel ( Thraupus
episcopus). Zie Haverschmidt 396. - Etym.: Vgl. S blaforki en het syn. blauwvogeltje*. Het is niet
duidelijk hoe historisch het verband is tussen ‘foortje’, ‘forki’ en ‘vogeltje’. - Syn. ook blauwtje*.
(dons1989)
blauw’gras (het), soort savannegras ( Trachypogon plumosus, Grassenfamilie*), waarvan een
bepaalde vorm blauwgroene bladeren heeft. Merkwaardig is dat het zeer algemeen op savannes*
voorkomende ‘blauwgras’ () zich qua bewortelingswijze gedraagt als een Dicotyl. (Teunissen 1980:
12). - Etym.: In AN een gras in Ned. met blauwachtige bloeiwijze ( Sesleria caerulea).
(dons1989)
blauw’kop (de, -pen), ras van de bataat, de (zoete) patat* ( Ipomoea batatas, Dagoeblat-familie*),
waarvan de knollen gegeten worden. Voor menselijke consumptie is in Suriname het ras Blauwkop,
met donkergroen loof en paarse topscheuten, het meest gewild, omdat de knollen minder zoet zijn
dan die van de andere rassen () (Ost. 154). - Etym.: Zie cit. AN b. is een ras van de stoppelknol, een
veevoeder dat tot de Koolfamilie* behoort. - Zie ook: willemsrank*.
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(dons1989)
blauw’pet (de, -ten), aspirant-politieagent. - Etym.: Vroeger droeg deze een blauwe uniformpet.
(dons1989)
blauw’petpet: nevenvorm van blauwe petpet: zie onder petpet*.
(dons1989)
blauw’stijfsel zn., (veroud.?) spel daarin bestaande dat twee kinderen elkaar met gestrekte armen
vasthouden en zo samen ronddraaien. Zie Enc.NWI 646 (enige vindpl.). - Etym.: De naam is in S ‘m’e
blaw-m’e stésre’, dat bet. ‘ik ben ‘geblauwd’ - ik ben gesteven’ (S stésre = stijfsel, stijven). Ta
Maddie (in WS 10-3-1984) zegt daarover: ‘De naam m’e blauw - m’e steesri is gebaseerd op de
behandeling die de was vroeger onderging’, t.w. wassen, spoelen in water met blauwsel en stijven.’
(dons1989)
blauwtje (het, -s), syn. van blauwfoortje*: z.a. Ook het blauwtje interesseerde hem niet. Een
blauwgrijze vogel, die ik op een morgen in een hoek van de kamer had gevonden, één vleugel lam en
beschadigd, mogelijk een windbuks (de Recht 76). - Etym.: De naam verwijst naar de kleur. S blawki
= id. In AN is b. de naam voor een groep van blauwe dagvlindertjes ( Lycaenidae ) . - Zie ook:
krontoblauwtje*.
(dons1989)
blauwtje (-s), blauwe tangara, bisschopstangare, een vogel ( Thraupis episcopus).
Europees-Nederlands blauwtje kan onder meer betrekking hebben op iets concreets, levend of
levenloos.
1740 (Anonymus 23). →. > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
blauw’vink (de, -en), 1. geelbuiktangara, een vogel met paars en zwarte kop en bovendelen, blauwe
‘epauletten’ en een gele buik ( Tangara mexicana ). - 2. mannetje van de blauwe dacnis, een soort
suikervogel (honingkruiper) ( Dacnis cayana). In de kolonie staat de Ultramarijn Suikervogel bekend
als Blauw-vink, doch het groene wijfje daarentegen als Groen-vink*, evenals de jongen (P&P 1910:
471). - Etym.: Zie vink*. In beide gevallen heeft de naam betr. op het grotendeels of geheel blauwe
verenkleed. NB: In Woordenl. SNE: S blawvink = bet. 2 - Syn. van 1 anijsvink*, epauletvink*,
paleisvink*, portretvink*; zie ook groenvink* (1); syn. van 2 blauwe petpet*.
(dons1989)
blauw’vleugelvink (de, -en), groene tangara, een groene vogel met blauwe vleugels ( Tangara varia ).
- Etym.: Zie vink* en de omschrijving.
(dons1989)
blauw’vogeltje (het, -s), (veroud.) syn. van blauwfoortje*: z.a. Blauwvogeltjes komen meer voor in
den omtrek van bewoonde plaatsen en slechts zelden in het woud of in het hooge binnenland, tenzij
er mensen wonen (P&P 1910: 442). - Syn. ook blauwtje*.
(dons1989)
blaw’ston (de), kopersulfaat in kristalvorm, aangewend tegen oogaandoeningen. - Etym.: (blaw =
blauw; ston = steen; het is blauw van kleur). AN blauwsteen is een syn. van azuursteen, een
edelsteen.
(dons1989)
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I. blazen (blaasde, heeft geblazen), 1. slaan. Ik blaas je! - 2. schieten met een vuurwapen. Als er een
awari* op het erf* zit, ik blaas hem zo! (mond.). - Etym.: (1) Vgl. E blow (zn.) = o.m. klap. (2) AN b.
kan schieten betekenen, maar dat is zeer ongebruikelijk. Vgl. E to blaze = o.m. schieten. - Zie ook:
wegblazen*.
(dons1989)
II. blazen (blaasde, heeft geblazen), (term uit de bouwwereld) recht buigen en door middel van
schoren in zijn vorm houden (van een krom geworden houten wand).
(dons1989)
bleeden (bleedde, heeft gebleed), (uitspr. blieden), tappen van balata. Neem bijvoorbeeld de
bolletrieboom. Daar tappen de bleeders* de melk van en drogen die tot zogenaamde balata. Dat
bleeden vormt een bestaansmogelijkheid voor veel bosbewoners* (Butner 1957a: 25). - Etym.: Van E
to bleed = (doen) bloeden, ook van planten.
(dons1989)
blee’der (de, -s), (uitspr. E: blie’der), man die als beroep in het bos balata wint en dit later verkoopt.
Naast een stapel balatavellen* zat een grote kring bleeders, die het resultaat van hun maandenlang
verblijf in het oerwoud in de stad gingen afleveren (Butner 1957b: 103). - Etym.: E. Zie verder onder
bleeden*. - Syn.: balata* bleeder.
(dons1989)
blem bn. (niet verbuigbaar), zwanger. Hoe is het met die mooie zuster* van je? - Blem! - Syn.:
gebremsd*, in de verwachting*.
(dons1989)
blijven (bij, met) (bleef, is gebleven), (ook:) 1. verblijven, wonen (bij). Als m’n man me wegjaagt, dan
groet ik hem mooi dag. Dan ga ik weg (). Zonder man kan ik ook blijven (Doelwijt 1971: 15). Ik blijf
niet met mijn ouders, ik blijf met mijn tante (Doelwijt 1971: 30). - 2. logeren (bij). Je bent lang niet
bij tante Juwanna geweest, zei mijn tante. Wil je niet met vakantie daar gaan blijven? (Vianen 1972:
110). - Etym.: Beide bet. komen verregaand overeen met die van S tan en E to stay. - Opm.: Voor 2
ook blijven* met baden* en slapen .
— : blijf goed, blijf wel, het beste (als wens, tevens groet bij vertrek). Hij nam het eten aan en
bedankte. Ze liep al weg. ‘Blijf goed hoor...!’ (Cairo 1977: 79). Ze legde een hand* op zijn schouders.
‘Blijf wel, hoor, Nohar’ (Vianen 1971: 67). - Etym.: Lett. vert, van S tan boen. - Zie ook: kom* goed
(syn.).
— : blijven met slapen en baden, logeren. - Etym.: Ook kortweg blijven* (2). - Zie ook: baden* (2).
(dons1989)
blik eten (at, heeft gegeten), het vrouwelijk schaamdeel beroeren met de mond, ‘beffen’. ‘Kom me
poentje* ruiken!’ Met achteraan verontwaardigd: ‘Dan kan je blik eten!’ (Cairo 1979b: 101). - Etym.:
Vgl. in veroud. en gew. N blik (bn.) = bloot, i.h.b. van achterste en schaamdelen (zie WNT, Van Dale).
Cairo (1979b: 101) echter voelt erin ‘uit de pot eten’. - Zie ook: zuigen* (2), koren* eten.
(dons1989)
blik’slager (de, -s), (ook:) blikslager die tevens loodgieter is, loodgieter. Ze leidde hem [een
werkman van het waterleidingsbedrijf] door alle kamers en liet hem tenslotte een enorme vlek zien
in de muur van de wastafel van haar slaapkamer. ‘Mevrouw ik doe alleen maar wat ik doen moet. Dit
is het werk voor de blikslager’ (Vianen 1979a: 136).
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(dons1989)
blind bn.: zie blinde trens*.
(dons1989)
blin’ders (alleen mv.), houten louvres, d.z. kantelbare latjes waaruit een shutterraam* is opgebouwd.
Ramen vol blinders, even optilbaar, nee, beweegbaar, heen en weer, met een lange lat die aan de
binnenkant dwars over het midden van het raam liep (Cairo 1980c: 325). - Etym.: Vgl. AN blind (zn.)
= vensterluik; E blind = iedere voorziening die licht of zicht belemmert. - Zie ook: shutter*,
shutterglas*.
(dons1989)
blinders, rolgordijn.
< Amerikaans-Engels, daar met ruimere betekenis (Webster 83).
1853 (Algemeen Nieuws en Advertentieblad nr. 1 en De Surinaamsche Courant nr. 118). > /E/bc/36/-.
(dons2013)
blinkert-laulau, als laulau* .
< Europees-Nederlands blinkerd , iets dat kort blinkt of oplicht (WNT), vandaar ook snoeklepel (Van
Dale); of vanwege “hunne zilverachtigen huid”) (Hartsinck, zie beneden). In hedendaags Sranantongo
betekent blinka op zich al laulau* .
1770 (Hartsinck 121). > /X/d/2/-.
(dons2013)
bloed: hoge/lage bloed (de), hoge/ lage bloeddruk.
(dons1989)
bloed- (als eerste lid van een samengest. zn.), bloedeigen (bij verwantschap). Frans, is ik, je eigen,
eigen bloedzuster, beledig je zo? (Cairo 1976: 24).
(dons1989)
bloe’dend hart (het), kansenboom, een klimmende sierheester met witte bloemkelk en rode
bloemkroon, afkomstig uit West-Afrika ( Clerodendron thomsonae, Korsoewiwirifamilie*). Zie Ost.
180. - Etym.: De naam (ook de S naam: broedoe-na-ati) is ontleend aan de vorm en de kleur van de
bloem.
(dons1989)
bloedhout, enige boomsoorten met in hun bast rood sap, in het bijzonder enige Irianthera-soorten.
1835 (Teenstra 1:340). 1855 (Van Sypesteyn 170). > /N’-N/wp/4/-.
(dons2013)
bloed’liaan (de, -lianen), soort liaan met rood melksap ( Machaerium quinata, Bonenfamilie*).
(dons1989)
bloem: van de bloemen (zegswijze), (niet alg.) erg mooi (i.h.b. gezegd van een meisje). Baja*, Solly
heet ze, zal hoop ik niet boos op mij geworden zijn. Brada [S, broeder], als je die sma* ziet. Van de
bloemen (WS 20-11-1982). - Opm.: Ook zegt men wel eens van de bloemetjes .
(dons1989)
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blomvat (-en), meelvat.
Europees-Nederlands blom ‘bloem’, ‘gezeefd tarwemeel’ werd indertijd in vaten uit Noord-Amerika
ingevoerd. Het vat werd toen ook gebruikt om er andere zaken in te verpakken en te vervoeren (zie
De Beet & Price 1982:55).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:68). - 1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 38). →. >
/N’/bc/2-6/-.
(dons2013)
bloem’zuigertje (het, -s), (veroud.) naam voor honingkruipers (suikervogels) en kolibries. Gelyk ook
van de Colibrie of Bloemzuigertje, anders Ronkertje genoemd, zynde het kleinste en fraaiste Vogeltje
dat ’er bekend is (Hartsinck 1770: 112; oudste vindpl.). - Etym.: Deze vogeltjes zuigen honing uit
bloemen. Bij P&P (1910: 477) wordt met b . alleen een bepaalde soort honingkruiper ( Coereba
flaveola) aangeduid.
(dons1989)
bloes: zie blouse*.
(dons1989)
blok (het, -ken), blokje (het, -s), (i.h.b.:) bouillonblokje. De smaak afmaken met zout of een blokje
en nootmuskaat of andere specerij naar eigen smaak (S&S 110).
— : blok vlees, groot stuk vlees. - Etym.: Gedacht kan worden aan AN blok, d.i. een min of meer
regelmatig gevormd stuk, ook aan AN brok, waarbij de r vervangen is door een l.
— : blok zeep, stuk zeep. Met blok zeep. Ouderwetse zwoegerij (Cairo 1979b: 53). - Zie ook:
blokzeep*.
(dons1989)
blok-: geeft als eerste deel van een samengest. stofnaam aan, dat de betreffende stof de vorm van
een blok of van blokken heeft. Zie blokaluminium*, blokzeep*. Bij Barron (DWT 10-7-1982) ook
blokgoud. - Zie ook: poeder-*.
(dons1989)
blok’aluminium (het), aluminium in de vorm van blokken. Aan het magazijn voor blokaluminium
wordt deze maand de laatste hand gelegd (Bauxco Nieuws, okt./nov. 1965: 24).
(dons1989)
blokken (blokte, heeft geblokt), 1. tegenhouden, op een afstand houden; tegenwerken. Zeker weer
zo’n progressie film, die je in je eigen land nie gaat* mogen zien, omdat regering ’t blokt! (Cairo
1979b: 43). - 2. (als voetbalterm) afhouden, blokkeren (van een tegenstander). - Etym.: E to block =
id. (1 en 2). AN b. bet. als term in de sport, evenals in SN, t.a.v. een bal: tegenhouden, stoppen.
(dons1989)
blok’mout (de), soort van zeer harde meelkoek. De naaste bloedverwanten hebben op die laatste
dag verschillende versnaperingen bereid zoals baka-karoe, gebakken mais met suiker al of niet met
pinda’s gemengd, blokmout, een bijzonder harde meelkoek () (Wooding 98). - Etym.: Het is
vermoedelijk een volksetymologische vervorming van het syn. break-mouth*: z.a.
(dons1989)
blok’zeep (de), zeep aan een stukje (zowel toiletzeep als zeep voor het wassen van kleren e.d.). Ma’
je weet: blokzeep is geen poederzeep*, hoewel ik ze allebei gebruik fo [voor] me waswater (Cairo
1978b: 222). - Etym.: Het woord wordt gebruikt als onderscheiding t.o.v. poederzeep*. Zie ook
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blok* zeep. - Zie ook: reukzeep*.
(dons1989)
blom (de), bloem (gezeefd tarwemeel). Reeds weken van te voren werden aankopen van blom, boter,
suiker () enz. gedaan en in ruime hoeveelheden opgeslagen (Dobru 1968a: 36). - Etym.: Oudste
vindpl. : de rekening van de brandschatting door Cassard van 1712 (zie Hartsinck 1770: 720). In N
veroud. gew., o.m. dial, in Zeeuws (Ghijsen).
(dons1989)
blom’pap (de), pap van bloem. Ma Da kookt blompap en ik chocola en de melk (Hijlaard 49). Etym.: In AN veroud., dial. in Zeeuws (Ghijsen).
(dons1989)
blom’vat (het, -en), 1. vat voor bloem. Met een victorieuze houding, die Napoleon niet kwaad zou
gestaan hebben ná Wagram, neemt hij zijn plaats op een blomvat weer in (J.S. Samuels 1904, cit.
volgens Doelwijt 1974: 44). - 2. inhoud overeenkomende met die van een vat voor bloem. De
Spanhoek, die hij goed kende, werd ten tijde van mijn afo (overgrootmoeder) onveilig gemaakt door
een ezel met een kinnebak, zo groot als een blomvat (Waller 32).
(dons1989)
blom’zak (de, -ken), grote stoffen zak voor bloem, meelzak. Als ze uit de boot stappen zet*
buurman de vissen in een blomzak en draagt ze op zijn rug (Mechtelly 1985: 51).
(dons1989)
blond: blonde plukken (alleen mv), coupe soleil, d.i. een dameskapsel gekenmerkt door donker haar
waarin verspreid blondgeverfde lokken.
(dons1989)
bloos tw., term bij het knikkerspel wakatjopoe*: zie het cit. Liggen deze [de boegroes* van A en B]
niet mooi achter elkaar, wat kansen op ‘bommen’* (raken) vermindert, dan roep C ‘romein’* of
‘bloos’. () Roept hij ‘bloos’ dan blijft hij staan en verplaatst A of B zijn boegroe (Nekrui 12).
(dons1989)
bloot bn., bw., (i.h.b.:) 1. onbedekt. Het is goed, ik zal komen; maar ik kan niet over den blooten
weg gaan, dus moet je van hier af tot aan je woning een tapijt van droge bladeren en takken voor
mij leggen (Penard 1924: 330). - 2. onbebouwd (grond). Te koop: blote kavel (DWT 23-2-1981, in
adv.). Daarnaast gelegen perceel 12 x 32 m geheel bloot (WS 19-1 -1985, in adv.). - 3. (fig.)
onverhuld. De eerste keer huilde ze toen ze, na over haar toestand te hebben verteld aan één van de
heren*, zijn geld moest aannemen om de volgende dag de kinderen eten te kunnen geven; maar
toen haar wijze van beloning bekend werd en de heren dus allemaal zó met haar lot begaan schenen
te zijn, veranderden tenslotte liefdadigheid en beloning in blote ruil van het één voor het ander
(Dobru 1968a: 30). - Etym.: Behalve in de bet. van ‘onbedekt’ m.b.t. het lichaam, wordt b. in AN
voor ‘onbedekt’ in andere, ook fig. verbanden, tegenwoordig veel minder gebruikt dan in SN. In het
Zeeuws komen wel vele fig. bet. voor (Ghijsen).
— : bloot soldaat (zonder lidw. en mv.), gemeen soldaat. A, B, C, D, E en wie jullie ook mogen
volgen, adieu. Suriname was er misschien beter aan toe geweest als jullie te boek stonden als bloot
soldaat (WS 11-6-1983). - Etym.: Zie bloot*.
(dons1989)
bloot’bajonet bn., bw., (piemel)naakt. Poko had zijn zwembroek niet meegenomen en sprong onder
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grote hilariteit blootbajonet in het water (Dobru 1967: 13).
(dons1989)
bloot’voeter, blo’tevoeter (de, -s), 1. iemand die blootsvoets gaat. - 2. (i.h.b., als sportterm:)
sportman (i.h.b. voetballer, cricketer) die op zijn blote voeten speelt. Zie Schoonhoven 162 (in krant).
- 3. beginner; beoefenaar van sport op laag peil. Regelmatig vindt er uitwisseling plaats van
Nickeriaanse* en Guyanese cricket teams. Dit is bevorderlijk voor het peil in Nickerie, daar Guyana
geen ‘blotevoeter’ is (DWT 4-4-1981). - Etym.: (2) Tegenover alle sport op blote voeten, i.h.b. in
bet. 2, staat geschoeid*. De twee categorieën zijn geheel gescheiden. - Samenst. van 2:
blootvoetersvereniging, -competitie, -wedstrijd .
(dons1989)
blouse (de, -s), bloes (bloezen): Vele Surinamers, maar niet alle, gebruiken dit woord alleen voor
een damesblouse. Dit is in overeenstemming met de oorspr. bet. in AN (zie J. de Vries 1971). - Zie
ook: hemd*.
(dons1989)
blucher (-s), blucherboots (meervoud), zware hoge schoenen, het bovenleer en de tong uit één
stuk (Webster 86).
< Engels blucher , daar genoemd naar de Pruisische maarschalk Blücher, die ze in 1815 invoerde als
militair schoeisel.
1871 (De Surinaamsche Courant nrs. 7 en 52, de laatste planters bluchers ). 1904 (J. Samuels in
Doelwijt red. 1974:52).
Opmerking: Wellicht worden met grondschoenen * en plantageschoenen* dezelfde bedoeld. >
/E/pt/4-5/-.
(dons2013)
blücherboots (alleen mv.), (uitspr. van boots E: boets), (veroud.) lage laarzen. Die daar -hij is een
schilder - heeft zijn zwarte Blücherboots wit geverfd, en het voetbekleedsel ziet er alles behalve
‘snowballig’ [zie snowball*] uit (J.S. Samuels 1904, cit. volgens Doelwijt 1974: 47). - Etym.: E
blucher(-boots) is id. In het E van Guyana: Blucher = zware laars of schoen (D.g.f. 12). Zie ook:
boots*.
(dons1989)
blue’-black bn., (uitspr. E: bloe’blek, òf bluu’-blek), donker blauw, blauwzwart. Hij stond op en
begon zijn overall van blue black drill* uit te trekken (Ferrier 1968: 164). - Etym.: E (blue = blauw;
black = zwart).
(dons1989)
blue’-wings (de, -), (uitspr. E: bloe’wings), blauwvleugeltaling, een kleine eendesoort ( Anas
discors) . Een trekvogel uit Noord-Amerika is Anas discors (Blue Wings), die van begin september tot
einde april op de pannen* verblijft (Enc.Sur. 171). - Etym.: Het is E en bet. ‘blauwe vleugels’; de
gangbare E naam van de soort is (nu) echter ‘blue-winged teal’ (lett. blauw gevleugelde taling). In S
volgens P&P (1908 = 91) ‘blawflei anatjie’ (blawfré a-naki); niet in Woordenl. SNE. - Zie ook.
anaatje*.
(dons1989)
blun’nie (de, -s), (gebr. onder jongeren, 1981) blunder. - Syn.: blaka* (4).
(dons1989)
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boar (de, -s), (uitspr. E: boor), (gebr. in Nickerie) beer, mannelijk varken. - Etym.: E; ook in S van
Nickerie.
(dons1989)
bo’as (de, -sen), (verouderend) tamboer-majoor. Zo was het woord voor tamboer-majoor bij de
schutterij boas; eenvoudig omdat de eerste, die deze functie vervulde Boas heette (Simons 1960b: 5;
hij ontleent dit gegeven aan Van Sypesteyn 1854: 254: S.H. Boas in 1853). - 2. stok van de
tamboer-majoor. - Etym.: (1) Zie het cit. Men zegt thans i.h.a. tamboer-maître. (2) Vermoedelijk
voortgekomen uit boassen*.
(dons1989)
boasie (de), (veroud.) lepra. ‘Weet! dat Mathilde’, zijne stem daalde, ‘aan de vreeselijkste boasie lijdt,
zij heeft de zoogenaamde natte melaatschheid’ (van Schaick 1866: 225). - Etym.: Oudste vindpl.
plak. van 1761 ( boazie ; S&dS 707). - Syn.: kokobe*, de ziekte*. Zie ook: ex-Hansenpatiënt*.
(dons1989)
boasie (de), lepra.
< Sranantongo boasie (Schumann 1783:19) of < Afrikaans? (zie Poolman 1798 in Teenstra 1835,
2:195) of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1761 (Schiltkamp & De Smidt 707). - 1866 (Van Schaick 225). →.
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1792:9, boisi ).
Zie ook: knobbelboasi * , besmet* , de ziekte* . > /S?W?/z/2-6/W./.
- : droge boasie, vorm van lepra zonder de verschijnselen van de natte boasie ; heden genoemd
kokobe (< Sranantongo).
1770 (Hartsinck 913). - 1839-1851 (Van der Aa 1993:40). > /N+(S?W?)/z/2-4/-.
- : natte boasie, vorm van lepra waarbij ontvellingen optreden.
1770 (Hartsinck 913). - 1839-1851 (Van der Aa 1993:40). > /N+(S?W?)/z/2-4/-.
(dons2013)
Boasiegrond, bijnaam van de voormalige kostplantage * voor zorg aan de Saramaka, toen deze was
ingericht voor de opvang van lepralijders ( boasiers * ).
1839-1851 (Van der Aa 1993:135). > /(S?W?)-E/bs/3-4/-.
(dons2013)
boasier (de, -s), (veroud.) lijder aan lepra. De Dierekteur verzekerde ons, dat bij de afstammelingen
der Boasiers, de ziekte - ook zelfs met het overspringen van een of meer geslachten, zich zoms
opnieuw vertoond () (Lammens 1822; 1982: 160). - Etym.: Van boasie*. Alleen gevonden bij
Lammens.
(dons1989)
boasier (-s), lepralijder.
1817 (Lammens 172). > /(S?W?)/z/3/-.
(dons2013)
boasievlieg (-en), niet nader geïdentificeerd insectje waarvan destijds ten onrechte verondersteld
werd dat het boasie * kan overbrengen van een open wond bij een lijder naar een gezonde persoon.
1839-1851 (Van der Aa 1993:50). > /(S?W?)-N/d/4/-.
(dons2013)
boasieworm, guineaworm of medinaworm ( Dracunculus medinensis ), een draadworm waarvan
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destijds ten onrechte verondersteld werd dat hij boasie * veroorzaakt (zie Simons 1958b:79).
1835 (Teenstra 2:195).
Zie ook: regenworm* . > /(S?W?)-N/d/4/-.
(dons2013)
bo’assen (boaste, heeft geboast), (verouderend) manipuleren met de stok van de tamboer-majoor.
Hij boast goed! (jongens op straat, sprekend over de t.-m. van het passerende politiemuziekkorps).
- Etym.: Afgeleid van boas* (1), tegenwoordig gezien in verband met boas* (2).
(dons1989)
bob’belap (de, -pen), (veroud.) doek die de borsten van een negerin bedekt. De Slavinnen kopen ()
een borst-lap daar de borsten inhangen van streept Bond, ’t welk van haar werd genoemd Bobbelap,
maar de meeste lopen met de borsten bloot () (Herlein 1718: 96; enige vindpl.). - Etym.: Zie bobbie*.
(dons1989)
bob’betje (het, -s), syn. van bobbie* (1 en 2), dat meer gebr. is: z.a. - Syn. ook bobsje*.
(dons1989)
bobbetje (-s), borst van vrouw, in het bijzonder jonge.
< Sranantongo bobbi (Schumann 1783:19) < Engels bubby (OED 2:608).
1834 (Teenstra 1842:50). → (ook en vooral bobbie, < Sranantongo).
Opmerking: Herlein (1718:96) vermeldt een doek om de borsten van slavinnen “’t welk van haar
werd genoemd Bobbelap”. > /S/r/4-6/-.
(dons2013)
bob’bie (de, -s), 1. borst van een vrouw. Als meneer [de leraar] niet keek, sprong ze gewoon op en
danste op en neer allerlei grimassen makend. () ‘Kijk hoe d’r bobbies dansen’, zei Maikel dan altijd
(Rappa 1981: 53). - 2. tepel van een vrouw. - Etym.: Vgl. E bubby = bet. 1, sedert 1686, nu alleen
dial. in Guyana en op enige Westindische eilanden (Onions, C&L), en D Bübbi (dial.) = bet. 1
(Onions). S bobi = bet. 1 en 2. In bet. 2 wellicht kort voor S bobimofo = tepel, lett. ‘tuit (mofo) van
de borst’. - Syn.: bobbetje*, bobsje*. Zie ook: puntje*, spruitje*.
— : bobbie geven (gaf, heeft gegeven), (niet alg.) de borst geven. Aike begon te huilen, Chan ging
op het bed zitten en gaf haar bobi (Behr 23).
(dons1989)
bo’bo (de, -’s), sufferd, slome. Het was kinderachtig dat er altijd een kindermeisje met me mee
moest. De andere jongens begonnen me een bobo, een sufferd te noemen (Pos 1985: 29). BoboJantje, 18 jaren oud, moet voor studie naar het buitenland; zijn moeder gaat mee (Fernandes 1973:
54). - Etym.: Sp./ Port.; ook in het E van Guyana en Jamaica (zie C&L, die ook wijzen op gelijkenis
met een Westafr. woord). Bij Cairo (1980a= 29): bobojanus. - Zie ook: freddie*, lellebel*, vriendje*.
(dons1989)
bobs’je (het, -s), syn. van bobbie*: z.a.
(dons1989)
bocht’dam (de, -men), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) dam die in de lengte door een
tuin* loopt en met een bocht aansluit op de railbaan*, bestemd om tijdens de suikerrietoogst zelf
van rails te worden voorzien ten behoeve van de afvoer van het riet*.
(dons1989)
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Bo’do zn., Javaanse* naam voor het feest van Mohammedanen aan het eind van de maand Ramadan.
Zie Enc.Sur. 294. - Syn.: Lebaran*, Id.* (H).
(dons1989)
bo’dy (de, -’s), (uitspr. E: bod’die), (ook:) carrosserie van auto. De wagen schoot vooruit, de body
was half verroest, maar de motor was in prima conditie (Rappa 1980: 11). - Etym.: E. - Syn.:
autobody*.
(dons1989)
bo’dyfiller (de), (uitspr. E: bod’diefiller), 1. metalen opvulsel waarmee gaten in een autocarrosserie
worden weggewerkt. Sang*, kijk hoe handig zij deze wagen hebben opgefikst. - Ja, zei ik. - Met een
hoop body-filler-, dacht ik (Rappa 1981: 135). - 2. (jongenstaal) borsten van vrouw of meisje. Etym.: (1) Zie body*. E filler = o.m. vulsel.
(dons1989)
bo’dyguard (de, -s), (uitspr. E: bod’diegaart), lijfwacht. Franklin ‘Bigger’ Levenswaard, ‘Bigger’ is zijn
bijnaam echt wel waard. Hij is groot en sterk gebouwd en oefent het beroep uit van Bodyguard en
uitsmijter in nightclubs en andere gelegenheden (A&P 1981c). - Etym.: E (body = lichaam; guard =
bewaker).
(dons1989)
boeba, bast of schil van een vrucht of een zaad.
< Sranantongo boeba (Schumann 1783:24).
1768 (Van Stipriaan 1993:117). 1835 (Teenstra 1:259; in dit geval van koffiebessen). > /S/r/2-4/-.
(dons2013)
boeboe’, 1. (de), filariasis (filaria*, z.a.). De vader van een jongen op school is gestorven. Hij had
boeboe en de pijn kroop over zijn knie naar zijn dij en vandaar naar zijn buik (Hijlaard 48). - 2. (de,
-s), aanval van filariasis. Nee, ze rilt van de koude koorts, een boeboe (Ferrier 1969: 75). - 3. (de),
(bij uitbr.) naam voor enige andere huidziekten. Onder boeboe verstaat de creool* eigenlijk elke
ontsteking in de huid, die niet direct aanleiding geeft tot ‘uitslag’ (Enc.NWI 296). - Etym.: S. - Zie
ook: bigifoetoe* (I), bimba*.
(dons1989)
boe’boelaas (de, -lazen), boeman (of een dergelijke, fiktieve griezelige figuur). Gezicht van je, lijkt
op wanneer een schaap z’n gezicht heeft gezet in een kuip met teer! Dan is dat gezicht van ’t schaap
zo duivels-zwart! Is zo ben je! Boeboelaas! (Cairo 1979a: 11). - Etym.: S boeboe = o.m. (zn.)
monster, (ww.) een lelijk gezicht trekken. Sar. boeboe = tijger* (jaguar, poema).
(dons1989)
boe’groe (de, -s), grote kogel uit een kogellager, in gebruik als werpknikker bij knikkerspel. A heeft
als eerste speler nog geen mikpunt en werpt zijn boegroe dus gewoon voor zich uit (Nekrui 12). Etym.: S.
(dons1989)
boe’groemaka (de, -’s), 1. soort palm met stekelige bladeren ( Astrocaryum sciophilum,
Palmenfamilie*). Het blad van boegroe-maka levert een fijne, sterke vezel, doch de bereiding is te
kostbaar () (Ost. 259). - 2. vrucht van deze plant, waaruit olie gewonnen kan worden. - Etym.: S
(maka = o.m. stekel). Samenst. boegroemaka-olie (May 13).
(dons1989)
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boegslaaf, slaaf met (nog) niet achterhaalde taak op een boot.
1767-1802 (Van der Putte 2005:282). > /X/pp/2-3/-.
(dons2013)
boei (de, -en), metalen armband uit één stuk, in de vorm van een niet geheel gesloten ring met aan
de uiteinden een knop: (a) dik en hol, gebruikt als sieraad. D’r IK in d’r wilde een boei. Een van
zilver, met twee slangekop d’raan (Cairo 1979b: 98). (b) dun en massief, op verschillende manieren
voorzien van toevoegingen, in gebruik als amulet. De loekoeman* gaf Konti op verzoek van zijn
vriend Karlo een tapoe* mee, een ijzeren boei (angoni) waaraan enkele papamoni* waren bevestigd;
deze moest Konti aan zijn bovenarm dragen wanneer hij aan het werk ging (Bradley 1968, cit.
volgens Doelwijt 1972a: 148). - Etym.: Helman (in Helman 1977: 57) veronderstelt dat het woord
teruggaat op de ‘boeien’ waarmee geboeid werd in de slaventijd. - Zie i.v.m. a opgeblazen boei*,
bombereboei*. Opm.: Surinamers in Ned. kennen verder, blijkens adv. in WS, ‘Aisaboei’ (zie Aisa*),
‘blaka boei’, ‘Chinese boei’, ‘Javaanse boei’ en ‘slangeboei’ (zie het eerste cit. hiervoor). Ook in Sur.?
— : opgeblazen boei, bewerkte boei* (a): z.a. Met spoed gevraagd: Ervaren Surinaamse goudsmid.
Grote ervaring met filigrain werk en het vervaardigen van opgeblazen boeien vereist (WS 22-101983, in adv.). - Syn.: bombereboei*. Zie ook: slaven(arm)band*.
(dons1989)
boek (het, -en), (ook:) tijdschrift. - Samenst. o.m. sexboek: In z’n kamer lag zowat alles overhoop.
Die vuile kleren stonden op een stapeltje in een hoek, met wat uit een seksboek gescheurde pagina’s
d’rbij (Cairo 1977: 30). - Etym.: Ook in N komen b. (en sexboek) voor in deze bet. bij minder
ontwikkelde mensen. - Samenst. ook: modeboek*.
(dons1989)
boekanier (-s), zeer lang, ver dragend geweer.
< Frans boucanier, in de betekenis van ‘jager op Hispaniola die zo’n geweer gebruikt’. Zie WNT (3,
1:112).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:327, bukanier ). 1738 (Schiltkamp & De Smidt 447,
bokanier ). - 1763 (De Beet & Price 192, bokkenier ).
Opmerking 1: Een plakkaat van 1701 (Schiltkamp & De Smidt 241) geeft boec(k)anierroer .
Opmerking 2: Buiten Suriname als Nederlands woord alleen vermeld van Hispaniola (1691; WNT op.
cit.). > /Fr./bc/2/-.
(dons2013)
boekjes, calicot, een katoenen stof, in het bijzonder voor kleding en in de boekbinderij.
Vergelijk Engels book muslin (idem).
1806 (De Surinaamsche Courant nr. 44). - 1853 (Surinaamsch Weekblad nrs. 10 en 28).
Opmerking: In 1824 (De Surinaamsche Courant nr. 15): “Haarlemmer Boekjes”. > /X/bc/3-4/-.
(dons2013)
boekjesstreep, als boekjes * , met een ingeweven streeppatroon.
Europees-Nederlands streep was de naam voor allerlei gestreepte stoffen.
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 97). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 65). > /X-N/bc/34/-.
(dons2013)
boeklone’ren (boekloneerde, heeft geboekloneerd), bekleden met plakplastic. Waarschuwt U vooral
de 1e jaars dat zij deze [hun collegekaart] niet laten plastificeren* of boekloneren (in rondschrijven
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van het Inst. voor de Opleiding van Leraren, 1981). - Etym.: Van het merk Boeklon.
(dons1989)
boek’naam (de, -namen), officiële voornaam waaronder een Hindoe bij de burgerlijke stand staat
ingeschreven. De orthodoxe Hindoe kent drie soorten van namen: de astrologische, geheime naam;
dan de gewone roepnaam; en tenslotte de ‘officiële’ naam, in Suriname boeknaam geheten, omdat
het de naam is die wordt opgegeven bij de Burgerlijke Stand (C.R. Biswamitre in Helman 1977: 211).
- Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
boelansjé’, boelansjee’: nevenvormen van boulanger* (z.a.).
(dons1989)
boelen (boelde, heeft geboeld), homosexuele handelingen plegen (door een man). Sluit hem op. Hij
is gek. Boeler*. Boeler... Boeler... Homo... Ga terug naar Wageningen. Daar kun je boelen (Vianen
1971: 181). - Etym.: WNT (1902) en Van Dale noemen AN ‘boelen’ als syn. voor ‘boeleren’, d.i.
sexuele omgang hebben, vroeger in alle bet., later alleen in afkeurende zin voor buitenechtelijk
verkeer. Homosexualiteit wordt in dit verband niet genoemd. - Zie ook: schuren* (3), boeier*, mati*.
(dons1989)
boe’ler (de, -s), homosexuele man, (a) als neutraal woord. Een boeler rent, dwars over straat. Ze
rossen* ’em, ze schoppen ’em (Cairo 1980b: 134). (b) als scheldwoord (zie cit. onder boelen*). Etym.: Zie boelen*. - Zie ook: schuren* (3), schuurmeid*, mati*, kompe*.
(dons1989)
boemen overg. en onoverg. (boemde, heeft geboemd), iets van iemand lospingelen, aftroggelen,
meestal met valse voorwendsels; bietsen, klaplopen. Gisteren hadden ze beide films ook al, maar ik
had geen geld kunnen versieren. Vandaag had ik mijn oudere broer drie tjawa’s* geboemd () (Dobru
1967: 6). Er was wel altijd iemand die zijn geld in de verkeerde dingen zou steken! En die dan nog
zou blijven ‘boemen’ (Cairo 1977: 193). - Etym.: Vgl. E to boom (in U.S.A. sedert 1879) = snel
(commercieel) vooruit komen (Onions).
(dons1989)
boe’merij’ (de), aftroggelarij, klaploperij. Chef, die reeds voorbij was, bleef staan en keerde zich om:
Dus je regelt* niemand no*? Dan is het boemerij (Cairo 1976: 113). - Etym.: Zie boemen*.
(dons1989)
boen tw., goed. Boen, zei ze, ik ben je moeder komen zien*. Ik moest vandaag vroeg uit, toen dacht
ik, laat ik je moeder komen groeten* (Dobru 1968c: 58). - Etym.: Als bn. kwam b. in het N van de
16e en 17e eeuw voor, vermoedelijk van F bon (= goed), dat in Noord-Frankrijk ongeveer als ‘boen’
wordt uitgesproken (WNT 1902). Omdat b. , als tw. en als bn. en bw., in het S voorkomt, lijkt het in
het SN een leenwoord, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Vgl. ook E boon (bn.), dat nu ‘vrolijk’ bet.,
maar vroeger ‘goed’ en in die laatste bet. nog op Jamaica gebr. wordt (C&L).
(dons1989)
boe’na (de, -’s), punt bij djompofoetoe* (1), op een bepaalde, speciale manier verkregen (zie het
cit.). Wanneer ze dit gedaan heeft gaat ze met haar rug naar de djompo-foetoe* gekeerd staan en
gooit het steentje dat nog altijd op haar handrug is over haar hoofd in één van de vakken. () Zij heeft
dan in dat vak één ‘boena’ (punt) gemaakt, en mag hierin een teken maken b. v. een verticale lijn
trekken of haar initialen plaatsen (Nekrui 32).
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(dons1989)
boen’die (de, -s), koe die van nature geen horens heeft.
(dons1989)
boen’goeboengoecarrousel (de, -s), eenvoudige draaimolen, carrousel* (z.a.)
(dons1989)
boen’kop(oe) seri (de, -’s), uitverkoop. - Etym.: S (boenkopoe = goedkoop; seri = verkoop). Zie ook
seri*.
(dons1989)
boer (de, -en), 1. blanke Surinamer, afstammend van Nederlandse immigranten die zich in 18451850 als boeren vestigden. De immigratie was dus totaal mislukt. Niet dat de Boeren niet van
aanpakken hebben geweten, maar wel door de slechte organisatie, waarvan geen goed woord te
zeggen valt (Hangalampoe 1 (6): 11; 1975). - 2. blanke boer, i.h.b. landbouwende boer* (1). - 3. (bij
uitbr. van 1 en 2) blanke Surinamer. - Zie ook: boeroe*, landbouwer*.
(dons1989)
boe’renverdriet (het), (veroud.) naam voor een niet nader bepaald cypergras ( Cyperus- soort,
Baboennefifamilie*). Adroe bisi of boerenverdriet speelt onder het onkruid mede eene hoofdrol ()
(Teenstra 1835 I: 206; enige vindpl.). - Etym.: Zie adroe*; S bisbisi = Cyperus articulatus.
(dons1989)
boerenverdriet, niet nader geïdentificeerd onkruid ( Cyperus -soort).
1835 (Teenstra 1:206). > /N’/wp/4/-.
(dons2013)
boerewij (lidw.?, mv.?), (veroud.) 1. bolletrie, een boomsoort ( Manilkara bidentata, Sapotillefamilie*).
- 2. paardevleeshout, d.i. het hout van deze boom. Men gaat van de Rivier tot dit Gebouw langs een
Trap, op een Stelling* van Boerewey-Planken, wel honderd Schreeden lang () (Hartsinck 1770: 284;
oudste vindpl.). - Etym.: Van Ar. boeloewé = id. - Syn. van 1 boerewijboom*.
(dons1989)
boerewijboom (de, -bomen), (veroud.) syn. van boerewij* (1): z.a. De Boerewey- of Bouletri-Boom
groeit ter hoogte van veertig en meer Voeten, alvorens hy takken uitschiet, doch wordt zelden over
de drie Voeten dik () (Hartsinck 1770: 74; oudste vindpl.). - Etym.: Zie boerewij*.
(dons1989)
boe’roe (de, -s), 1. syn. van boer* (1): z.a. Tussen haakjes, wie in Suriname ‘boeroe’ zegt, denkt aan
een Hollander uit het verre Twente. Daar kwamen de eersten vandaan, ook van de Veluwe, met de
bedoeling hier landbouw te gaan doen (Hangalampoe 1 (6): 10; 1975). - 2. syn. van boer* (2). - 3.
syn. van boer* (3). Veelal worden ook tot de Boeroe’s gerekend afstammelingen van andere
Europese geslachten, vaak afkomstig van voordien plaats gevonden kolonisatiepogingen, die
gesproten zijn uit copulatie-verbindingen met een vrouwelijke afstammeling der kolonisten van
1845 (J.G. Gemmink in Helman 1977: 241). - 4. scheldwoord voor Nederlander. - Etym.: S, van AN
boer. - Zie ook: landbouwer*.
(dons1989)
boe’sislag (de, -en) natuurlijke zang van zangvogelmannetje, wildzang. - Etym.: S boesi = bos, ook
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in bet. bos-* (3).
(dons1989)
boe’taboeta (de, -’s) naam voor alle nachtzwaluwen, voornamelijk grijs en bruin gekleurde vogels
( Caprimulgidae en Nyctibiidae ). Het wordt al laat, Harry, kijk, al een boeta boeta (Butner 1957a: 80).
- Etym.: S. - Syn.: jorkafowroe*, spookvogel*. Opm.: Op een Sur. postzegel van 40 cent* (1977)
wordt de soort Caprimulgus maculicaudus met een gelegenheidsnaam ‘vlekstaartnachtzwaluw’
genoemd. Dit is de vert. van de wet. naam en van het E ‘spot-tailed nightjar’.
(dons1989)
boetaboeta, nachtzwaluw, enige vogelsoorten van de families Caprimulgidae en Nyctibiidae .
< Sranantongo boetaboeta (Focke 1855:14) < Afrikaans (Smith 1987).
1855 (Focke 14) →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
boet’zweer (de, -zweren), steenpuist. Rechtermoot [zie moot*] van d’r bil, leek of ’t had, een
boetzweer (Cairo 1980c: 122). - Etym.: S boetsweri. - Vgl. E bud = knop; kiem.
(dons1989)
bo’froe (de, -s), Zuidamerikaanse tapir ( Tapirus terrestris ). De bofroe vormt een gezocht jachtwild
omdat het dier een paar honderd kilo vlees levert, dat als buffelvlees smaakt (Geijskes 1954: 74).
Ook in OJ. - Etym.: S. Volgens Wooding (119-120) is het woord afgeleid van het Ashanti-woord
(West-Afr.) ‘obofo’ (een kortere vorm van ‘obofu agoro’), wat ‘dans voor de geest van de buffel of
van de olifant en dans van de jager’ betekent. NB: De tapir heeft enige gelijkenis met een buffel. Syn.: buffel*, boskoe*, woudezel*.
(dons1989)
bo’froesiri (de), soort liaan ( Abuta grandifolia, Bofroesirifamilie*). - Etym.: S (bofroe (ook SN) =
tapir; siri = o.m. sperma).
(dons1989)
Bo’froesirifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Menispermaceae). - Etym.: Genoemd naar
bofroesiri*.
(dons1989)
Boheems gras, handjesgras of bahamagras ( Cynodon dactylon), een wereldwijd verbreide grassoort.
De naam berust wellicht op de gelijkenis in klank tussen de woorden Bohemen en Bahama.
1831 (Teenstra 1835, 2:366).
Zie ook: trigriston * . > /N’+N/cp/4/-.
(dons2013)
boi tw., jongen. Boi, wat hebben we die kil* uitgelachen (Vianen 1971: 128). - Etym.: Vgl. S b. en E
boy met dezelfde bet.
(dons1989)
booi, boi, negerslaaf als huisknecht of (ook) lijfknecht, zo ook aangesproken door zijn meester.
< Engels boy (huisbediende).
1759 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 309 fol. 47). - 1853 (Van Schaick in Van
Putten & Zantinge. 1988:94; boi ).
Zie ook: huisneger* , jongen * , voetebooi * . > /E/bc/2-5/-.
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(dons2013)
boi’ti (de, -’s), stuk grond of huis(je), of beide in combinatie, van een stedeling en gelegen buiten de
stad. Wij hadden nl. een boiti aan het Wanicakanaal in de buurt van Leiding* 8 (Dobru 1967: 38). Etym.: S (lett: buiten). - Syn.: buiten* (B.1), buitenplaats*.
(dons1989)
bo’jo (de, -’s), lekkernij (taart*) van geraspte kokosnoot met geraspte cassave (cassavebojo*) of met
zoete patat* (zoete-patatebojo*) of van korenmeel* (maïsmeel) met kokosmelk (karoebojo*), met
diverse toevoegingen, in de oven gebakken. Zonder voorvoegsel wordt i.h.a. cassavebojo bedoeld. Er
was van alles, viado* en bojo, maizenakoekjes en chocolade, stroop* en soft* en voor ieder kind een
gekleurd zakje met suikergoed* (Maynard a: 23). - Etym.: S, ook in het E van Jamaica; van Amer. Sp.
‘bollo’ (C&L).
(dons1989)
I. bok (de, -ken), (ook, behalve ‘mannelijke geit’:) ram, mannelijk schaap. () de rammen (hier
verkeerdelijk bokken geheten) (Teenstra 1835: 383; oudste vindpl.). - Etym.: AN b. = o.m. geitebok
en mannetje van enige andere gehoornde dieren (hert, gems).
(dons1989)
II. bok (de, -ken), (voetbalterm) de daad van het bokken* (I), blokkering. Hij maakte een noodsprong
en plaatste een ‘bok’ wat hem enige tijd buitenspel zette [doordat zijn been de kracht van een schot
opving] (DWT 2-3-1981). - Etym.: Gedacht kan worden aan de onverzettelijkheid van een geitebok.
(dons1989)
III. bok (de, -ken), 1. standje, berisping. Een van die oudere dochters van die kuisheidsduivel wilde
steeds wat aan de kwaliteit van dat beeld [televisie] veranderen. Maar ze werd met veel bokken
weggejaagd door d’r vader, die veel te hard schreeuwde (Cairo 1977: 165). - 2. belediging (meer
met daden dan met woorden). Eddy heeft de palen van mijn erf* verzet. Dat is een bok! - Etym.: Er
zijn twee mogelijkheden: (a) Van Spaanse* bok, een strafoefening met zweepslagen die vroeger op
slaven werd toegepast (Huisman-Bazuin). (b) Vgl. de veroud. AN uitdr. ‘iemand een (droge) bokking
geven’ = een standje geven, een ernstig verwijt maken; een ‘bokking’ is een soort vis. - Zie ook:
bokken* (I en II).
(dons1989)
bok II. (-ken), bokkin, indiaan, indiaanse.
Den Besten (1992:64) oppert omtrent dit duistere woord, dat het zou kunnen komen van verouderd
Arowaks bo-kia, betekenend ‘jij’, met nadruk. Voor een relativerend element in zijn analyse,
namelijk dat het ongewoon is volksbenamingen in de verkleinvorm te zetten, kan kritisch verwezen
worden naar Schotjes , de naam voor een clan van indianen in Berbice (Hartsinck 1770:289).
bok : 1740 (Helman 1968:51) - Vreede 1861 (WNT 3, 1:2590). 1883 (Westeroüen van Meeteren 11).
Eerder (1675) in de samenstelling bokkenruilder* .
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:41, daar ook bokje ), wellicht van daar afkomstig.
bokkin : 1758 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 305 fol. 23). - 1770 (Hartsinck
97).
Ook in Westelijk Guyana (1763, Hartsinck 1770:469). Zie ook puyta * .
Samen: /X?W?/bc/2-5/W./.
(dons2013)
IV. bok (de, -ken), bokje (het, -s), (veroud.) Indiaan. De Heer Charbon is ziek en kan niet weerom
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gaan, maar de twee Bokken zullen deze brieft brengen van den Heer Gouverneur van Berbice aan de
Negers Koffij en Accara en een brieff weerom brengen (Van Hoogerheim 1763, cit. volgens Lichtveld
& V. 79). - Etym.: Oudste vindpl. Van Berkel 1695, cit. WNT 1902 ( Bokje ) . Hartsinck (1770: 97)
vermeldt ook Bokkin (Indiaanse vrouw). Het was in feite in het N en SN de naam voor de Indianen
van Suriname, Berbice, Demerara en Essequibo (Enc.NWI 153). In de drie laatste gebieden, het
tegenwoordige Guyana, is in het E ‘buck’ en ‘buckman’ nog in gebr., maar het heeft een
geringschattende klank, vooral in de zin van ‘domme Indiaan’ (D.g.f. 15). Het lijkt daarom mogelijk,
dat er, althans voor Nederlanders, een verband was met N b. in de zin van ‘lomperd, domkop’. Vgl.
verder Am. ‘buck’ en Braz. ‘bugre’ en ‘bocle’ = Indiaan; neger. Zie ook: karboeger*. NB: In het
voormalige NOI werd ‘bokje’ gebruikt als afkorting van ‘Bok(k)enees’, een vervorming van Boeginees
(Veth 1889: 117). - Samenst.: zie bok-*, bokken-*, boks-* hieronder. Zie ook: boks* (zn.).
(dons1989)
V. bok (de, -ken), (veroud.) kort voor bokraaf* (een papegaai): z.a. Met het invallen der regens in
November trekken alle bokken van den kustzoom naar de oerwouden van het binnenland terug (P&P
1908: 479).
(dons1989)
VI. bok, Javaanse* vrouw (gevolgd door haar naam). Uit zijn huwelijk met Bok Soeparni werden vijf
kinderen geboren (Bauxco Nieuws, juni 1963: 12). Zie Fernandes 1973: 94. - Etym.: Van Jav. mbok
= moeder. - Zie ook: ma-e*.
(dons1989)
VII. bok: op de bok, grove uitdr. m.b.t. geslachtsgemeenschap (gezegd m.b.t. een man). Nu is het
echt, kom, zei Marleen met hese stem, ze ging wat beter liggen om de ontvangst makkelijker te
maken. Archie klom op de bok en deed eerst niks (Rappa 1984: 26).
(dons1989)
bok-, bokken-, boks-, voorvoegsel, betrekking hebbend op Indianen: zie bok* (IV). Zie bokraaf*,
bokkenhuis* en bokkenruilder*, en de plantenamen bokkenkatoen*, bokkenkoren* en bokkennoot*.
Er zijn ook aldus gevormde plantenamen, voorkomend bij oudere schrijvers, waarvan de identiteit
(nog) niet (geheel) achterhaald kan worden: bokhout*, bokkenhout, boksjams*, bokkenboontje,
bokkenwarimbo (zie warimbo*), bokskalebas*. - Zie ook: boks* (zn.).
(dons1989)
bok’hamer (de, -s), klauwhamer. Het drietal voegde de daad bij het woord en de man werd onder
bedreiging met messen, een bokhamer, een houwer* en een kapmes gedwongen zijn werk op het
veld te staken en met de mannen naar huis te gaan (WS 19-4-1986). - Etym.: Berustend op de
gelijkenis met de gehoornde kop van een geitebok. In N ook in Groningen (ter Laan).
(dons1989)
bok’hout: zie bokkenhout*.
(dons1989)
I. bokken overg. (bokte, heeft gebokt), (als voetbalterm) de voet dwars zetten, blokkeren (van een
tegenstander). - Etym.: Zie bok* (II) en vgl. E to buck = stoten. - Syn.: blokken* (2).
(dons1989)
II. bokken overg. (bokte, heeft gebokt), 1. een standje geven, op zijn plaats zetten. Ze was van dat
soort meisjes, vrij, maar niet vrijpostig*! Bokte geen mannen met scherpe stem, als ze met d’r
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trachtten te praten (Cairo 1978b: 286). - 2. beledigen (meer met daden dan met woorden). Hier werd
je nie gebokt meer! Je werd schoon genegéérd! (Cairo 1979b: 99). - Etym.: Zie bok* (III). - Syn. van 1
schreeuwen* (2).
(dons1989)
bok’kenboontje: zie bok-*.
(dons1989)
bokkendorp, dorp van indianen.
Zie bok * (II).
1855 (Focke 48). > /(X?W?)-N/ic/4/-.
(dons2013)
bokkengrond, kostgrond* (2) van indianen.
Zie bok * (II), zie grond * (I, 3).
1761 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 313 fol. 239, bokke grond ). > /(X?W?)E/ic/2/-.
(dons2013)
bok’kenhout, 1. (de), (veroud.) onbekende boomsoort. Het Apatoe-oedoe of Bokkenhout is eene
soort van Mahonie, en groeit ook in het dorre zand van Boven-Para, enz., gevende dikke boomen
met diepe groeigaten; derzelver stam levert een zwaar timmerhout op, hetwelk, ofschoon iets
donkerder van kleur, zeer veel op Bolletrie gelijkt. Van dit hout maken de Indianen hunne knodsen,
welke zij Apoetoe’s heeten (Teenstra 1835 I: 350; enige vindpl.). - 2. (het), hout van deze boom. Etym.: Zie bok* (IV), zie -hout*. - Opm.: Westeroüen v.M. (1883: 7) noemt ‘apatoe-hout’ een
‘ijzerhart’ en (p. 11) bokhout een onbekende, roodbruine, zware houtsoort die op manletterhout*
lijkt. Echter deze auteur schrijft (p. 24) ook ‘bokhout’ i.p.v. pokhout!
(dons1989)
bokkenhout, bokhout, de boomsoort Swartzia panacoco en zijn hout, in Surinaams-Nederlands
heden genaamd gandoe (< Sranantongo).
Zie bok * (II). Indianen maakten uit het hout hun strijdknotsen.
1835 (Teenstra 1:350). 1855 (Van Sypesteyn 172).
Zie ook: apoetoehout * , basterdijzerhout * . > /(X?W?)-N/wp/4/-.
(dons2013)
bok’kenhuis (het, -huizen), (veroud.) model van een Indianenhut, bestemd om te kijk gezet te
worden. Vroeger maakten Indianen deze modellen en verkochten ze te Paramaribo (WNT 1902: 264).
- Etym.: Zie bok* (IV).
(dons1989)
bok’kenkatoen (de): zie katoen* (1). - Etym.: Aangeplant door Indianen (zie bok*, IV).
(dons1989)
bokkenkatoen (het), inheemse katoensoort ( Gossypium peruvianum).
Zie bok * (II). Het werd (wordt nog ?) vooral verbouwd door indianen in hun dorpen.
1835 (Teenstra 1:265). - 1926 (Cappelle 126).
Zie ook: katoen* (1). > /(X?W?)-N/cwp/4-5/-.
(dons2013)
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bok’kenkoren (het), (veroud.) maïs. Zie Van Cappelle 1926: 405. - Etym.: Zie bok* (IV) en koren* (1).
(dons1989)
bok’kekruid (het) tropisch Amerikaans akkeronkruid met licht paarsblauwe tot witte bloempjes in
hoofdjes ( Argeratum conyzoides , Asterfamilie*). Bokkekruid (). Vrij laag blijvend, kort levend kruid,
dat in Suriname in het wild voorkomt (May 14). - Etym.: De naam is ontleend aan de onaangename
lucht bij het verwelken. S bokobokowiwiri (bokoboko = bok; wiwiri = o.m. kruid).
(dons1989)
bok’kennoot (de, -noten), (veroud.) 1. boom met witte bloemen en zaden met een notesmaak
( Caryocar glabrum, Sawarifamilie*). Zie Enc.NWI 198. - 2. zaad van deze boom. - Etym.: Het is de
vraag of ‘bok’ hier betrekking heeft op Indiaan (zie bok*, IV); S ‛inginoto’ (ingi = Indiaan; noto =
noot) is de naam voor een andere boom met zaden, die in AN ‘paranoot’ heten ( Bertholletia excelsa ,
Barklakfamilie*). Daarentegen heet de b. in S (o.m.) ‘nengrenoto’ (nengre = neger); Am. ‘buck’ en
Braz. ‘bugre’ en ‘bocle’ kunnen zowel ‘neger’ als ‘Indiaan’ betekenen. Het is ook mogelijk, dat er,
althans vroeger, verwarring was: Lammens (1846; 1982: 175) heeft het over ‘Indiaansche of
bokkenoot’ .
(dons1989)
bokkennoot, bokke-, een boomsoort ( Caryocar nuciferum) en de noot (souarinoot) van deze als
verzameld en verkocht door indianen ( bokken * II).
1822 (Lammens 1982:175). - 1855 (Focke 91). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
198).
Zie ook: sawari(-) * . > /(X?W?)-N/wp/3-5/-.
(dons2013)
bok’kepoot (de, -poten), (ook:) sierplant met schijnstammen, de bloeiwijze een aar met rode
schutbladen en onopvallende, witte bloemen, afkomstig uit het Zuidzeegebied ( Alpinia purpurata,
Gemberfamilie*). Stond ze niet in de winkel dan was ze in de enorme tuin met buitenlandse rozen,
bokkepoten en Braziliaanse lelies* (Vianen 1979a: 13). - Etym.: De naam berust op de gelijkenis van
de bloeiwijze met de poot van een geitebok.
(dons1989)
bok’kenruilder (de, -s), (hist.) werver in dienst van de koloniale overheid die Indiaanse slaven,
afkomstig van niet-bevriende stammen, verwierf door ruil of koop. - Etym.: Oudste vindpl. 1675, bij
F.C. Bubberman in Teunissen 1972: 33. Zie bok* (IV), ruilder* en verder onder het syn. zwerver*.
(dons1989)
bokkenruilder (-s), handelaar in dienst van de koloniale overheid die, in ruil voor goederen, bij
bevriende indianen indiaanse krijgsgevangenen verwierf ten behoeve van slavendienst; het kon een
posthouder * zijn (zie plakkaat 1780, Schiltkamp & De Smidt 980). Zie bok * (II).
1675 (Bubberman in Teunissen 1972:33). 1769 (Fermin 1, 92).
Zie ook: posthouder * , zwerver* . > /(X?W?)-N/bs/1-2/-.
(dons2013)
bok’kenwarimbo: zie bok-*, zie warimbo*.
(dons1989)
*
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bokkewarimbo: zie warimbo (3).
(dons2013)
bokkin’: zie bok* (IV).
(dons1989)
bokkin: zie bok * (II).
(dons2013)
bok’kit (de, -s), (gebr. in Nickerie, verouderend) emmer. - Etym.: In Nickerie ook S en in die taal
gebruikelijk. Vgl. E bucket = emmer. - Zie ook: teil*.
(dons1989)
bok’raaf (de, -raven), rode ara of geelvleugel-ara, een rode raaf* met geel-en-blauwe vleugels ( Ara
macao). De Bloedroode Ara’s [Ara chloroptera] zijn zeldzamer dan Bokraven, met wie ze soms in
vluchten samenleven (P&P 1908: 481) - Etym.: P&P geven twee mogelijke verklaringen voor bok: (a)
de vogel is zo rood als een Indiaan = SN bok* (IV); (b) een bepaalde soort rode kralen met blauwe
randen heten in Sur. ‘bokka’. Zie ook raaf*. - Syn.: bok* (V).
(dons1989)
boks (het), (veroud.), Indiaans, Indiaanse taal. De Marmelade-Boom*, de Coumaramara in het Boks
genaamd () (Hartsinck 1770: 55; oudste vindpl.). - Etym.: Van bok* (IV) in N en SN.
(dons1989)
boks, taal van indianen.
Zie bok * (II).
Bij Hartsinck (1770:55), voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: negersch* . > /X/ic/2/ W./.
(dons2013)
boks- : zie bok-*.
(dons1989)
boksen onoverg. (bokste, heeft gebokst), (ook:) stoten, botsen (ook fig.). Er werd van alles en nog
wat gesuggereerd, totdat iedereen het met elkaar eens was dat ook Chinezen konden boxen. Het
betrof een kleine aanrijding, veroorzaakt door een jonge Chinees (Vianen 1979: 128). Ik kijk haar in
de ogen, onze ogen ‘boksen’, ik kijk door en glimlach, ze wendt het hoofd af om haar glimlach te
verbergen () (Dobru 1967: 4). - Etym.: S boks (dat volgens Echteld niet van een E woord komt). Vgl.
N (gew.) boksen = stoten (bijv. door een bok).
— : boksen met, stoeien, vechten met. - Etym.: Vgl. E to box = AN boksen.
(dons1989)
bok’ser (de, -s), (ook:) gekooide mannelijke pikolet* die op een mannelijke soortgenoot niet
reageert met zingen maar met ander imponerend gedrag. - Etym.: Vgl. boksen* met; de vogel is
strijdlustig. - Zie ook: maker* (I), close pikolet*.
(dons1989)
boks’jams: zie bok-*, zie napi*.
(dons1989)
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boksjammes: zie napie * .
(dons2013)
boks’kalebas (de, -sen), (veroud.) syn. van Indiaanse kalebas*: z.a. - Etym.: Zie bok-*, zie Indiaanse
kalebas*. Enige vindpl. Hartsinck (1770: 54): Boks of Indiaansche Calebas .
(dons1989)
bokscalabas (de), zie calabas* (II).
Zie bok * (II). Indianen en boschnegers* kweekten en kweken de plant om van de vruchten
waterkruiken te maken. Een eetbare vorm zonder harde schil heet in hedendaags SurinaamsNederlands poen of poeng (< Sranantongo).
Bij Hartsinck (1770:54) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: corre * , wilde fles* . > /(X?W?)-N/cp/2/ W./.
(dons2013)
bol (de, -len), 1. allerlei kleine en grote koek-, cake- en broodachtige baksels waarvan de meeste
(ook) als lekkernij gegeten kunnen worden; ze hoeven niet rond te zijn. Toen de bollen waren
uitgedeeld, moesten ze [schoolkinderen op een feestdag] weer zingen van ‘O schitt’rende kleuren
van Nederlands vlag’ (Schungel 1943; 1972: 102). Na de kerk moesten wij de bol rondbrengen bij de
familieleden, die er allen een stuk uitknepen (Dobru 1968b: 32); hier is het een kerstbol*. - 2. wrong
(dameskapsel). Het haar in grote golven. Meestal droeg ze het in een bol (Ferrier 1968: 20). - 3. als
geheel bolvormig kapsel, bijv. een afrobol*. En bij het knippen van een verse bol zat hij daar, diep
weggedoken in de barbierstoel waarbij niemand wist, hoe ellendig hij zich voelde (Cairo 1976: 51). 4. ‘kop’ als aanduiding voor een persoon als het gaat om diens verstand, bijv.: Net toen meneer die
lucifer uit doos pakte (), kwam die suffe bol Alexi aanlopen (Cairo 1980c: 440). - Etym.: Het gaat,
althans oorspronkelijk (NB bet. 1), steeds om iets bolvormigs. Bet. 1 is in AN verouderend, maar
komt nog wel alg. voor in samenst. (bijv. krentenbol, oliebol). Bet. 4 is in AN verouderend; ‘knappe
bol’ is nog wel gebr. Vgl. ook het alg. gebr. ‘bolleboos’ voor een zeer intelligente persoon. Samenst. van 1: bollebeschuit*, bollenknijpen*, bollenman*, bollenbrouw*, chocoladebol*, kerstbol*,
ringbol* (1), S-bol*, struisbol*, victoriastruisbol*, vingerbol*; van 4: studiebol (Hangalampoe 1 (3):
23; 1974). Zie ook i.v.m. 1: Berliner bol*, Engelse bol*, schuine bol* (1), brood*, stel*; i.v.m. 2
schuine bol* (2), bollen* (2).
— : Berli’ner bol, kleine bolvormige bol* (1), gebakken in olie, gevuld met jam en bestrooid met
poedersuiker. Het gebruik van krentenbol, Berliner bol, beschuit*, ei, garnaal en lever met een
gazeuse frisdrank bij het tweede ontbijt op het werk wordt aangevoeld als een statussymbool ()
(Enc.Sur. 648). - Etym.: AN B.b. = een soort puddingbroodje. Zie bol* (1).
— : En’gelse bol (mv. in oudere lit. ook bolen), grote, ronde koek bestaande uit een soort fijn
Moskovisch gebak. Moetje een stukje Engelse bol? vroeg ze. Of een stuk broodtaart*? (Vianen 1979:
178). - Etym.: S ingrisiboroe (ingrisi = Engels; boroe = bol). Zie bol* (1).
— : schuine bol, 1. schuin afgesneden stuk van een smal soort krentenbrood. - 2. vertikale rol van
haar aan het achterhoofd, opzij van het midden (als deel van een dameskapsel). - Etym.: Zie bol*
(resp. 1 en 2).
(dons1989)
bo’lefiadoe (de, -s), soort luchtige, cakeachtige koek. Typische Surinaamse taarten* zijn: bojo*,
bolefiadoe en ingrisiboroe [S, Engelse bol*] (Enc.Sur. 648). - Syn.: fiadoe*. Opm.: Niet te verwarren
met fiadoebollen, als genoemd door S&S (239), d.z. bollen* vervaardigd van eenzelfde deeg als
fiadoe .
(dons1989)
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bol’happen (vervoeging?), koekhappen. Op een ontspanningsdag voor gehandicapte kinderen uit de
omgeving van Tourtonne kwam zondag een dertigtal kinderen bijeen (). Er waren de gebruikelijke
activiteiten zoals grabbelton, danswedstrijd, blikwerpen, bolhappen (DWT gecit. volgens Boskopoe
8-8-1985). - Etym.: Zie bol* (1).
(dons1989)
bol’lebeschuit (het, -en), beschuit. - Etym.: Het wordt verkregen door een bepaalde soort daartoe
bestemde bol* (1) (AN beschuitbol) te halveren. - Zie ook: beschuit*, broodbeschuit*, eierbeschuit*,
polakbeschuit*.
(dons1989)
bollen (bolde, heeft gebold), 1. vrouwelijke borsten betasten. Heb je haar gebold? (mond.). - 2. een
wrong (bol*, 2) dragen. - Etym.: (1) Vgl. E to ball = tot een bol maken, afronden; doen opzwellen.
(dons1989)
bol’lenknijpen (het), (weinig gebr.) het gebruik dat kinderen hun kerstbol* aan anderen aanbieden
opdat dezen er voor zichzelf een stukje afknijpen. Wat de bol* aangaat: lijdzaam onderworpen aan
het in mijn tijd nog bestaand instituut van ‘pingi pingi boroe’ oftewel het ‘bollenknijpen’ heb ik zeer
spaarzaam de smaak van zo’n bol kunnen vaststellen (Julius Defares in WS 25-12-1982). - Etym.:
Het is de lett. vert, van S ‘pingpingi boroe’ (pingpingi = knijpen; boroe = bol* (1).
(dons1989)
bol’lenman (de, -nen), man die allerlei bollen* (1) en dergelijke versnaperingen op straat en vooral
op en bij schoolterreinen aan pauzerende scholieren verkoopt. Er is één creool*, een bollenman
(broodjesventer) die Hindoestaanse* filmschlagers zingt (Van Teylingen 82). - Etym.: Zie bol* (1). Zie ook: bollenvrouw*.
(dons1989)
bol’lenvrouw (de, -en), vrouw die hetzelfde doet als een bollenman*. De bel voor de pauze. Juffrouw
Emma zit op het erf* van de school. Juffrouw Emma is de bollenvrouw. Zij wacht op de kinderen. (A.
de Vries 1957 (5): 44). - Etym.: Zie bol* (1). - Syn. (?) koekvrouw*. Zie ook: bollenman*.
(dons1989)
bolletrie, 1. (de), een boomsoort die balata levert ( Manilkara bidentata ); 2. het hout van deze, ook
attributief.
< Engels bully-tree (OED 2:646). De vrucht lijkt op Engels bully, ‘kroosje’ (klein pruimpje; Van Dale.
NB: Crijnsen in brief 1668 of 1669: “vyff hondert (..) Bully houtboom stukken” (Archief Staten van
Zeeland, in Van der Linde (1966:90). De voorgaande afleiding weerspreekt die van Van Veen & Van
der Sijs (1989), te weten van Arowaks boeroewe via Sranantongo bolletrie , en die in het WNT
(Aanvang p. 1008) waar de naam in verband wordt gebracht met balata ; zie voor nog weer andere
afleidingen ook Cassidy & Le Page (1980:78).
1. 1718 (Herlein 227). - 1858 (Focke c:21). →.
Opmerking: Bij Hermann (1689 fol. 20) is bolotre een andere boomsoort, vermoedelijk Rheedia
floribunda (Van Ooststroom 1939, nr. 20). Teenstra (1835, 1:343) noemt zekere niet identificeerbare
boomsoort hooglandsche bolletri * .
Zie ook: basterdbolletrie* , Hans Ipsen bolletrie * en zwampbolletrie * .
2. 1687 (Schiltkamp & De Smidt 173). - 1855 (Van Sypesteyn 171). →.
1 + 2: /E/wp/1-6/-.
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Nederlands savannebolletrie genoemd wordt ( Himathanthus articulatus).
1835 (Teenstra 1:355). - 1858 (Focke c:21). > /N+E/wp/4/-.
(dons2013)
bol’letrie: witte bolletrie (de, -s), (veroud.) vermoedelijk syn. van savannebolletrie*: z.a. Er bestaat
ook een Witte Bolletrie, welke op het hooge, grove zand van Boven Para groeit, hebbende een niet
groot, vleezig, glimmend blad, hetgeen veel naar dat van Sirene lijkt (Teenstra 1835 I: 355; enige
vindpl.).
(dons1989)
bolletrieboom, als bolletrie * (de boom).
1770 (Hartsinck 74, bouletri-boom). 1771 (C. Dahlberg nr. 133). > /E-N/wp/2/-.
(dons2013)
Bol’letriefamilie: zie Sapotillefamilie*.
(dons1989)
bolletriehout, als bolletrie * (het hout, gebruikt als timmerhout, ook voor singels * ).
1770 (Hartsinck 578, bolatriehout ). - 1845-1849 (Boekhoudt 1874:31).
Opmerking: Van der Aa (1993:20) vermeldt de verkoop van hout uit Suriname met deze naam tussen
1847 en 1851 in Zwolle. > /E-N/wp/2-4/-.
(dons2013)
bols (de), jenever. - Etym.: Genoemd naar het merk Bols.
(dons1989)
I. bom (de, -men), gasfles, gascylinder. () terwijl geen enkele woning buiten het centrum van
Paramaribo leidinggas heeft maar zijn gas betrekt uit een bom die door de Overzeesche Gas en
Electriciteits Maatschappij onder het keukenraam tegen het huis wordt gezet () (Van Teylingen 21). Etym.: Vermoedelijk kort voor gasbom*.
(dons1989)
II. bom (de), term bij knikkerspel, inhoudende dat de ene boegroe* de andere raakt. Raakt een
deelnemer met zijn boegroe die van een ander, dan is dat een ‘bom’. Deze bom kan zijn ‘tap-kop’*
of ‘watra-bom’* (d.i. wanneer de boegroes elkaar slechts heel even raken) (Nekrui 12). - Etym.: Het
kan een klanknabootsing zijn. - Zie ook: bommen* (1).
(dons1989)
bomba (de, -’s), (hist.) negeropzichter over mede-slaven op een plantage* (A.1). Des nachts worden
op de meeste Plantagiën*, door de Bomba of Meesterknegt, de Deuren der Negerhutten geslooten,
op dat zy niet zouden gaan zwerven (Hartsinck 1770: 916; enige vindpl.). - Syn.: basja* (1),
bastiaan* (1), negerofficier*. Zie ook: officier*, blankofficier*. Opm.: Volgens Enc.NWI (143) was dit
woord in Sur. niet gebr., wel op Curaçao. Cairo (1982: 41) gebruikt het voor Berbice in de
Nederlandse tijd, ook (p. 367) bombaay.
(dons1989)
bomba, een woord voor negerslaaf als bewaker van of opzichter over mede-slaven. Vermeld voor
slavendepots in Afrika (1770), een slavenschip (1688) en plantages * buiten Suriname (1770, 1792).
Voor Suriname met betrekking tot de periode van de slavernij niet vermeld, wel later en dan
historiserend.
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(dons2013)
I. bom’bel (de, -s), rotje (soort vuurwerk). Toen wij om elf uur naar de Koningstraat reden, waren de
straten al niet druk meer, maar overal waar wij langsreden moesten we uitkijken voor bombels die
uit ramen en van balkons naar de straat werden gegooid (Dobru 1967: 38). - Etym.: Vgl. E to bumble
= ontploffen (tot 1868, Onions). - Zie ook: babybombel*, lakbombel*, peffertje*, pagara*.
(dons1989)
II. bom’bel bn.: gezegd van iemand die vlot wil lijken, maar het niet is. Essed 128: Wordt b.v.
gebruikt om een ‘oude jonge juffrouw’ te typeren.
(dons1989)
bombe’reboei (de, -en), bewerkte, holle, dikke, metalen armband in de vorm van een niet geheel
gesloten ring met twee knoppen. - Etym.: AN bombe’ren = (overg.) bol maken, buigen, rondzetten
(o.m. van plaatijzer), (onoverg.) zich welven, opgezet zijn. ‘Bombere’ in b. bet. vermoedelijk ‘bol en
hol’, gezien het syn. (of de vertaling) opgeblazen boei*. De naam kan echter ook verband houden
met de wijze van vervaardiging en/of de wijze waarop de band moet worden omgedaan (nl. door
hem te buigen). - Zie ook: slaven(arm)band*.
(dons1989)
bommen, 1. (overg.; bomde, heeft gebomd), bij knikkerspel de ene boegroe* met de andere raken.
Je kan of de knikker van je tegenspeler bommen met de jouwe of je kan ermee zo dicht bij de zijne
komen, dat er tussen de twee knikkers een afstand is, niet groter dan de spanwijdte tussen duim en
middelvinger, zodat je hiermee nog net de twee jowka’s* kunt raken (Dobru 1968c: 9). - 2. (zn.;
het), bepaald soort knikkerspel. - Etym.: (1) Vgl. E to bomb, (oorspronkelijk) to bombard =
‘bombards’ afschieten; E bombard = primitief kanon met stenen kogels (Onions). Het kan ook
(tevens) een klanknabootsing zijn. Zie ook: bom* (II).
(dons1989)
bo’na (de, -’s), keutel, hoopje ontlasting. Maar zo dat een fladderende kof* onder aan die broek
ontstond. Wat bakra’s* ‘drollenvangers’ noemden. Hij kon al lopend een bona uit z’n gat droppen,
zonder dat iemand ’t zou gaan merken (Cairo 1977: 119).
(dons1989)
bo’naman (de, -nen), (veroud.) lediger van privaten. We zagen de grote kuil delven naast het privaat,
waarin ’s nachts de bonamans alles wat in het privaat was, zouden begraven (Hijlaard 91). - Etym.:
Zie bona*. NB: Het mv. ‘mans’, als in het cit., is veroud. SN en AN. - Zie ook: duiker*.
(dons1989)
bonbo’ni (de, -’s), Braziliaanse eekhoorn, een kleine soort eekhoorn met een dun staartje ( Sciurus
aestuans). De bonboni (eekhoorntje*) is een echte klimmer en springer (Vermeulen 112). - Etym.: S.
Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 414. AN (Europese) eekhoorn = Sciurus vulgaris.
(dons1989)
bonboni, Braziliaanse eekhoorn ( Sciurus aestuans).
< Sranantongo boniboni (Focke 1855:15).
1835 (Teenstra 2:414; bonni bonni ). →.
Zie ook: eekhoorn * . > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
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bonducel’la (de, -’s), (verouderend) struik met gevinde bladeren, trossen gele bloemen en kromme
stekels ( Caesalpinia bonduc , Krerekrerefamilie*). Zie Stahel 1944: 205. - Etym.: De naam is ontleend
aan de voormalige wet. naam Caesalpinia bonducella . - Syn.: wacht een-beetje* (2). -Z ie ook:
nickeri*.
(dons1989)
Bo’nenfamilie (de), Vlinderbloemenfamilie, een familie van tweezaadlobbige planten met geveerde
bladeren, vlindervormige bloemen met een vergroeide kelk; als vrucht een peul ( Papilionaceae of
Fabaceae ). - Etym.: Genoemd naar de vele soorten van deze familie waarvan zowel de vrucht als het
zaad ‘boon’ genoemd worden, zowel in AN als in SN. - Opm.: Bij L&Me (194) wordt deze familie nog
samengenomen met de Krerekrerefamilie* onder de naam ‘Vlinderbloem-familie’.
(dons1989)
bongera, bonjera: zie abonjera* .
(dons2013)
bon’grit zn. (zonder lidw.) en tw., (voetbalterm) aanduiding, ook in de vorm van een uitroep, voor
het verschijnsel dat de bal met een lange trap ineens vanuit de verdediging naar voren wordt
geplaatst. - Etym.: Ook S.
(dons1989)
Bo’ni, 1. (de, -(’s)), Bosneger* van de stam der Boni, die zijn woongebied heeft aan de Lawa en aan
de Marowijne in Frans Guyana. Zie Enc.Sur. 87. - 2. (het), de taal van de Boni* (1). Zie Enc.Sur. 598.
- Etym.: Genoemd naar Boni (overl. 1793), hun aanvoerder in de strijd tegen de slavernij. In oudere
lit. ook Boninegers. - Syn. van 1 en 2 Aioekoe* (I.1 en 2).
(dons1989)
Boni: zie Bonni-negers * .
(dons2013)
Bonni-negers (1773, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 156), Bonnische Bosch-Negers
(1796, Brouwn 62), groep van boschnegers* in Noordoost-Suriname die 1765-1778 en 1789-1793
- vanaf 1773 onder deze en dergelijke namen - in oorlog was met de koloniale overheid en tenslotte
over de grens naar Frans-Guyana werd verdreven. De namen werden door anderen ontleend aan die
van Boni, hun voornaamste aanvoerder vanaf 1773.
Opmerking: Later en nog heden, wonend aan de Lawa en in Frans-Guyana, werd Boni hun
gebruikelijke naam. > /X/r/2-3/-.
(dons2013)
bonkelrad (-en, -eren), bonkelaar, bij een waterwerk* het vertikale aswiel aan de spil van het
scheprad* dat de draaiende beweging daarvan overbrengt op het horizontale kamrad.
Europees-Nederlands bonkels zijn de pinnen aan dit aswiel.
1763 (Pistorius 46). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 145). > /N-N/pt/2-4/-.
(dons2013)
bo’noe (de, -s), kort voor bonoeman* en bonoevrouw*: z.a. Ma Lobi, die een ‘bonoe’ was, maakte
Narsja duidelijk dat ieder mens een winti* heeft (Bradley 1975: 19). - Etym.: Zie bonoeman*.
(dons1989)

http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

bo’noeman (de, -s, -nen), priester van de wintigodsdienst*, tevens genezer van bovennatuurlijke
ziektes; ‘medicijnman’. De mensen die sterk in Winti* geloven gaan naar een bonu-man bij wie ze
alles doen. Ze voelen dat zij daar genezing zullen vinden en meestal is dat ook zo (Wooding 378) . Etym.: S, van Mandingo (Afr.) ‘bonema’ (zie Wooding 207). - Syn.: bonoe*, obiaman* (1), wintiman*.
Zie ook: bonoevrouw*; loekoeman*, wisiman*; piaiman*.
(dons1989)
bo’noevrouw (de, -en), priesteres van de wintigodsdienst*, tevens genezeres van bovennatuurlijke
ziektes; ‘vrouwelijke medicijnman’. Hij was ook eens ziek en consulteerde een bonu-vrouw, dezelfde
bij wie ik ben geweest (Wooding 368). - Etym.: Gevormd naar analogie van bonoeman*: z.a. - Syn.:
bonoe*. Zie ook: loekoeman*, obiaman*, wisiman*; piaiman* en -vrouw*.
(dons1989)
bons’bak (de), soort knikkerspel, waarbij de ene boegroe* de andere moet raken na teruggestuit te
zijn van een vaste achtergrond (muur of dikke paal) en waarbij met (gewone) knikkers betaald wordt.
De jongens zijn aan het knikkeren. Ze doen bonsbak. Ram gooit een knikker tegen de muur. Die
stuit terug. Hij rolt over het erf*. Dan ligt hij stil (A. de Vries 1957 (6): (16)). - Etym.: Bons lijkt betr.
te hebben op het geluid van de knikker tegen de wand, bak komt van S baka = terug.
(dons1989)
Bon’tiafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Myoporaceae ). - Etym.: Genoemd naar wet. Bontia
daphnoides .
(dons1989)
bood’schappenbekken: zie bekken*.
(dons1989)
booi zn., (hist.) aanspreektitel voor slaaf, gebruikt door zijn meester. () baasie en sisa* zijn de
algemene benamingen voor slaven en slavinnen, die u vreemd zijn, dog zijn eige slaven noemt men
booij, of even als de slavinnen, bij hunnen namen () (Lammens 1822; 1982: 114). - Etym.: Vgl. E boy
= o.m. huisbediende. - Samenst.: voetenbooi*. Zie ook: basie*.
(dons1989)
Boo’ker T., (uitspr. E: boe’kertie), soort kapsel voor heren (zie het cit. onder opm.). - Etym.: Naam
van een zanger in de jaren 1960 die een dergelijk kapsel had (‘Booker T. en de M.G.’s’). - Opm.: De
enige vindpl. geeft een spelling, die geen enkele band met de herkomst van het woord vertoont: Ik
[een herenkapper] vraag ze altijd eerst wat ik voor ze moet knippen. Je hebt Frans* coupé, je hebt
Bougerty: helemaal plat* en de hele rand wordt geschoren (BN 121: 50; 1980).
(dons1989)
boom’ananas (de, -sen), naam voor de grote soorten van de Ananasfamilie* die epifytisch groeien,
d.w.z. op andere planten, vooral op bomen. Heel voorzichtig gaan ze verder en zo komen ze
eindelijk onder zo’n oude koffiemama* vol boomananassen (in deel van toelatingsexamen Mulo
1949). - Zie ook: wilde ananas*, bosananas*.
(dons1989)
boombamba, vermoedelijk een (of meer) boomsoort(en) van de Laurierfamilie.
‘Boom’ kan duiden op het verschil met bambamaka* , een klimmende palm.
1738 (Inventaris Archief Raad van Politie 792 fol. 1, hier attributief).
Zie ook: houtbamba * . > /N-X/wp/2/-.
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(dons2013)
boom’boa: groene boomboa (de, -’s), groene hondskopboa, een groene wurgslang met witte
vlekken ( Corallus caninus). Groene boomboa’s worden meestal waargenomen in bomen nabij open
plaatsen in het oerbos, en in hoge savannebossen* (Moonen e.a. 20). - Etym.: Uit het E vertaald;
gebr. onder kenners.
(dons1989)
boom’gaardsavanne (de, -s, -n), (ook AN), savanne* met een lage vegetatie rijk aan grassen en met
bepaalde soorten ijle, knoestige, lage boompjes (‘kreupelboompjes’) die meer of minder dicht opeen
kunnen staan. Coesewijne-type* [een savannetype*].: boomgaardsavannes met verspreide
kreupelboompjes en kapoeweri*-bosjes in een hoge, vrijwel gesloten grasvegetatie; op goed
gedraineerde bruine lemige zanden (Teunissen 1980: 7). - Etym.: Genoemde boompjes lijken op
sommige (ook Europese) vruchtbomen. Wanneer ze dichter bij elkaar staan, lijkt de savanne op een
boomgaard. Wordt ook kortweg savanne* (2) genoemd.
(dons1989)
boom’kenner (de, -s), specialist in het herkennen van boomsoorten, werkzaam bij bosexploratie en
-explotatie. Volgens boomkenner Helstone is dat [brand] in dit gebied gebeurd in 1944, maar bij de
opname werden hier geen sporen meer van gevonden (L&Mo 34).
(dons1989)
boom’kool (de, -kolen), (weinig gebr.) geringschattend woord voor lichtgekleurde Creool* met rood
haar. Die meid was rood, boomkool, koperachtig van kleur. Niet gewaardeerd, maar misschien toch
wel mooi (Cairo 1976: 26). - Etym.: Vernederlandsing van S bonkoro, dat volgens L. Lichtveld (in
Helman 1977: 40) komt van Port. ‘bom color’ = goede kleur. - Zie ook: brand* eenentwintig, Redi*
Kilowatt.
(dons1989)
boomrijp (bn.), (met betrekking tot vruchten) aan de boom gerijpt, rijp om geplukt te worden.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 84). > /N-N/r/4/-.
(dons2013)
boomtintel, tintel ‘tondel’ als gemaakt door mieren; zie fonk* .
1855 (Focke 34). > /N-N’/r/4/-.
(dons2013)
boon’tjedief (de, -dieven), naam voor de vijf lijstersoorten van Suriname ( Turdus-soorten), i.h.b. de
meest algemene met grijze schedelveren, overigens bruine bovendelen en witte onderdelen ( Turdus
leucomelas albiventer). Naar mijne meening doet de Boontjedief al heel weinig kwaad, maar springt
tusschen de boontjesstokken rond alleen ter vervolging van insecten (P&P 1910: 543). - Etym.: De
algemene veronderstelling dat de dieren boontjes eten, is onjuist; zie het cit. Van Dale: b. (Ind.) =
iemand die zich op onrechtmatige wijze bevoordeelt. - Opm.: Bij Vermeulen (162) wordt deze soort
witbuiklijster* genoemd.
(dons1989)
boor’der (de, -s), (ook, niet alg.:) ongenode gast; iemand die zonder betaling een bioscoop e.d.
binnendringt. Zie boroman*. - Etym.: Zie boren* (B.2).
(dons1989)
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boos’ter-e’qualizer (de, -s), (uitspr. E: boes’-ter-ie’kwelaizer), combinatie van een versterker en
een toonregelaar voor een auto . Pas ontpakt* lage prijzen grote partij Stereo apparaten, versterkers,
equalizers, pick-ups, Autoradio’s en cassettes, booster-equalizers, LED-niveau meter, loudspeakers
en tweeters, cassette houders, Wakka Man cassette spelers met riem en koptelefoon (DWT 31-31981, in adv.). - Etym.: E.
(dons1989)
boot (de, boten), (ook:) 1. bootvormige trog, gemaakt van één boomstam, waarin kasiri* e.d. bereid
en bewaard wordt. Maar zij eisten dat hij als een rasindiaan zich gedroeg. Hij zou kasiri* moeten
maken, riet* kauwen, uitspugen, in een boot, laten gisten en op een wild feest met de andere
bekeerden, drinken en drinken tot hij vier, wel vijf maal braakte (Cairo 1982: 279). - 2. groot,
bootvormig schutblad van een palm, bijv. van een mari-a*, gebruikt als bak en als kinderspeelgoed
(‘bootje’). Zie Cairo 1980c: 386. - Etym.: Oudste vindpl. van 1 Kappler 1854: 89. Vgl. ook veroud.
AN botte = kuip, bak (WNT 1902). - Zie i.v.m. 2 ook: maripaboot*.
(dons1989)
boot’neger zie neger* (3).
(dons1989)
bootneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam op een passagiersboot, in het bijzonder als roeier.
1735 (Inventaris Archief Raad van Politie 789 fol. 39). - 1866 (Van Schaick 130).
Ook in Westelijk Guyana (Essequibo en Demararische Courant 29-12-1794) en mogelijk afkomstig
van daar. > /(N-Am)?W?/r/2-4/W./.
(dons2013)
boots (de, -(en)), (uitspr. E: boets), kaplaars. - Etym.: E boot = laars. Vgl. S boeta = schoen, laars. Zie ook: blücherboots*.
(dons1989)
boot’tocht (de, -en), (ook:) feest op een boot die in de omgeving van de haven blijft rondvaren.
Onze moeders kunnen vriendinnen worden en gezamenlijk een boottocht maken, een setdansi* [zie
setdans*] of een vrouwencollectief oprichten (Roemer 1983: 115). - Opm.: Het is een manier om
boren* (I.3) onmogelijk te maken.
(dons1989)
bo’ra (de, -’s), gebr. in Nickerie)) soort dikke, korte kouseband* (2). - Etym.: H. Ook gebr. in het E
van Guyana. - Zie ook: Chinese kouseband* (syn.?).
(dons1989)
bord’lap (de, -pen), vaatdoek die gebruikt wordt om af te wassen. - Etym.: S pretdoekoe (preti =
bord; doekoe = lap). - Zie ook: keukendoek*.
(dons1989)
I. boren, A. overg. (boorde, heeft geboord), (ook:) doorboren, perforeren. Zij knipten mooie lange
vislijnen, boorden de kurken en regen die aan de lijnen als een kraal (Maynard a:18). - B. onoverg.
(boorde, is geboord), een aantal betekenissen van ‘zich verplaatsen’, ‘zich een weg banen’, ‘zich
begeven in of uit naar’, waarbij één of meer van de volgende omstandigheden een rol spelen: - het
gebeurt op een ongebruikelijke, ongeoorloofde of steelse wijze; - het gebeurt via een
ongebruikelijke of ongeoorloofde weg; - het gebeurt via een kortere weg; - er moet een hindernis
genomen of een weerstand overwonnen worden. 1. binnendringen, insteken (lett.). We hoeven niet
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verder te varen, dit bos is goed om te gaan jagen. Laat ons hier boren. - 2. idem, fig., i.h.b. zich
clandestien toegang verschaffen (tot een feest, de bioscoop e.d.). In oktober zijn er altijd veel fuiven*
van mulo-geslaagden, waarop wij gaan boren (Dobru 1967: 28). -3. heimelijk vertrekken,
ertussenuitknijpen. Maar hoe maken* wij het dan? Wij zijn op vakantie en tante Gerda zal het niet
toestaan. - Jullie kunnen toch uit huis ‘boren’? Ik ga dat trouwens ook doen, Harold (Barron 1984a:
43). - 3. de kortste weg gaan, ‘binnendoor’ gaan, afsteken. Boren van ’t ene erf* naar het volgende
(Vianen 1979b: 19). Nooit gedacht dat hij zover zou komen om met auto en al te boren langs een
erf*. Via een achterstraat op ze af gerejen! (Cairo 1978b: 84). - 4. vaak is een korte vertaling niet
mogelijk en zou de hele zin anders geformuleerd moeten worden, zoals in het volgende geval: De
twee vrienden renden naar buiten, het grote erf* over. Ze boorden onder een hek door en liepen een
heel stuk naar achter (Maynard a: 10). - Etym.: S boro heeft alle bet. A en B. Vgl. 17e-eeuws N:
inboren = indringen, voortdringen, doordringen (Van Sterkenburg). - Zie ook: wegboren*; i.v.m. B.2
ook boorder*, boroman*.
(dons1989)
II. boren overg. (boorde, heeft geboord), 1. (veroud., scholierentaal) goed kennen, op zijn duimpje
kennen (van leerstof). Ik kan het boren (Schoonhoven 154). - 2. (scholierentaal 1981) halen, in staat
zijn te halen (een hoog cijfer). Ik boor een 10!
(dons1989)
bo’roman (de, -(s)), ongenode gast; iemand die zonder betaling een bioscoop e.d. binnendringt.
Gelukkig werden we later weer goede maatjes en zo kon het gebeuren dat hij [commissaris van
politie] ter gelegenheid van mijn feest aan de politie opdracht gaf de Frédericistraat af te zetten. Ten
gevolge hiervan kwamen de boromans (ongenode gasten) die avond niet aan bod (WS 7-9-1985).
Niets en niemand ontging hem: schermutselingen tussen supporters, mensen die vanuit bomen rond
het stadion de wedstrijden volgden, boromans (bezoekers die zonder toegangsbewijs waren
binnengekomen), alles en iedereen kwam in de reportages aan de orde () (WS 7-9-1985). - Etym.: S,
van ‘boro’ (zie boren*, B.2). Sommigen gebruiken dit woord geheel als syn. van boorder*. Anderen
maken een onderscheid: op een feest kan een boroman als introducé beschouwd en aanvaard
worden, een boorder wordt eventueel verwijderd.
(dons1989)
borstappel: zie wintje-bobbie* .
(dons2013)
borstelbras, in een katoenmolen een borstel die tegen de draaiende rollers * (3) gezet kon worden
om deze te reinigen. Zie bras* .
1835 (Teenstra 1:292). > /N-E/pt/4/-.
(dons2013)
bors’ten en bou’ten (alleen mv.), borsten en bouten* van geslachte kippen bestemd voor
consumptie. - Etym.: Deze combinatie is een vaste uitdr. - Zie ook: back* en nek; kippebout*.
(dons1989)
borst’rok (de, -ken), 1. naam voor alle kledingstukken zonder knopen die op het blote lijf gedragen
worden zonder iets erover, zowel door mannen als door vrouwen: T-shirt, flanel, truitje e.d. Hij
droeg een versleten khaki broek die tot zijn knieën reikte en een vroeger witte, maar nu gelige
borstrok met mouwen () (Dobru 1968b: 17). - 2. hemd (onderkledingstuk dat onder een ander
kledingstuk op het blote lijf gedragen wordt). - Etym.: AN b. (verouderend) = warm, wollen
onderkledingstuk i.h.a. gedragen tussen hemd en bovenkleding. Oudste vindpl. van 1 Spalberg
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

1899; 1979: 80. S bosroko. - Syn. van 2: onderborstrok*. Samenst. van 1: okselborstrok*,
okselmouw-orstrok*, sportborstrok*. Zie ook: hemd*.
(dons1989)
bos (de, -sen), met betrekking tot bananen * en bacoven * de gezamenlijke kammen ( handen* , 2)
aan één steel.
In Europees-Nederlands betekende bos in dit verband eertijds ‘tros’, ‘kam’ (WNT).
1757 (Schiltkamp & De Smidt 646). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 149). →. > /N’/cp/2-6/-.
(dons2013)
I. bos (de, -sen), (ook:) de gezamenlijke trossen bananen (bananen* of bakoven*) aan een steel. Van
elk bananenplantsoen [plantgoed], dat in den grond gestoken werd, rekende de directeur* op vier
bossen en die kreeg hij ook (Bartelink 24). - Etym.: Oudste vindpl. not. van 1757 (S&dS 646). - Zie
ook: hand* (2), vinger* (2).
(dons1989)
bosch: het bosch, niet ontgonnen land, in het bijzonder binnenland; wildernis.
< Engels the bush ; dat kan, maar hoeft niet bebost te zijn.
1760 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 309 fol. 47). - 1796 (Brouwn 48). →.
Opmerking: Bij Van Schaick (1866:128) in de betekenis van ‘het plantagegebied’. > /E/m/2-6/-.
(dons2013)
II. bos: het bos, (ook:) het binnenland, bij uitbr. al het land, wel of niet bebost, buiten de dichter
bevolkte delen van het kustgebied (in Suriname). De goudvelden* hebben menigeen naar het bos
gelokt (J&L 1922: 18). Ze had wel willen schreeuwen, dat ze helemaal niet naar het bos terug wilde,
maar altijd bij tante [die in Paramaribo woont] wou blijven! (Maynard b: 29, schrijvend over een
Indiaans meisje dat niet terug wil naar haar geboortedorp). - Etym.: Het overgrote deel van het
betreffende gebied, vooral het binnenland, bestaat inderdaad uit bos. (1) E ‘the bush’ kan in Guyana
en andere Westindische gebieden hetzelfde betekenen (D.g.f. 17, C&L). - Samenst.: vele, zie bos-*
(2).
— : -bos (het, -sen; als tweede lid van een samengest. zn.). De namen van de natuurlijke bostypen
in Suriname en hun onderlinge verwantschappen zijn: I mangrovebos* (AN), I.1 parwabos*, I.2
mangrobos*. II zwampbos*, II.1 hoog zwampbos* (w.o. mierenhoutbos*), II.2 laag zwampbos* (w.o.
koffiemamabos*). III drasbos*, III.1 laagbos*, III.2 oeverbos* (w.o. morabos*), III.3 kreekbos*, III.4
possumbos*. IV savannebos*, IV.1 hoogsavannebos* (w.o. dakamabos*), IV.2 laag savannebos* of
tikitikibos* (w.o. bergsavannebos*), V hoogbos* of hoog drooglandbos* (w.o. ritsbos*). VI
walababos*. VII lianenbos*. VIII mosbos*. - Zie ook: pinusbos*, kapoeweri(bos)*, onderbos*.
(dons1989)
bos- (als eerste lid van een samengest. zn.), 1. behorende bij bos (dus als AN). Voorbeelden:
bosdruif*, bosgeit*, Bosneger*, bosyaws*. - 2. behorende bij ‘het bos’* (II), dus minder bekend in de
dichter bevolkte delen van het land. Voorbeelden: bosbewoner*, boskampje*, bostoelage*. - 3.
‘wild’, als tegenstelling van ‘gekweekt, gecultiveerd’. Voorbeelden: bosbanaan*, bosdoks*, bosthee*.
- Opm.: In vele gevallen lopen deze betekenissen door elkaar. Vooral bij plantenamen komt de
combinatie van 1 en 3 veel voor, bijv. bij boskasjoe*, boskers*, bostamarinde*. - Etym.: S boesi kan
al deze bet. hebben.
(dons1989)
bosch-, als eerste lid van een zelfstandig naamwoord, kan betekenen:
1. behorende bij Europees-Nederlands bos (door bomen gedomineerd begroeiingstype). In de code
aangeduid als N.
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2. behorende bij het bosch (zie beneden). In de code aangeduid als E.
3. wild, vooral gebruikt om een wilde soort van plant of dier te onderscheiden van een verwante of
gelijkende, welke laatste gekweekt, gecultiveerd of gedomesticeerd is. In de code N’.
Combinaties van twee van deze mogelijkheden komen voor.
(dons2013)
bos’amandel (de, -s), naam voor enige bomen met kleine, gelige of groenige bloempjes in lange
aren ( Terminalia- soorten, Akirafamilie*). Zie L&Me 136. - Etym.: Ze komen voor in bos, zijn verwant
aan de amandelboom* en hebben vruchten die op amandels* lijken. S boes’amandra (boesi = o.m.
bos; amandra = o.m. amandel*, 1). - Zie ook: kalebashout*.
(dons1989)
bos’ananas (de, -sen), naam voor de grotere soorten van de Ananasfamilie*, behalve de gekweekte
ananas, zowel (a) de bodem begroeiende als (b) andere planten (vooral bomen) begroeiende
(epifyten). a: De kruidlaag ontbreekt soms vrijwel, in andere gevallen is hij dicht, waarbij meestal
bosananas [in dit geval Bromelia alta ] overheerst (L&Mo 18). b: Gemakkelijk te onderkennen epifyten
zijn naast de varens de bosananassen, vaak met rozetten van harde aan de rand gestekelde bladeren
waarin water wordt opgevangen, en orchideeën (Enc.Sur. 181). - Etym.: Ze komen overal voor, ook in
de stad: zie bos-* (3). S boesinanasi (boesi = o.m. bos-* (3); nanasi = ananas). - Syn.: wilde
ananas*, (van b) boomananas*.
(dons1989)
bos’anijs: zie anijs*.
(dons1989)
bos’anjelier (de, -en), struik of hoog kruid met witte bloemen in schermen ( Gomphocarpus
fruticosa, Koningsbloemfamilie*). Zie Vinken 125. - Etym.: Het is een bosplant, maar er is nauwelijks
gelijkenis met AN anjelier, d.i. de naam voor enige planten in Ned. ( Dianthus- soorten,
Drymariafamilie*).
(dons1989)
bos’appel (de, -s), 1. boom met geelwitte bloempjes in bladoksels en eetbare vruchten
( Chrysophyllum argenteum ssp. auratum, Sapotillefamilie*); bij uitbr. enige andere wilde
Chrysophyllum- soorten. In het wild komen enige nauw verwante soorten [van de sterappel*] voor
met eetbare vruchten (pinto-boletri, bosappel en kwata-bobi) (Enc.Sur. 576). - 2. vrucht van deze
bomen. - Etym.: Alle bedoelde soorten groeien in bos. Zie ook bos-* (3). Er is overeenkomst, ook in
de vrucht, met de verwante sterappel*, niet met de appel*. S boes’apra (boesi = o.m. bos; apra =
o.m. appel*). - Opm.: De grote en de kleine b. bij Teenstra (1835 II: 247) kunnen hier niet nader
gedefinieerd worden.
(dons1989)
boschappel: grote en kleine boschappel, twee niet nader geïdentificeerde boomsoorten.
Zie appel * (2). De beschrijvingen passen niet voldoende bij wat tegenwoordig in SurinaamsNederlands bosappel heet, namelijk een (of meer dan een) soort Chrysophyllum.
1835 (Teenstra 2:274). > /N+X/wp/4/-.
(dons2013)
bos’banaan (de, -bananen), (verouderend) grote, in het wild voorkomende plant die veel op een
bananeboom lijkt ( Phenakospermum guianense , Bakovefamilie*). Zie Vinken 86. - Etym.: De plant
komt niet voor in bos, maar op allerlei open plaatsen, ook in de bewoonde wereld: zie bos-* (3). S
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boesbana (boesi = o.m. bos* (3); bana = banaan).
(dons1989)
bos’bewoner (de, -s), vaste bewoner van ‘het bos’ (II), d.z. de Bosneger* en de Indiaan. Ook de
zuurzoete pulp, waarin de zaden van de locusboom* liggen, wordt door de boschbewoners gegeten
(Stahel 1944: 46). - Syn.: boslandbewoner*.
(dons1989)
boschbewoner (-s), vaste bewoner van het bosch * (in dit geval indiaan en boschneger * ).
1802 (Blom:145). →. > /E-N/r/3-6/-.
(dons2013)
boschbuffel, Zuid-Amerikaanse tapir ( Tapirus terrestris ).
Het dier leeft voornamelijk in bos. Zie buffel * .
1768-1780 (Quandt 1807:205, Buschbüffel, verduitsing van het Surinaams-Nederlandse woord). →.
Zie ook: Surinaamsche olifant* . > /N-E/d/2-6/-.
(dons2013)
bos’cacao (de), boompje met grote bladeren, met de bloemen en vruchten aan het hout ( Herrania
kanukuensis , Cacaofamilie*). - Etym.: Verwant aan cacao en vooral voorkomend in vochtig bos. S
boesikakaw = lett. id. - Opm.: De naam werd vroeger vrij willekeurig ook aan andere soorten
gegeven.
(dons1989)
boschcacao (de), een boomsoort ( Pachira aquatica ).
Zie bosch * (3); de vrucht lijkt op een cacaokolf.
1855 (Focke 84). →.
Opmerking: Bij Teenstra (1835, 1:399) is het, vermoedelijk door een vergissing, Gustavia augusta.
Zie ook: wilde cacaoboom* > /N’-N’/wp/4-6/-.
(dons2013)
boschcommando, militaire eenheid met dezelfde doelstelling als een boschpatrouille * .
Commando betekent hier ‘kleine, gespecialiseerde, militaire eenheid’, een betekenis die in het WNT
niet voorkomt.
1767 à 1802 (Van der Putte 2005:282).
Zie ook: commanderen * , commandoneger* , commandoslaaf* . > /E-N’/o/2-3/-.
(dons2013)
Bos’creool (de, -creolen), (veroud.) in vrijheid in Suriname in het bos geboren Creool* (1), in vrijheid
geboren Bosneger* (1). Ook kreeg men op de 11e. December tyding, dat den 5e. dier Maand op
Nassauw van de bende van Bonnie, tot de onzen zyn overgeloopen, drie Slaavinnen () als mede een
Neger Jonge Isaak, zynde een Bosch Creool (Brouwn 1796; 1984: 71). - Etym.: Zie Bosneger* (1), zie
Creool* (1). Oudste vindpl. 1771 (zie De Beet 91): bosch Criool ; daar en elders ook bos(ch) Criolin .
(dons1989)
boschcreool (-en), -criool, -criolin, in vrijheid uit boschnegers* geboren persoon.
Zie creool* (3); leeft in het bosch * .
1730 (Inventaris West-Indische Compagnie 786 fol. 44). - 1796 (Brouwn 67, 71).
Zie ook: boschneger * , boschslaaf * , marron* , schuiler* , wegloper * . > /N-Am/o/2-3/-.
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(dons2013)
bos’doks (de, -en), muskuseend, een grote, zwarte eend met een witte vlek op de vleugels ( Cairina
moschata). De directeur laadt zijn geweer, schiet een bosdoks en laat hem door een Javaan* uit de
zwamp* halen (J&L 1922: 45). - Etym.: De tamme doks* is uit deze soort gekweekt; het dier komt op
allerlei natte, meer open plaatsen voor, niet in bos: zie bos-* (3). S boesidoks (boesi = o.m. bos-*
(3); doksi = eend).
(dons1989)
boschdoks, boschdoksie (-s), muskuseend ( Cairina moschata), vermoedelijk in het bijzonder de
wilde, zwart- tot bruinachtige vorm. Zie doks * , doksie* .
< Sranantongo bussi-doksi (Schumann 1783:8) < Engels bush-duck, Penard & Penard 1908:85.
1834 (Friderici 30). → ( bosdoks ). > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
bos’druif (de, -druiven), 1. boompje met de bloemen en de vruchten aan het hout ( Heisteria
cauliflora, Bosdruiffamilie*). Zie WB e.a. 176. - 2. vrucht van dit boompje. Het is een bosplant. Zie druif*; de vruchten lijken uiterlijk op die van de AN druif. S boesidroifi (boesi = o.m. bos; droifi =
druif).
(dons1989)
Bos’druiffamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Olacaceae). - Etym.: Genoemd naar de bosdruif* (1).
(dons1989)
bos’duif (de, -duiven), naam voor enige soorten duif die in bos leven, waaronder de mangroduif*
( Columba -soorten). Gedurende de voorttelingsperiode leven de Boschduiven [hier magroduif*] bij
paren () (P&P 1908: 331). - Etym.: S boesidoifi (boesi = o.m. bos; doifi = duif); bet. volgens
Woordenl. SNE alleen Columba plumbea .
(dons1989)
boschduivel, zwarte slingeraap, ook (en thans) in Surinaams-Nederlands geheten kwatta * ( Ateles
paniscus).
< Europees-Nederlands boschduivel, naam voor verwilderde bosbewoner, onder meer gekenmerkt
door een ruig, ‘ongekamd’ voorkomen (WNT). Deze in bosch * (1) levende aap roept associaties op
met een dergelijke persoon.
1768 (Vosmaer 1805). 1798 (Weygandt 39). - 1934 (De Kom 1981:12). > /N’/d/2-5/-.
(dons2013)
bos’duivelboom (de, -bomen), (veroud.) struik waarvan de bladeren als visvergif gebruikt worden;
het is het meest waarschijnlijk, dat het een koenami* ( Clibadium sylvestre, Asterfamilie*) betreft. De
Coanalie- Bosduivel -of Vergift-Boom, is een Struik ter hoogte van drie of vier Voeten () (Hartsinck
1770: 79; enige vindpl.). - Etym.: ‘Bosduivel’ is een veroud. N naam voor kwata*. - Opm.: Voor de
identiteit van de plant zie verder Hartsinck (79) en Ost. (212).
(dons1989)
boschduivelboom, niet geïdentificeerde wilde struik die visvergif levert.
Mogelijk een gedeeltelijke leenvertaling van Karaïbisch kwata-oerali (zie kwatta * ), dat is een liaan
(een Strychnos-soort) die curare, het vergif voor pijlpunten, levert (Ostendorf 1962:187).
1770 (Hartsinck 79). > /X/wp/2/-.
(dons2013)
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boschgans, niet geïdentificeerde vogelsoort, vermoedelijk de boschdoksie * (zie aldaar).
1822 (Lammens 1982:108). > /X/d/3/-.
(dons2013)
bos’geit (de, -en), (verouderend) grauw spieshert, een klein, op de rugzijde grijsachtig tot grijsbruin
hert ( Mazama gouazoubira nemorivaga). De Bosgeit leeft meestal alleen, het is een schuw hertje
waarvan in Suriname weinig bekend is (Heyde 1978: 14). - Etym.: Het is een bosdier. Oudste vindpl.
Teenstra 1835 II: 407. S boesikrabita (boesi = o.m. bos; krabita = geit). - Syn.: klein boshert*. Zie
ook: kabriet*.
(dons1989)
boschgeit (-en), grauw spieshert ( Mazama gouazoubira nemorivaga), thans in SurinaamsNederlands in het algemeen klein boshert genoemd.
Een bosdier, ongeveer zo groot als een Europees-Nederlandse geit, met een onvertakt gewei.
1835 (Teenstra 2:407). →.
Zie ook: kabriet * , ree * . > /N-N’/d/4-6/-.
(dons2013)
bos’goejave (de, -s), naam voor een aantal vertegenwoordigers van de Goejavefamilie*, vrnl.
Myrcia -soorten, die als boom of boompje groeien in savannebos* en als struik in savannebosjes* en
-struweel*. Zie bijv. grijze, rode en witte bosgoejave*. De Bosch-Goejava groeit zoo wel in water als
op hoog land. Deze boom draagt een witte bloem, gelijk aan die van een Mispelboom, en vervolgens
eene gele vrucht () (Teenstra 1835 I: 361; oudste vindpl.). - Etym.: Ze zijn verwant aan en lijken, ook
in de vrucht, op de gewone goejave*. S boesigoejaba = lett. id. - Syn.: savannegoejave*. Zie ook:
watergoejave*, zwampgoejave*.
— : grijze bosgoejave (grijzebast’bosgoejave), een soort bosgoejave* (z.a.): Calycolpus revolutus.
- Etym.: De bast is grijsachtig. - Syn.: witte bosgoejave*, witte savannegoejave*.
— : rode bosgoejave (rodebast’bosgoejave), een soort bosgoejave* (z.a.): Myrcia amazonica . Etym.: De bast is bruinachtig: zie rood*. S redi boesigoejaba = lett. id. - Syn.: rode savannegoejave*.
— : witte bosgoejave, syn. van grijze bosgoejave* : z.a. - Etym.: S weti boesigoejaba = lett. id.
(dons1989)
boschgoejave (de), enige wilde boompjes en struiken , voornamelijkvan het genus Myrcia .
Zie bosch * (3); sommige komen (ook) als boom voor in bos, andere (ook) als struik in savannen* (1).
Van dezelfde familie als guajave* .
1835 (Teenstra 1:361). →.
Opmerking: Van de ‘Bosch-Gojave-Boom’ uit 1774 bij Houttuyn (2, 2:527) is de ware identiteit niet
vast te stellen; ook de gewone guajave* zou er (mede) mee bedoeld kunnen worden. > /N’Am/wp/4-6/(dons2013)
bos’gordel (de), zone waar in Suriname de bosexploitatie geconcentreerd is, aan de noordzijde
begrensd door de zwampen* van het kustgebied, aan de zuidzijde door het bergland. Deze oostwest gerichte bosgordel is tot nu toe het gebied waar bosbouwkundige ontwikkelingen plaatsvinden
en is dus te beschouwen als het eerste bosbeheersgebied in Suriname (Enc.Sur. 85). - Etym.: De
vorm van het gebied rechtvaardigt de naam ‘gordel’; overigens: erin liggen ook alle savannen* van
Noord-Suriname, er buiten ligt ook zeer veel bos.
(dons1989)
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boschhaan, roodpootcaracara ( Daptrius americana), zwarte caracara ( Daptrius ater ) of beide
bosvogels. De naam kan berusten op het luide geschreeuw van eerstgenoemde in de
ochtendschemering. Vergelijk ook de tegenwoordige Surinaams-Nederlandse naam boesiekaka (<
Sranantongo), die hetzelfde betekent.
1854 (Kappler 1883:94). 1881 (Kappler 1883:94). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
290). →. > /N-N’/d/4-5/-.
(dons2013)
bos’hert: gewoon of groot boshert (het, -en), rood spieshert, een roodbruin hert met korte oren
( Mazama americana). Ook het plantagehert*, groot of gewoon boshert () wordt sterk bejaagd, maar
komt buiten de bewoonde wereld nog in grote aantallen voor (Enc.Sur. 190). - Etym.: Het is vrnl. een
bosdier, meer waargenomen en groter dan het kleine boshert*. - Opm.: Bij Teenstra (1835 II: 407)
riethertebeest .
— : klein boshert, syn. van bosgeit*: z.a. Meestal heeft het klein boshert een duidelijke dwarskam
van haren op het voorhoofd, die bij de andere soorten ontbreekt (Enc.Sur. 191). - Etym.: Een
bosdier, kleiner en minder waargenomen dan het grote of gewone boshert*.
(dons1989)
boschhond, 1. hond die geschikt is voor jacht in het bosch; 2. persoon die zich vooral in het bosch *
thuis voelt.
Mogelijk zijn het eigen innovaties van de onderstaande anonieme schrijver. Zie vos * (4).
1740 (Anonymus 92, betekenis 1; 83, betekenis 2, over indianen).
1: /N-N/d/2/-.
2: Als 1, metaforisch. > /N-N’/bc/2/-.
(dons2013)
boschhoorn (de), recht, houten blaasinstrument, door boschnegers* gebruikt als signaalhoorn en
oorlogstrompet.
Gebruikt in het bosch * .
1759 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:110).
Zie ook: toetoe * . > /E-N/o/2/-.
(dons2013)
bos’jaws: zie bosyaws*.
(dons1989)
bos’kalebas (de, -sen), 1. kanonskogelboom, een boom met aan de stam grote, ronde vruchten die
op kleine kalebassen lijken ( Couroupita guianensis , Barklakfamilie*). Zie Ost. 107. - 2. vrucht van
deze boom. - Etym.: Bosplant. S boesikrabasi (boesi = o.m. bos; krabasi = o.m. kalebas* (1 en 2)). Zie ook: kalebas*.
(dons1989)
boschkalebas, een boomsoort ( Couroupita guianensis ) en zijn vrucht.
Groeit in bos; de grote, ronde vrucht lijkt op een kleine calabas* (I, 1).
1855 (Focke 64). →. > /N-Am/wp/5-6/- en N’-Am/wp/5-6/-.
(dons2013)
bos’kalkoen (de, -en), (verouderend) een voornamelijk zwartgroene bosvogel met kale, rode plekken
aan de kop, behorende tot de hokkohoenders, meer bekend als marai* ( Penelope marail ). Een
boskalkoen klapwiekt op, ginds gilt een pauwies* en uit de hoogste boomtop roept schuw de ara zijn
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wijfje (Tj. Arkieman 121). - Etym.: Het is een bosvogel die enigszins op een kalkoen lijkt, vooral door
de kale, rode plekken aan de kop. S boesikrakoen (boesi = o.m. bos; krakoen = kalkoen). NB: Soms
wordt de naam gegeven aan een andere vogel die hoenderachtig is of lijkt, bijv. aan de powies* (zie
Geijskes 1954: 77). - Syn. ook kalkoen*.
(dons1989)
boschkalkoen, naam voor twee onderling nauw verwante sjakohoenders ( Penelope marail en
Penelope jacupeba).
Het zijn bosdieren die enigszins op een Europees-Nederlandse kalkoen lijken, onder meer door het
kale, rode, losse vel aan hun keel.
1768-1780 (Quandt 1807:213 Buschkalkune , verduitsing van het Surinaams-Nederlands). - 1855
(Focke 77). →.
Zie ook: maray * (thans meer gebruikelijk). > /N-N’/d/2-6/-.
(dons2013)
bos’kampje (het, -s), tijdelijke en meestal provisorische hut in ‘het bos’* (II), meestal bestaande uit
slechts een palmdak op palen. De boegroemakka* bladeren worden zeer algemeen gebruikt voor het
dekken der tijdelijke boschkampjes, omdat deze palm vrijwel overal in de binnenlanden in zeer
groote hoeveelheden voorkomt (Stahel 1944: 117). - Etym.: Zie kamp(je)*, i.h.b. 2.
(dons1989)
boschkapitein, soort boom, vermoedelijk die later kapiteinshout genoemd wordt ( Brosimum
guianense ) en aan deze verwante soort(en) uit dezelfde familie.
Herkomst onbekend.
1858 (Van Sypesteyn 184). > /X/wp/4/-.
(dons2013)
bos’kapok (de), 1. boom met bloemen die vele, zeer lange meeldraden hebben en met bruin
vruchtpluis ( Bombax globosum , Kankantrifamile*) en enige minder bekende Bombax-soorten. Zie
Ost. 116. - 2. het vruchtpluis van deze bomen. De Surinaamsche boschkapok of, zooals men hier
meer algemeen zegt, boschkatoen*, is van mooi glanzend bruine kleur (Stahel 1944: 108). - Etym.:
Het zijn bosbomen behorende tot dezelfde familie als de wilde kapokboom ( Ceiba pentandra , de
kankantri*). - Syn. van 1 en 2 boskatoen*. Zie ook: savannekapok*.
(dons1989)
bos’kasjoe (de, -s), 1. naam van twee bomen met kleine bloempjes in pluimen ( Anacardium
giganteum en A spruceanum , Manjafamilie*). Op den terugweg komen we langs een boschkasjoe,
een 300 M. hoogen boom met prachtig mooie, diep purperroode glanzende vruchten, waarvan net
enkele in het water vallen (Stahel 1927: 53). - 2. de ‘vrucht’ van deze bomen, waarmee bedoeld
wordt de schijnvrucht bestaande uit de verdikte vruchtsteel (ook in het cit.). - 3. (veroud.) laag
boompje met een ruwe schors en grillig gekromde takken ( Curatella americana,
Savannekasjoefamilie*). De wilde of Bosch-Cachou groeit het meest in savanes*, wordende geen
hooge boom () (Teenstra 1835 I: 359). - Etym.: Bij betek. 1 en 2 gaat het om de gelijkenis van de
schijnvrucht met die van de gewone kasjoe* (2) en betreft het bosbomen. S boesikasjoe (boesi =
o.m. bos). Bet. 3 betreft een boompje dat in groeivorm sterk op kasjoe* (1) lijkt; het is echter
beperkt tot savannen*, zodat aan bos-* (3) gedacht moet worden. Oudste vindpl. van 3: cit. - Syn.
van 3 savannekasjoe*, schuurpapierboompje*.
(dons1989)
bosch-caschou (de), een soort boom, in het algemeen laag en grillig gevormd ( Curatella
americana), heden in Surinaams-Nederlands genoemd schuurpapierboompje , of meer algemeen
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savannekasjoe.
Zie bosch * (3); komt voornamelijk voor op savannen* (1) en lijkt op caschou * (1).
1835 (Teenstra 1:359). - 1855 (Van Sypesteyn 172). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië 258, bosch-kasjoe).
Zie ook: wilde caschou * .
Opmerking: De naam bosch-caschou wordt tegenwoordig gegeven aan enige andere, in bos
voorkomende bomen, in het bijzonder aan Anacardium-soorten. > /E-Am/wp/4-5/-.
(dons2013)
bos’katoen (de), 1. syn van boskapok* (1): z.a. Bosch Katoen groeit op de bergen, dragende eene
soort van katoen in eivormige buizen, geschikt voor het vullen van matrassen, en levert zware
boomen op, die in geenen deele schaars zijn, dragende ronde, breede bladeren; deszelfs zacht hout
wordt niet gebruikt (Teenstra 1835 I: 370; oudste vindpl.). - 2. syn. van boskapok* (2): z.a. Het
vogeltje [een nestbouwende kolobrie] bracht nl. eene hoeveelheid geelachtig en bruinachtig
boschkatoen op een horizontalen tak (P&P 1910: 103). - 3. (niet alg.) boompje uit tropisch Azië en
Afrika, in Suriname in het kustgebied verwilderd; de zaden hebben geen pluis maar zijn wel zacht
behaard ( Thespesia populnea , Angalampoefamilie*). Zie Ost. 119. - Etym.: Bet. 1 betreft bomen uit
bos; het woord ‘katoen’ heeft hier (en bij bet. 2) betr. op het vruchtpluis. S boesikatoen (boesi =
o.m. bos). Bij bet. 3 gaat het om een plant die kenbaar is als familielid van de gewone katoen
( Gossypium). - Zie ook: savannekatoen*.
(dons1989)
boschkatoen, een boomsoort ( Eriotheca globosa ); vermoedelijk ook andere soorten uit dezelfde
familie.
Het is een bosboom. Het rijkelijk in de vrucht aanwezige vruchtpluis werd destijds, al bij Teenstra
(1835, 1:370), katoen* (2), < Engels cotton(- wool), genoemd.
1835 (Teenstra 1:370). →.
Opmerking: Stahel (1944:108) en andere botanische deskundigen na hem vonden de naam
verwarrend en stelden er boskapok voor in de plaats.
/N-E/wp/4-6/-.
(dons2013)
Bos’katoenfamilie: zie Kankantrifamilie*.
(dons1989)
bos’kers (de, -en), 1. naam voor twee algemene boompjes met witte bloempjes en kersachtige,
eetbare vruchten. ( Eugenia patrisii en E. coffeifolia , Goejavefamilie*), bij uitbr. enige minder
algemene Eugenia-soorten. Zie Ost. 109. - 2. vrucht van deze boompjes. - Etym.: Het zijn
bosplanten die verwant zijn aan en, ook in de rode, ronde vrucht, gelijken op de kers* (1.a): z.a. S
boesikersi (boesi = o.m. bos; kersi = kers* (1.a)). - Opm.: Teenstra (1835 I: 418) gebruikt de naam
voor enige niet nader te bepalen slingerplanten met kersachtige vruchten.
(dons1989)
boschkers, naam voor enige algemene, in bos voorkomende boompjes met witte bloempjes
( Eugenia-soorten) en hun kersachtige, eetbare vruchten; vermoedelijk ook enige verwante of
gelijkende soorten uit andere genera en families.
1855 (Van Sypesteyn 184). →.
Zie ook kers* en varianten.
Opmerking 1: Van der Aa (zie boven) vermeldt de verkoop van hout uit Suriname met deze naam op
een houtmarkt tussen 1847 en 1851 in Zwolle.
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Opmerking 2: Teenstra (1835, 1:418) gebruikt de naam voor enige niet nader te bepalen
slingerplanten met kersachtige vruchten. > /N-N’/wp/4-6/-.
(dons2013)
bos’kinine (de, -s), boom met kleine, klokvormige bloemen en een bitter smakende, medicinaal
gebruikte bast ( Geissospermum sericeum , Kotomisifamilie*). Zie Ost. 191. - Etym.: In bos; zie verder
de omschrijving. - Syn.: bitterhout* (1).
(dons1989)
bos’knippa (de, -’s), naam voor een aantal onderling sterk verwante boomsoorten uit de
Knippafamilie* ( Talisia-soorten, i.h.b. T. sylvatica). Zie L&Me 272. - Etym.: Ze komen voor in bos en
gelijken op knippa* (1), die tot dezelfde familie behoort. S boesiknepa (boesi = o.m. bos; knepa =
knippa).
(dons1989)
bos’koe (de, -ien), (verouderend) Zuidamerikaanse tapir ( Tapirus terrestris ). De Tapir heet in
Suriname Buffel* of Boschkoe* (Boffroe*) en wordt vooral in hoogere waterrijke streken aangetroffen
(Penard 1900 I: 76; oudste vindpl.). - Etym.: Het dier leeft vrnl. in bos en heeft iets buffelachtigs,
evenals een koe. - Syn. ook woudezel*.
(dons1989)
bos’koffie (de), naam voor enige bomen en boompjes, vooral Casearia macrophylla
(Babykersfamilie*), Coussarea paniculata en andere Coussarea -soorten (Fajalobifamilie*). Boschkoffij
groeit op hooge en lage landen; dezelve draagt eene groote, gele, ronde bloem en het zaad is eene
peul (Teenstra 1835 I: 348; welke plant hier bedoeld wordt, is niet te bepalen). - Etym.: De naam
berust op de uiterlijke gelijkenis met de koffieplant, waarbij verwantschap geen rol hoeft te spelen,
en op voorkomen in bos. S boesikofi (boesi = o.m. bos). - Zie ook: pingping*.
(dons1989)
boschkoffie, (nog) niet geïdentificeerde boom of heester.
Wellicht is het een bosplant die, evenals alle andere soorten die heden in het Surinaams-Nederlands
zo genoemd worden, lijkt op de echte, gecultiveerde koffieplant, ongeacht wetenschappelijke
verwantschap.
1835 (Teenstra 1:348). →. > /X/wp/4-6/-.
(dons2013)
boschlakken, in het kader van ontbossing omgehakte bomen van takken ontdoen en in stukken
verdelen die met mankracht verwijderd kunnen worden. Zie lakken * .
1786 (Visscher Heshuysen 441). > /N-E/pt/3/-.
(dons2013)
bos’land (het), het binnenland, bij uitbr. al het land, wel of niet bebost, buiten de dichter bevolkte
delen van het kustgebied van Suriname. Ze waren nu in het bosland gekomen, nog niet in het
oerwoud, maar het begon er hier al wel op te lijken (Butner 1957b: 100). - Syn.: bos* (II). Samenst.
ook: boslandbevolking, boslandmeisje e.a.
(dons1989)
Bos’land-type (het), nog slecht onderzocht type van savanne*, zeldzaam voorkomend in het
schistheuvellandschap van het Guyana-schild*. Zie Teunissen 1980: 8. - Etym.: Enige savannen van
dit type liggen ten W van de plaats waar vroeger het dorp Bosland aan de Surinamerivier gelegen
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was. - Zie ook: savannetype*.
(dons1989)
bos’landakte (de, -s), akte die bevoegdheid geeft tot het geven van boslandonderwijs*. Naast de
genoemde opleidingen zijn er nog een aantal cursussen die opleiden voor de hulponderwijzersakte
(zgn. 4de rang) en de boslandakte, die via een staatsexamen behaald kunnen worden (Enc.Sur. 444).
- Zie ook: boslandschool*.
(dons1989)
bos’landbewoner (de, -s), syn. van bosbewoner*: z.a. De kap van het hout op de concessies vindt
nog hoofdzakelijk plaats door de oude boslandbewoners, de Boslandcreolen* en Indianen (Bos en
Bosbeheer 20).
(dons1989)
Bos’landcreool, -kreool (-creoolse, -kreoolse) (de, -creolen, -creoolsen), syn. van Bosneger(in)*
(2): z.a. Heel vroeg in de ochtend kwamen zij in hun korjalen* uit de dorpen in de omtrek naar
Ligorio; boslandcreolen*, behorend tot de stam der Saramaccaners* (Hangalampoe 1 (4): 30: 1973).
- Etym.: Zie bosland*, zie Creool*. Het woord is omstreeks 1960 in zwang gekomen. Dat hing samen
met het toenemende contact tussen deze mensen en de overige Surinamers, welke laatsten de
woorden ‘bos’ en ‘neger’ in sommige verbanden als niet beschaafd aanvoelen. Het woord B. vindt bij
de Bosnegers zelf moeilijk ingang. - Zie ook: districtscreool*, stadscreool*.
(dons1989)
Bos’landcreools, -kreools bn., bw., eigen aan, behorende bij Boslandcreolen*. In verscheidene
Indiaanse en Boslandcreoolse dorpen zijn zgn. boslandscholen* onder leiding van de zending of de
missie (Dahlberg 188).
(dons1989)
bos’landinternaat (het, -internaten), internaat behorende bij een boslandschool*. De Evangelische
broedergemeente* in Suriname zal voorlopig drie van de vijf boslandinternaten sluiten. Hier wonen
kinderen uit afgelegen dorpen (WS 9-4-1983).
(dons1989)
bos’landonderwijs (het), vorm van basisonderwijs in het bosland*, d.w.z. in bosneger-* en
indianendorpen, aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen aldaar. Wim Bekker is inspecteur
voor het boslandonderwijs van de R.K. kerk in Suriname (WS 17-11-1984). - Etym.: Zie bosland*. Zie ook: boslandakte*, boslandschool*.
(dons1989)
bos’landonderwijzer (de, -s), onderwijzer die boslandonderwijs* geeft op een boslandschool*.
Jacques Cotinho heeft eerst 15 jaar als boslandonderwijzer gewerkt (WS 20-11-1982).
(dons1989)
bos’landpater (de, -s), pater die werkzaam is in het bosland*. De bisschop van de RK-gemeente,
Mgr. Aloysius Zichem heeft 14 nieuwe pastorale leiders gewijd. Hij werd daarbij geassisteerd door 4
boslandpaters (WS 4-6-1983).
(dons1989)
bos’landschool (de, -scholen), basisschool waar boslandonderwijs* gegeven wordt, uitgaande van
een kerkgenootschap. In verscheidene Boslandcreoolse* dorpen zijn zgn. boslandscholen onder
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leiding van de zending of de missie (Dahlberg 188). - Zie ook: boslandakte*, stadsschool*.
(dons1989)
Bos’landzending (de), zending van de Evangelische Broedergemeente* onder de Bosnegers*. Zie
Enc.Sur. 184. - Zie ook: Chinese*, Indiaanse*, Indonesische* (Javaanse*) zending.
(dons1989)
bos’mahonie, 1. (de, -s), geel bloeiende boom ( Martiodendron parviflorum , Krerekrerefamilie*). Zie
L&Me 211. - 2. (de), hout van deze boom. - Etym.: In bos voorkomend en enigszins gelijkend in
vorm op mahonie ( Swietenia mahagoni, Mahoniefamilie*). S boesimaoni (boesi = o.m. bos).
(dons1989)
bos’mangro (de, -’s), naam voor een aantal onderling sterk verwante boomsoorten ( Tovomita soorten, Savannemangrofamilie*). Zie L&Me 60. - Etym.: Voorkomend in bos en op mangro*
gelijkend door het bezit van steltwortels. S boesimangro (boesi = o.m. bos). - Zie ook:
savannemangro*.
(dons1989)
bos’markoesa (de, -’s), wilde soort passiebloem (markoesa*, 1.b) met rode bloemen ( Passiflora
glandulosa, Markoesafamilie*). Geen van de planten die groeien in dit zand [van witzandsavannen*],
zijn te zien in de stad. Het is spichtig en draderig gras, bijeengekropen tot stervormige groeisels met
paarse bloemen, en het wondere groene weefsel van bos-markoesa waarin een zoete, grijze bes
verborgen zit (Helman 1964: 37). - Etym.: Komt voor in bos. - Syn.: rode of wilde markoesa*.
(dons1989)
boschmarcusa, enige wilde soorten passiebloem, waaronder Passiflora glandulosa.
Zie bosch * (3), zie marcoesa * .
1835 (Teenstra 2:269). →. > /N’-X/wp/4-6/-.
(dons2013)
bos’marmeldoos (de, -dozen), kleine boom met grote, ronde, goudbruin behaarde vruchten ( Duroia
eriopila , Fajalobifamilie*). Zie Ost. 199. - Etym.: Syn. van marmeldoos* (1): z.a.; komt voor in bos. S
boesimarmadosoe (boesi = o.m. bos; marmadosoe = marmeldoos*).
(dons1989)
boschmarmeldoosje, een soort boom ( Amajoua guianensis ).
Lijkt op marmeldoosje * (1). Zie bosch * (1).
1855 (Focke 78, Van Sypesteyn 178). →.
Opmerking: Later ook gebruikt voor marmeldoos* (1 en 2). > /N-X/wp/4-6/-.
(dons2013)
boschmas, (nog) niet geïdentificeerde boomsoort met hard, zwart kernhout.
1802 (Blom 190).
(dons2013)
bos’masoesa (de, -’s), naam voor twee wilde verwanten van masoesa*, nl. Renealmia guianensis en
R. floribunda (Gemberfamilie*). Zie Fl.Sur. V(1), 1979.
(dons1989)
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bos’mispel (de, -s), (niet alg.) naam voor enige boomsoorten met gele bloemen en kersachtige
vruchten, behorende tot het genus Mouriri (Spijkerhoutfamilie*). Zie Stahel 1944: 45. - Etym.: Het
zijn bomen in het bos, verwant aan SN mispel* (1); de vruchten lijken echter niet op een AN mispel
of een SN mispel* (2). - Syn.: spijkerhout*.
(dons1989)
Bos’neger (de, -s), 1. (veroud., vóór de emancipatie:) neger die zich door weg te lopen aan de
slavernij onttrokken had of de in vrijheid geboren afstammeling van zo iemand. De Palissadepalm*
bevat eene menigte zoutzure potasch () in zich. De Bosnegers of schuilers* trekken er hun zouten en
hunne zeep uit (Teenstra 1835 I: 411). - 2. afstammeling van uit slavernij gevluchte negers.
Eveneens na de oorlog trokken veel meer Bosnegers naar Paramaribo en omstreken om daar als
arbeiders geld te verdienen, maar daarbij verloren zij tot op heden bijna nooit het contact met hun
familie () (Enc.Sur. 89). - Etym.: Deze mensen vluchtten eertijds het bos in, en vestigden zich daar.
Hun nakomelingen wonen er nu nog. Oudste vindpl. van 1 vredesverdrag van 1760 (zie S&dS 692). S
boesinengre (boesi = o.m. bos; nengre = neger). - Syn. van 1 en 2 marron* (1 en 2), Djoeka* (B.1),
van 1 schuiler*, schuilerneger*, wegloper*, van 2 Boslandcreool*. Zie ook: bevredigde* Bosnegers,
Boscreool*, bosnegerstam*.
(dons1989)
boschneger (-en, -s), 1. de slavernij ontvluchte, in groepsverband feitelijk vrij levende neger; 2. in
vrijheid geboren afstammeling van deze(n).
Zij leefden (en leven, zie betekenis 2) in Surinaams-Nederlands bosch * . In de bronnen zijn de twee
betekenissen niet te onderscheiden.
1740 (Anonymus 138). - 1856 (Trap in Kolfin 1999:169). → (betekenis 2).
Opmerking: Formele erkenning van hun vrijheid door de koloniale overheid ging geleidelijk,
beginnend in 1760, toen met de Aukaners* een vredesverdrag gesloten werd, en eindigend in 1856,
toen de beperkingen van de bewegingsvrijheid voor alle boschnegers werden opgeheven
(Encyclopedie van Suriname 87, 89). In 1835 (Teenstra 2:151) de term bevredigde boschneger , in
1851 de term vrije Boschneger (Gobardhan 2001:91).
Zie ook: boschslaaf * , boschcreool * , marron* , schuiler* , wegloper * , vrije neger * (2). > /N-N/o/2-6/.
(dons2013)
bos’negerbankje (het, -s), laag, houten krukje, vervaardigd en vooral ook gebruikt door Bosnegers*
en voorzien van hun karakteristieke snijwerk. Ik trof haar in de keuken, waar zij neuriënd napi* - een
aardvrucht* - zat te schillen, ging tegenover haar zitten op een bosnegerbankje en deed mijn verhaal
(Tj. Arkieman 31).
(dons1989)
bos’negerkam (de, -men), houten kam uit één stuk, met i.h.a. vijf à zeven zeer lange tanden en een
stevige greep, vervaardigd door Bosnegers* en voorzien van hun karakteristieke snijwerk. - Zie ook:
afrokam*, hark*.
(dons1989)
boschnegerkamer, onderkomen voor boschnegers* (2) die tijdelijk in de stad * verbleven. Kamer
betekent hier vermoedelijk ‘gebouw’, als in WNT (6,11:1074, betekenis I, 15). Nadere gegevens
ontbreken.
1832 (Teenstra 1842:260). > /(N-N)-N’/r/4/-.
(dons2013)
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bos’negerpinda (de, -’s). 1. kruid met kruipende stengels en kleine, gele vlinderbloemen, afkomstig
uit Afrika ( Voandzeia subterranea, Bonenfamilie*). Gobogobo of Boschnegerpinda is een plant, die op
pinda lijkt. Ook hier groeit na den bloei de jonge peul naar den grond toe en wordt in den grond rijp
(Stahel 1944: 20). - 2. vrucht van deze plant, eetbaar. - Etym.: De plant is door negerslaven
meegebracht en wordt nu door Bosnegers gekweekt en gegeten. Zie verder het cit. S boesnengrepinda.
(dons1989)
bos’negerrijst (de), rijst die door Bosnegers* op droge grond geteeld wordt. Men kweekt hier echter
op kleine schaal ook rijst op versch open gekapte boschgronden, vooral in het Paragebied en bij de
Boschnegers*. Dit zijn meestal 4 maandsche soorten als Boschnegerrijst, witte Wanica* en
bruinmissie* (Stahel 1944: 21). - Opm.: Het betreft niet een eigen ‘soort’, maar een aantal rassen
van de algemeen bekende rijstsoort Oryza sativa (Grassenfamilie*). S boesnengre-alési = lett. id.
(alési = rijst). Zie ook: bosrijst*.
(dons1989)
bos’negerstam (de, -men), stam van Bosnegers* : Saramakaners*, Aukaners* of Djoeka* (A.1),
Paramakaners*, Matoeari* (1), Boni* (1) of Aloekoe* (I.1), Kwinti* (1).
(dons1989)
boschnegerstam, zich ontwikkelende en tenslotte bestaande gemeenschap van boschnegers* met
aan het hoofd een granman* (1), gevestigd in een bepaald gebied in dorpen met ieder aan het hoofd
een kapitein * (3), met een eigen taal en andere culturele eigenheden.
1855 (Focke 24). →.
Zie Aukaner* , Saramakaner * , Matoeari * , Becou en Moesinga * , Boni* en Aloekoe * . > /E-N/r/4-6/-.
(dons2013)
bos’negertaal (de, -talen), taal van één der bosnegerstammen*: Saramakaans* (1), Aukaans* (1) of
Djoeka* (A.2), Paramakaans* (1), Matoeari* (2), Boni* (2) of Aloekoe* (I.2), Kwinti* (2). Zie Enc.Sur.
598. - Zie ook: Djoeka* (B.2).
(dons1989)
bos’papaja (de, -’s), boompje ( Cecropia surinamensis), bij uitbr. andere Cecropia- soorten (w.o.
manbospapaja*, z.a.) en Pourouma- soorten (hooglandbospapaja*, z.a.), alle met holle stam en grote,
handvormig samengestelde bladeren en behorende tot de Bospapajafamilie*. De bospapajas behoren
tot de typische pionierplanten die na kaalkap en op verlaten landbouwgronden spoedig optreden
(Enc.Sur. 94). - Etym.: Oudste vindpl. Westeroüen v.M. 1883: 15. De naam is echter vermoedelijk
veel ouder: Plukenet (1696; zie Brinkman) schrijft al in het Latijn ‘Papaie sylvestris’, hetgeen
‘bospapaja’ betekent. Alle genoemde soorten lijken uiterlijk op de gekweekte papaja ( Carica papaya ,
Papajafamilie*), maar zijn geen typische bosplanten (zie het cit.); zie bos-* (2, 3). S boesipapaja
(boesi = o.m. bos-* (2,3)). Zie ook: (II). - Zie ook: trompet*.
(dons1989)
boschpapaye (-en), de boomsoorten van de genera Cecropia en Pourouma.
Zie het bosch * ; ze lijken op papaye * (1).
1801 (Blom 38). →.
Zie ook: papaye * (2) en varianten.
Opmerking: Plukenet (1696; zie Brinkman 1980) wist al, dat de boschpapaye een familielid is van de
vijgenboom. Hij drukte zich in het Latijn als volgt uit: Ficus arbor Papaie sylvestris nomine , ofwel
‘een boomvormige Ficus genaamd bospapaja’. > /E-Am/wp/3-6/-.
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(dons2013)
Bos’papajafamilie (de), Moerbeifamilie, een familie van tweezaadlobbige planten, voornamelijk
bomen en struiken, met melksap, met vele kleine bloempjes, de vruchten (noten) vaak met elkaar in
een grote, vlezige verzamelvrucht ( Moraceae). - Etym.: Genoemd naar de bospapaja*. - Opm.: Bij
L&Me (237) Letterhoutfamilie.
(dons1989)
bos’patrijs (de, -patrijzen), bruine kwartel zonder kuifje, levend in bos ( Odontophorus gujanensis ).
Tegen zonsondergang laat de bospatrijs een luid gekakel horen (Geijskes 1954: 78). - Etym.: AN b.
is de naam voor een aantal hoenderachtigen uit Z.O. -Azië ( Arborophila- soorten). - Syn.: tokor*.
(dons1989)
bos’patrouille (de, -s), (hist.) meerdaagse tocht van een groep gewapende personen door ‘het bos’*
om gevluchte slaven op te sporen en te vangen of te doden. Zie Hoogbergen 22.
(dons1989)
boschpatrouille, militaire expeditie of meerdaagse tocht van een groep gewapende burgers om
gevluchte slaven en hun nakomelingen op te sporen en te vangen of te doden, alsmede hun dorpen
en gronden * (I, 3) te verwoesten.
De gezochten leefden in het bosch * . Patrouille heeft hier niet, als in Europees-Nederlands, een
betekenis die ‘waken’ of ‘verkennen’ insluit.
1730 (Bakker e.a. 1993:63). - 1854 (Van Sypesteyn 49).
Zie ook: boschcommando* , boschtocht * . > /N-N’/o/2-4/-.
(dons2013)
bos’peer (de, -peren), (veroud.) naam voor de vruchten van twee (?) (nog) niet nader aan te duiden
boomsoorten. Men vindt in de hooge landen twee soorten van boschperen aan bijna eene en
dezelfde soort van boomen; dezelve groeien niet hoog en zijn met eene fijne, roodachtige schors
omgeven, de bladeren zijn langwerpig en vrij breed met eene spitse punt. De vrucht is zoo groot als
een ganzenei, wordende, na gescheld te zijn, fijn gesneden en vervolgens in water gelegd, om er de
olieachtige deelen te doen uittrekken (); ook maakt men er konfijt van terwijl dezelve gestoofd door
sommigen vooreene lekkernij gehouden worden. De tweede soort verschilt bijna alleen daarin van
deeze, dat dezelve kleiner is (Teenstra 1835 I: 247; enige vindpl.).
(dons1989)
boschpeer, vrucht van twee (nog) niet identificeerbare boomsoorten.
1835 (Teenstra 2:247). > /X/wp/4/-.
(dons2013)
bos’pesi (de), wilde, kruidachtige slingerplant met blauwpaarse vlinderbloemen en kromme peulen
( Calopogonium mucunoides , Bonenfamilie*). Zie WB e.a. 197. - Etym.: Zie bos-* (3), zie pesi*. Syn.: kleine pesi*.
(dons1989)
bos’pompoen (de, -en), wilde, windende plant met grote, drielobbige bladeren en oranje bloemen
( Gurania robusta , Meloenfamilie*). - Etym.: Verwant van AN pompoen (pampoen*, 1) en voorkomend
op allerlei open plaatsen, ook in open bossen; zie ook bos-* (2, 3).
(dons1989)

http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

bos’pulver (de), (veroud.) soort springstof, vermoedelijk buskruit, twaelff duysent lb bospulver
(document van 1683 in S&dS 121; enige vindpl.). - Etym.: Van Dale: pulver, (gew.) buskruit.
(dons1989)
bos’rat (de, -ten), cayennerat, een soort stekelrat, d.i. een rat met stekels tussen de haren
( Proechimys guyanensis). De stekel ratten (); het meest algemeen is de gewone stekel- of bosrat (),
met kastanjebruine rug en witte buik en soms zonder staart (Enc.Sur. 349). - Etym.: Het dier is een
cultuurvolger in ‘het bos’* (II). - Opm.: Van Cappelle (1926: 399) vermeldt de naam b. voor de wilde
cavia ( Cavia apera, genipi*), de ‘echte’ ratten en de awari* (I).
(dons1989)
boschrat, boschrot (-ten) is in Europees-Nederlands de naam voor enige knaagdiersoorten van
buiten Nederland en buiten Suriname. In het Surinaams-Nederlands zijn de betekenissen (geweest):
1. buidelrat, volgens sommigen alle soorten, volgens anderen alleen de soorten die geen buidel
hebben, maar de jongen op hun rug dragen. Ze leven in de wildernis, meestal niet in bos; sommige
zijn cultuurvolgers.
1761 (Houttuyn 1, 2:325). - 1770 (Hartsinck 98). - 1926 (Cappelle 399).
Zie ook: awari * (I), beursrot* , jawari * , zakrot* . > /X/d/2-5/-.
2. cayennerat, een soort stekelrat ( Proechimys guyanensis), thans in Surinaams-Nederlands makaalata (< Sranantongo).
Een dier van het bosch * .
1855 (Focke 5, met verkeerde wetenschappelijke naam). →.
Zie ook: macarat * . > /E-N/d/4-6/-.
(dons2013)
bos’rijst (de), rijst die op droge grond geteeld wordt. - Etym.: Deze verbouw heeft alleen plaats in
‘het bos’* (II). S boesi-alési (boesi = o.m. bos*, II; alési = rijst). - Zie ook: bosnegerrijst*.
(dons1989)
bos’roos (de, -rozen), struikje met kleine, gele bloempjes en blauwe bessen ( Psychotria
poeppigiana, Fajalobifamilie*). Zie WB e.a. 230. - Etym.: Bosplant. Er is geen gelijkenis of
verwantschap met AN roos = Rosa-soorten (Roosfamilie*). S boesirowsoe (boesi = o.m. bos; rowsoe
= roos).
(dons1989)
bos’rum (de), sterke drank uit suikerriet die op verborgen plaatsen illegaal gestookt wordt. - Etym.:
‘Bos’ duidt hier vermoedelijk op ‘wild’: zie bos-* (3). De overeenkomst met rum ligt in de grondstof.
In Guyana: E bush rum = id. (D.g.f. 17).
(dons1989)
bos’schage (de, -s), (de ch wordt uitgesproken), struikgewas, struweel; hoge, dichte
kruidenvegetatie, ruigte; (zowel wild als aangeplant). Ja, maar hij was uit eigen beweging naar het
bosschage toegefietst, het was zijn eigen stomme schuld (Vianen 1972: 135). - Etym.: In N in de 17e
eeuw normaal voor ‘bos’ en ‘bosje’, daarna literair.
(dons1989)
bos’schildpad (de, -den), een soort landschildpad ( Geochelone denticulata). De bosschildpad heeft
een bruin rugschild met een onduidelijke lichtere vlek in het midden van ieder hoornschild, de
hoornschilden van het rugschild zijn niet gegroefd (Enc.Sur. 552). - Etym.: Het is een bosdier. S
boesisekrepatoe (boesi = o.m. bos; sekrepatoe = schildpad). - Zie ook: savanneschildpad*. Opm.: In
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Grzimek (VI: 117) is de SN naam als AN naam overgenomen.
(dons1989)
bossen, A. onoverg. (boste, is gebost), 1. barsten, open barsten, uit elkaar springen. Die
parketvloeren. Als er veel water op komt, dan zet het op, net zo lang dat het bost (Doelwijt 1971:
48). - 2. (fig. van 1) mislukken door ruzie (vooral doordat onderdrukte tegenstellingen aan het licht
komen, waarna de betrokkenen uit elkaar gaan), ’t Was kruit op vuur, zo leken dinges*! Want hoe hij
ruzie met die dochter had! Is nu pas zou ’t bossen! (Cairo 1980a: 50). - B. overg. (boste, heeft
gebost), - 3. doen barsten, enz. Ze ging ’em leren! Bossen z’n hoofd! Krabben z’n ogen fo ’em, als
hij die vrouw Coola werkelijk ging aanraken! (Cairo 1978b: 337). - 4. doen mislukken, enz. We
bossen de zaak en brengen het volk op straat. Als Albertine tof* wil spelen*, zullen we haar tonen
wat tof is (De Vrije Stem, Paramaribo, 1975, cit. in NRC 30-8-1975). - Etym.: Gemeenschappelijk in
alle bet. is het element ‘uiteen barsten’. S bos (geheel id.; niet in Woordenl. SNE) wordt door Echteld
(7) afgeleid van E dial. en volkse uitspr. ‘to buss’ en ‘to bust’ in de plaats van ‘to burst’ = (doen)
barsten. Vgl. ook Zeeuws ‘bossen’ = barsten, en E ‘slang’ ‘to bust up’ = mislukken.
(dons1989)
boschslaaf, neger die zich door weg te lopen aan de slavernij heeft onttrokken en in EuropeesNederlands bosch * leeft, maar door de overheid formeel nog als slaaf wordt beschouwd.
1749 (Hartsinck 1770:769).
Zie ook: boschneger * , boschcreool * , marron* , schuiler* , wegloper * . > /N-N/o/2/-.
(dons2013)
bos’spin (de, -nen), naam voor twee vogelspinnen, de bruine bosspin en de zwarte bosspin. De
grote, zwarte bosspin komt in ons land overal voor. Ze zit overdag in haar pijpvormige woning, die
van binnen met spinrag bekleed is. () De bruine bosspin is groter dan de zwarte. Ze komt voor in het
binnenland en leeft in de grond, ’s Avonds zit ze aan de ingang van een gegraven gangetje en loert
op buit (Vermeulen 236). - Etym.: Alleen de bruine is een bosdier. Van Dale geeft voor b. : ‘spin die
in het bos leeft; vogelspin’. De laatste bet. is in het AN echter ongewoon . S boesi-anansi (boesi =
o.m. bos; anansi = spin). - Syn. van de bruine: jager*, krabspin*.
(dons1989)
boschspin, naam voor twee soorten vogelspin, (1) de bruine boschspin ( Theraphosa leblondi) en (2)
de zwarte boschspin ( Avicularia metallica).
De eerste leeft in bos, de tweede op allerlei plaatsen niet in bos, ook bij en in woningen. In oudere
literatuur worden de toevoegingen ‘bruine’ en ‘zwarte’ weggelaten.
Europees-Nederlands boschspin is de naam voor iedere spin die in bos leeft.
1767 (Houttuyn 1, 13:232; de bruine). 1796 (Stedman 272, bush-spider , Engels; de zwarte). - 1855
(Focke 14, de zwarte). → (beide).
Zie ook: tarantula * .
1: /N-N/d/2-6/-.
2: /E-N/d/3-6/-.
(dons2013)
bos’tafelboom (de, -bomen), naam voor enige kleine bomen met een platte kroon van het genus
Cordia (Tafelboomfamilie*). Zie L&Me 124-125. - Etym.: Voorkomend in bos; zie verder bij het syn.
tafelboom*. S boesitafrabon (boesi = o.m. bos; tafra = tafel; bon = boom).
(dons1989)
boschtafelboom, enige boomsoorten van het genus Cordia, geheel als tafelboom* (2, zie aldaar).
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Zie bosch * (3); ter onderscheiding van tafelboom* (1).
1835 (Teenstra 1:394). → > /N’-(N’-N)/wp/4-6/-.
(dons2013)
bos’tamarinde, 1. (de, -s), naam voor twee onderling sterk verwante boomsoorten met
dubbelgeveerde bladeren ( Pithecellobium corymbosum en P. racemosum , Officierskwastje-familie*).
De Bosch Tamarinde’s waarvan de mannelijke veel donkerder groene bladeren hebben, dan die van
het vrouwelijke geslacht, groeijen meerendeels op hooge landen (). Deze boom levert een
uitmuntend geschikt hout op voor meubels; bewerkt zijnde, vindt men op de geelachtigen grond
overschoone bruine vlammen () (Teenstra 1835 I: 395; oudste vindpl.). Zie ook L&Me 190-193. - 2.
(de), hout van deze soorten. Bostamarinde ziet er net zo uit als de zebra achtige houtsoorten die
elders voorkomen (Muntslag 134). - Etym.: Voorkomend in bos en uiterlijk gelijkend op tamarinde
( Tamarindus indica , Krerekrerefamilie*). S boesitamaren (boesi = o.m. bos; tamaren = tamarinde). Zie ook: zwamptamarinde*.
— : gevlamde bostamarinde, 1. een soort bostamarinde* ( Pithecellobium racemosum ). - 2. hout
van deze boom. - Etym.: Het hout is gevlamd: het cit. onder bostamarinde* (1) heeft betrekking op
deze soort. De naam is in 1963 geïntroduceerd door Lindeman & Mennega voor het hout en wordt
sedertdien ook gebruikt voor de boom.
(dons1989)
boschtamarinde, enige soorten uit diverse genera van peuldragende bomen ( Abarema,
Hydrochorea, Macrolobium, Zygia ) en hun hout.
Voorkomend in bos, verwant aan en gelijkend op de Europees-Nederlandse tamarinde ( Tamarindus
indica ), een boomsoort uit Afrika, die al voor 1762 (Ostendorf 1962:79) in Suriname was ingevoerd.
1789 (Hoogbergen 1984:55). - 1855 (Van Sypesteyn 182). →.
Zie ook: schildpad(hout)* .
/N-N’/wp/3-6/-.
(dons2013)
Bos’tamarindefamilie: zie Officierskwastje-familie*.
(dons1989)
bos’thee (de), thee van een wilde plant, i.h.b. van gedroogde bladeren van bospapaja*, zowel
gebruikt als genotmiddel als tegen nier- en blaasaandoeningen. Sinds ik alleen was, kookte ik mijn
eigen pot; mijn ontbijt bestond uit boschthee (bladeren van zekere heliotrope) of uit Cumu*, waarbij
geroosterde bananen of brood met visch, in heete asch gebraden, gegeten werd () (Kappler 1854:
53; oudste vindpl.). - Zie bos-* (3).
(dons1989)
boschthee, aftreksel (‘thee’) van een wilde plant, in het bijzonder van gedroogde bladeren van
bospapaja* , zowel gebruikt als genotmiddel als tegen nier- en blaasaandoeningen.
1854 (Kappler 1983:53). →. > /N’-N’/wp/4-/-.
(dons2013)
bossi teitei, liaan.
< Sranantongo bossi teitei (Schumann 1783:26).
1786 (Blom 44). 1845-1849 (Boekhoudt 1874:77). → ( boesitité , < Sranantongo).
Zie ook: boschtouw * , taytay * . > /S/wp/3-6/-.
(dons2013)
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boschtocht (-en), als bospatrouille * : zie aldaar
In Europees-Nederlands kon eertijds tocht betekenen ‘strafexpeditie’ (WNT).
1730? (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 153). 1775 (De Beet 1984:170). - 1854 (Van
Sypesteyn 39). > /N-N/o/2, 3-4/-.
(dons2013)
bos’toelage (de, -n), toeslag op het loon voor arbeid die ver van huis, meest in de open lucht, wordt
uitgevoerd. Arbeiders die betrokken zijn bij het onderhoud van luchtvaartterreinen hebben
protestacties gevoerd omdat de uitkering van achterstallige bostoelage uitblijft (WS 20-12-1986). Etym.: Zie bos-* (2). - Zie ook: ontberingstoelage*.
(dons1989)
bos’touw (het, -en), 1. (veroud.) liaan. Toen hij wilde bukken om over een hout te gaan, stootte de
houwer* tegen een sterk bostouw, en de punt van de houwer kwam aan* zijn keel terecht en sneed
hem dwars door zijn strot (Spalberg 1899; 1979: 88). - 2. stengel of luchtwortel van wilde plant
gebruikt als touw. Met behulp van Smitje en Wijngaarden komt de slang in mijn boot te liggen vlak
voor Atoe. De arme kerel voelt zich alles behalve op zijn gemak, maar ik heb de staart en de kop met
bostouw vastgebonden (Geijskes 1957: 236). - Etym.: Oudste vindpl. (van 1) Teenstra 1835 I: 421. S
boesitité (boesi = o.m. bos; tité = touw, liaan).
(dons1989)
boschtouw (-en), liaan.
WNT vermeldt boschtouw voor het voormalige Nederlands Oost-Indië met vindplaats van 1726 en
1750; touw voor slingerplanten ook in het Nederlands vanaf 1697.
1740 (Anonymus 40). 1775 (Houttuyn 2(4):143, een soort Cissus ). - 1858 (Copijn 8).→.
Zie ook: bossi teitei * , taytay * . > /N-N/wp/2-6/(dons2013)
bos’trommel (de, -s), blikken opbergtrommel, rechthoekig, met een bolle deksel. We tronen ze
spoedig mee naar de Chinese* winkel, waar Makalé een mooie rode bostrommel zag (Geijskes 1957:
291). - Etym.: Wordt gebruikt in ‘het bos’* (II).
(dons1989)
bos’vergeetmijnietje (het, -s), (verouderend) kruidachtige plant met viertallige, roze tot witte
bloempjes ( Nepsera aquatica , Spijkerhout-familie*). Zie Vinken 21. - Etym.: De achtergrond van de
naam is onduidelijk. De plant komt voor op allerlei open en vaak niet-natuurlijke plaatsen, lijkt niet
op SN vergeet-mijnietje* en ook niet op AN vergeetmijnietje, de naam voor een aantal wilde kruiden
in Ned. ( Myosotis-soorten, Bezemkruidfamilie*).
(dons1989)
bos’vis (de, -sen), naam voor iedere soort vis en voor de gezamenlijke vissoorten voorkomend in
kreken* (beken) en zwampen* (moerassen). De bosch- of zwampvisschen, die zich in de zwampen*
en kreken* ophouden, trekken in den regentijd naar de overstroomde savannen* en bosschen, en
begeven zich in het droge jaargetijde weer naar de diepere zwampen en kreken (Enc.NWI. 715). Etym.: Deze vissen bevinden zich een deel van het jaar in de bosbeken: zie het cit. De naam wordt,
evenals het syn. zwampvis*, gebruikt om ze te onderscheiden van rivier- en zeevissen. Oudste
vindpl. Teenstra 1835 II: 388.
(dons1989)
boschvis, naam voor iedere soort vis en voor de gezamenlijke vissoorten voorkomend in beken
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( kreken * ) en moerassen ( zwampen * ), ter onderscheiding van riviervis en zeevis.
1831 (Teenstra 2:388). 1872 (Anonymus 66). →. > /E-N/d/4-6/-.
(dons2013)
bos’vlier (de, -en), (verouderend) soort heester ( Psychotria cuspidata, Fajalobifamilie*). Boschvlier is
een in de bosschen veelvuldig voorkomend heestertje met weinig opvallende witte bloemtrossen
(Stahel 1944: 197). - Etym.: Voorkomend in bos. Alleen de bloeiwijzen lijken enigszins op die van
vlier ( Sambucus-soorten, Vlierfamilie*).
(dons1989)
boswater (het), water dat in natte bostypen periodiek boven de oppervlakte staat en vandaar
eventueel cultuurgronden overspoelt. Onder deze producenten waren Creolen*, vakkundige
landbouwers*, die in een verbeten strijd tegen rivier- en boswater alsook ongedierten, hun bloeiend
cacaogrondje ontwoekerd hadden aan het oerwoud (Waller 128). - Etym.: Oudste vindpl. plak. van
1780 (S&dS 981).
(dons1989)
boschwater (het), 1. water dat in een natte tijd* in bos tot boven de oppervlakte is gestegen; 2.
water als 1 dat vanuit bos cultuurgrond heeft overspoeld.
1: 1775 (De Beet 1984:174). -1863 (Klinkers 1997:119). →. > /N-N/m/2-6/-.
2: 1735 (Bijlsma 1923:53). 1780 (Schiltkamp & De Smidt 981). →. > /N-N/pt/2-6/-.
(dons2013)
boschworm, larf van enige horzelsoorten van het genus Dermatobia, levend in de huid van mensen
en warmbloedige dieren.
Zie worm* . Het dier is enigszins wormvormig, maar beperkt zich niet tot ‘bos’ in enige betekenis.
1738 (Beeldsnijder 1994:202; boswurm). - 1796 (Stedman 320, bush-worm, Engels).
Zie ook: muskieteworm * . > /X-N/d/2-3/-.
(dons2013)
bos’yaws (de), een huidziekte (leishmaniasis). Terwijl veel slaven leden aan verslapping en ziekte als
gevolg van ondervoeding, kwamen ook velen om door ziekten als dysentrie, tuberculose, malaria,
lepra, filaria*, bosyaws en venerische ziekten (Enc.Sur. 133). - Etym.: De ziekte kan alleen in bossen
opgelopen worden, de verschijnselen lijken op die van yaws* (framboesia). In Guyana: E bush yase
(yaws) (D.g.f. 17).
(dons1989)
bos’zuurzak (de, -ken), naam voor een aantal bomen en boompjes behorende tot de
Zuurzakfamilie*: Annona montana en andere, minder algemene Annona -soorten, Guatteria
chrysopetala en andere. De Bosch-Zuurzak is meer heester dan boom; dezelve draagt eene
witachtige, met roode en gele kleuren doormengde bloem, die een’ zeer aangenamen geur van zich
heeft (). Men vindt verschillende soorten van Bosch-Zuurzak (Teenstra 1835 I: 402; oudste vindpl.). Etym.: Al deze soorten komen voor in bos en lijken, o.m. in hun eetbare vruchten, op de gekweekte
zuurzak ( Annona muricata).
(dons1989)
boschzuurzak, enige wilde boomsoorten van het genus Annona, wellicht ook van andere soorten uit
dezelfde familie.
Ze komen voor in bos en hebben vruchten die lijken op die van de gekweekte zuurzak* ( Annona
muricata).
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1835 (Teenstra 1:402). 1855 (Focke 123). →.
Zie ook: wilde kaneelappel * . > /N-N’/wp/4-6/-.
(dons2013)
bot (de, -ten), naam voor een aantal soorten van kleine platvissen behorende tot de familie der
tongen ( Soleidae ). Zie Enc.Sur. 96. - Etym.: Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 446. AN bot = een
platvis ( Pleuronectus flesus) behorende tot de familie der schollen ( Pleuronectidae ).
(dons1989)
bot, enige soorten platvis uit de familie der ‘tongen’ ( Soleidae ).
< Europees-Nederlands bot, een platvis behorend tot de familie der ‘schollen’ ( Pleuronectidae ).
1718 (Herlein 199). - 1804 (Roos 154). →.
Oudste vindplaats in Brazilië (Keye 1659:71) en mogelijk van daar afkomstig. > /N’?Braz.?/d/1-6/.
(dons2013)
bo’ter (de), (ook:) snot. Roy zat naast een kleintje dat héél lief was. Maar dat telkens als die ‘boter’
uit haar neus dreigde te druipen, deze weer met een ademtrek naar binnenzoog (Cairo 1977: 164). Syn.: neusboter*. - Zie ook: boterneus*.
(dons1989)
bo’ter-melk-en-kaas (de), liaan met vijftallige bladeren, kleine wit met oranje bloempjes en
rozerode vruchten ( Paullinia pinnata , Knippa-familie*); S fefifinga.
(dons1989)
bo’terblik (het, -ken), (ook, veroud.:) boterblik van 10 lbs. (d.i. ongeveer 4¾ liter) als hulpmiddel en
inhoudsmaat bij de verkoop van bepaalde goederen, vrnl. houtskool.
(dons1989)
bo’terbloem (de, -en), kruidachtig sierplantje met trechtervormige bloemen die wit, geel of paars
kunnen zijn, afkomstig uit India ( Asystasia gangetica , Waterkanonfamilie*). - Etym.: Er is geen
enkele gelijkenis of verwantschap met AN b. = Ranunculus- soorten (AN Boterbloemfamilie), die in
Ned. voorkomen.
(dons1989)
bo’terneus (de, -neuzen), snotneus (lett.). Man raakte zichtbaar geïrriteerd. Reageerde dat af, op het
kind met die ‘boterneus’, dat fo eens en fo altijd gesommeerd werd, haar neus te verschonen* (Cairo
1977: 167). - Etym.: SN boter*, neusboter* = snot. S botronoso (botro = boter; noso = neus).
(dons1989)
bo’tervis (de, -sen), een zilvergrijze, plompe ombervis die in zee leeft ( Nebris microps ). Het betreft
hoofdzakelijk redsnapper [zie snapper*], die in de diepzee* voor de Surinaamse kust gevangen
wordt. Daarnaast zijn ook bang bang [zie banban*], botervis en jarabaka* uitgevoerd (WS 15-91984). - Etym.: Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 448. S botrofisi (botro = boter; fisi = vis). AN b. =
een slijmvis ( Pholis gunnellus ).
(dons1989)
bo’toketi (de, -), halsketting van ronde schakels die op doorsnede plat-bol zijn. Let op!!! Taratee*
v.a. 150,-, botoketie/ lontai* v.a. 500,-, pailletketie* v.a. 750,-, alakondre*-apoekoe* v.a. 750,(WS 12-5-1984, in adv.). - Etym.: S, lett. scheepsketting (boto = boot, schip; keti = ketting); de
naam heeft dus betrekking op de vorm. - Opm.: Zie ook lontai* (2), die hetzelfde is, maar met
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kleinere schakels.
(dons1989)
botonaat’ tw., zeer gierig - Etym.: Het is een versterking van sluit* (d.i. ‘gesloten’) = gierig. S b. bet.
lett. ‘naad van een boot’ en duidt op het feit, dat de planken van een scheepsromp zeer nauw aan
elkaar sluiten. Het woord komt niet voor in Woordenl. SNE of bij Valera, evenmin als ‘naat’. Het
wordt hier met een t geschreven, naar analogie van dagoeblat*, waarbij ‘blat’ ook de S vorm is van
een AN woord dat op een d eindigt. - Opm.: B. wordt uitgeroepen, waarbij naat gerekt wordt.
(dons1989)
Bo’topasi: van/uit Botopasi, uit het binnenland, provinciaals. Ben jij geen meisje uit Botopasi?
(Helman 1954a: 16). - Etym.: Botopasi is een dorp van Bosnegers* aan de Surinamerivier, hier
opgevat als een toonbeeld van achterlijkheid.
(dons1989)
botra’li (de, -’s), bo’tri (de, -’s), bottelarie’ (de, bottelarieën), bottelarij’ (de, -en), 1. (veroud.)
vertrekje in een groot huis, waar vooral tafel- en keukengerei bewaard werd, ten tijde dat de keuken
los van het huis op het erf stond. Bottelarie. In Suriname de naam van een vertrek waarin borden en
ander tafel- en keukengerei bewaard wordt. Daar de keukens zich niet in huis maar in een
afzonderlijk gebouwtje op het erf bevinden, wordt genoemd gerei daar in niet bewaard (Enc.NWI
169). Rosalie’s moeder had mevrouw gezoogd, en was sedert, als erfstuk in de familie gebleven, om
’t opzicht te houden over de bottelarij en ’t magazijn, de keuken en de bedienden (Van Schaick
1866: 5). - 2. bijkeuken, een vertrekje met dezelfde functie als bij bet. 1, echter naast de keuken in
het huis gelegen. De twee mannen waren langs de balustrade van de trap gelopen en stonden nu
eerbiedig bij de deur van de botri - de bijkeuken (Tj. Arkieman 43). - 3. keuken. Sjorrie rent de
botrallie in, waar z’n moeder aan het werk is () (Fernandes 1973: 34). Niemand van de familie was
binnen gekomen. Zelfs toen de moeder hem een glas gemberbier wilde aanbieden, had zij Oema
geroepen om het glas in de bottelarie te komen halen (Dobru 1968c: 61). Na de slaapkamer komen
de eetkamer en de ‘bottelarij’, de keuken aan de beurt (Waller 149). - 4. kookafdeling in een vertrek
waarin ook gewoond wordt, kookhoek. Hij bewoonde een een-kamer-woning, waarin een botri was
met een kookraam*, dat op het erf* uitzag (Dobru 1968b: 8). - Etym.: Zie WNT 1902. De oudste
vorm is het Middelnederlandse ‘bottelrie’, van Oudfrans ‘bouteillerie’ (van ‘bouteille’, veroud. AN
‘bottel’ = fles), dat was een plaats waar dranken in flessen werden gedaan. Deze bet. heeft
‘bottelarij’ in het AN ook nu. In de 17e eeuw echter bet. het (ook?) ‘wijnkelder’ en ‘vertrek waar spijs
en drank, het tafelgerei enz. bewaard en uitgegeven werden’ (Van Sterkenburg). Deze laatste bet.,
althans waar het ‘tafelgerei enz.’ betreft, is de oudste in Sur. (Lammens 1822; 1982; 44; botlarij ): zie
bet. 1 en later 2. Weer later ging men in Sur. in huizen zonder bijkeuken de keuken zo noemen (bet.
3) of zelfs een kookafdeling in een woonvertrek (bet. 4). Wat de vorm aangaat: het WNT somt vele
oude vormen op, w.o. ‘boterij’ (Middelnederlands) en ‘botlery’ (1782). Het lijkt niet onmogelijk, dat
de Sur. vormen botri en botrali rechtstreeks op deze oude vormen teruggaan, dus geen
samentrekkingen zijn van bottelarie. Vgl. echter ook ‘buttery’ en ‘botri’ in het E van Jamaica en
Barbados, bet. ‘provisiekamer’ (C&L). - Samenst., in bet. 1, ook: botlarijmeid (Lammens 1822; 1982:
74). Zie ook: kokerom*.
(dons1989)
bottelarij,bottelarie (de, -en), in een groot huis het vertrek waar tafel- en keukengerei is
opgeborgen.
De Europees-Nederlandse betekenis die het dichtst bij genoemde komt is ‘vertrek waar de spijs en
drank, het tafelgereedschap en dergelijke bewaard en uitgegeven wordt’ (WNT).
1727 (Inventaris Archief Raad van Politie 785). - 1866 (Van Schaick 5). - 1917 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 169) → (betekent keuken).
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Zie ook: botterie* . > /N’/bc/2-5/-.
(dons2013)
botra’libank (de, -en), enz., houten aanrecht. Je portie staat op de botralibank, - is de reactie van
ma, die nog net kans heeft gezien hem gluren in de pot* te beletten (Van Mulier 1972: 42). Ik zet
niets op de bottelariebank neer, of binnen een half uur komen de muizen en knabbelen eraan (J&L
1922: 11). - Etym.: Zie botrali*. In veroud. N kon ‘bank’ ook bet. ‘houten tafel, plank of stellage
waarop etenswaar of eetgerei staat’. In de 17e eeuw was ‘aanrechtbank’ een woord voor ‘buffet’ (Van
Sterkenburg), later voor ‘aanrecht’ (Van Dale).
(dons1989)
bottelarijmeid, negerslavin ( meid* ) belast met werk betreffende de bottelarij * .
1822 (Lammens 1982:74) - 1855 (Focke 16). > /N’-N’/bc/3-4/-.
(dons2013)
bo’tri: zie botrali*.
(dons1989)
bo’tribank: zie botralibank*.
(dons1989)
bo’tropesi (de, -’s), 1. struikvormige cultuurvorm van een Aziatische plant ( Vigna sinensis ,
Bonenfamilie*), met geelwitte bloemen en roomkleurig zaad. Djaripesi*, botropesi en gespikkelde
Leysbonen* worden op kleine schaal aangeplant (Stahel 1944: 19). - 2. de eetbare zaden (boontjes)
van deze plant. - Etym.: S, lett. ‘boterboon’ (pesi = boon). - Zie ook: blak-ai-pesi*, djaripesi*,
kapucijner*, leysboon*.
(dons1989)
bottel (-s), fles.
< Engels bottle .
1762 (De Beet & Price 1982:134). 1839 (Benoit 27).
Opmerking: Van Dyk (1768:14) geeft bottelje ; < Frans bouteille ? > /E/bc/2-4/-.
(dons2013)
bottelarie*: zie botrali*.
(dons1989)
bottelarie’bank: zie botralibank*.
(dons1989)
bottelarij*: zie botrali*.
(dons1989)
bottelarij’bank: zie botraliabank*.
(dons1989)
botterie, als bottelarij * .
Het kan ontstaan zijn uit bottelarij * , bottelarie of samenhangen met Sranantongo botri (Focke
1855:16). Zie verder Van Donselaar (1989:94-95).
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

1806 (De Surinaamsche Courant nr. 10). > /X/bc/3/-.
(dons2013)
bottervisch, niet nader geïdentificeerde soort meerval (vis).
1835 (Teenstra 2:448, daar ook kakavisch* ). > /X-N/d/4/-.
(dons2013)
bot’tle-brush (de, -es), boom met hangende takken, smalle bladeren en lange aren van rode
bloemen voornamelijk bestaande uit meeldraden; oorspr. uit Australië, aangeplant als sierboom
( Callistemon sp., Goejavefamilie*). Wat men langs sommige straten aantreft, zijn in hoofdzaak oude
Mahoniebomen en wat Flamboyants. Nieuwer zijn hier en daar de Tulpenbomen*, Jacaranda’s* en
Bottlebrushes () (Helman in Helman 1977: 384). - Etym.: E, bet. ‘flesseborstel’, naar de vorm van de
aar.
(dons1989)
Bougainville’familie (de), Nachtschonefamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Nyctaginaceae ). - Etym.:
Genoemd naar bougainville ( Bougainvillea -soorten).
(dons1989)
boulanger’, boulangé, boelansjé, boelansjee (de, -s), (uitspr. in alle gevallen: boelansjee’),
aubergine. Immers onlangs is er in Kwatta een belangengroep van 35 exporttelers opgericht, die
zich ten doel stelt om op een areaal van rond 7 ha voor export belangrijke producten als paprika’s,
bonen en boulangers te gaan kweken (Hangalampoe 1 (2): 15; 1973). - Etym.: Verband met F
boulanger (= bakker) lijkt onwaarschijnlijk. Geen enkel oud of recent F woordenboek geeft als bet.
‘aubergine’. Echter, vgl. F boule = bal, bol; F bourrer = opvullen, volstoppen (dat wordt met
aubergines veel gedaan).. Vgl. ook het veroud. syn. béranger*. - Syn. ook: banta*, bhata*.
(dons1989)
bout (de, -en), (ook:) 1. dij. Meisje! Haar twee grote bouten gingen uit elkaar. Haar bovenlijf
omhoog (Cairo 1978b: 72). - 2. syn. van kippebout* in de uitdr. borsten* en bouten (z.a.). - 3. kort
voor deurbout* (z.a.). - Etym.: (1, 2) In veroud. AN: armen en benen van mensen, i.h.b. van vrouwen
en kinderen (WNT 1902). Vgl. S bowtoe = o.m. dij. (3) In AN veroud. - Samenst. van 1: anansibout*,
kippebout*.
— : je bouten wassen (waste, heeft gewassen), (niet alg.) een pak slaag geven. Ik heb je iets
gevraagd en als je me niet antwoordt, ga ik je bouten wassen, en niet voor twee cent*... (Helman
1954a: 16). - Etym.: S ‘wasjoebowtoe’ - id. Vgl. AN ‘de oren wassen’ - id.
(dons1989)
boven, (ook:) 1. (bw.), op een stroomopwaarts gelegen plaats. () dat Cofi die boven met zyn volg en
daet hy gehoort haede daet die andre volg by joelui gekomen waeren om vegten zeer quawd waes ()
(Coffy en Accara 1763, cit. volgens Lichtveld & V. 1980: 81; oudste vindpl.). - 2. (zn.; de),
bovenverdieping. Het huis, dat ze met moeder en zuster* bewoonde, was aanzienlijk groter dan de
rest. Het had een gadri, een botri* (gaanderij, bottelarie*) en een boven (Dobru 1967: 23). - Zie
i.v.m. 1 ook de samenst. en beneden* met samenst.
— : naar boven bw. uitdr., (ook:) in stroomopwaartse richting. Vertrek van gouddelvers na genoten
Kerst- en Nieuwjaarsvacantie naar ‘boven’, de rivier op, naar de ‘placers’* zoals de goudplaatsen
genoemd worden (Waller 100). - Etym.: Zie boven* (1). Oudste vindpl. van 1684 {nae boven ; S&dS
136). In AN voorkomend, maar zeer weinig gebr. Vgl. S tapsé = bovenkant; S go tapsé =
stroomopwaarts gaan. - Zie ook: bovenwaarts*, opwaarts*, beneden* met samenst.
(dons1989)
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bovenland: de bovenlanden, het gebied stroomopwaarts, dat is ten zuiden van de noordelijkste
stroomversnellingen in de grote rivieren.
< Europees-Nederlands, ‘meer stroomopwaarts, hoger gelegen gebied in het algemeen’.
1786b (Voegen 2:15). 1834 (Friderici 16). →. > /N’/m/3-6/-.
(dons2013)
bo’venlands bn., behorende tot het deel van Suriname bovenstrooms, d.i. zuidelijk, van de laatste
stroomversnellingen, SN ‘boven de vallen*’. - Zie ook: benedenlands*.
— : Bovenlandse Indianen (alleen mv), Indianen die in de bovenlandse* gebieden wonen, d.z. thans
Akoerio* (Wama*), Trio* en Wajana* (Aioekoe*, II). Zie ook Taruma*, Wajarikoele*, Akkorij* Indianen.
Het bleek dat de Bovenlandse Indianen geen immuniteit bezaten, waardoor besmetting met vrij
goedaardige ziektekiemen vaak fatale gevolgen had (Enc.Sur. 218). - Etym.: Oudste vindpl. plak. van
1717 (S&dS 313). - Zie ook: Benedenlandse* Indianen.
— : bovenlandse kaaiman (de, -s), naam voor twee soorten gladvoorhoofdkaaiman: de
wenkbrauwkaaiman, met vrij stompe kop ( Paleosuchus palpebrosus ) en de wigkopkaaiman
( Paleosuchus trigonatus) . - Etym.: Komen voor in het binnenland. - Zie ook: benedenlandse*
kaaiman.
(dons1989)
bovenlandsch, bijvoeglijk naamwoord bij bovenland * .
1678 (Dragtenstein 36). 1717 (Schiltkamp & De Smidt 313). →.
Zie ook: benedenlandsch * . > /N’/m/1-6/(dons2013)
bovenlandsche Indianen (alleen meervoud), bovenlandsch* wonende indianen.
1717 (Schiltkamp & De Smidt 313). →.
Zie ook: benedenlandsche Indianen* . > /N’+N/r/1-6/-.
(dons2013)
bovenop’ bw., (ook:) op een stroomopwaarts gelegen plaats. Tegenwoordig zie je haast nooit meer
een pingo*. Ik denk dat het komt van die dam die ze zijn gaan bouwen bovenop in de rivier (B. Ooft
1969: 32). - Etym.: Zie boven* (1). - Zie ook: beneden* en samenst.
(dons1989)
boventrekker, watergang aan de achterzijde, dat is de het verst landinwaarts gelegen zijde, van een
koffieplantage.
1758-1825 (Oostindie 1989:208). > /N-N’/pt/2-3/-.
(dons2013)
bo’venwaarts bw., in stroomopwaartse richting. De familie Groot vertrok bovenwaarts de rivier op
(Roemer 1982: 28). - Etym.: Zie boven* (1). Oudste vindpl. plak. van 1714 (S&dS 303). - Zie ook:
opwaarts*, beneden* met samenst.
(dons1989)
bovenwaarts, stroomopwaarts.
< Europees-Nederlands bovenwaarts ‘(in) de richting naar boven (hebbend)’.
1714 (Schiltkamp & De Smidt 303). 1839-1851 (Van der Aa 1993:52). →. > /N’/m//1-6/-.
(dons2013)
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bow’nie (de, -s), overwinning bij troef-call* door het maken van alle mogelijke dertien slagen. No
mang, een bownie, een bownie, loek dja, derde hand, ie troef’a klaver, dan nu heb je klaver! (Rappa
1981: 86). Dit mengsel van S en SN betekent: ‘Nee man, een bownie, een bownie, kijk hier, je hebt
een klaver getroefd, dan heb je nu klaver!’
(dons1989)
boy’head (de), (uitspr. E: boi’het), kort haar rondom het gehele hoofd, als kapsel voor vrouwen en
meisjes. - Etym.: E, lett. ‘jongenskop’. Het is evenwel minder kort dan wat in SN een jongenskop*
genoemd wordt.
(dons1989)
bozal, bosal (-s), kort tevoren uit Afrika aangevoerde neger * .
Herkomst van het woord onbekend.
1767-1802 (Van der Putte 2005:280). Bij De Groot (1983:178) meervoud bosales (z.j.).
Zie ook: zoutwaterneger* , nieuwe neger * , oude neger * . > /X/r/2-3/-.
(dons2013)
braad (de), doorregen runderlappen met been. Een van beiden, die de vader was, hield het kindje
[dopeling] in doeken gewikkeld op de armen terwijl de peet, onbezonnen, het bundeltje vergeleek
met een pakket boodschappen van de slager, waar bij elkaar zes pond biefstuk, braad en
soepbeentjes in gewikkeld zaten (C. Ooft 91). - Etym.: Vgl. Mnl. ‘brade’ = weke delen van het vlees
(J. de Vries 1971); in N verdwenen, in België als ‘bra’ en ‘braai(e)’ = kuit van het been (WNT). Het
heeft associaties, maar geen verwantschap met AN ‘braden’ en ‘gebraad’. - Syn.: braadvlees*. Zie
ook: sina*.
(dons1989)
braad’vlees (het), syn. van braad*: z.a. Gestoofd rundvlees ‘sranan’: 500 gr. braadvlees, schijf* of
runderlappen () (S&dS 143). - Etym.: Van braad*. AN b. is ieder vlees dat geschikt is om gebraden te
worden.
(dons1989)
braak: zwarte braak (de), (verouderend) gele koorts. Toen, te laat, zekerheid verkregen was dat men
niet te doen had met gaalblaas-stoornissen maar met ‘zwarte braak’, de oude naam van de hevig
besmettelijke virus ziekte, werd isolatie verplicht gesteld (Waller 126). Etym.: ‘Braak’ is veroud. AN
voor ‘het braken’. Het braaksel is bij deze ziekte donker van kleur. Vgl. Sp. vomiti negro (vomito =
braken; negro = zwart).
(dons1989)
Braams’punt: langs Braamspunt gaan (ging, is gegaan), (veroud.) het land (Suriname) per schip
binnenkomen of verlaten. - Etym.: Braamspunt is de westpunt van het district* Commewijne. Een
schip dat vanuit zee naar Paramaribo vaart of omgekeerd komt daarlangs. Zie Enc.Sur. 98.
— : langs Braamspunt sturen (stuurde, heeft gestuurd), (veroud.) uit het land (Suriname) wegsturen.
- Etym.: Zie langs B.* gaan.
(dons1989)
bracelet’ (de, -ten), schakelarmband. Pech had de straatrover die een gouden bracelet op de arm
van een vrouw aan de Jodenbreestraat rukte (WS 20-11-1982). - Etym.: F (uitspr. aldus) en veroud.
AN b. = armband i.h.a. - Zie ook: boei*.
(dons1989)
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bradibi’ta (de), kruidachtige plant met bolvormige, stekelige bloeiwijzen om de stengels, verwilderd,
uit tropisch Afrika ( Leonotis nepetifolia , Bradibitafamilie*). Zie WB e.a. 131. - Etym.: S (bradi =
breed; bita = (hier) kruid).
(dons1989)
Bradibi’tafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Lamiaceae of Labiatae). - Etym.: Genoemd naar
bradibita*.
(dons1989)
bradilifie, bradelief, enige kleine soorten boom en heester van het genus Coccoloba .
< Sranantongo bradilifi (Focke 1855:16), ‘breedblad’, verwijzend naar dat kenmerk.
1835 (Teenstra 1:356, bradilifie, zo ook heden), echter 1845, 1855 (respectievelijk Boekhoudt
1874:77 en Van Sypesteyn 172, bradelief ). →.
Opmerking: Voor het hout in 1804 (Eensgezindheid 32) braddeliefiehout. > /S/wp/3-6/-.
(dons2013)
braddeliefiehout, zie bradilifie* .
(dons2013)
braf, blaf (de), (verouderend) dikke soep van vlees- of visbouillon. Een braf van Tayer* of Banannen*
met gezout of gerookt spek, en een snee brood en Banannen (1792, cit. volgens Enc.NWI 177). Etym.: Vgl. E broth, S/SN brafoe*, blafoe* = id. Oudste vindpl. van braf H. Schouten 1787 (cit.
volgens Lichtveld & V. 183), van blaf Kuhn 1828: 7.
(dons1989)
braf, blaf (de), dikke soep van variabele samenstelling, van vlees- of visbouillon of (en ook) van (of
met) okro* , peesjes* , napies* , tayer* of bananen * .
< Sranantongo (Schumann 1783:17, blaffo ; Focke 1855:16, brafoe ) of < Engels broth , Smith
1987:224.
1769 (Fermin 1:50). - 1855 (Focke 16). - 1903 (Van Coll 534), → (ook brafoe en blafoe , <
Sranantongo).
Zie ook: banannenbraf* , okrobraf* , tayerbraf* .
Opmerking 1: Van Bocharen (1828:35) vermeldt een aardappelblufje .
Opmerking 2: Het WNT (12, 2:2993) geeft alleen uit 1754 voor Nederland iets dergelijks, een
‘Poespas braaf met Uyen’, waarbij die ‘poespas’ op zich al een Surinaams-Nederlandse braf lijkt te
zijn. > /E?S?/bc/2-5/-.
(dons2013)
bra’foe, bla’foe (de), syn. van braf*: z.a. Bravoe - soep - is in Suriname een hele maaltijd. Onze
soepen zijn dan ook vrij zwaar en worden óf over de rijst of met ‘tomtom’* gegeten (Dorff 8). Etym.: S. Oudste vindpl. van blafoe Teenstra 1835 II: 214. Zie verder onder syn. braf*. - Opm.: In
1981 wordt van de vier woorden brafoe verreweg het meest gebruikt.
(dons1989)
brake’fluid (de), (uitspr. ± E: breek’floewit), remolie.- Etym.: E (brake = rem; fluid = vloeistof).
(dons1989)
braken: gaan braken (ging braken, is gaan braken), (gebr. vrnl. door jonge mensen) het zeer
moeilijk krijgen. - Etym.: In AN veroud. b. = zich inspannen, sloven, tobben, zwoegen (WNT). Of
betekent SN b. ‘gebraakt (= geradbraakt) worden’? Analoge constructies komen in het SN bij een
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aantal ww. voor: zie Essed (134).
(dons1989)
bram, blam tw., klap!, bons! e.d. (geluidnabootsing van een stoot of een val). Er klonk een dreun
vermengd met ‘Waaaa’ en bram, daar lag Lesje op de rug leuning van zijn stoel op de grond (Rappa
1981: 74).
(dons1989)
bran (de), (gebr. in Nickerie) zemelen van rijst. - Etym.: E b. = zemelen i.h.a. - Syn.: koeskoes*.
(dons1989)
brand’ eenentwintig (de), (scheldwoord voor) roodharige. Na’ boven? Ma’ daar waren net mevrouw
gegaan* met die mulatte meid. Net geen Brand 21, met d’r prachtige rooie haren! En geen
boomkool* ook, nee, mooibronstig bruin! (Cairo 1980c: 443). - Etym.: Het is een verwijzing naar de
grote brand van Paramaribo in 1821; zo rood als de vlammen toen waren is nu dat haar. - Syn.: Redi
Kilowatt*. Zie ook: boomkool*.
(dons1989)
branden (brandde, heeft gebrand), (ook.) A. onoverg. 1. (voetbalterm) hard schieten. - 2. dicht bij
de oplossing van een raadsel zijn. Brand ik? - B. overg. 1. (niet alg.) bakken in een vuur (pot e.d.
aardewerk). Ofschoon er bij het vormen goed gelet wordt op de aanwezigheid van luchtbellen of
verontreiniging in de klei, en al te dikke stukken, zoals sommige handvaten of pootjes, hol
gehouden en van ventilatiegaatjes voorzien worden, barsten er altijd nog wel enige vormen tijdens
het ‘branden’ (Helman 1978: 142).- 2. voor niets laten komen, een afspraak niet nakomen (met);
teleurstellen. Jacqueline, ik kom je vanavond halen, maar je brandt me niet, hoor! (mond.). - Etym.:
(A.1) Vgl. AN b. = o.m. vuren met geschut, losbranden. (A.2) Vgl. AN ‘warm zijn’, ‘zich branden’ =
o.m. id. (B.2) S bron = o.m. id.
— : een (kost)grond(je) branden, het hout dat na het lakken* op een pas gekapt* grondje* (grond*,
7; kostgrond*, 3) is achtergebleven verbranden. Het was reeds grote regentijd*. Abango had in de
maanden die voorbij waren drie kostgronden opengekapt*, gebrand en plantklaar gemaakt (Dobru
1980: 55).
(dons1989)
branden, (met betrekking tot aardewerk) bakken in een open vuur.
< Europees-Nederlands branden , bakken (van aardewerk) in een oven (WNT).
Opmerking: Het is een techniek van indianen.
1775 (Sneebeling 1973:10). > /N’/ic/2-6/-.
- : een grond branden, een grond * (I, 2, 3) in aanleg ontdoen van het hout dat na het lakken * is
achtergebleven door dit te verbranden.
1740 (Anonymus 75). →. > /E+N’/pt/2-6/-.
(dons2013)
brandewijn: Surinaamsche brandewijn (-en), rum.
Het is brandewijn in ruime zin, als gestookt uit suiker in Suriname. In Nederland is het gestookt uit
graan.
1676 (Schiltkamp & De Smidt 78, Zerrenamse brandewijn ). - 1783 (Schiltkamp & De Smidt 1056). >
/N+N/bc/1-2/-.
(dons2013)
bran’dewijn: Surinaamse brandewijn (de), (veroud.) rum. Sullende de voorszegde vreemde
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vaartuygen alleen vandaar [uit Sur.] mogen medenemen meelassis, Zurinaamse brandewijn, gesaagt
hout als balken, planken en boomstukken en voorts alle andere waren ende koopmanschappen uyt
de Vereenigde Nederlanden op Zuriname gebracht (plak. van 1704; S&dS 254). - Etym.: Gestookt uit
suiker, i.t.t. de b. in Nederland die gestookt wordt uit graan. Oudste vindpl. plak. van 1676
( Zerrenamse brandewijn; zie S&dS 78).
(dons1989)
bran’ding (de, -en), (voetbalterm) spannende, verwarde situatie voor het doel, doelworsteling. Etym.: Vgl. WNT (1902): ‘ Zeer dikwijls in fig. toepassing op gevaren ().’ Het geldt dan een
vergelijking met de branding van de zee. Nu in deze bet. in AN veroud. - Syn.: scrima*, scrimage*.
(dons1989)
brand’liaan (de, -lianen), liaan met ruwe, prikkende bladeren en gele bloemen ( Davilla aspera ,
Savannekasjoefamilie*). Deze lianen [van een type kapoeweri*] zijn voornamelijk Dilleniaceae (o.m.
Davilla aspera: brandliaan), welke bij lichtgebrek wegkwijnen (A. de Gier in Celos rapp. 52: 10). Etym.: S brontité (bron = branden; tité = liaan).
(dons1989)
brand’netel (de, -s), 1. kruid met brandharen, de zeer kleine groen tot rode bloempjes dicht
opeenstaand in groepjes ( Laportea aestuans, Jodenbaardfamilie*). Er zijn geen hekken in de
poorten*. Alleen een paar verrotte balken met houtluizen*, die de roestige resten van de zinken
schutting nog vast schijnen te houden. Overal hoog opschietend onkruid. Brandnetels en ook een
soort dat bijna lijkt op klaroen*, een groente (Ferrier 1968:125). - 2. kruid met wit melksap, stijve,
stekende brandharen en witte bloemen ( Cnidoscolus urens , Cassave-familie*). De brandnetel wordt
plaatselijk op de savannas* en op kale rotsplaten* gevonden. Het is een verwante van de purgeernoot
(Stahel 1944: 76). - Etym.: De naam is ontleend aan de brandharen, evenals bij AN b. , enige Urtica soorten van dezelfde familie als SN b . (1). Oudste vindpl. van 1 Kuhn 1828: 79. - Syn. van 1 rode
brandnetel*, van 2 witte brandnetel*.
— : rode brandnetel, syn. van brandnetel* (1): z.a. Dan van de koning, die zoveel vette koeien had,
dat iedereen kon krijgen als hij maar de tuin met rode brandnetels kon wieden zonder te jeuken*
(Hijlaard 32). - Etym.: Bloemen, bladstelen en stengels van bloeiwijzen kunnen rood zijn.
— : witte brandnetel, (niet alg.) syn. van brandnetel* (2): z.a. Bij jeuk tijdens mazelen make men
een lauw bad van de zgn. ‘witte’ brandnetel (May 15). - Etym.: De bloemen zijn wit.
(dons1989)
brandnetel, een kruid met zachte, buigzame brandharen ( Laportea aestuans).
< Europees-Nederlands brandnetel, de naam voor enige verwante kruiden ( Urtica -soorten) met
dezelfde eigenschap.
Opmerking: Het gebruik van de naam door Weygandt (1798:37) voor brantimaka* berust
vermoedelijk op een vergissing.
1769 (Fermin 1:230). - 1855 (Focke 65). → (rode brandnetel.). > /N’/wp/2-6/-.
(dons2013)
brand’savanne (de, -s, -en), (ook AN), savanne* die kunstmatig in stand blijft, dus niet verandert in
kapoeweri* of bos, als gevolg van periodieke branden. Waar in dit gebied savannen voorkomen op
een min of meer kleiige bodem, zijn het steeds door de mens veroorzaakte brandsavannen (Enc.Sur.
628).
(dons1989)
brand’worm, brand’wurm (de, -en), brandrups, d.i. een rups met brandharen. Plagen zoals
parasolmieren en venijnige brandwormen die ze het hele jaar kwamen vervelen waren er al meer dan
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genoeg (Cairo 1977: 8). Worm* had ze gebrand. Brandwurm in die boom (Cairo 1978b: 116). Etym.: Zie worm*, wurm*.
(dons1989)
bran’timaka (de), struik met paarse vlinderbloemen en achterwaarts gerichte stekens aan de takken
( Machaerium lunatum , Bonenfamilie*). Al in matig brakke zwampen* kan zich tussen de kruiden
brantimaka en kofimama* vestigen (Enc.Sur. 627).- Etym.: S (branti = uitslag; maka = o.m. stekel). Opm.: Het is zeer waarschijnlijk, dat met de maka genoemd in plakkaten van 1744 en 1780 (S&dS
522, 982) deze plant bedoeld werd.
(dons1989)
brantimaka, een soort struik met stekels op de takken ( Machaerium lunatum ).
< Sranantongo brantimaka (Weygandt 1798:37). Contact met de stekels (zie maca* , I, 4) veroorzaakt
huiduitslag (Sranantongo branti).
1828 (Teenstra 1835, 2:134). 1854 (Kappler 1983:115; brandi macca). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
bras, klamp (of iets dergelijks) om de rollers * van een suikermolen strak tegen elkaar te zetten.
< Engels brace.
1835 (Teenstra 1:289, 377).
Zie ook: aanbrassen * , brassen* , borstelbras* .
Opmerking: Mogelijk ook de naam voor een dergelijke voorziening aan een koffiemolen* en aan een
katoenmolen * . > /E/pt/4/-.
(dons2013)
bra’sa (de, -’s), omarming, omhelzing, pakkertje. Wat, zo koel, krijg ik geen brasa? flirtte meneer
Groot (Doelwijt 1972b: 27). - Etym.: S.
(dons1989)
Bra’sadé (de), feestdag op 25 november ter herdenking van de verkrijging van de onafhankelijkheid
op 25 november 1975. Inhoudelijk gezien hadden op de 8e Brasadé alle toespraken een min of meer
politiek karakter (WS 4-12-1982).- Etym.: S (zie brasa*; dé = dag). ‘Omhelzing’ symboliseert hier
‘verzoening’, t.w. tussen de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen en politieke partijen. Op de
dag van de onafhankelijkheid omhelsden elkaar letterlijk en in het openbaar de toenmalige premier,
de Creool* H.A.E. Arron, en de leider van de toenmalige oppositie, de Hindostaan* J. Lachmon. Syn.: Dag* van de Republiek, Onafhankelijkheidsdag*.
(dons1989)
brassen, strak tegen elkaar zetten door middel van een bras* van (1) de rollers * van een
suikermolen, (2) de rollers * van een koffiemolen* , (3) de spillen van een katoenmolen *
< Engels to brace.
1771 (Nepveu 180). - 1835 (Teenstra 1:289).
Zie ook: aanbrassen * . > /E/pt/2-4/-.
(dons2013)
Braziliaans’: Braziliaanse bij (de, -en), (sedert ± 1975) verwilderde vorm van de honingbij ( Apis
mellifica ) , zeer agressief en gevaarlijk. De 44-jarige X heeft een aanval van Braziliaanse bijen niet
overleefd (WS 12-4-1986). - Etym.: Afkomstig uit Brazilië.
— : zie Braziliaanse lelie*, markoesa*, roos*.
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(dons1989)
break’-mouth (de), (uitspr. breek’mout) zeer harde meelkoek. Was ‘Prosperité’ goed voorzien, hier
kan ik u niets anders tonen dan: een halve stoop jenever voor de muzikanten, twee flessen leditere
(goedkope rum) voor de heren, drie flessen likeur voor de dames en voor vijfenzeventig cents
breakmouth () voor de dansenden (J.S. Samuels 1904, cit. volgens Doelwijt 1974: 47). - Etym.: E to
break = breken, mouth = mond, maar het woord komt bij Ten Bruggencate niet voor; wel in het E
van Guyana volgens D.g.f. (15): bruk-mout, bruck-mouth = id. Zie ook syn. blokmout*.
(dons1989)
brea’ker-point (de, -s), (uitspr. E: bree’kerpoint) contactpunt in een elektrische stroombaan. Suroto
repareert deze maand goedkoper VW. Sparkplugs *, breaker points en condensor* vernieuwen ()
(DWT 3-3-1981, in adv.). - Etym.: Hoewel E van klank, in E niet gebr. E to break = o.m.
onderbreken. Men zegt ook brekerpunt*.
(dons1989)
break’fest: zie brekfest*.
(dons1989)
breed bn., (soms, ook:) wijd. Een broek met brede pijpen aan de onderkant (Waller 105). Verder
bijv.: brede rok (Essed 127), brede mond (Ferrier 1968:134), brede buik (Roemer 1976: 27), breed
bladerdak van een boom (Vianen 1969: 86). - Etym.: In AN in dergelijke combinaties veroud. - Zie
ook: smal* (1).
(dons1989)
breek’boon (de, -bonen), 1. spercieboon, een windend kruid met witte of paarse vlinderbloemen en
veelzadige peulen, dat een cultuurvorm is van de Amerikaanse Phaeseolus vulgaris (Bonenfamilie*). 2. spercieboon, peul (‘boon’) van deze plant, die gegeten wordt. Zie S&S 117. - Etym.: De peulen
worden voor de toebereiding gebroken, niet gesneden zoals die van de zeer verwante snijboon*. Ook
in Zeeland. - Syn.: ronde snijboon*.
(dons1989)
breekhuis (het), op een koffieplantage het gebouw waar in een koffiemolen* de buitenste schil (de
rode bast * ) van de koffiebessen wordt gebroken (gekneusd), zodat deze verwijderd kan worden. Zie
ook huis* .
1768 (Van Dyk 70).
Zie ook: morsloods* , breekmolen * . > /N-N/pt/2/-.
(dons2013)
breek’molen (de, -s), (hist.) molen voor het kneuzen van koffiebessen of het breken en uitrafelen
van suikerriet, aangedreven door dieren. De meeste in Suriname bestaande breekmolens zijn de
eerstgenoemde, wier rollers* gelijk een slijpsteen rondgedraaid worden () (Teenstra 1835 I: 258). Etym.: In AN hist. voor een lichter werktuig voor het kneuzen van haver, bonen enz. (WNT 1902).
Oudste vindpl. Blom 1786. - Zie ook: breken* (A.3).
(dons1989)
breekmolen (de, -s), molen voor het breken (kneuzen) van de buitenste schil (de rode bast * ) van
koffiebessen.
< Europees-Nederlands breekmolen , een lichter werktuig voor het kneuzen van granen, bonen en
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dergelijke (WNT).
1769 (Fermin 2:48). - 1835 (Teenstra 1:258).
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Anonymus 1763:31) en mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: koffiebreekmolen * , koffiemolen* , breekhuis * , roller * (2), koffiemat * .
Opmerking: De omschrijving in Van Donselaar (1989:98) is niet juist. > /N’?W?/pt/2-4/W./.
(dons2013)
breg’fens, breg’fenst, ’s bregfens(t), (weinig gebr.) tussen de middag. - Etym.: Vervorming van
brekfest* (2): z.a. De g i.p.v. de k is een hypercorrectie; dat geldt wellicht ook voor de toevoeging
van de n en het weglaten van de t.
— : van de bregfens(t), (weinig gebr.) tussen de middag. Misschien kom ik van de bregfens .
(dons1989)
breien (breide, heeft gebreid), vlechten. De mannen [van de Bosnegers*] dragen geen baard; het
haar wordt meestal gebreid en staat als zwarte horentjes op het hoofd (Spalberg 1899; 1979: 28;
oudste vindpl.). - Etym.: In AN in deze bet. veroud.; bet. verder wel ‘knopen’ (van netten) en
‘vervaardigen van kledingstukken uit draad m.b.v. breinaalden’. De SN bet. is wel gebr. in het
Zeeuws (Ghijsen). Vgl. S bré = vlechten; E to braid = vlechten (van haar), to plait = vlechten (van
matten enz., ook van haar).
(dons1989)
breken, A. overg. (brak, heeft gebroken), 1. kapot maken. Ik til het ding op en laat het met een klap
vallen. () Ik luister weer, nu hoor ik niets meer, geen geluid. Mijn hemel, ik heb het telefoontoestel
gebroken! (Rappa 1980: 115). - 2. (van persoon, fig.) klein krijgen, te gronde richten. En als ik zeg
dat ik niet wegga. Verstoot je me dan? - Dacht je dat ik het geloofde?- Lafaard, je hebt me altijd
willen breken. - Ik heb haast, Sita. Ik neem het kind mee. Het is ook mijn kind (Vianen 1969:159). 3. kneuzen (koffiebessen), breken en uitrafelen (suikerriet). Voor een stoommachine stelt men, dat
er dagelijks 16 ketels lika*, à 400 gallons, uitgemalen worden (hier breken geheten), waardoor men
veertig koppen [arbeidskrachten] aan het rietkappen* stelt () (Teenstra 1835 I: 188; oudste vindpl.). 4. wisselen (geld). Kun je een tientje voor me breken? - 5. ontmaagden. In alle feestgedruis, opnieuw
bekentenis van Evi () over die nacht, waarop Janki haar had gebroken... een maannacht, voller als ’t
achtste uur van nu (Cairo 1980c: 528). - B. onoverg. (brak, is gebroken), 1. kapot gaan. Een
bromfiets brak door een klap van een auto het afgelopen weekend (WS 8-5-1982). - 2. (fig.) ‘kapot
gaan’, uiteenvallen, ’s Avonds zongen ze droeve liederen bij de trom. Broers en zusters zouden
scheiden. Families zouden breken (Hijlaard 11). - Etym.: (A en B): Veroud. AN b. , E to break (down)
en S broko kunnen alle A.1 en 2 en B.1 en 2 betekenen. Zie ook gebroken* = kapot. Veroud. AN. b.
kan ook betekenen: ‘in een molen tot kleine stukken verbrijzelen, soms fijnmalen’, dus ongeveer als
A.3. Zie ook: breekmolen*.
— : de dag breken, opblijven tot de morgen van de volgende dag (om te feesten, vissen, studeren
enz.).
(dons1989)
breken (gebroken), 1. suikerrietsap verkrijgen door suikerriet uit te persen, uitgedrukt in de
verkregen hoeveelheid sap (zie beneden); 2. zie gebroken gronden * .
Ad 1. In Nederland kon breken betekenen alleen verbrijzelen in een molen of ook tevens uitpersen,
bijvoorbeeld van lijnzaad (WNT).
1740 (Anonymus 125, een back vol lekker* breeken). 1786 (Blom 6l, ketels) - 1835 (Teenstra 1:188,
gallons). > /N’/pt/2-4/-.
(dons2013)
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bre’kerpunt (het, -en), contactpunt in een elektrische stroombaan. - Etym.: Vernederlandsing van
breaker-point*, dat ook gebruikt wordt.
(dons1989)
brek’fest, break’fast (de), (uitspr. als eerste), 1. (niet alg.) ontbijt. Ik gebruik voor brekfest alleen
een ei en een kop thee. - 2. (alg.) middagmaal. Om 11 uur werd den bel geluid voor den breakfast het middagmaal - die tot 12 uur duurde (Bartelink 10). - 3. middaguur. Toen hij dat alles met zijn
moeder had afgesproken - het was inmiddels reeds over twaalven in de middag, brekfest - ging
Carlo wat rondrijden in de stad (Dobru 1968b: 15). - Etym.: Oudste vindpl. (van 2) Lammens 1822;
1982: 69 ( breakfest) . E breakfast = de eerste maaltijd van de dag (‘to break ones fast’; Onions). Voor
velen in Suriname is het middagmaal de eerste officiële maaltijd. Alleen zij die ontbijten gebruiken
bet. 1. In het E van Guyana had b. vroeger bet. 2, nu - men ontbijt daar thans algemeen - bet. 1
(D.g.f. 62). Zie ook C&L. Bet. 3 lijkt voortgekomen te zijn uit bet. 2. - Zie ook: bregfens*.
(dons1989)
breakfast, brekfest (de, het), 1. maaltijd omstreeks het middaguur; 2. ontbijt.
< Engels breakfast, de eerste maaltijd van de dag.
1: 1816 (Lammens 112. - 1866 (Van Schaick 136). →. > /E/bc/3-6/-.
2: 1826 (De Surinaamsche Courant nr. 69). 1855 (Focke 17). →. > /E/bc/4-6/-.
Zie ook: breakfasten * .
Opmerking 1: Eerder brekvorst bij Stoelman (1790, Hoogbergen 1984:71) en brikvorst (1825, Bosch
125, 4) voor ‘eerste maaltijd’ en brekvorsten ( gebrekvorst, gebrikvorst ) bij Beutler (1791,
Hoogbergen 1984:135) voor het gebruiken van de eerste maaltijd. Het is opmerkelijk dat het hier in
alle drie de gevallen het spraakgebruik betreft van een van huis uit Duitstalige officier.
Opmerking 2: Opmerkelijk is ook de gelijkenis van deze woorden met brikvorsje , gewestelijk voor
‘meevallertje’ (Van Dale), en brikvosje in Zeeland voor een ‘(lekker) restje’, een ‘financieel
meevallertje’ en een ‘appeltje voor de dorst’ (Ghijsen 143).
Opmerking 3: De vondst de Breegenstijt voor ‘het middaguur’ (1825, Bosch 125, 4) past wellicht in
dit kader (al is het mogelijk een schrijffout); in 1980 was in Suriname in gebruik, zij het bij weinigen,
( van de) bregfens ( t) of ’ s bregfens ( t) voor ‘tussen de middag’.
(dons2013)
brek’festen (brekfestte, heeft gebrekfest), de brekfest* (1 of 2) gebruiken. De zon juist op het
toppunt zijnde, was de verbazende hitte op dit witte zand geheel ondragelijk. Na te hebben
gebreakfest, besloten wij, in plaats van te slapen, de oude Joden begraafplaats () te gaan bezichtigen
() (Teenstra 1835 II: 141; cit. uit dagboek van 1828; oudste vindpl.). - Etym.: E to breakfast (nu) =
ontbijten.
(dons1989)
breakfasten, brekfesten (gebreakfest) , de breakfast* (1 of 2) gebruiken.
< Engels to breakfast.
1: 1828 (Teenstra 2:141). > /E/bc/4/-.
2: 1855 (Focke 17). > /E/bc/4/-.
Opmerking 1: Zie de Opmerkingen onder breakfast* .
Opmerking 2: Bij Van Borcharen (1828:34) brikvasten.
(dons2013)
brems (de, bremzen), toevallige ontmoeting. Hij zou hopen op een brèms. Hij zou gaan staan voor
Kersten of voor Bellevue of op het Sivaplein en hopen dat zijn Oema voorbij zou komen (Dobru
1968c: 11). - Zie ook: bremsen* (op/met).
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(dons1989)
bremsen (bremste, heeft/is gebremst), bremzen (bremsde, heeft/is gebremsd), 1. botsen. Twee
auto’s zijn gebremst. - 2. remmen. Auto kwam, sneller dan vijftig kilometers tegelijk. Dan auto
bremste (Cairo 1980b: 183). - Etym.: D b. = bet. 2. - Syn. van 1 boksen*. Zie ook: (i.v.m. 1)
gebremsd*, (i.v.m. 2) brikken* (I).
— : met/op, toevallig ontmoeten, tegenkomen, tegen het lijf lopen. Als ze nie doodkraperen, komen
ze na’ hier [Nederland] , was die reaksie van Airis. Dan kan je op Albert Cuypmarkt daar met ze gaan
bremzen op zaterdag brekfest* (Cairo 1979b: 24). Onderweg is hij! En op wie bremst hij? Zijn
kinderen hun moeder! (Cairo 1978b: 413). - Etym.: Zie bremsen* (1), brems*.
(dons1989)
breuk’rijst (de), gebroken rijst. Toen ging ibu [Jav., mevrouw] Joso maar rijst stampen. Ze kreeg niet
uitbetaald in rijst, ook niet in breukrijst maar in slijpmeel* (Asmawidjaja 8).
(dons1989)
brief’kaart (de, -en), prentbriefkaart, ansichtkaart. Ma Da is nu voorgoed dood. Maar niet voor mij.
Haar bril en het glazen oog, liggen in de sigarenkist bij de mooie briefkaarten van verre landen
(Hijlaard 122). - Etym.: In AN: kaart voor correspondentie, zonder plaatje, die, gefrankeerd en
zonder enveloppe, per post verstuurd wordt. Zulke kaarten zijn in Sur. onbekend.
(dons1989)
briezen (briesde, heeft gebriesd), 1. een luchtje scheppen in een frisse (winderige) omgeving. Hij is
gaan briezen aan de Waterkant*. - 2. rennen, snellen, ‘stormen’. Juist toen Tigri [S, Tijger] het dode
dier zag voorbij briezen hoorde hij, tot zijn schrik, een eng neusstemmetje (WS 19-6-1982). Etym.: Vgl. AN bries = zachte, frisse wind. E to breeze = zacht waaien; in Am. ook SN bet. 2.
(dons1989)
bright bn. (uitspr. E: brait), vol, groot (licht uit koplamp van auto). U begrijpt dat vele Surinamers, in
elk geval de aangeschoten jonge Hindostanen* in hun supersleeën, met bright rijden, wat de chaos
demonisch maakt (van Teylingen 103). - Etym.: E. - Zie ook: park*.
(dons1989)
brik (de, -ken), 1. gelegenheid, kans. Terwijl hij naar me toe liep klaarde het weer even op, maar
bleef betrokken alsof het de mensen even een brik wilde geven om naar een ander balkon te lopen
om te schuilen (Dobru 1968b: 45). ‘Geef me een brik’ kan o.m. betekenen: (in een rij mensen) ‘mag
ik even voorgaan?’, (bij passeren) ‘pardon’. - 2. (i.h.b.:) gelegenheid tot vervoer, lift. Hij had slechts
een ding overgehouden van het, noem, het liederlijk leven van zijn jonge jaren, vanaf* dat hij een
brik had gevonden op een Alcoa-stomer: het strijken* van zijn haren (Dobru 1968b: 38). - Etym.: S
brik = o.m. bet. 1 en ‘zitplaats’. Zie ook ‘brikken’ (II). Heeft het iets te maken met AN brik = soort
zeilschip voor de grote vaart èn soort rijtuig? Het eerste wordt gesuggereerd door de volgende zin
bij Cairo (1977: 22): Als zij een buitenlandse, Hollandse, was geweest, zou ze al jaren geleden haar
briksi hebben gepakt. Ze zou het land op slag hebben verlaten om nooit meer terug te keren. - Syn.
van 2 gelegenheid*.
(dons1989)
I. brikken (brikte, heeft gebrikt), krachtig remmen, plotseling inhouden. Stuur draaien, gas pompen,
brikken, zorgen dat je motor snel en zachtjes optrekt zonder te djorken* (Cairo 1980a: 34). Aan de
eettafel zat ze, het was Bolle’s vrouw (). Bolle ‘brikte’ even toen hij haar zag zitten, hij stevende
namelijk recht op zijn sopikast [drankkast] af; ook Jannie die zich in zijn kielzog bevond, stopte
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

abrupt (Rappa 1981: 27). - Etym.: Vgl. E to brake = remmen.
(dons1989)
II. brikken: zich brikken (brikte zich, heeft zich gebrikt), (niet alg.) gaan zitten. Ze waren voor je
dacht al binnen. Brikten zichzelf breeduit in de stoelen daar (Cairo 1978b: 278). - Etym.: S ‘brik en
srefi’ = lett. id. (en srefi = zichzelf). Sluit aan bij brik* (2).
(dons1989)
briluil, maskeruil ( Pulsatrix perspicillata ) .
De Surinaams-Nederlandse en de Europees-Nederlandse naam hebben beide betrekking op de
koptekening.
1835 (Teenstra 2:423).
Opmerking: In Nederland duikt de Surinaams-Nederlandse naam ( Surinaamse briluil ) op in 1939 bij
A.F.J. Portielje in ‘Dierenleven in Artis’, p. 64; Zaandam, Verkade. > /N-N/d/4/-.
(dons2013)
bril’uil: zie krabbenuil*.
(dons1989)
Broe’der (de, -s), zendeling of predikant van de Evangelische Broedergemeente*. De Broeders
grepen niet direct in het politiek debat over de afschaffing van de slavernij in (Enc.Sur. 185). – Zie
ook: Broedergemeente*; oppasser*.
(dons1989)
Broe’dergemeente, 1. (de), afkorting van Evangelische Broedergemeente (E.B.G.*). Historisch gezien
is de Broedergemeente niet afkomstig uit de met het optreden van Luther begonnen kerkhervorming,
maar uit een vóór-reformatorische beweging in het midden van de 15de eeuw (J. van Raalte in
Helman 1977: 293). - 2. (de, -n), gemeente van de Evangelische Broedergemeente. De eerste
Broedergemeenten ontstonden onder de Benedenlandse* Indianen (Arowakken*, Warao* en
Karafben*) aan de Berbice (1748), de Corantijn en de Saramacca (1757) (Enc.Sur. 184). - Etym.: Ook
in Ned. in gebruik (1 en 2), maar daar weinig bekend.
(dons1989)
broekje: (iemand) een broekje aantrekken (trok aan, heeft aangetrokken), (iemand) een pak slaag
geven.
(dons1989)
broer (de, -s), broer of halfbroer ouder dan de betrokkene. Mildred heeft één broer en twee
broertjes*. - Etym.: AN b. = mannelijk kind van dezelfde ouders als betrokkene. Zie ook: broertje*,
kleinbroertje*, zuster*, zusje*, kleinzusje*.
(dons1989)
broers’kind (het, -eren), neef/ nicht in de betekenis van zoon/ dochter van broer, oomzegger(ster), ‘tantezegger’(-ster). - Etym.: In AN veroud. ‘broederskind’. - Zie ook: neef*, nicht*,
zusterskind*.
(dons1989)
broer’tje (het, -s), broer of halfbroer jonger dan de betrokkene. Met intense smart maken wij, mede
namens onze kinderen en kleinkinderen bekend, dat is overleden onze dierbare zoon, vader,
broertje, neef, oom en zwager () op de leeftijd van 31 (WS 5-5-1984, in adv.). - Etym.: AN b. = jong
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mannelijk kind van dezelfde ouders als betrokkene. - Syn.: kleinbroertje*. Zie ook: broer*, zuster*,
zusje *, kleinzusje*.
(dons1989)
brokoba’na (de, -(’s)), slechte en meestal ook ruwe voetbalwedstrijd met veel incidenten, gele
kaarten e.d. - Etym.: S, lett. ‘gebroken banaan’, ‘gebroken bananen’.
(dons1989)
Brokopon’doplan (het), het inmiddels uitgevoerde plan* tot fabricage van aluminium, waarvoor een
stuwmeer in de Surinamerivier, een waterkrachtcentrale, een hoogspanningsleiding en een
aluminiumfabriek tot stand moesten worden gebracht. Zie Gids 51. - Etym.: De stuwdam en de
waterkrachtcentrale, die nu bij Afobaka liggen, waren aanvankelijk gepland bij Brokopondo.
(dons1989)
brokoté’ zn., quater girth (E en internat.), d.i. een methode om de inhoud van een boomstam te
berekenen waarbij de omtrek gemeten wordt met behulp van een stuk touw. - Etym.: S, lett.
‘afgebroken touw’ (broko = afgebroken; tité, té = touw), waarbij met dat laatste bostouw*, liaan,
bedoeld wordt. In het bos gebruikt men nl. veelal een ter plaatse afgebroken stuk van een liaan. Opm.: Er bestaat voor deze methode geen AN naam.
(dons1989)
brom (de, -men), bromfiets. Teenage meisje tegen vriendin: Hij is nog in die moeilijke leeftijd dat hij
zijn brom stopt op een stille donkere plek, maar hij weet nog niet waarom (A&P 1981c). - Opm.:
Ook brommetje (Rappa 1981: 16).
(dons1989)
brombe’re (de), bedrijf dat het ledigen van beerputten en septic tanks en van straatputten verzorgt.
Een bekende brombere heeft thans als arbeiders een Javaan*, een Creool* en een Hindostaan* (BN
120: 15; 1979). - Etym.: Eertijds betekende ‘brombe’ren’ in Groningen en Drenthe: geweld maken,
tieren (WNT 1902). AN brombeer = knorrige persoon. S bere = buik. Het lijkt mogelijk, dat b. op
deze of één van deze woorden teruggaat, maar dat geldt dan voor de bromberewagen*. Die maakt
een brommend geluid en heeft een buikvormige tank. B. als boven zou dan de afk. zijn van
bromberebedrijf*. - Zie ook: faecaliënopruimingsdienst*.
(dons1989)
brombe’rebedrijf (het, -bedrijven), syn. van brombere*: z.a. Hij stoorde er zich niet aan, hij
studeerde van de Middelbare school af, kreeg zijn diploma en ging naar het brombérè bedrijf (Rappa
1980; 99).
(dons1989)
brombe’reduiker (de, -s), 1. arbeider bij een brombere*, ‘putjeschepper’. Ronnie klom op, hij werd
chef brombérè-duiker, hij verdiende aardig wat. Hij was erg ijverig en elke ochtend stond zijn
tankwagen wel ergens een beerput leeg te zuigen (Rappa 1980: 100). - 2. (i.h.b., veroud.:) arbeider
die in een leeggezogen beerput of septic tank afdaalt om de wanden daarvan te reinigen. - Etym.:
Het woord ‘duiker’ heeft betr. op het werk genoemd onder bet. 2. dat nu verboden is. - Syn.
brombereman*, duiker*. Zie ook: bonaman*.
(dons1989)
brombe’reman (de, -nen), syn. van brombereduiker*: z.a.
(dons1989)
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brombe’rewagen (de, -s), auto met tank en overige installatie voor het leegzuigen van beerputten,
septic tanks en straatputten. Vroeger zag je op de brombere-wagens alleen Javanen* als arbeiders
(BN 120: 15; 1979). - Etym.: Zie brombere*. Zie ook: faecaliewagen*.
(dons1989)
brom’mer (de, -s), strook papier aan de span* van een vlieger die in de wind een brommend geluid
maakt. Voor de woenwoen* (brommer) gebruikt men een ellipsvormig stuk vliegerpapier dat in de
lengte om de draad, welke de boogprinta* in zijn vorm houdt, wordt geplakt. Hoe breder de
woenwoen, hoe zwaarder het gebrom (Nekrui 17). - Etym.: Klanknabootsing; zie het cit. AN b . =
bromfiets, SN ook brom*.
(dons1989)
brummer-uiltje, een nachtvlinder ( Erinnyis ello, zie Rücker & Stern nr. 68).
Europees-Nederlands uil ‘nachtvlinder’. Duits Brummer is ‘bromvlieg’. Middelnederlands brummen ,
‘brommen’ (De Vries & De Tollenaere 7). Het vliegen van het dier geeft een brommend geluid.
1705 (Merian 62, 68). > /Dui.-N/d/1/-.
(dons2013)
brom’stal (de, -len), (hist.) vermoedelijk speciale ruimte voor het opsluiten van dronken personen.
Die geene die dronken op de wagt komt of zich op de wagt dronken drinkt () zal door den officier in
de bromstal werden gesteld (regl. m.b.t. de burgerwacht van 1775, art. 9; S&dS 886; enige vindpl.).
- Etym.: Niet duidelijk. ‘Brommen’ in de bet. van ‘gevangen zitten’ staat niet in het WNT. Van Dale
(1984) geeft ‘hij heeft een brom in’ = hij is dronken.
(dons1989)
bromstal (de), ruimte die (tijdelijk?) als strafcel dient.
Brommen voor ‘gevangen zitten’ in Europees-Nederlands pas in 1840 (Philippa e.a. 386). De vraag is
of er een andere, eigenlijke functie van brommen was.
1775 (Schiltkamp & De Smidt 886). > /X/bc/2/-.
(dons2013)
brom’wied (het), (veroud.) kruid met zeer kleine, witte of lila bloempjes, thans bekend als
bezemkruid* ( Scoparia dulcis, Bezemkruidfamilie*). In herbarium van P. Herman, 1646-1695 (zie
Van Ooststroom, zie Brinkman). - Etym.: Vgl. in het E van Guyana: broomweed = id. (broom =
bezem; weed = (on)kruid) (May 57).
(dons1989)
bromwied, een kruid ( Scoparia dulcis), thans bezemkruid * genoemd.
< Engels (sweet) broomweed (op Jamaica en in Guyana, Cassidy & Le Page 1980:431); Engels broom
‘bezem’. Er worden bezems van gemaakt.
1689 (Hermann fol. 13). > /E/wp/1/-.
(dons2013)
bron’bron (de), korst van aangebrande rijst. Kela haalde een emmer zemel en mengde het met padi*
en bronbron. Vervolgens deed hij wat water bij. Bij de ingang van de ren wachtten de kippen en de
doksen* al op hem (Barron 1981: 25). - Etym.: S; bron = branden.
(dons1989)
bronpa’ta tw., (scholierentaal, 1981) weg wezen! Geef eens ’n druk op die schel en dan... bronpata!
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- Etym.: S, lett. ‘brandende pata’, dus: rennen tot je pata’s* ervan gloeien.
(dons1989)
brood (het, broden), (ook:) broodje, bijv. puntbroodjë. Een brood van vijf/ één cent boter/ en een
kan* suikerwater/ voor het ontbijt (Dobru 1968d: 12). - Etym.: In 1981 gebr. naast ‘broodje’. Samenst. ook: puntbrood (Pos 1985: 26). Zie ook: bol* (1), stel*.
— : zie ook gevlochten* brood, cassave-*, koren-*, soldaten-* en vormbrood*.
(dons1989)
brood (het), (ook) kort voor cassavebrood* : zie aldaar.
1705 (Merian 4, 5). 1763 (Pistorius 17, 18). →.
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:69) en mogelijk afkomstig van daar. > /N’?
W?/ic/1-6/W./.
(dons2013)
brood’beschuit (de, -en), soort beschuit verkregen door een sneetje oud brood met korst in een
oven te roosteren. Want met die grote cent* ging hij broodbeschuit kopen (Cairo 1979a: 29). - Zie
ook: beschuit*, bollenbeschuit*, eierbeschuit*, polakbeschuit*.
(dons1989)
brood’doek (de, -en), doek waarin brood gewikkeld wordt om zo bewaard te worden. Ik zag een
prachtig betegeld zwembad met helder wit* water. Zo wit als een brooddoek (Vianen 1971: 55).
(dons1989)
brood’grond (de, -en), (veroud.) syn. van grond* (4): z.a. Dergelijke zgn. kost- of kweekgronden*,
ook wel genoemd broodgronden, dienden om in tijd van nood, als de invoer vanuit Nederland was
gestremd, de stad Paramaribo en de omliggende plantages van de nodige kost te voorzien (Enc.NWI
482). - Etym.: ‘Brood’ sluit aan bij de AN fig. bet. van dit woord: kost, levensonderhoud.
(dons1989)
broodje: een broodje (met koendoe) zijn (was, is geweest), een ‘mooie’ zijn, een rare zijn. Ik ken
hem niet goed want hij is gestorven toen ik nog klein was. Zij heeft me eens gezegd dat hij een
broodje was met koendoe (Hijlaard 19). En Gusta, mijn God, Gusta was ook een broodje hoor! Die
meid kende geen schaamte! (Cairo 1978b: 7). - Etym.: De oorspr. vorm lijkt die met ‘koendoe’. S
koendoe = 1. knobbel, buil (Woordenl. SNE), 2. stekelvarken (Teenstra 1835 II: 406). Het kan dus
betekenen ‘een broodje met een raar uitsteeksel eraan’ of ‘een broodje met stekelvarkensvlees erop’.
In het S kan ‘koendoe’ al in 1924 ontbreken: Ba Anansi, ma joe dé wan bredde! (Penard 1924: 362)
= Heer Anansi, maar jij bent een broodje!
(dons1989)
brood’jongen (de, -s), jongen die brood bezorgt, ‘bakker’. - Zie ook: broodman*.
(dons1989)
brood’man (de, -nen), broodbezorger, ‘bakker’. - Etym.: Ook in AN en daar toenemend, maar nog
niet alg.; ‘bakker’ overheerst. Dat woord wordt in Suriname in dit verband zelden gehoord. - Zie
ook: broodjongen*.
(dons1989)
brood’suiker (de), witte suiker. Cramellen*: 6 eieren, ½ pond broodsuiker, ½ pond blom*, 1 klein
lepeltje gomma* (Voeding goed 63). - Etym.: Eertijds in SN, evenals nu nog in AN, witte suiker van
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suikerbroden. Na het verdwijnen van de laatste is het woord in het SN blijven voortbestaan voor alle
witte suiker. - Zie ook: bruine* suiker.
(dons1989)
brood’taart (de, -en), taart gemaakt van oud brood. Moet je een stukje Engelse bol*? vroeg ze. Of
een stuk broodtaart? (Vianen 1979: 179). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
brood’toaster (de, -s), (uitspr. brood’tooster), broodrooster. Zie DWT 23-2-1981, in adv. - Etym.: E
toaster = broodrooster, ook in BN.
(dons1989)
brood’vruchterwtje: zie erwtje*.
(dons1989)
brood’winkel (de, -s), winkel waar brood verkocht wordt, bakkerswinkel. Later op de dag worden er
broodwinkels leeggeroofd. Dan wordt er wel geschoten (de Rooy 1979: 16). - Etym.: In AN veroud. Zie ook: vleeswinkel*.
(dons1989)
brou’wer (de, -s), (ook:) hoge hoed. Paard [van lijkkoets] met franjelaken, koetsier met brouwer,
krepsi* met koti [S, pandjesjas] (Hijlaard 80). - Etym.: Naar men zegt afgeleid van de hoge
schoorsteen van de plantage Brouwerslust (Enc.NWI 183). S. browroe.
(dons1989)
Browns’berg-, (i.h.b.) als eerste deel van een samengest. zn., heeft betr. op een voor-koloniale
Indianencultuur waarvan de sporen op enige plaatsen nabij en ten N van het Brokopondostuwmeer
gevonden zijn, w.o. de Brownsberg: B.-aardewerk, de ceramische B.-stijlgroep enz. Zie Enc.Sur. 513.
(dons1989)
brug (de, -gen), (ook:) 1. aanlegsteiger. Baas Hendrik zat de hele morgen op een kist op de brug,
luisterend en over de rivier turend of hij de boot zou horen aankomen (B. Ooft 1969: 29). - 2. kam
van een snaarinstrument (strijk- en tokkelinstrument). - Etym.: (1) Oudste vindpl. Hartsinck 1770:
403. Er zijn aanwijzingen, dat bet. 1 in Ned. in het verleden ook ooit voorgekomen is (zie J. de Vries
1971). In Middelengels was ‘bridge’ behalve AN ‘brug’ ook ‘aanlegsteiger’; nu is het dat alleen nog
dial. (Onions). (2) Veroud. AN. E bridge = o.m. id. - Syn. van 1 stelling*. Samenst. van 1: veerbrug*.
— : platte brug, stenen helling met trap aan waterkant, dienende als aanlegplaats voor kleine boten.
De veersteiger van Leonsberg, die in deplorabele toestand verkeerde, is vernieuwd. Er is o.m. een
z.g. aanliggende platte brug gebouwd waardoor het laden en lossen van de kleine particuliere
veerbootjes is vergemakkelijkt (WS 11-1-1986). - Zie ook: Plattebrug*, stoep*.
(dons1989)
brug, 1. in een suikermolen de horizontale balk als onderkant van de (grote) stoel * waarop de
staande rollers * (1) rusten; 2. in een koffiemolen* een houten of stenen balk met holle bovenkant
tussen dewelke en de roller * (2) de rode bast * van koffiebessen wordt vermorzeld; 3. zie Plattebrug* .
Europees-Nederlands brug kan zijn “aan ene molenpers, het bovenstuk dat door de vijzel tegen de
drempel wordt aangeschroefd” (WNT, met citaat uit 1849).
1: 1720 (Oostindie 1989:43). - 1834 (Teenstra 1835, 1:188). > /N’/pt/1-4/-.
2: 1771 (Nepveu 180). 1781 (Schiltkamp & De Smidt 1014). > /N’/pt/2-3/-.
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(dons2013)
bruidsdivisie: als aanstaande bruid en bruidegom in verschillende divisies * wonen de aanduiding
voor de divisie van eerstgenoemde.
1692 (Schiltkamp & De Smidt 199, bruytsdevisie). > /N-E/bs/1/-.
(dons2013)
bruin’blad (het), naam voor een aantal als sierplant gekweekte vormen van Acalypha- soorten
(Cassavefamilie*) en Coleus -soorten (Bradibitafamilie*), alle met bruine bladeren. De meloen opdoen
op een groot bord en garneren met mooie bladeren (b.v. bruinblad, markoesabladeren of kroton)
(S&S 261).
(dons1989)
bruin’buik (de, -en), een bont gekleurde tangara (vogel), vooral blauw, zwart en geel, met een
bruine buik ( Tangara velia ). Zie OJ.
(dons1989)
bruin: bruine suiker (de), lichtbruine rietsuiker voor dagelijks gebruik. Voor theekannen [zie kan*,
1] gebruikte moeder jampotten en plastic kannen*. Ook bruine suiker ontbrak niet op tafel (Barron
1981a: 84). - Etym.: De toevoeging ‘bruin’ is nodig ter onderscheiding van witte* suiker (of
broodsuiker*) die ook dagelijks gebruikt wordt. AN b.s. is een fijnkorreliger, licht- tot zeer
donkerbruine suiker of basterdsuiker uit suikerbieten die alleen gebruikt wordt bij de bereiding van
bepaalde gerechten en als broodbeleg. SN b.s. wordt in Ned. veelal ‘rietsuiker’ genoemd.
(dons1989)
brui’ne-bonenband (de, -s), 1. niet vast bestaand maar ad hoc samengesteld bandje (orkestje voor
populaire muziek). Wel, wel, dat was een feest, sopi lek watra [S, drank als water] en muziek van de
beste bruine-boneband van het land (Dobru 1968a: 37). - 2. slecht spelende band. - Etym.: Bruine
bonen worden beschouwd als eenvoudig volksvoedsel.
(dons1989)
bruin’hart, 1. (zn.; de), boom met gele vlinderbloemen in bruinbehaarde pluimen en donkerbruin
kernhout ( Vouacapoua americana, Krerekrerefamilie*). Het niet groote zaad van den Bruinhart, dat
ovaal en plat is, groeit in peulen (Teenstra 1835 I: 357). - 2. (zn.; de), kernhout van deze boom. Het
hout rook erg inferieur. Je had groenhart* of bruinhart, of iets dergelijks moeten gebruiken (B. Ooft
1969: 24). - 3. (bn.), gemaakt van bruinhart* (2). Ik ga toch bruinhart balken zetten* (B. Ooft 1969:
97). - Etym.: Zie de omschrijving (1). Oudste vindpl. van 1 Teenstra (cit.), van 2 Herlein 1718: 277,
van 3 een publ. van 1781 (S&dS 1014). S broin-ati (broin = bruin; ati = hart).
(dons1989)
bruinhart, een boomsoort ( Vouacapoua americana) en zijn hout, ook attributief.
Het hart * (kernhout), gebruikt als timmerhout, ook voor meubels, is zeer fraai donkerbruin.
1718 (Herlein 227). - Focke 1858c:22. →. > /N-N/wp/1-6/-.
(dons2013)
bruinharthout, hout van de boomsoort bruinhart * .
1770 (Fermin 1:22). 1828 (Teenstra 1835, 2:137).
Opmerking: Van der Aa (1993:20) vermeldt de verkoop van hout met deze naam uit Suriname tussen
1847 en 1851 in Zwolle. > /(N-N)-N/wp/2-3/-.
(dons2013)
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bruin’harttité (de), een soort liaan ( Rourea surinamensis, Bruinharttitéfamilie*).
(dons1989)
Bruin’harttitéfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Connaraceae). - Etym.: Genoemd naar
bruinharttité*.
(dons1989)
bruin’kop (de, -pen), groene tangara (vogel) met een blauwe borst en een bruine kop ( Tangara
gyrola ). Zie OJ.
(dons1989)
bruinpesie: zie pees * .
(dons2013)
bruin’rot (het), (i.h.b.:) wereldwijd verbreide ziekte van cacaokolven, veroorzaakt door de schimmel
Phytophthora palmivora. De ziekte, waarvan in de toekomst de meeste schade verwacht mag worden,
is het bruinrot van de vruchten, veroorzaakt door schimmels van het geslacht Phytophthora (N.J. van
Suchtelen in Meded. Landbouwproefst. Sur. 16: 6; 1955). - Etym.: De kolven* krijgen bruine en
daarna vaak zwarte vlekken en worden tenslotte geheel zwart (zie zwartrot*). - Zie ook:
cacaokanker*.
(dons1989)
bub’blecup (de, -s), bub’blecups (en), (uitspr. E: bub’belkup(s)), (gebr. op suikeronderneming
Mariënburg) een van een serie boven elkaar gelegen bakken in een stijlkolom* (distilleerkolom). Etym.: E (to bubble = o.m. borrelen).
(dons1989)
bub’blegum (de), (uitspr. E: bub’belgum), klapkauwgum. Cairo schrijft bobbelgum (o.m. in de
Volkskrant 9-2-1980). Er zijn ook plannen voor het maken van bubble gum en lollipop* (WS 20-41985). - Etym.: E (to bubble = o.m. bobbelen).
(dons1989)
buf’fel (de, -s), Zuidamerikaanse tapir ( Tapirus terrestris ). De buffel is een schuw, solitair of in
paren levend dier, dat hoofdzakelijk ‘s nachts voedsel zoekt (Enc.Sur. 450). - Etym.: Het dier heeft
enige gelijkenis met een buffel. - Syn: bofroe*, boskoe*, woudezel*.
(dons1989)
buffel (-s), Zuid-Amerikaanse tapir ( Tapirus terrestris ).
< Engels buffalo ; vergelijk Warren (1667:10, Engels buffaloes , meervoud). Het dier lijkt enigszins op
een Europees-Nederlandse buffel .
1718 (Herlein 170). - 1872 (Anonymus 66). →.
Zie ook: boschbuffel * , Surinaamsche olifant* . > /E/d/1-6/-.
(dons2013)
buffelhout, een boomsoort, vermoedelijk dezelfde die heden in Surinaams-Nederlands bofroeoedoe (< Sranantongo, Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:164, Sacoglottis
guianensis ), of een verwant van deze, genoemd wordt.
Herkomst?
1855 (Van Sypesteyn 185). > /X/wp/4/-.
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(dons2013)
buf’felvogel (de, -s), (veroud.?) geelkopchimachima, een bruin-geelachtige roofvogel met donker
bruine vleugels ( Milvago chima-chima ). Zie Penard 1900 I: 78 (enige vindpl.). - Etym.: Pikt bij vee
teken (koepari*) weg, wellicht ook bij buffels*. - Syn. tingifowroe-aka*.
(dons1989)
buik: buik hebben (had, heeft gehad), zwanger zijn. Zijn vrouw heeft buik (BN 120: 60; 1980). Etym.: S ‘abi bere’ (abi = hebben; bere = buik).
— : mijn buik is vol, ik heb genoeg gegeten, ik ben verzadigd. Zie BN 120: 60; 1980. - Syn. ik heb
mijn bekomst*.
(dons1989)
bui’ten, A. bw., (i.h.b.:) buiten de stad (Paramaribo). Buiten staat niemand laat op (J&L 1920a: 15). Etym.: Vgl. in België ‘de buiten’ (meestal met vz.) = o.m. het platteland (WNT 1902). - B. zn. (de, -s),
1. syn. van buitenplaats*: z.a. Onze familie heeft een buiten op* Helena Christina (mond.). - 2. syn.
van buitenvrouw*: z.a. Hij keek even naar de wachtende vrouw. Ze keek hem aan en lachte met de
ogen. Hij wist: dat is een ‘buiten’ van de baas (Dobru 1980: 52). - Etym.: (B.1) Kan ontstaan zijn als
afk. van buitenplaats*. Vgl. echter ook AN ‘het buiten’ (in België ‘de buiten’, d.i. een groot
buitenbedrijf, een landgoed. (B.2) Kan ontstaan zijn als afk. van buitenvrouw*. - Syn. van B.1 ook
boiti*; syn. van B.2 ook buitje*.
— : het (hulp o.i.d.) buiten zoeken (zocht, heeft gezocht), de hulp van een bonoeman* inroepen.
Ook ongeneeslijke zieken laat men [artsen in Afrika] gaarne vrij om ‘buiten’ hulp te zoeken. De
bonoeman* wordt erkend (WS 18-6-1983). - Etym.: Buiten bet. hier ‘buiten de officiële medische
praktijk’.
— : naar buiten bw. uitdr., de stad uit. Waar zijn je mensen*, vroeg ik. - Ze zijn er niet, ze zijn naar
buiten (Dobru 1967: 24).- Etym.: Vgl. buiten* (A) en buiten-* (a).
— : naar buiten brengen (bracht, heeft gebracht), voor de eerste maal buitenshuis brengen van een
baby waarbij deze ceremonieel in de dorpsgemeenschap wordt opgenomen. In het dorp Hannover
blijven de voordeur en ramen van het huis dicht tot de dag waarop het kind naar buiten wordt
gebracht. Een oudere vrouw komt de voordeur en ramen open doen en doet daarna de ronde met het
kind om iedereen te zeggen dat er een nieuw mens in het dorp is (Wooding 94). - Opm.: Deze
gewoonte komt voor bij Bosnegers* en in de Para* bij Creolen*.
— : op buiten bw. uitdr., 1. buiten de stad (Paramaribo). Ik heb een tante op buiten wonen,
misschien kunnen we bij haar gaan logeren (Maynard a: 4). - 2. zich bevindend op zijn buiten* (B.1).
Ik ga naar mijn ouders op buiten (Vianen 1979: 98). - Etym.: Zie buiten* (B.1) en buiten-* (a).
(dons1989)
buiten (-s), plantage * , wanneer gezien als ‘recreatie-oord buiten de stad * ’.
Vergelijk Europees-Nederlands buiten als afkorting van buitengoed en buitenplaats (WNT 3, 1:1785).
1834 (Friderici 18).
Zie ook: lustplaats * ; grond * (I, 1), staat* . > /N’/bc/4/-.
(dons2013)
bui’ten-, als voorvoegsel veelal betrekking hebbend op: (a) buiten de stad Paramaribo (buitendag*,
-district*, -plaats*, -sport*; (b) buiten het huwelijk of de vaste verhouding (buitenkind*, -man*, vrouw*; ook -schatje, ‑vriendin e. d.). - Etym.: WNT (1902) geeft 17e-eeuws ‘buitenvriend’ ( buytevrient ) en verder ‘buitenmin’ en ‘buitenpas’, en vertaalt ‘buiten’ hier met ‘ongeoorloofd’. Dit alles is
veroud.
(dons1989)
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buitenboord’ (de, -s), 1. buitenboordmotor. Vissers wonen en leven hier vlak aan het water, samen
met hun helpers, met in hun onmiddellijke nabijheid ruimte voor het drogen, herstellen en teren van
netten, terwijl ze vanuit hun huis een oogje kunnen houden op hun boot met buitenboord en op de
barbacot* (Teunissen 1972: 35). - 2. boot met buitenboordmotor. Saint Laurent du Maroni, het einde
van het schooljaar, was desondanks niet te versmaden. Je ging erheen met een buitenboord,
betaalde twee kwartjes* en hoopte toch maar dat je niet werd opgeslokt door de woelige baren...
(Vianen 1979b: 19).
(dons1989)
bui’tenbuurt (de, -en), (ook:) woonoord op enige afstand, los van stad of dorp maar beschouwd als
wel daarbij behorend. Komt in onze buitenbuurten algemeen voor [de plant boen-ati-mama (S)]
(May 13). - Etym.: AN. b. = buitenwijk (altijd deel uitmakend van stad of dorp).
(dons1989)
bui’tendag (de, -en), dagje uit buiten de stad. Om de hele familie bij elkaar te krijgen, had Malita’s
man een buitendag georganiseerd (Bradley 1975: 38). - Etym.: Zie buiten-* (a). In AN voorkomend,
maar zeer ongebruikelijk.
(dons1989)
buitendien’ bw., (alg. in spreek- en schrijftaal) bovendien. Johnnie zal deze keer wel redelijk zijn om
te begrijpen dat ik geen rijst kan gaan planten. En buitendien heb ik dit werk nog nooit gedaan (Wan
broedoe 33). - Etym.: In AN niet alg. en vrnl. in schrijftaal. S boiti dati (boiti = buiten; dati = dat).
(dons1989)
bui’tendistrict (het, -en), aanduiding voor elk der Surinaamse districten* (1), behalve het
stadsdistrict* Paramaribo. De ‘Buitendistricten’, waar alleen kleinere locale belangen worden erkend,
hebben hun vertegenwoordiger(s) in Paramaribo, waar deze meestal door middel van interpellaties in
de Staten* voor hun kieskring opkomen (A.J.A. Quintus Bosz & L.L. in Helman 1977: 324). - Etym.:
Zie buiten-* (a), zie district* (1). Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 150. - Syn. district* (2).
— : het buitendistrict, (deel van) het min of meer gecultiveerde deel van het land buiten de directe
sfeer van Paramaribo. Zo was ik op 24 jarige leeftijd directeur van een mooie plantage*, dicht bij
Paramaribo gelegen. Na enige maanden, inmiddels 25 jaar geworden, trouwde ik en bracht er ruim 3
prettige en vruchtbare jaren door. Vruchtbaar, ook in deze zin, dat ik de gelegenheid kreeg mij iets
meer te bekwamen. Ik ging weer op de schoolbank zitten, waartoe [eerder] geen gelegenheid was in
het buitendistrict (Waller 19). - Zie ook: het district*, plantage* (B).
(dons1989)
buitendistrict (-en), ieder district * (2) buiten Paramaribo.
1835 (Teenstra 2:150). →. > /N-N’/bc/4-6/-.
(dons2013)
buitengrond, tegen of nabij Paramaribo gelegen plantage * .
Buiten wordt hier gedacht als ‘gelegen buiten’ met betrekking tot de stad. Zie grond * (I, 1),
1768 (Schiltkamp & De Smidt 816). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 20). > /N-E/pt/2-4/-.
(dons2013)
bui’tenkind (het, -eren), kind van een man bij een andere vrouw dan zijn vaste partner. Dus je hebt
alleen kinderen thuis, vroeg Wajono. -Tja. Nee. Ik heb wel twee buitenkinderen (Doelwijt 1969: 57).
- Etym.: Zie buiten-* (b). AN b. = plattelandskind.
(dons1989)
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bui’tenman (de, -nen), ‘bijman’: naast wettige echtgenoot of vaste concubaan* een partner die
elders woont. Buitenmannen, hoewel zeldzaam, ontbreken niet. Door hun hoge publiciteitswaarde
winnen ze het van de dagelijkse roddelpraatjes over buitenvrouwen* (Ferrier 1969: 12). - Etym.: Zie
buiten-* (b) en man*.
(dons1989)
bui’tenplaats (de, -en), stukje grond of huis(je), of beide in combinatie, van een stedeling en
gelegen buiten de stad. Mijn familie was naar onze buitenplaats; het was een soort traditie
geworden. Wij hadden nl. een boiti* aan het Wanicakanaal in de buurt van Leiding* 8 () (Dobru 1967:
38). - Etym.: Zie buiten-* (a). In AN is b. in beginsel hetzelfde, maar meestal groot; het huis is altijd
aanwezig en doorgaans meer dan een optrekje. - Syn. buiten* (B.1), boiti*.
(dons1989)
bui’tensport (de, -en), feestje of partijtje van stedelingen buiten de stad. Je wilt ook met een
fototoestel en een transistorradio naar buitensporten, zo noemen ze dat geloof ik (B. Ooft 1969:
500). - Etym.: Zie buiten-* (a) en sport*. AN b. = sport die in de buitenlucht wordt beoefend, i.t.t.
zaalsport.
(dons1989)
bui’tenvrouw (de, -en), bijvrouw: naast wettige echtgenote of vaste concubine een partner die
elders woont. ledere avond pakt hij zijn auto om tot rust te komen in de armen van zijn jonge
buitenvrouw aan de Verlengde Gemenelandsweg (Vianen 1971: 40). - Etym.: Zie buiten-* (b) en
vrouw*. - Syn. buiten* (B.2), buitje*.
(dons1989)
buitje (het, -s), syn. van buitenvrouw*: z.a. Ze hoort van haar kennissen dat haar man aardiger is
tegen zijn buitje dan tegen haar (Van Mulier 1972: 52). - Syn. ook buiten* (B.2).
(dons1989)
buckskin, geiten- of schapenleer.
< Engels.
1854 (Surinaamsch Weekblad nr. 48). > /E/bc/4/-.
(dons2013)
bull (de, -en), (uitspr. E: boel), (vrnl. gebr. bij Hindostanen*, in Nickerie ook bij Creolen*) stier. Etym.: E. Vgl. ook AN bul (veroud. en dial.) en S boeloe = stier.
(dons1989)
bul’lebak maken (voor) (maakte, heeft gemaakt), tong uitsteken (tegen). Lucia verscheen voor het
venster* en maakte bullebak voor Fonoe, zodat ik haar zou zien. Ik keek op en lachte (Dobru 1968a:
51). - Etym.: AN b. = boeman; door optreden vreesaanjagende persoon. Vgl. ook E bull-beggar
(sedert 1584, nu veroud.) = boeman (Onions). Zie ook: voor*.
(dons1989)
bul’lepees (de, -pezen), (ook:) lange wapenstok, zoals in gebruik bij de politie. Later () zagen we ()
zwaar bepantserde volkswagentjes van Hermandad, bullepezen, traangas, rieten schilden en op het
laatst zelfs blaffende karabijnen (Rappa 1981: 93). - Etym.: AN b. = (1, oorspr.) penis van stier; (2)
uitgesneden id., droog en hard (bruikbaar als slagwapen); (3) strafwerktuig bestaande uit een touw
of een bundel van touwen met knopen; alleen de laatste bet. is in AN nog bekend. In Wageningen
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(Sur.) werden in 1981 b. in AN bet. 2 nog vervaardigd en verkocht als snuisterij onder deze naam.
De nieuwe, bovenstaande bet. 1 in het SN kan zijn afgeleid van AN bet. 2 of 3. - Syn. baleta*. Zie
ook: gummi*.
(dons1989)
bunk’huis (het, -huizen), eenvoudige, houten woning, zoals aanvankelijk door de
bauxietmaatschappijen in de bauxietdorpen* voor de werknemers gebouwd. Het beleid is erop
gericht de oudste woningen (de zgn. bunkhuizen) alle te vervangen, hetgeen met name te Moengo
recentelijk resulteerde in de bouw van 100 drie-slaapkamerwoningen (Enc.Sur. 290). - Etym.: Am.
bunk-house = slaaphut (E bunk = brits, slaapbank).
(dons1989)
burgerofficier (-en), officier van een burgercompagnie.
1760 (Schiltkamp & De Smidt 677). 1767 (Schiltkamp & De Smidt 687). > /N-N/o/3/-.
(dons2013)
bur’gervader (de, -s), (gemoedelijk en nieuw woord) syn. van districtscommissaris*: z.a. Broer
Francis had distriktskommissaris Schubman van Marowijne deelgenoot gemaakt van zijn informatie.
De burgervader had zich van zijn verantwoordelijkheid bewust, maatregelen genomen () (WS 10-101981). - Etym.: AN b. = burgemeester (hoogste gezagsdrager in gemeente). SN b. stemt dus
enigszins met AN b. overeen in het geval van het stadsdistrict* Paramaribo.
(dons1989)
Burman’niafamilie (de), bepaalde plantenfamilie. ( Burmanniaceae). - Etym.: Genoemd naar het wet.
genus Burmannia.
(dons1989)
Burn’ham-dress (de), dun jasje voor heren, met open boord, korte mouwen, van voren vier zakken
en vertikale plooien, met een band in de rug (shirt-jack*), met bijbehorende broek van dezelfde stof
en kleur. - Etym.: Uit het E van Guyana (D.g.f. 58). Genoemd naar de Guyanese premier Burnham, die
deze dracht in de jaren 1970 propageerde als de geschikte voor formele gelegenheden in tropische
landen. - Zie ook: jack-shirt*, guayabera*.
(dons1989)
I. bus: gouden bus (de, -sen), (i.h.b.:) 1. gouden hulsje om een tand, als versiering. - 2. gouden
kroon op tand of kies. - Etym.: AN b. = o.m. huls(je) voor stevigheid i.h.a.
(dons1989)
II. bus: zie discobus*, donibus*, hossel-bus*, microbus*, soulbus*, wilde* bus.
(dons1989)
bush’-master (de, -s), (uitspr. E: boesj’maaster), 1. bosmeester, een gifslang met bruinachtige en
zwartachtige tekening ( Lachesis mutus). De twee hier voorkomende zeer gevaarlijke slangen zijn de
‘saka-sneki’* en de ‘maka-sneki’* of ‘kapasi-sneki’*, respectievelijk de ratelslang () en Lachesis
muta, hier in navolging van Brits Guyana ook bekend als ‘bush master’ () (Waller 140). - 2. wild
mannetje van de pikolet* dat zingt en een territorium verdedigt. - Etym.: E (bush = bos; master =
meester). - Syn. van 1 ook kapasislang*, maka* (5), makaslang*.
(dons1989)
bus’houder (de, -s), autobusondernemer met één of meer bussen of busjes, die eventueel ook zelf
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chauffeert. Gezien het bedrag dat met het schoolvervoer is gemoeid en gezien ook de organisatie die
hiermee gepaard gaat, is het vereist dat zowel gebruikers als de bushouders erop toezien dat het
steeds richtig* toegaat (DWT 1-4-1981).
(dons1989)
bush’rum (de), (uitspr. E: boesj’rum), syn. van bosrum *. z.a. Gisterenavond ben ik op een partijtje
hier gekomen, en nu ligt iedereen stom dronken op de grond. Ik kan alleen maar praten omdat ik
van die zelf-gemaakte bush-rum gedronken heb. En die brandt zo in mijn keel, dat ik niet meer kan
zuipen* (Helman 1954a: 22). - Etym.: E, ook gebr. in Guyana (D.g.f. 17). Zie ook bij bosrum* (syn.)
en bos* (II).
(dons1989)
bus’huisje (het, -s), overdekte bushalte, abri. De Lionsclub Paramaribo Zuid heeft te Celvia en
Leonsberg bushuisjes overgedragen aan de gemeenschap (WS 6-3-1982).
(dons1989)
bussen (buste, heeft gebust), 1. i.h.a. met een bus rijden, als chauffeur of als passagier. Die s’sa,
zuster van die twee jongens die nu weg waren met bussen, hoor hoe ze zelf ook een zucht
lanceerde () (Cairo 1980b: 51). - 2. in een bus als passagier rijden als vorm van ontspanning. - 3.
met een groep in een bus rondrijden als feestelijk vermaak, i.h.b. met kinderen als viering van een
verjaarpartijtje. Ze werd één jaar, toen heb ik voor d’r gebust en ze heeft ook gedanst (Doelwijt
1971: 90). - Etym.: AN b. = een poststuk in een brievenbus doen.
(dons1989)
by the way’ tw., (uitspr. E: baidewee’), tussen twee haakjes, à propos. By the way..., Roy, ben je al
gaan kijken na [naar] ’t pak dat je gaat kopen straks? (Cairo 1977: 18). - Etym.: E.
(dons1989)
by-catch (de), (uitspr. E: bai’ketsj), bijvangst, d.z. zeedieren die men bij het vissen op bepaalde
soorten onbedoeld meevangt. De vraag of hij de by-catch van garnalen-treilers niet kan verwerken,
moest ontkennend worden beantwoord door de ondernemer. Hij verwerkt voornamelijk kustvis,
terwijl de by-catch hoofdzakelijk bestaat uit diepzee-vis* (WS 12-6-1982). - Etym.: E (by = bij;
catch = vangst).
(dons1989)
cabale: de cabale, groepering van tegenstrevers van mr. J.J. Mauricius, gouverneur* 1742-1751,
door laatstgenoemde zelf zo aangeduid (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 468). Deed
zich ook gelden tijdens het tussenbestuur van gouverneur* ad interim W. Crommelin in 1753
(Wolbers 1861:241).
Frans cabale betekent onder meer ‘partij van Europees-Nederlandse konkelaars, raddraaiers,
intriganten. Het woord is in de geschiedschrijving over Suriname tot een eigennaam geworden. >
/Fr./bc/2/-.
(dons2013)
cabalist, deelhebber aan de cabale * .
Het woord komt in het WNT niet voor in een soortgelijke betekenis als de bovenstaande.
1861 (Wolbers 242, 247). > /Fr./bc/?/-.
(dons2013)
cacao’ (de), (ook:) 1. waterchocola, chocolademelk. De ontbijtdrank is cacao en soms koffie of thee,
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alle drie met een beetje melk (Enc.Sur. 647). - 2. chocolade (vast; alleen in de combinatie: een plak*
cacao). - Etym.: In bet. 1 in AN verouderend. E cocoa = o.m. bet. 1. - Zie i.v.m. 1: fajawatra*; zie
i.v.m. 2 ook: poedercacao*.
— : cacao rollen (rolde, heeft gerold), gewassen en gedroogde cacaobonen pletten met een roller.
Ze kent gouverneursliedjes*. Ze zingt ze wanneer ze koffie maalt of cacao rolt (Hijlaard 7).
(dons1989)
cacaoboom: wilde cacaoboom, een boomsoort ( Pachira aquatica ).
De vrucht lijkt op een cacaokolf.
1770 (Hartsinck 53).
Opmerking: Vermoedelijk bedoelde ook Nepveu (1771:190) met “wilde Caracus” en “Carakus
boomen” (zie Carakische cacao* ) deze soort.
Zie ook: boschcacao * . > /N-N’/wp/2/-.
(dons2013)
Cacao’familie (de), bepaalde plantenfamilie ( Buettneriaceae). - Etym.: Genoemd naar cacao
( Theobroma cacao). - Opm.: L&Me (283) gebruikten deze naam voor de Okro-oedoefamilie*, wet.
Sterculiaceae ; de Buettneriaceae werden vroeger niet als een aparte familie onderscheiden, maar
beschouwd als Sterculiaceae .
(dons1989)
cacaogrond: zie grond * (I, 2).
(dons2013)
cacao’kanker (de), wereldwijd verbreide bastziekte (een ‘roodrot’) van cacao, veroorzaakt door de
schimmel Phytophthora palmivora. Wanneer een zieke vrucht niet tijdig wordt afgeplukt, dan kan de
schimmel via de vruchtsteel op de bast van tak of stam terecht komen en daar een aantasting
veroorzaken die cacaokanker* of roodrot genoemd wordt (N.J. van Suchtelen in Meded.
Landbouwproefst. Sur. 16: 7; 1955). - Zie ook: bruinrot*.
(dons1989)
cacao’kolf (de, -kolven), cacaovrucht, vrucht van de cacaoboom ( Theobroma cacao, Cacaofamilie*).
Uit het vruchtbeginsel groeit in 5½ maand een grote vrucht, de ‘cacaokolf’, die al naar het ras nogal
in uiterlijk verschilt () (Ost. 114). - Etym.: De vrucht lijkt uiterlijk op wat botanisch een ‘kolf’
genoemd wordt, zoals een maïskolf. - Syn. kolf*.
(dons1989)
cacao’mot (de, -ten), mot waarvan de larven cacaokolven* eten; van onzekere identiteit. In het
algemeen worden de kolven* en het zachte weefsel van het blad door verschillende boosdoeners
aangetast. De belagers variëren van kleine cacaomotten tot apen en ratten (DWT10-4-1981). Etym.: Ook in het voormalige NOI werd het woord voor dergelijke dieren gebr. Er zijn ook
voorraadinsekten van het genus Ephestia (motten) die wel c. genoemd worden.
(dons1989)
cacao’stuk: zie stuk*.
(dons1989)
cacaostuk: zie stuk * .
(dons2013)
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cacao’tor (de, -ren), een soort boktor ( Steirostoma breve). Schadelijk voor de cacao is de cacaotor (),
die veel takken vernielt (Enc.Sur. 331). - Etym.: Genoemd naar in het cit. bedoelde schadelijkheid.
(dons1989)
cachet’ring (de, -en), (uitspr. kasjet’ring), zegelring. Alleen bij ons! gouden heren cachetringen (WS
31-12-1983, in adv.).- Etym.: AN (van F) cachet = stempel. NB: zegelring = F chevalière.
(dons1989)
Cac’tusfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Cactaceae). - Etym.: Alle soorten van deze familie
worden in AN en SN ‘cactus’ genoemd.
(dons1989)
cakes: zie keeks*.
(dons1989)
ca’lico (de), een soort fijne, katoenen stof, in Suriname vooral gebruikt voor het vervaardigen van
kleding. - Etym.: Oorspronkelijk katoen van Calicot of Calcutta (een stad in het huidige Bangla
Desh); later fijne linnenachtige stof van ongebleekte katoen, veel voor boekbanden gebruikt (Van
Dale). - Zie ook: percale*.
(dons1989)
callen (callde, heeft gecalld), (uitspr. kollen), 1. roepen, afroepen (bij spel, bijv. bingo). Is 67 al
gecalld? - 2. zeggen wat de troef is (bij troefcall*). - Etym.: E to call = o.m. bet. 1. S kari.
(dons1989)
calleop’sel (de, -s), tuinplant met bloemhoofdjes waarvan de buisbloemen bruin en de lintbloemen
geel tot bruin zijn, afkomstig uit Noord-Amerika ( Coreopsis tinctoria , Asterfamilie*). Een stuk, direkt
achter het huis, is net als de oprijlaan, beschelpt*. Mijn moeder heeft er zenia’s en calleopsels
gezaaid (Ferrier 1968: 33). - Etym.: Vervorming van de vroegere wet. naam van het genus:
Calliopsis. In Paramaribo: Callilopsestraat. Het meest gebruikt wordt het syn. kareopsel*, waarvoor
hetzelfde geldt.
(dons1989)
callilop’se: zie calleopsel*.
(dons1989)
Canel’lafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Canellaceae). - Etym.: Genoemd naar wet. genus
Canella.
(dons1989)
capa’bel groot, (niet alg.) zeer groot, behoorlijk groot. Hij heeft een capabel groot huis gekocht .
(dons1989)
cappewierie en daarop gelijkende woorden: zie kapoeweri*.
(dons1989)
car (de, -s), auto, i.h.b. grote, luxe auto, ‘slee’. In haast alle families werd de Shell-dream verteld: de
arme oom die naar Curaçao was geëmigreerd en zich in korte tijd had weten op te werken tot een
goed in het pak zittende man met Amerikaanse car, Venezolaanse vrouw en dollars (Roemer 1982:
42). - Etym.: E c. = auto i.h.a.
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(dons1989)
Carakische cacao, een type cacao ( Theobroma cacao) van de variëteit Forastero met paarse zaden.
Eertijds geïmporteerd uit Venezuela (hoofdstad Caracas) of Trinidad en toen ten onrechte voorzien
van deze naam, die al bestond voor een type van de variëteit Criollo met witte zaden (Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië 186)
1740 (Anonymus 42). 1771 (Nepveu 90, tamme Caracus). 1787 (Blom 201, Kuraakse, drukfout ?). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 186, Caracas-cacao).
Zie ook: wilde cacaoboom* .
Opmerking: Het is niet te zeggen welke variëteit bedoeld wordt door Hartsinck (1770:53) met
Carracase cacaoboom voor Suriname of Westelijk Guyana en door Quandt (1768-1780;1807:149)
met Karaka in Berbice. > /N+N/cp/2-5/W./.
(dons2013)
Caraïb’, Caraïbisch: zie Karaïb*, Karaïbisch*.
(dons1989)
caramel’ (de, -len), eierkoekje Zie S&S 244. -Etym.: In Voeding goed (63) cramel. AN karamel =
gebrande suiker en een snoepje met als ingrediënt gebrande suiker.
(dons1989)
carbet (-s, -ten), indiaans huis.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1769 (Fermin 1:58). - 1861 (Wolbers 21).
Opmerking: Price & Price (1988:648) veronderstellen, dat alle vindplaatsen van buiten West-Indië
onjuist zijn en te wijten aan bijvoorbeeld Labat (1731, 4:23), die het woord, huns inziens ook ten
onrechte, van Cayenne vermeldt.
Ook in Westelijk Guyana (Anonymus 1763:14). > /Am/ic/2-4/W./.
(dons2013)
car’go, car’gorijst (de), (uitspr. E: kar’go), ruw gepelde rijst die nog 5 tot 20% ongepelde korrels
bevat en waarvan de gepelde korrels niet geslepen zijn. Suriname exporteert per seizoen 50.000 ton
cargo (WS 4-9-1982). De export geschiedt ten dele in de vorm van padi* en geslepen rijst,
merendeels echter in de vorm van cargorijst () (Ost. 228). - Etym.: E cargo (van Sp.) vracht. De naam
heeft betr. op het feit dat export van deze rijst indertijd voordeliger was dan die van geheel gepelde
rijst in verband met een verschil in de vrachtprijs.
(dons1989)
ca’ro (de), (veroud.) 1. de plant maïs ( Zea mays , Grassenfamilie*). () nae verloop van een half uur
quam de Avant [voorhoede] aen een Kost Grond*, groot 400 Passen leggende oost beplant met
Cassave, Caro, Tobak en piesjes* en meer andre vruchten () (rapport 1775; zie De Beet 188). - 2.
maïskorrels. den 21 ’s morgens om 6 uuren vertrokken, de marsch genoomen als boven, ontdekte
omtrentEIff uuren, vond een Camp*, waarin bevonden 3 hutten vol met caro, alsmeede nog een
groote partij op een hoop pien* gedekt, mogte omtrent alles te zamen geweest, na gissing tussen
40 & 50 basquiten* (rapport 1769, oudste vindpl.; zie De Beet 86). - Etym.: Zie het syn. koren*.
Oudste vindpl. van 1 1771 (zie De Beet 100). Teenstra (1835 I: 211) schrijft karro. S thans: karoe.
(dons1989)
caro, maïs, zowel de plant ( Zea mays ) als de korrels.
< Sranantongo karo, karu (Schumann 1783:80) < Engels corn , Smith 1987:361.
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1769 (De Beet 1984:86). - 1835 (Teenstra 1:211, 433).
Zie ook: koorn * . > /S/cp/2-4/-.
(dons2013)
carron: zie suikertest* , test * .
(dons2013)
carrousel’ (de, -s), (uitspr. F: karroesel’), draaimolen met (o.m.) houten paardjes, ook van zeer
eenvoudige vorm en aangedreven met mankracht. En dan mag het Surinaamse vreeswiel* en de
Surinaamse caroesel met de hand gestoten* worden in plaats van met electriciteit, maar dan leren de
kinderen de eigen omstandigheden kennen (WS 20-11-1982). - Etym.: F. In Ned. wordt het woord
tegenwoordig alleen gebr. voor de heel grote en luxueuze draaimolen, voor zover die nog bestaat,
die voluit ‘stoomcarrousel’ heet. - Syn. boengoeboengoecarrousel*.
(dons1989)
cas: in cas (van) (verouderend) in geval (van). In cas van onvermogen kan een geldboete omgezet
worden in gevangenisstraf. Zie Schoonhoven 159. - Etym.: Van F ‘en cas (de)’ = id. In AN reeds lang
veroud.
(dons1989)
cash and (en) car’ry (de), (uitspr. E: kesj-en-ker’rie), gascomfoor. - Etym.: E, bet. lett. ‘contant en
neem mee’, een term betr. hebbend op de leveringsvoorwaarden: betaling contant en vervoer voor
rekening van de koper. De term stond op de reclameborden van het gasbedrijf Ogane, dat in
Suriname opereerde, en betrof de leveringsvoorwaarde voor gasbommen*, niet voor confoors. Opm.: Bij Dobru (1980: 55) ‘cash-and-carry gastoestel’.
(dons1989)
cassave, kassave: bittere cassave (de), 1. een cultuurvorm van cassave, een oorspronkelijk uit
Brazilië afkomstig voedingsgewas ( Manihot esculenta , Cassavefamilie*), met knollen die veel
blauwzuur bevatten. Indianen en Boslandcreolen* maken uit de wortels vooral cassavebrood*, hun
hoofdvoedsel; aangezien zij bittere cassave telen moeten de vergiftige bestanddelen eerst verwijderd
worden (Ost. 39). - 2. knol(len) van deze plant. - Etym.: De naam is ontleend aan de bittere smaak
van de knollen. Oudste vindpl. van 1 1775 ( bitter Casavo ; zie De Beet 193), van 2 Hartsinck 1770:
58. S bitakasaba (bita = bitter; kasaba = cassave). - Zie ook: zoete cassave*, aardvrucht*.
— : gebakken cassave, syn. van cassavebrood* : z.a. Cit. zie cassavebojo*. - Etym.: S baka kasaba
= lett. id.
— : zoete cassave, 1. een cultuurvorm van cassave, een oorspronkelijk uit Brazilië afkomstig
voedingsgewas ( Manihot esculenta , Cassavefamilie*), met weinig blauwzuur in de knollen. Uit de
knollen van zoete cassave bereiden de Javanen*: () (Ost. 39). - 2. knol(len) van deze plant. Van de [in
Suriname voorkomende] wortelknollen worden kentang djawa [Javaanse aardappel] , aardappel,
bataat, Chinese tajer* en zoete cassave verorberd (Enc.Sur. 648) - Etym.: de naam doet het verschil
uitkomen met de bittere cassave*: de knollen smaken nl. niet bitter. Oudste vindpl.van 1 1775
( Soete Casavo ; zie De Beet 193), van 2 Hartsinck 1770: 58. S switikasaba (switi - o.m. zoet; kasaba
= cassave). - Zie ook: aardvrucht*.
(dons1989)
cassave, cassavi (de), 1. maniok ( Manihot esculenta ) en (of) de wortelknollen van deze
(broodwortels), zonder nadere specificatie; 2. meel uit deze knollen; 3. platte koek gebakken van dit
meel, ook stofnaam, aanvankelijk door indianen, later ook door anderen; zie ook gebakken
cassave * , (cassave)brood * , cassavekoek* .
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Tropisch Amerikaans element, sub 2.
Vanaf 1692 met op het eind - e, ook in samenstellingen, vanaf 1689 tot 1718 (ook) met - i, - ie of - y
op het eind.
1: 1689 (Hermann fol. 43). - (1872 Anonymus 17). → (of kassave, zo ook in verbindingen en
samenstellingen).
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:69, carsavy ) en Oostelijk Guyana (De Myst 1677:17,
cassavi ). > /Am/cp/1-6/O./W./.
2: 1832 (Teenstra 1842:228).
Zie ook: gomma * . > /Am/r/4/-.
3: 1718 (Herlein 228). 1763 (Pistorius 17, 19; het cassave ). →.
Opmerking: In deze betekenis al in 1872 in Van Dale (2e uitgave).
Zie ook: cassavebrood* , brood * , cassavekoek* . > /Am/ic/1-6/-.
- : bittere cassave, cultuurvorm van cassave * (1) en de knollen van deze met veel blauwzuur. 1765
(Nepveu 15). - 1855 (Focke 56). →. > /N+Am/cp/2-6/-.
- : gebakken cassave, als cassave * (3).
1757 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:62). - 1790 (Hoogbergen 1984:69). →.
Zie ook: cassavebrood* , cassavekoek* . > /N+Am/ic/2-6/-.
- : zoete cassave, cultuurvorm van cassave * (1) en de knollen van deze met weinig blauwzuur.
1740 (Anonymus 15). - 1855 (Focke 56). →.
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1794, 5:4). > /N+Am/cp/2-6/W./.
(dons2013)
cassavebeitel, cassaviebeitel (-s), kleine spa waarmee cassave * (1, knollen) uit de grond gestoken
worden.
In Zeeland is beitel het blad van een dergelijke spa, eertijds voor het uitsteken van suikerbieten
(Ghijsen 1974:69).
1717 (Schiltkamp & De Smidt 313). 1718 (Herlein 247, met - i en -bijtel ).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:292), mogelijk afkomstig van daar. > /(Am- N’)?W?
/r/1/W./.
(dons2013)
cassa’vebojo (de, -’s), bojo* van geraspte kokosnoot en cassave. Het diner bestond uit
aardvruchten*, gebakken cassave*, kokoli-tonton [S, tomtom* van cassave] met okersoep*,
verschillende soorten fruit, vooral die uit het bos voor de Adumankama, rode switisopi [S, soort
likeur] , broodbeschuit*, honing, donker bier en suikergoed* voor de kinderen; als dessert cassavebojo en rijstebrij (Wooding 386). - Etym.: Zie de omschr., zie bojo*.
(dons1989)
kassaveboom, niet geïdentificeerde boomsoort uit het hoge binnenland.
1835 (Teenstra 1:370).
Opmerking: Het is vermoedelijk niet de soort die heden kasaba-oedoe (< Sranantongo) genoemd
wordt, want die komt vooral voor in oude kapoeweri * , zelden in hoog bos (Ostendorf 1962:146). >
/X/wp/4/-.
(dons2013)
cassa’vebrood (het, -broden), grote, platte, ronde koek vervaardigd door het roosteren van een
laagje vochtig cassavemeel op een hete plaat. De Indiaan kent diverse methoden van conserveren,
waaronder barbakotten*, drogen van cassavebrood in de zon, bewaren van vlees en vis in de
peperpot* van Guyana (Enc.Sur. 647). - Etym.: Oudste vindpl. Herlein 1718: 110 ( Casavy Brood ). Syn. gebakken cassave*, cassavekoek*, parakoranti*.
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(dons1989)
cassavebrood, cassavibrood, (het, -en), als cassave * (3).
Zowel in het Europees-Nederlands als in het Engels he(et)ten ook platte baksels van ongerezen deeg
van oudsher brood (WNT) en bread (OED).
1718 (Herlein 110, met cassavy). - 1855 (Focke 56). →.
Oudste vindplaats in Oostelijk Guyana (Reeps 1692:8), ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:74);
mogelijk afkomstig uit een van deze gebieden. > /(Am-N)?O?W?/ic/1-6/O./W./.
(dons2013)
Cassa’vefamilie (de), Wolfsmelkfamilie, een familie van tweezaadlobbige planten, vaak met melksap,
bloemen meest klein en eenslachtig, vruchten vaak openspringend ( Euphorbiaceae ). - Etym.:
Genoemd naar cassave ( Manihot esculenta ).
(dons1989)
cassa’vehout, 1. (de), boom met bloempjes in dichte schermpjes in grijsbruin behaarde pluimen
( Schefflera morototoni , Cassavehout-familie*). Zie Ost. 146. - 2. (het), hout van deze boom. Etym.: De bladeren lijken op die van cassave (Cassavefamilie*); zie hout* (b). S kasaba-oedoe = lett.
id. - Syn. lucifershout*.
(dons1989)
Cassa’vehoutfamilie (de), Klimopfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Araliaceae ). - Etym.:
Genoemd naar cassavehout* (1). - Opm.: Bij L&Me (113) Morototofamilie .
(dons1989)
cassa’vekoek (de, -en), (weinig gebr.) syn. van cassavebrood*: z.a. Hij komt dan, na een lange reis
over bergen en zeeën, in een vreemd land waar de mensen naakt rondlopen. Hij ziet hun hutten en
kleine akkers en hij ziet hen cassave-koeken bakken (Tj. Arkieman 5). - Etym.: Oudste vindpl.
Kappler 1854: 99. - Syn. ook: gebakken cassave*, parakoranti*.
(dons1989)
cassavekoek, als cassave * (3).
1718 (Herlein 110). - 1847 (Lenders 1986:142). →. > /Am-N/ic/1-6/-.
(dons2013)
cassa’vemier (de, -en), (veroud.) syn. van draagmier*: z.a. Eene andere soort van dezelfde grootte,
doch van eene donkerbruine kleur, noemt men Cassavemieren. Zoo nuttig de bovengenoemden zijn
(), even schadelijk zijn deze, omdat zij dikwijls in één dag een stuk land geheel kaal vreten (Kappler
1854: 52; enige vindpl.). - Etym.: Cassave-aanplanten zijn vaak het slachtoffer van deze dieren. Syn. ook bladdrager*.
(dons1989)
cassavemier, parasolmier of bladsnijdersmier ( Atta cephalotes en Atta sexdens), heden in het
algemeen Surinaams-Nederlands draagmier genoemd.
In het bijzonder de bladeren van cassave * (1) zijn zeer in trek bij deze soorten. Ze knippen die in
stukjes en brengen die naar hun nest, waar ze ze infecteren met een schimmel en aldus voor hun
consumptie geschikt maken.
1854 (Kappler 1983:52). 1856 (Wullschlägel 9, Duits Cassaba-ameise ).
Zie ook: papamier* . > /Am-N/d/4/-.
(dons2013)
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cassa’vemolen (de, -s), met motor aangedreven molen waarin cassaveknollen gemalen worden ten
behoeve van de fabricage van cassavemeel. Premier Neijenhorst en bevelhebber Bouterse vermaalden
in Berseba de eerste cassaven. Hiermee werd een cassavemolen officieel in gebruik gesteld (WS 119-1982).
(dons1989)
cassavepers, van warimbo * (3) gevlochten buis die gevuld wordt met geraspte bittere cassave * (1)
en vervolgens, om daar het giftige vocht uit te persen, sterk wordt uitgerekt.
1786 (Visscher Heshuysen 413). 1859 (Winkels IV:286). →.
Zie ook: matapi * .
Oudste vindplaats 1770 (Hartsinck 73), mogelijk in Westelijk Guyana en afkomstig van daar. >
/(Am-N)?W?/ic/3-6/W./.
(dons2013)
cassaveplaat, metalen bakplaat waarop boven een open vuur cassave * (3) gebakken wordt.
1739 (Oud Notarieel Archief Suriname 171:24). 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 5). > /AmN/ic/2-4/-.
(dons2013)
cassaverasp (-en), metalen rasp voor het raspen van cassave * (1, knollen).
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). 1855 (Focke 152). →.
Opmerking: Het oorspronkelijke model bestond bij indianen uit een plank bezet met scherpe
steentjes (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 541). > /Am-N/ic/2-6/-.
(dons2013)
cassavestok (-ken), cassavestek.
1762 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 315 fol. 335). 1881 (Kappler 1883:177). >
/Am-N/cp/2-5/-.
(dons2013)
cassa’vetrekker (de, -s), apparaat om een cassaveplant met knollen uit de grond te trekken. Zie
Enc.Sur. 114 (foto).
(dons1989)
Cassipo’ratype (het), type van savannen*, voornamelijk met het karakter van struiksavanne* (1 en 2)
op droge, witte zandgronden van de Coesewijne-formatie*. Zie Teunissen 1980: 7. - Etym.:
Genoemd naar het Indianendorp Cassipora, dat temidden van zulke savannen ligt. - Zie ook:
savannetype*.
(dons1989)
Castil’la, Castil’loa (de), naam van twee grote bomen met veel melksap in de bast, eertijds gebruikt
voor het bereiden van een soort rubber ( Castilloa elastica uit Mexico en Midden-Amerika, C. ulei uit
het Amazonegebied, Bospapajafamilie*). Castilla groeit op lichtere gronden, o.a. zeer goed op
zandritsen* (Enc.NWI 571). In 1902 werd de Castilloa voor het eerst door enkele plantages* in
Suriname uitgezaaid (Van Traa 96). - Samenst.: Castill(o)acultuur , Castill(o)arubber (Van Traa 96).
(dons1989)
cas’torolie, kas’terolie (de), wonderolie. () suggestief als hij was proefde hij de door de oppasser* in
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zijn keel gedrukte lepel met suiker met druppels kienapolie*, het glaasje epsomzout en de lepel
castorolie (Vianen 1972: 139). - Etym.: In AN veroud. Vgl. E castor-oil, S kastroli = idem. NB: de
vorm k. heeft niets met kaster* te maken. - Syn. krapata-olie*.
(dons1989)
ca’terpillar (de, -s), (modewoord ongeveer in de jaren 1960-1970; uitspr. E: ket’terpiller) bulldozer.
Hij zou nu in plaats van in bed ergens midden op een weg willen liggen en met gesloten ogen willen
wachten op het ogenblik dat hij door een caterpillar verpletterd wordt (Vianen 1971: 93). - Etym.:
Genoemd naar het merk Caterpillar, dat in die periode overheerste.
(dons1989)
ca’vendishbakove (de, -s, -n), (uitspr. kev’vendisj-), klein type bakove* (1), kweekvorm van Musa
nana, Bakovefamilie*. Op het kleine bedrijf en op de kostgrondjes* der bosbewoners* worden sinds
lang de volgende vormen van bacoven* geteeld: de niet hoger dan 2 m wordende dwergbacove* of
cavendishbacove, () (Ost. 237). - 2. vrucht van deze plant. - Etym.: De oude wet. naam is Musa
cavendishii .
(dons1989)
cayen’ne (de, -s), 1. kort voor cayennemanja* (1): z.a. Op het erf* staan drie manjabomen*: één
cayenne en twee t’té [titémanja*] (Hijlaard 66). - 2. kort voor cayennemanja* (2): z.a. De cayenne is
voor hem alleen, daar krijg ik er niet een van (Hijlaard 66). - Etym.: Zie cayennemanja*.
(dons1989)
cayen’necotinga, gelegenheidsnaam voor een blauwe cotinga (vogel) met een paarse keel ( Cotinga
cayana), op Sur. postzegel van 80 cent* (1977). - Etym.: Vertaling van de wet. naam.
(dons1989)
Cayen’negranman tw., ik geef het op (gezegd wanneer men een opgegeven raadsel niet kan
oplossen). - Etym.: Wooding (99) vermeldt, dat een Paraan* die een raadsel opgegeven heeft dat niet
oplosbaar blijkt, in het S vragen kan: ‘oen en gi granman oso?’ (geven jullie het gouverneurspaleis
op?).
— zn.: je bent een Cayennegranman, je belooft steeds te zullen komen, maar je doet het niet. Etym.: Zie granman* (1 en 2). Het bet. lett. ‘gouverneur van Cayenne’ of ‘bosnegerstamhoofd uit
Cayenne’. Woordenl. SNE: S kajanagranman = wat nooit gebeurt.
(dons1989)
cayen’nemanja (de, -’s), 1. vorm van de manjaboom*: z.a. - 2. een type manja*, afkomstig van
deze boom, gekenmerkt o.m. door geringe vezeligheid. Enige in Suriname veel geteelde en
gewaardeerde vormen zijn Roodborstjes* en Cayennemanja () (Ost. 139). - Etym.: Zie manja*.
Genoemd naar het oostelijke buurland van Suriname.
(dons1989)
ce’der, 1. (de, -s), loofboom met zeer grote, geveerd samengestelde bladeren en groenachtige
bloemen in grote pluimen ( Cedrela odorata, Mahoniefamilie*). Cedrela odorata L, ceder, levert
eveneens waardevol hout. () Het bekende Surinaamse houtsnijwerk is bijna altijd van cederhout*
vervaardigd (WB e.a. 158). - 2. (de), hout van deze boom. Ceder () is een houtsoort, die een
vluchtige olie bevat waardoor het in droge toestand bestand is tegen boorders en veel toepassing
vindt voor kasten, sigarendozen e.d. (Bos en bosbeheer 43). - Etym.: De naam berust op de
overeenkomst in de eigenschappen van het hout, o.m. in de geur, met die van het hout van AN c. =
Cedrus-soorten (Pinusfamilie*), naaldbomen uit het Middellandsezeegebied. Oudste vindpl. van 1
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Blom 1786, van 2 Teenstra 1835 I: 360. S sedre. Vgl. E cedar in Guyana en op enige Westindische
eilanden, dat hetzelfde bet. en op dezelfde wijze verklaard moet worden (C&L). - Syn. rode ceder*,
zandceder*, (van 1) cederboom*, (van 2) cederhout*.
— : rode ceder, syn. van ceder* (1 en 2): z.a. Van de roode en witte Ceders worden Planken
gezaagd, welke tot Deuren, Beschotten en lystwerk kunnen dienen () (Hartsinck 1770: 75). - Etym.:
De toevoeging rood* heeft betrekking op de kleur van het hout (die roodbruin is) en dient om de
soort te onderscheiden van witte ceder*. Oudste vindpl. van 1 cit., van 2 Hartsinck 1770: 75. S
redisedre (redi = rood*).
— : witte ceder, niet eenduidige naam voor een boomsoort of meerdere boomsoorten met wit hout.
Cit.: zie rode ceder*.
(dons1989)
ceder (de, -s), een loofboomsoort ( Cedrela odorata) en zijn hout, ook attributief.
Het hout lijkt op en geurt ook als dat van Europees-Nederlands ceder ( Cedrus-soorten), naaldbomen
(van oorsprong) uit het Middellandse-Zeegebied; veel gebruikt voor de vervaardiging van onder
meer bankjes * en gebruiksvoorwerpen.
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1786 (Blom 13). 1789 (Hoogbergen 1984:57, ceeder spooren * ). - 1854 (Van Sypesteyn 212). →. >
/Am/wp/3-6/-.
- : rode ceder, als ceder* .
Het hout is roodbruin (zie rood * ), in tegenstelling tot dat van witte ceder* .
1770 (Hartsinck 75). - 1835 (Teenstra 1:360). →. > /N+Am/wp/2-6/-.
- : witte ceder, 1. een boomsoort ( Simarouba amara) en zijn hout, heden in Surinaams-Nederlands
genoemd
soemaroeba; 2. een boomsoort van het genus Protium en zijn hout.
Bij betekenis 1 is het hout even licht en gemakkelijk bewerkbaar als cederhout * , echter wit tot
geelachtig van kleur. Bij betekenis 2 gaat het om het hout, dat soms geurt als cederhout * .
Opmerking: De betekenissen bij Von Sack (1821, 2:69) en die bij Teenstra (1835, 1:360) zijn niet
duidelijk.
1: 1770 (Hartsinck 75). - 1802 (Blom 186).
Zie ook: simarouba* (synoniem). > /N+Am/wp/2-4/-.
2: 1855 (Van Sypesteyn 174). 1883 (Westeroüen van Meeteren 26). > /N+Am/m/wp/4-5/-.
(dons2013)
ce’derboom (de, -bomen), syn. van ceder* (1.): z.a. Cederbomen, door den bliksem geveld, liggen te
verrotten () (Spalberg 1899; 1979: 3). - Etym.: Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 74.
(dons1989)
cederboom, als ceder* (de boom); bij Houttuyn (1774 2(2):158) Westindische cederboom .
1763 (Pistorius 52). - 1855 (Focke 114). →.
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:74) en mogelijk afkomstig van daar. >
/(Am-N)?W?/wp/2-6/W./.
(dons2013)
ce’deren bn., van ceder* (2). () gelijk de Indianen alleene maar hebben tot hare Rust-plaats een
harde Cederen Plank voor haar naakte Lighaam () (Herlein 1718: 82; oudste vindpl.).
(dons1989)
cedere(n) (bn.), van cederhout * .
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1718 (Herlein 82, cederen plank). 1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213, ceedere kastje). >
/Am/wp/1-2/-.
(dons2013)
ce’derhout (het), syn. van ceder* (2): z.a. In de kleerkast van zijn moeder hingen van zijn vader een
paar witte overhemden en ook nog een paar van zijn uitgaanspakken. Ze waren door het rauwe*
werk - landbouw, en kippen- en varkensbedrijf - lang niet te voorschijn gehaald en waren
doortrokken van de diepe geur van cederhout (Vianen 1972: 10). - Etym.: Oudste vindpl. Kappler
1854: 83.
(dons1989)
cederhout, cederen(-)hout, hout van ceder* .
1693 (Reeps 19, cederen hout). - 1854 (Kappler 1883, cederhout ). 1858 (Van Sypesteyn 139,
cederhout ).
Oudste vindplaats in Brazilië (Keye 1659:42, cederen-hout), ook in Westelijk Guyana 1720
(attributief, Hartsinck 1770:328).
Opmerking 1: Van der Aa (1993:20) vermeldt de verkoop van hout uit Suriname met deze naam
tussen 1847 en 1851 in Zwolle.
Opmerking 2: Visscher Heshuysen (1786:339) geeft deze naam aan de soort > /Am-N/wp/16/B./W./.
- : rood cederhout, zie rode ceder* .
1802 (Blom 85).
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Anonymus 1763:14) en mogelijk afkomstig van daar. >
/N+(Am-N)/wp/3/W./. of /W/wp/3/W./.
(dons2013)
cel’lenhuis (het, -huizen), cellenblok in een politiebureau, een kazerne o.i.d. R.D.H., alias ‘S.’, wordt
gezocht sinds 15 mei om half twaalf ’s-morgens toen hij kans zag uit het cellenhuis van Nickerie te
ontvluchten. Hij wordt verdacht van beroving, verduistering en marihuanabezit (WS 29-5-1982).
(dons1989)
cent (de, -en), (thans) 1. munt ter waarde van een honderdste (Surinaamse) gulden*. - 2. bedrag ter
waarde van deze munt.
— : grote cent, (veroud.) halve stuiver, een uit Suriname en Ned. verdwenen munt. Hoeveel kost een
toffee? - Een grote cent, juffrouw. - Goed Ram! Geef die grote cent dan aan Ronald (A. de Vries
1957 (5): 33). - Etym.: Deze munt was, evenals de toenmalige cent, van brons, maar groter. S bigi
sensi (bigi = groot; sensi = cent).
— : ko’peren cent, cent*. De jonge kerels kregen wel een biertje, maar geen sterke drank en van 33
koperen centen* per dag kan niet vaak een kwart stoop () ouwe klare worden gekocht (Waller 83). Etym.: S koprosensi (kopro = koper(en); sensi = cent*). - Opm.: De term wordt vooral gebr. als men
de nadruk wil leggen op de geringe waarde: zie het cit., en bijv.: Ik had geen koperen cent - Ik had
geen rooie duit.
— : voor geen cent bw. uitdr., voor geen goud, onder geen beding. Mijn sleutelbeen is de sleutel tot
het rijk van Lindo. Eens zal ik daarbinnen trekken en Lindo doden. Nee. nee, alles [kun je van me
krijgen] behalve mijn sleutelbeen. Voor geen cent! schreeuwt hij van woede en pijn (Barron 1981b:
29); het is een stukje uit een sprookje.
— : niet voor twee cent bw. uitdr., niet zo’n beetje, niet zo zuinig. Ik heb je iets gevraagd en als je
me niet antwoordt, ga ik je bouten* wassen, en niet voor twee cent (Helman 1954a: 16). - Etym.:
Vgl. twee cent met AN ‘zuinig’. S ‘no fo toe sensi’ = lett., id.
(dons1989)
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cen’tenbak (de, -ken), (verouderend, grof) vrouwelijk schaamdeel. - Etym.: De vergelijking berust op
de gleuf. - Syn. poentje*; zie aldaar voor andere syn.
(dons1989)
cen’teren (centerde, heeft gecenterd), (ook, in scholierentaal 1981.) 1. gooien. Ik was zo boos, ik
heb een stoel naar hem gecenterd . - 2. geven, aangeven. Hé jij daar, center even die pen voor me! Etym.: Mogelijk afkomstig van de voetbalterm c. (SN en AN) = de bal naar het midden van het veld
plaatsen.
(dons1989)
centraalschool, ‘kweekschool voor onderwijzers’ (pedagogische akademie voor leraren ten behoeve
van basisonderwijs aan 6- tot 12-jarigen), gesticht door de Evangelische Broedergemeente,
aanvankelijk op plantage * Beekhuizen, later in Paramaribo.
De betekenis van centraal kan hier niet gegeven worden.
1852-1901 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:181, 519). > /N’-N/bc/4-5/-.
(dons2013)
chagrijntje: zie sagovin* .
(dons2013)
chamar’ (de, -s), (uitspr. H: tjamaar’), scheldwoord voor Hindostaan*. Chamar, vloekte Alwin
binnensmonds en hij ging dichter bij juffrouw Sijpaal staan. () En reken maak dat hij het aan iedereen
zou vertellen op school. De vuile chamar, zoon van een melkman* (Vianen 1972: 49). - Etym.: H,
lett. huiden- of leerbewerker behorende tot de laagste kaste (Enc.Sur. 276: Camar). Ook de
schrijfwijze tjamaar komt in Suriname voor.
(dons1989)
chargen overg. (chargde, heeft gecharged), (uitspr. tsjar’dzjen), een hoge rekening presenteren aan;
hoog aanslaan. - Etym.: E to charge = o.m. belasten (lett. en fig.)
(dons1989)
char’ger (de, -s), (uitspr. E: tsjar’dzjer), acculader. Zie Hitmix 3 (18): 24; 1981, in adv. - Etym.: E. Syn. batterij-charger*.
(dons1989)
chat’ni (de, -’s), (uitspr. H: tjat’nie), soort chutney, een scherpe saus gemaakt van pepers*, met
zout, masala* en soms andere ingrediënten waaronder soms stukjes van vruchten (manja*, birambi*,
lemmetje*), gegeten bij verschillende gerechten; van Hindostaanse* oorsprong. Juffrouw Emma is de
bollenvrouw*. Zij wacht op de kinderen. En Mangrie is er ook. Met barà* en tjatnie. Die wacht ook (A.
de Vries 1957 (5): 44). - Etym.: H. - Zie ook: hot-sauce*, mosterd*.
(dons1989)
chautal’ (de, -s), (uitspr. H: tjautaal’), lied in het Hindostaans*, voor Hindoe-godsdienstig gebruik,
gezongen door mannen. De tekst van vele chautals is van Indische oorsprong, maar er zijn ook vele
Surinaamse composities gemaakt, waarbij er soms zelfs ter plaatse wordt geïmproviseerd (Enc.Sur.
118). - Etym.: H. - Samenst.: chautalgroep (A&P 1981c), chautalmuziek (Hitmix 3 (18): 24; 1981),
enz.
(dons1989)
checken: zie tjekken*.
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(dons1989)
cherry (sherry) (de), (uitspr. sjer’rie), zoete, rode frisdrank. Omdat hij na uren geen geur van haar
opving en het niet kon opbrengen voor haar drempel te gaan staan, was hij een winkel*
binnengegaan om haar lievelingssoftdrink [zie softdrink*] te gebruiken*. Wat smaakte haar mond
zoet na zo’n fles cherrie! (Roemer 1983: 29). Goed, ik geef een sherry! zei Roy. - Nee, ba*! John
wilde niet dat, wat hij noemde ‘met kunstmatige kleurstof volgegoten zuipwater’! Al dat rood in die
gaslimonade! (Cairo 1977: 225). - Etym.: E cherry = AN kers, een rode vrucht. De drank heeft met de
alcoholische drank ‘sherry’ niets te maken, maar de tweede schrijfwijze lijkt er wel door beïnvloed te
zijn. - Opm.: Bij Dobru (1967: 15) sherry-soft, bij Vianen (1972; 43) cherry bouquet.
(dons1989)
cher’ry-blossom (de, -s), (uitspr. E: sjer’rie-blossem), sierboom met rode bloemen ( Cassia grandis ,
Krerekrerefamilie*). Op een van de hoeken een aantal cherry-blossom-struiken, die, als ze in bloei
stonden, een zoete geur verspreidden bij het vallen van de schemering (Vianen 1971: 11). - Etym.: E,
lett. kersebloesem.
(dons1989)
I. Chinees’ (de, Chinezen), (i.h.b.:) Chinese winkelier, i.h.b. houder van een Chinese* winkel.
Misschien heb je bij de Chinees onder de toonbank gelegen om je schulden te betalen. Daarom heeft
die Ladyan van je zulk mooi haar (Ferrier 1969: 48). - 2. (met kleine letter c ) syn. van Chinese*
winkel. Er is daar op de hoek een grote chinees (mond.). ‘Ik kom’, zei ik, ‘ik koop even sigaretten’ en
ik reed naar de chinees van de Emmastraat (Dobru 1967: 23). - Etym.: In AN zijn de bijzondere bet.
van C. : Chinese restauranthouder; Chinees restaurant. - Opm.: Vaak kan het woord in een zin zowel
bet. 1 als 2 hebben. Dat is ook bij het laatste cit. het geval. Zie ook: winkel*. - Zie ook: vettewarier*,
smokkelaar*, smokkelaarswinkel*.
(dons1989)
II. chinees’ (de, chinezen), (niet alg.) mensenvlo ( Pulex irritans ). Het meest bekend zijn de gewone
menschenvloo () en de zandvloo (). De eerste draagt in Suriname den naam van Chinees, hetgeen een
gevolg zou zijn van het feit, dat dit dier vooral bekend is geworden, nadat in het jaar 1858
Chineesche landverhuizers in de kolonie waren gekomen (Enc.NWI 632). - Etym.: Kappler (1887; cit.
volgens Enc.NWI 202-203) zegt van deze eerste vlooien (zie het cit. hierboven): ‘von den Farbigen
"Chinesen-Läuse" genannt’ (door de gekleurden ‘chinezenluizen’ genoemd). Nu: S snési = Chinees;
mensenvlo. Sommigen voelen tussen dit c. en C. in de bet. van ‘Chinese winkelier’ een verband via
het begrip ‘uitzuiger’.
(dons1989)
III. Chinees’ bn.: zie Chinese kouseband*.
— : Chine’se lepel (de, -s), aanduiding bij bingo voor het getal 11. - Etym.: Het heeft betr. op de
overeenkomst van dit getal met twee eetstokjes.
— : Chine’se poeder (de, -s), naam voor twee poedervormige preparaten die voor smaakverbetering
aan voedsel kunnen worden toegevoegd. De kip wassen, inwrijven met zout, knoflook, sioe*, Chinese
poeder, rum en geraspte gember (S&S 157). Onderscheiden worden witte Chinese poeder , d.i. vetsin
(natriumglutaminaat) en bruine Chinese poeder . Zie verder S&S 157. - Etym.: Uit China afkomstig.
— : Chine’se seine (de, -s), staaknet, d.i. een groot fuik dat aan palen bevestigd wordt, in Suriname
gebruikt voor de garnalenvangst. Er wordt gevist [op garnalen] met grote fuiken (zgn. Chinese seine
of ‘stakenets’*), die worden bevestigd aan fuikstellingen dicht bij de oever (Enc.Sur. 637). - Etym.: E
seine = zegen, een soort visnet.
— : zie Chinese tajer*.
— : Chine’se winkel (de, -s), winkel waar de meest dagelijkse behoeften van de gewone burger
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verkrijgbaar zijn (levensmiddelen, naaigerei e.d., kortom wat in Suriname vaak ‘provisiën* en
kramerijen*’ genoemd wordt). Ruwweg dreven de Chinezen omstreeks 1970 70% van de ‘Chinese
winkels’ waar de Surinamers een belangrijk deel van hun dagelijkse behoeften kopen () (Enc.Sur.
120). - Etym.: De term is ontleend aan de overheersende positie van de Chinezen in deze
bedrijfstak. - Zie ook: Chinees* (l, 2). winkel*; vettewarier*, smokkelaarswinkel*.
— : Chine’se zending (de), zending van de Evangelische Broedergemeente* onder Chinese
Surinamers. Zie Enc.Sur. 186. - Zie ook: Boslandzending*, Indiaanse*, Indonesische* (Javaanse*) en
Hindostaanse* zending.
(dons1989)
Chinees’keti (de, -), halsketting van kleine, platte, 8-vormige schakels. - Etym.: S keti = ketting. In
WS 27-9-1987 (in adv.) Chineesketting . - Syn. oloisiketi*.
(dons1989)
chip’per (de, -s), (uitspr. E: tsjip’per), eg. - Etym.: E to chip (overg.) = o.m. afbreken, afbrokkelen. E
chipper = iets of iemand die iets afbreekt, afbrokkelt. AN eg = E harrow, drag.
(dons1989)
chip’peren (chipperde, heeft gechipperd), (uitspr. tsjip’peren), eggen. - Etym.: In het E van Australië,
sedert 1798: to chipper = eggen (Onions). In Engeland: AN eggen = to harrow, to drag. Zie ook
chipper*.
(dons1989)
chirurgijns (of chirurgisch) etablissement, medische post (met ziekenhuisje?) in het
plantagegebied.
1819; 1839-1851 (Van der Aa 1993:163; 59, 69, 83, 92 e.a.). > /N+N/z/3-4/-.
(dons2013)
chocola’debol (de, -len), halfbolvormige bol* (1) met chocolade door het gebak en een dikke laag
chocolade aan de onderkant.
(dons1989)
chup, (uitspr. H: tjoep), zwijg. Tjoep, wat heb je gedacht, dat je hier met gekruiste benen zou komen
zitten? (Wan broedoe 32). - Etym.: H.
(dons1989)
cimbaal’ (het, cimbalen), (ook:) bekken waarvan er twee tegen elkaar worden geslagen, in gebruik bij
harmonie- en fanfarekorpsen. - Etym.: In AN wordt c. in deze bet. haast niet meer gebr.; het is in
Ned. wel het normale woord voor de vaste cimbalen van een drumstel of slagwerksectie. - Syn.
marscimbaal*, (mars)simbal*. - Zie ook: bekken*.
(dons1989)
cin’gel: zie singel*.
(dons1989)
cir’cus Stupido (het), smalende bijnaam voor de Staten* zoals deze functioneerden tot 1980. De
weerstanden bij de NMR [Nationale Militaire Raad] () werden weggenomen doordat president Ferrier
op zich nam met de fracties binnen het parlement te overleggen opdat zich geen toestanden zoals in
het recente verleden zouden voordoen. Toestanden die tot gevolg hadden dat het parlement in de
volksmond met de bijnaam ‘circus Stupido’ werd aangeduid (Haakmat 43). - Etym.: Stupide = dom.
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(dons1989)
cis-, CIS-, als voorvoegsel betrekking hebbend op het C.I.S., het Centraal Inkoopbureau Suriname,
een instantie die de voornaamste levensmiddelen en enige andere primaire levensbehoeften inkoopt
en tegen lage prijzen aan de consument te koop aanbiedt. Bijv. ciswinkel, cisstand, cisrijst , enz.
(dons1989)
ci’to, si’to, 1. (bw., ook: cito-cito), met spoed. Gezien deze ernstige toestand liet de kinderarts cito
de keel-neus-oor arts roepen die het vermoeden bevestigde dat het hier ging om een geval van
difterie en wel een zeer ernstige vorm daarvan () (WS 20-11 -1982). Eerst word je citocito
gedetacheerd* omdat je collega halfbezopen op school komt (Vianen 1971: 78). - 2. (zn.),
spoedgeval. O, wat heb ik een dorst. Humphrey, haal een bier* voor me. Dit is een cito! - Etym.:
Latijn, met bet. 1. In AN c. , cc. en s. veroud.; alleen nog gebr. in de medische sfeer (bijv.
‘citorecept’). - Zie ook: snelsnel*.
(dons1989)
citroen’neger (de, -s), (scheldwoord voor) lichtgekleurde Creool*. - Etym.: Heeft vermoedelijk
betrekking op de gelige kleur. - Zie ook: mulat*.
(dons1989)
citroenvla, gekscherende naam voor sterke drank.
1835 (Friderici 50; “courage pap (citroenfla zoo als men het hier noemt)”). > /N’/bc/4/-.
(dons2013)
ci’trus (de, -), 1. naam voor alle soorten citrusplanten ( Citrus -soorten en vormen van deze,
Citrusfamilie*). Hij vergiste zich bij herhaling en werd telkens beetgenomen door een insekt in het
gras van de weg of van de citrusbloesems om zich heen. Waren het bloesems van de sinaasappel? De
grapefruites of de pompelmoes*? (Vianen 1972: 131). - 2. citrusvrucht. Commewijne was van
oudsher het distrikt* van de grote landbouw of plantagelandbouw, waarbij de verbouw van suiker,
koffie, cacao en citrus van betekenis was (Enc.Sur. 123). - 3. (i.h.b.:) gewone sinaasappelboom.
Doordat bij het ontbossen ten behoeve van de dorpsbouw [t.b.v. Indianen] geen bomen werden
gespaard en de binnen de dorpskern aangeplante boompjes (enkele exx. cocos-palm, gujave*,
kalebas*, citrus en kers*) overwegend nog klein zijn, ziet men, althans voorlopig - weinig van
houtige gewassen (J.H.A. Boerboom & B.S. in Celos rapp. 51 (4): 8; 1971). - 4. (i.h.b:) gewone
sinaasappel. Citrus meneer, een kwartje voor een hoopje* (marktkoopman). - Etym.: C. is de wet.
naam van het genus waartoe alle wilde en gekweekte citrus-soorten behoren. - Syn. van 1 en 3
citrusboom*. Opm.: In bet. 3 en 4 heeft het oranje* verdrongen.
(dons1989)
citrusboom (de, -bomen), 1. syn. van citrus* (1): z.a. Hier zijn er behalve bougainvilles, ook
sinaasappel- en andere citrusbomen geplant (Ferrier 1968: 27). - 2. syn. van citrus* (3): z.a. Etym.: Zie citrus*.
(dons1989)
Ci’trusfamilie (de), Wijnruitfamilie, een familie van tweezaadlobbige, houtige planten met
samengestelde bladeren, olieklieren in bast en bladeren; vrucht, indien een bes, zeer saprijk
( Rutaceae). - Etym.: Genoemd naar citrus* (1).
(dons1989)
cla’rifier (de, -s), (uitspr. E: kler’rifaier), (gebr.op suikeronderneming Mariënburg) decanteur, d.i. in
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een suikerfabriek de bezinkingsbak waarin zich uit het ruwsap* door bezinking het vuilsap* van het
dunsap scheidt. - Etym.: E.
(dons1989)
Cla’vijafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Theophrastaceae ). - Etym.: Genoemd naar wet. Clavija
lancifolia .
(dons1989)
clear, met betrekking tot een stuk vlees of spek (zie mess * ) ‘als op maat gesneden, zoals ingevoerd
in een vat’. < Engels.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 42). 1871 (De Surinaamsche Courant 129, shear clear ). >
/E/bc/4/-.
(dons2013)
clo’set (de, -s), (uitspr. E: klos’set), WC. Wanneer ik groot wordt en als ik werk, dan bouw ik geen
huis met gaatjes, maar een huis met moderne Bruynzeel-planken en closet en douche erin (Doelwijt
1971: 8). - Etym.: In AN is de E uitspr. veroud.; men zegt nu closet’. - Samenst. ook: closetzitting
(winkelierstaal; men zegt: bril), closetdeksel e.d.
(dons1989)
clo’setborstel (de, -s), (uitspr. klos’set-), (ook:) vuurbloem, een sierplant uit Afrika ( Haemantus
multiflorus , Jozefstaffamilie*). - Etym.: Er is gelijkenis tussen de bloeiwijze en een lett. closetborstel.
(dons1989)
club’sandwich (de, -es), (uitspr. E: klup’sentwitsj), sandwich van drie sneetjes brood waartussen
twee lagen van verschillend beleg. Drie sneetjes op elkaar, de laagjes verschillend gevuld, hebben de
naam ‘clubsandwiches’ gekregen (S&S 36). - Etym.: E (club sandwich).
(dons1989)
clutch (de, -en), (uitspr. E: klutsj, of kluts), 1. koppeling van een auto of ander motorvoertuig,
debrayage. - 2. koppelingspedaal van auto enz. - 3. (niet alg.) versnellingshandle. - Etym.: E, bet. 1.
- Syn. van 3: gear*. Samenst. van 1: clutchplaat .
(dons1989)
clutchen (clutchte, heeft geclutcht), (uitspr. klutsjen of klutsen), ontkoppelen van de motor bij een
auto of ander motorvoertuig, debrayeren. Bij die truck* moet je dubbel clutchen. - Etym.: Van E
clutch (zie clutch*). E to clutch = vastpakken, grijpen, dus het tegengestelde van ‘ontkoppelen’.
(dons1989)
Co’cafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Erythroxylaceae ). - Etym.: Genoemd naar AN coca
( Erythroxylon coca ), een uit Peru afkomstige struik die de stof ‘coca’ voortbrengt.
(dons1989)
Cochlosper’mumfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Cochlospermaceae). - Etym.: Genoemd naar
wet. Cochlospermum orinocense.
(dons1989)
co’cos-: zie kokos-*.
(dons1989)
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Coesewij’ne-formatie (de), geologische naam voor de gezamenlijke Pliocene sedimenten die aan de
dag treden in de savannegordel*. Zie Enc.Sur. 220. - Etym.: Genoemd naar het riviertje de
Coesewijne, dat door deze formatie stroomt. - Opm.: Oude naam Zanderij-formatie*.
(dons1989)
Coeswij’ne-type (het), type van savannen*, voornamelijk met het karakter van boomgaardsavanne*,
op gekleurde (lemige) zandgronden van de Coesewijne-formatie*. Zie Teunissen 1980: 7. - Etym.:
Genoemd naar de Coesewijnesavanne aan het riviertje de Coesewijne. - Zie ook: savannetype*.
(dons1989)
cognac’ (de), (uitspr. konjak’), brandewijn uit suikerriet. - Syn. agoe-ede*.
(dons1989)
coil (de, -s), bobine (onderdeel van een automotor). - Etym.: E.
(dons1989)
cokes (de), (uitspr. kooks), Cola cola, ‘coke’. Geef me drie bier en een cokes. - Syn. cola*. Zie ook:
pepsi*.
(dons1989)
co’la, 1. (de), Coca cola. - 2. (de, -’s), flesje of glas Coca cola. Geef me een cola. - Ik heb geen cola,
wel Spur Cola (mond.); het is een vb. van zowel bet. 1 als 2. - Etym.: Andere merken cola worden
nooit kortweg ‘cola’ genoemd. - Zie ook: pepsi*.
(dons1989)
co’lachampagne (de), (uitspr. ko’lasjampanje), essence met de smaak van cola, cola-essence. Opm.: Het is een onderdeel van sommige uitvoeringen van zeven* geesten.
(dons1989)
Cole’ra: zie Kolera*.
(dons1989)
col’gate (de), (uitspr. gol’ geet), tandpasta. Soms stinkt hun mond. Colgate is dus onbekend (Dobru
1968b: 41). - Etym.: Genoemd naar het merk Colgate.
(dons1989)
colle’ge (het, -s), (uitspr. kollee’zje), (verouderend) 1. sociëteit. Zie Enc.NWI 210. - 2. speelhuis. In
de Weidestraat was het college van Proeve. Daar kon je dobbelen* (mond.). - Etym.: (1) AN veroud.
In Sur. misschien ook in verband te brengen met het feit, dat er een sociëteit gesticht was in het
gebouw waarin vroeger het ‘College van Kleine Zaken’ (een rechtbank) gevestigd was (Enc.NWI 210).
S kolési = 1 en 2.
(dons1989)
commanderen, een slaaf (of slaven) of burgers vorderen voor overheidsdienst, zowel burgerlijke als
militaire.
< Europees-Nederlands commanderen , betekent onder meer ‘oproepen’ in het algemeen. Vergelijk
Engels to command.
1693 (Reeps 19). - 1769 (De Beet 1984:88).
Zie ook: boschcommando* . > /N’/bs/1-2/-.
(dons2013)
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comman’do-olie: zie zeven* geesten.
(dons1989)
commandogeweer, vermoedelijk geweer als in gebruik bij een boschcommando* .
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 5). > /N’-N/o/4/-.
(dons2013)
comman’doneger (de, -s), (hist.) slaaf die door zijn eigenaar verplicht aan de koloniale overheid
werd uitgeleend voor tijdelijke militaire dienst. Laatstelijk declareere ook, dat seeker veel doode en
geblesseerde der vijanden in mijne handen soude gevallen zijn, soo mij de Commando negers niet
hadde verdaten, en na dat allen het goed en provisie weggegooit de vlugt genoomen hadden ()
(rapport 1771, oudste vindpl.; zie De Beet 90). - Etym.: Zie neger* (3). De c. moest op commando
geleverd worden, moest ‘opgecommandeerd’ kunnen worden en vormde met lotgenoten een
legereenheid die ‘commando’ genoemd werd. In het ‘Regeerings Reglement’ van 1815, art. 41 (zie
Enc.Sur. 354) en later elders wel met een k. - Syn. commandoslaaf*.
(dons1989)
commandoneger, neger * door zijn eigenaar verplicht aan de koloniale overheid uitgeleend voor
tijdelijke militaire of burgerdienst.
Zie commanderen * , zie boschcommando* .
1757 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:37). - 1802 (Blom 97).
Opmerking: Er is aan deze praktijk uiterlijk in 1863, met de emancipatie* , een eind gekomen.
Zie ook: commandoslaaf* . > /N’-Am/bs/2-3/-.
(dons2013)
comman’doslaaf (de, -slaven), (hist.) syn. van commandoneger*: z.a. De Militairen Stand, hoe men
een beursje maakt op het werk der Kommando slaven () (Lammens 1817, 1982: 173; oudste vindpl.).
- Etym.: Zie het oudere syn. commandoneger*. Alleen aangetroffen met een k. , als in het cit.
(dons1989)
commandoslaaf, als commandoneger* .
1781 (Schiltkamp & De Smidt 1036). 1817 (Lammens 1982:173). > /N’-N/bs/2-3/-.
(dons2013)
commissariaat’ (het, -aten), ( i.h.b.:) gebouw waarin het bestuurlijke apparaat van een district* (1)
gevestigd is. Hij moest niet vergeten om op weg naar de stad* op het commissariaat een
familieboekje* aan te vragen, want in de stad zou hij niet aan werk worden geholpen zonder dat
boekje (Dobru 1980: 62). - Etym.: Het is kort voor districts-* of stadscommissariaat*.
(dons1989)
communica’tie (de, -s), weg langs rivier of kreek*, plantages* (A.1-3) verbindende. Hij hield drie
prachtige luxe-paarden op na; voor den dienst had de onderneming eigen paarden. De
communicatie langs de plantages was uitstekend en leende zich goed voor rijtoertjes (Bartelink 26).
- Etym.: Het woord betekent ‘verbinding’. Misschien is het van oorspr. de afk. van communicatiepad
(zie Van Schaick 1866: 113, 135) en communicatieweg (zie Bartelink 29).
(dons1989)
communicatie, kort voor communicatiepad* of communicatieweg * (zie aldaar).
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< Engels communication, betekent onder meer verbindingsweg.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 35). 1855-1863 (Bartelink 1916:26). → (in de betekenis van
landweg in het algemeen). > /E/r/4-6/-.
(dons2013)
communicatiepad, pad langs rivier of kreek * , plantages * verbindend.
1777 (Schiltkamp & De Smidt 915). 1866 (Van Schaick 112). > /E-N/r/3-4/-.
(dons2013)
communicatieweg, als voorgaande, misschien iets beter begaanbaar.
1855-1863 (Bartelink 1916:29). 1884 (Elout van Soeterwoude 31). > /E-N/r/4-5/-.
(dons2013)
compagnement’ (het), (uitspr. kompanjement’), bij muziek de begeleiding van een solist. - Etym.:
Vgl. AN (van F) accompagnement = id.
(dons1989)
compagne’ren (compagneerde, heeft gecompagneerd), (uitspr. kompanjee’ren), bij muziek een solist
begeleiden. - Etym.: Vgl. AN accompagneren (van F accompagner) = id.
(dons1989)
compassieman: zie kompasiman*.
(dons1989)
compel’olie: zie zeven* geesten.
(dons1989)
concentratiegebied (het, -en), gebied dat van de overheid bijzondere aandacht krijgt in het kader
van het ‘Programma voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname’ van 1975 t.b.v. de
periode 1976-1986. Een concentratiegebied kan diverse woongebieden en wooncentra omvatten
(Enc.Sur. 125).
(dons1989)
concordan’tiebeginsel (het), (veroud.) het streven naar overeenstemming tussen de wetgeving in
Suriname en die in Nederland. Ook in de Staatsregeling (1955) komt het concordantiebeginsel voor
(art. 89). In de grondwet van de Republiek Suriname is er van dit beginsel uiteraard geen sprake
meer () (Enc.Sur. 125). - Etym.: Concordantie betekent ‘overeenstemming’.
(dons1989)
concordantiebeginsel, in het bijzonder het streven naar overeenstemming van de wetten in
Suriname met die in Nederland.
1865-1975 (Encyclopedie van Suriname 125). > /N-N/bs/4-6/-.
(dons2013)
concubaan’ (de, -banen), mannelijke partner in concubinaat. Ze woonde samen met een even mooie
en jonge en lieve nicht, wier concubaan voor Bruynzeel in het bos werkt (Dobru 1968b: 43). - Etym.:
Het kan een typisch SN mannelijke vorm zijn van ‘concubine’, welk woord in Suriname niet (meer?)
voorkomt. Echter: F ‘concubin’; Middelengels ‘concubine’ = minnaar (Onions), dat in Guyana en op
Jamaica nog in gebr. is voor zowel mannelijke als vrouwelijke partner (C&L). In Nederland is recent
via de juridische sfeer ‘concubijn’ ge(her)introduceerd; zie bijv. A.M. van der Wiel in Folia Civitatis 28
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(11): 12 (1974) en Johanna Fortuin in NRC 20-9-1975. Dit woord betekende vroeger in AN hetzelfde
als ‘concubine’ nu (WNT 1916). - Zie ook: man*.
(dons1989)
conden’ser, conden’sor (de, -s), condensator in een automotor e.d. Suroto repareert deze maand
goedkoper VW. Sparkplugs*, breaker* points en condensor vernieuwen () (DWT 3-3-1981, in adv.).
(dons1989)
conducteur’ (de, -s), (hist.) blanke aanvoerder van een detachement van het Korps Vrijnegers*. Op
den 23 April ontving men de aangename tyding, dat een gedeelte van ’t Vry Corps, onder geleide
van den Conducteur A. VIN SAC, de Bosch Negers* by de Barabacoeba hadden aangetroffen, en elf
stuks gevangen gekreegen (Brouwn 1796; 1984: 51). - Etym.: In AN is c. lang de naam geweest voor
allerlei opzichters, i.h.b. in het leger. In hedendaags AN ambtenaar met diverse taken in trein, tram
en bus. - Opm.: Er waren opper- en onderconducteurs.
(dons1989)
confec’tie (de), (ook:) door een kleermaker in voorraad gemaakte kleding. Confectie en maatkleding
(opschrift op de gevel van vele kleermakerijen). - Etym.: In AN is deze bet. veroud.; de bet. is nu:
‘fabrieksmatig en in massa vervaardigde kleding’; soms ook met de notie van ‘goedkoop’.
(dons1989)
connari, coanali, als konamie * (zie aldaar).
< Arowaks konali (Ostendorf 1962:212).
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 18).
Opmerking: Hartsinck (1770:79) geeft voor Suriname, Westelijk Guyana of beide coanalie-boom. >
/Ar/wp/1-3/W./.
(dons2013)
contac’ten (contactte, heeft gecontact), contact maken met, zich in verbinding stellen met. Voor hij
zijn vrienden bij justitie en anderen ging kontakten, om zich alvast in te dekken tegen polisie,
gooide hij weer oog op dat papier... (Cairo 1980c: 435). - Etym.: Ook in Ned. wel gebr., maar niet
alg. Am. to contact = id.
(dons1989)
contest’ (de, -en), wedstrijd waarbij de winnaar of winnares aangewezen wordt door een jury.
Promotors zijn thans bezig een organisatie voor te bereiden, om te komen tot een algemeen
landelijk contest voor zangvogels (Hangalampoe 1 (1): 14; 1973). - Etym.: E c. = wedstrijd i.h.a.
(dons1989)
corantijn’schaap (het, -schapen), (hist.) eertijds schaap van een ras met bruinachtige wol, gefokt in
Nickerie. Zie Teenstra 1835 I: 122. - Etym.: Het district Nickerie ligt langs de rivier de Corantijn.
(dons1989)
corantijnschaap, zeker schapenras met bruinachtige wol.
Eertijds, voor 1835, gefokt in het district Nickerie, dat door de Corantijn begrensd wordt.
1831 (Teenstra 1835, 1:122). > /N-N/d/4/-.
(dons2013)
Cor’dia zn., wetenschappelijke naam voor de groep (het genus) van planten waartoe alle soorten
tafelboom* behoren. Cordiastraat (in Paramaribo).
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(dons1989)
Cordon (de, het), eigennaam van een kordon van militaire posten, vanaf de post Gelderland aan de
Surinamerivier tot aan de post Uitkijk aan de kust; beschermde het plantagegebied tegen invallen van
boschnegers* ; in gebruik van 1778 tot in de eerste helft van de 19e eeuw; nog vermeld uit 1834
(Teenstra 1842:4).
Opmerking: De officiële naam was “Linie of Kordon van Defensie”. > /N’/o/3-4/-.
(dons2013)
Cordon’pad (het), resten van een pad, dat eertijds (vanaf 1778) een groot aantal militaire posten
verbond, die als een kordon van de post Gelderland aan de Surinamerivier totaan de post Uitkijk aan
de kust het plantagegebied beschermden tegen invallen van Bosnegers* (1). Zie Enc.Sur. 129. Etym.: De officiële naam van het kordon was ‘Linie of Kordon van Defensie’.
(dons1989)
Cordonpad, het pad dat, als onderdeel van het (inmiddels verdwenen) Cordon * , de militaire posten
verbindt; heden zijn nog vage resten in de wildernis herkenbaar (zie de Encyclopedie van Suriname
129). > /N’-N/o/3-6/-.
(dons2013)
cor’duroy, 1. (zn.; de), ribfluweel, manchester. - 2. (bn.), van ribfluweel, van manchester. Marco
heeft corduroy broeken, T-shirts en nog veel meer (A&P 1980b, in adv.). - Etym.: E.
(dons1989)
corjaal’, corjaar’: zie korjaal*.
(dons1989)
Coroniaan’ (de, -nianen), iemand uit het district* (1) Coronie.
(dons1989)
Coroniaans’ bn., eigen aan, behorende bij het district* (1) Coronie.
(dons1989)
coronil’la (de, -’s), windende sierplant met pluimen van witte bloemen, afkomstig uit Z.O.-Azië
( Porana paniculata, Dagoeblatfamilie*). Zie Ost. 153. - Etym.: C. is de wet. naam van een genus
behorende tot de Bonenfamilie*.
(dons1989)
Coropi’na-formatie (de), geologische naam voor de gezamenlijke Pleistocene sedimenten die aan de
dag treden in de oude kustvlakte*. Zie Enc.Sur. 220. - Etym.: Genoemd naar de Coropina, een kreek*
(beek) in dit gebied.
(dons1989)
cotie. Hoewel Reeps (1693:21) deze naam voor de agoeti of goudhaas ( Dasyprocta leporina )
vermeldt voor Suriname, lijkt het zeer waarschijnlijk dat hij deze meebracht uit Brazilië of Oostelijk
Guyana. Alle vroege vermeldingen voor Suriname geven Surinaams-Nederlands konijn* .
(dons2013)
coui (-s), calabas* (I, 3) als nap.
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Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1770 (Hartsinck 54).
Zie ook: kalebasschaal * . > /Am/sc/2/-.
(dons2013)
coupé: zie Frans* coupé.
(dons1989)
cou’per (de, -s) (uitspr. koe’per), (sedert 1980) deelnemer aan een coup, een staatsgreep. Zie WS 21
-5-1983. Allereerst stuurden wij de Hollandse De Koning naar de pomp, daarna vormden wij één
front tegen de rechtse tegencoupers die vanuit Nederland opereerden () (Konkroedosoe 4-3-1981).
- Syn. coupist*.
(dons1989)
coupeu’se (de, -s), (uitspr. F: koepeu’ze), gediplomeerde naaister. - Etym.: AN c. (van F) = naaister
i.h.a. - Zie ook: modist(e)*.
(dons1989)
coupist’ (de, -nen), (uitspr. koepist’), (sedert 1980) syn. van couper*: z.a.
(dons1989)
court (het, -s), (uitspr. koert), (als AN) afdeling van de ‘Foresters’ (de ‘Ancient Order of Foresters’,
A.O.F.). Court Stad Paramaribo, het eerste court in Suriname voor mannen en vrouwen, bestond
dezer dagen vijftig jaar (WS 1982). - Opm.: Opgenomen wegens de uitspr., die afwijkt van die in E en
AN. Als gevolg van de grote verbreiding van de ‘Foresters’ in Suriname, komt het woord c. daar veel
vaker voor dan in Ned.
(dons1989)
court, coert (de), 1. naam voor enige rechts- en bestuurscolleges, later hof genoemd; 2. kort voor
courtdag * (zie aldaar).
< Engels court .
1: 1669 (Schiltkamp & De Smidt 48). - 1736 (Schiltkamp & De Smidt 425). > /E/bs/1-2/-.
2: 1685 (Schiltkamp & De Smidt 156). 1695 (Schiltkamp & De Smidt 205). > /E/bs/1/-.
(dons2013)
courtdag, zittingsdag van een court * (1).
1669, 1670 (Schiltkamp & De Smidt 48, 58). > /E-N/bs/1/-.
(dons2013)
courtweek, week waarin een courtdag * valt.
1701 (Schiltkamp & De Smidt 239). > /E-N/bs/1/-.
(dons2013)
co’ver: first day cover (de, -s), (uitspr. E: furst dee kuv’ver), eerstedagenveloppe. Gisterenochtend
heeft President drs. H. Chin A Sen als eerste de first day covers van de Stichting Surinaamse
Paasweldadigheidszegels* bij het hoofdkantoor van de Posterijen gekocht en uitgereikt aan de
pupillen van 5 kindertehuizen (DWT 9-4-1981). - Etym.: E (first = eerste; day = dag; cover =
enveloppe). Ook in Ned. voorkomend, maar niet alg.
(dons1989)
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crab’boom: zie krapboom*.
(dons1989)
crab’wood (lidw.?, mv.?), (uitspr. E: krep’woet), (gebr. in Nickerie) syn. van krapa* (1 en 2): z.a.
Krapa. In Nickerie draagt deze houtsoort de naam crabwood (Muntslag 139). - Etym.: ‘Crab’ lijkt
afgeleid van een Indiaans woord ‘karaba’ of ‘karapa’ of van krapa* (z.a.). - Syn. ook van 1
krapboom*, van 2 kraphout*, (Surinaamse) mahonie*.
(dons1989)
cra’cker (de, -s), (uitspr. E: krek’ker), naam voor enige vlindersoorten met blauwe vleugels waarop
een gele vlek ( Hamadryas-soorten ). Hamadrys-soorten () zijn merkwaardig door hun gedrag. Ze
zitten op boomstammen met wijd geopende vleugels. Bij het opvliegen maken ze een knetterend
geluid, wat ze de naam ‘crackers’ heeft bezorgd (Enc.Sur. 645). - Etym.: E, lett. ‘kraker’ (zie het cit.).
(dons1989)
cramel’: zie caramel*.
(dons1989)
Craniola’riafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Martyniaceae). - Etym.: Genoemd naar wet.
Craniolaria annua .
(dons1989)
crap: zie krapa*.
(dons1989)
cream’sickle (de, -s), (uitspr. kriem’sikkel), lolly van wit ijs zonder bijzondere smaak. - Etym.:
Vermoedelijk gevormd naar analogie van popsickle*: z.a. ‘Cream’ (E, = room) slaat hier meer op de
kleur dan op de samenstelling. - Zie ook: fudgesickle*, nutsickle*, switi*.
(dons1989)
creo’len-, (veroud.) voorvoegsel om inheemse geboortigheid aan te duiden. Bijv. creolenneger*,
creolenpaard , creolenvee enz. - Etym.: In oudere lit. creole als bn. met dezelfde functie: Creole
negers (Hartsinck 1770: 658). Vgl. ook E creole, S krioro = id. De afleiding van creolenmama* is
echter anders: z.a. - Zie ook: Creool*, Creoolse*.
(dons1989)
creole, crioole, ingeboren, bijvoeglijk naamwoord bij creool* (1, 2, 3 en 4).
Aangetroffen bij: neger * (1688-1784), slaaf (1740), zuster (1742), keen * (1761), meid* (1771), dorp
(1784), smoel (1785), negerin* (1788), kindertjes (1793), os (1871), paard (1917). Zie echter ook
creole-riet * . > /Am/r/1-5/-.
(dons2013)
creolenhuis, crèche voor slavenkinderen ( creolen* , 2) op een plantage * .
1860-62 (Voorduin in Kolfin 1999:10). 1862 (Oostindie 1989:150). > /Am-N/sc/4/-.
(dons2013)
crioole keen, als creole-riet * .
Zie keen * .
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1761 (Inventaris Archief Raad van Politie 805). > /X-E/cp/2/-.
(dons2013)
creo’lenmama (de, -’s), (hist.) oude plantageslavin die slavenkinderen overdag, als de moeders aan
het werk waren, verzorgde. De een verdrong den ander, tot dat eindelijk Missie* Bébé zich liet
gelden en de kleine kreolen* onder toezicht der kreolen-mama het woonhuis verlieten en naar
hunne woningen vertrokken (Van Schaick 1866: 130). - Etym.: Zie Creool* (2). Merkwaardig is dat
Teenstra (1835 I: 191; II: 185) schrijft Creole mama, Kreole mama; hij doet dat vermoedelijk naar
analogie van Creole neger e.d. Oudste vindpl. Blom 1786. Zie ook creolen-*. - Syn. krioromama*.
Zie ook: nene*.
(dons1989)
creolenmama, oude plantageslavin als oppas en verzorgster van slavenkinderen ( creolen* , 2) van
overdag werkende moeders. Zie ook onder creole * .
1786 (Blom 374). - 1866 (Van Schaick 130).
Zie ook: nene* . > /Am-N’/pp/3-4/-.
(dons2013)
creolenmoeder, als creolenmama * .
1768 (Oostindie 1989:109). - 1862 (Lamur 1983:63). > /Am-N’/pp/2-4/-.
(dons2013)
creo’lenneger (de, -s), (hist.) in Suriname geboren negerslaaf. De Negers*, die hier geboren worden,
(de kreolen-Negers), zijn, over het algemeen, minder sterk, minder zwart van kleur; velen hebben,
door uitzetting der beenderen van den voet, eenen slechten gang (Kuhn 1828: 4; oudste vindpl.). Etym.: Zie creolen-*, zie neger* (3). In het bijzonder gebr. ter onderscheiding van zoutwaterneger*.
(dons1989)
kreolen-neger, als creole neger * .
1760 (Dragtenstein 206). - 1839-51 (Van der Aa 1993:29). > /Am-Am/r/2-4/-.
(dons2013)
creo’leriet (het), naloper(s) van suikerriet, d.i. opslag die zich niet goed ontwikkelt doordat reeds
aanwezige planten dat belemmeren. () het later opkomende riet* moet stikken en kan als nalooper
(hier creole-riet genoemd, eene waterachtige en bladrijke plant zonder stok) geen’ genoegzamen
groei bekomen, welke tweerijpigheid zeer nadelig is (Teenstra 1835 I: 210; enige vindpl.). - Zie ook:
riet*.
(dons1989)
creole-riet, 1. naloper(s) van suikerriet, dat is opslag die zich niet goed ontwikkelt doordat al
aanwezig riet * dat belemmert.
Herkomst van creole is hier niet duidelijk.
1835 (Teenstra 1:210).
Zie ook: crioole keen * .
Opmerking: Bij Oostindie (1989:31) blijkt dat creole met betrekking tot suikerriet ook betekend kan
hebben ‘van eigen bodem’, dit ter onderscheiding van (een) later geïmporteerd(e) ras(sen). > /XN/cp/4/-.
(dons2013)
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creolise’ren (creoliseerde, heeft gecreoliseerd), iets/iemand zo veranderen dat het/deze Creools*
wordt, een Creools karakter geven. Het is het beste dat deze mensen [Bosnegers*] zo snel mogelijk
gecreoliseerd worden (mond.).- Etym.: In AN alleen als taalkundige term.
(dons1989)
creool, criool (-en), 1. ingeboren neger (en dan ter onderscheiding van zoutwaterneger* ) of
persoon van gemengd zwart en blank ras, hetzij slaaf, hetzij vrije; 2. in het bijzonder jonge kinderen
van slaven als 1; 3. ingeboren boschcreool * ; 4. (ook attributief) ingeboren landbouwhuisdier en het
vlees daarvan.
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1: 1704 (Inventaris Archief Sociëteit van Suriname 2205, fol. 137; crioolen , meervoud). - 1863 (de
emancipatie* ). →.
Opmerking: Na de emancipatie* vrije persoon als boven.
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:434).
Zie ook: criools* . > /Am/r/1-6/W./.
2: 1742 (Beeldsnijder 1994:150). - 1855 (Focke 88). > /Am/r/2-4/-.
3: 1770 (Hartsinck 756). 1775 (De Beet 1984:196).
Opmerking: De vrouwelijke vorm is criolin (1776; Beet 1984:207). > /Am/r/2/-.
4. 1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:310, criool met betrekking tot een paard). 1871 (De
Surinaamsche Courant nr. 65, creool rund- en varkensvlees).
Zie ook: creole(n) * . > /Am/r/2-4/-.
- : blanke creool, persoon van gemengd ras, minstens 15/16e blanke, overigens neger.
1835 (Teenstra 2:152).
Zie ook: testies* .
N-Am/r/4/-.
(dons2013)
I. Creool’, Kreool’ (de, Creolen, Kreolen), 1. (veroud.) in Suriname geboren neger of persoon van
gemengd blank en zwart ras, hetzij slaaf hetzij vrije. Nog hebben wy tot Slaaven, die in onze
Volksplantingen uit Slaaven gebooren worden, Creoolen genaamd, die men voor de beste en
trouwste Lyfeigenen houdt; men noemtze Creoolen om hen te onderscheiden van de Zoutwater*
Negers, welke naam men toeëigent aan alle Slaaven die van Africa ingevoerd worden (Hartsinck
1770: 899). Sommige [Bosnegers*] die men Creoolen noemt, zyn () de deugdzaamste; welke in het
Bosch gebooren en nooit Blanken gezien hadden (Hartsinck 1770: 756). - 2. (hist., i.h.b.:) kind van
negerslaven. () de negerkinderen, die men gewoonlijk Kreolen noemt, worden onder het bestuur van
een oude negerin, de Kreolenmama*, vertoont, wenschen den Directeur* goede morgen () (Lammens
1822; 1982: 174). - 3. persoon behorende tot de groep die uit rassenmenging van blanken en
negers is voortgekomen. Een man van middelbare leeftijd, een stevige donkerkleurige Creool, stapte
uit () (Waller 7). Als kleine jongen voelde je je beledigd als je werd aangeduid als de zwarte jongen.
Je was niet zwart, je was bruin. Je was kleurling, Kreool, geen Neger* (Dobru 1969: 49). - 4. neger. 5. persoon van gemengd ras met tenminste het neger- en een niet-blank element en deel
uitmakende van de groep der Creolen in de zin van bet. 3 of 4. - Etym.: In oude lit. in bet. 1 (i.h.b.
in vrijheid in het bos geboren Bosneger*) ook geschreven als Criool , voor de vrouw Criolin (bijv.
1776; zie De Beet 207). Onions schetst de volgende ontwikkeling: Sp. criar = kweken, hiervan zn.
criado, verkleinwoord criadillo, afkorting criollo; F créole; E creole, ook als bn., vanaf 1604; bet.
aanvankelijk in West-lndië en andere delen van Amerika: ter plaatse geboren blanke of neger, later
voornamelijk blanke. De laatstgenoemde verschuiving heeft ook in Suriname plaats gehad; vgl. de
cit. onder bet. 1 met Van Schaick (1866: 195), die een in Suriname geboren blank meisje een
‘kreoole’ noemt. Daarna kreeg het woord echter in Sur. bet. 3 (zie WNT, zie Van Dale) en, in het
verlengde daarvan, ook bet. 5. De uitbr. tot bet. 4 maakt enerzijds deel uit van de uitbr. tot bet. 5,
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is anderzijds echter het gevolg van het streven het als geringschattend gevoelde (en ook vaak
bedoelde) neger* te vermijden. De opkomst van boslandcreool* voor Bosneger* moet ook in dit
verband gezien worden. Echter, de toepassing blijft beperkt tot de Creolen van Suriname en het
nabije buitenland. Negers en negroide gemengdbloedigen van verder weg noemt men ‘negers’, zoals
ook Nederlanders dergelijke gemengdbloedigen uit de U.S.A. ‘negers’ noemen. ‘Creole’ in het E van
Guyana en S krioro betekenen beide geheel hetzelfde als SN Creool thans. - Syn. van 3 en 4
blakaman*. Samenst. van 1 ook: bos-creool*; van 3 ook: districtscreool*, stadscreool *. Zie ook:
neger*; karboeger*, kasties *, mesties*, poesties*, sambo*; dogla*.
(dons1989)
II. creool’ (de, creolen), creool’tje (het, -s), (verouderend) gemengd sap van sinaasappel en
lemmetje*. - Etym.: Heeft het betrekking op de menging?
— : blanke Creool (de), (veroud.) persoon van gemengd ras, voor minstens 15/16 blanke en
overigens neger, () het kind van eenen blanken vader bij eene Mulattin verwekt heet Mistiche; Blank
en Mistiche geeft Kastiche, Blank en Kastich Poestische kinderen, en de kinderen van Poestischen bij
Blanken verwekt worden Blanke Kreolen genoemd (Teenstra 1835 II: 152; enige vindpl.). - Etym.: Zie
de omschrijving, zie Creool*. - Syn. testies*. Zie ook: mesties*, kasties*, poesties*; karboeger*,
sambo*; dogla*.
(dons1989)
Creools, Kreools’, 1. (zn.; het), (weinig gebr.) moedertaal van vele Creolen* (3) en de meest
gesproken omgangstaal tusssen Surinamers met verschillende moedertalen. Zie Schoffelmeer 7. - 2.
(bn., bw.), eigen aan, behorende bij Creolen* (3). Vroeger waren het slechts de Mulattenmeisjes die
zich opmaakten, of de Kreoolse meisjes van rijke ouders (Dobru 1969: 50). - Etym.: Zie Creool*. (2)
Lijkt in de plaats gekomen te zijn van Creole: zie creolen-*. - Syn. van 1: Sranan* (Tongo),
Surinaams*, Takitaki*.
(dons1989)
criools, bijvoeglijk naamwoord bij criool* (1).
1733 (Oostindie 1989:188). > /Am/r/2/-.
(dons2013)
Creool’se, Kreool’se (de, -n), Creoolse* vrouw. Mijn grootmoeder dochter van een Joodse vader en
Afrikaanse moeder. Zij is lichtbruin. Bijna kroeshaar. Een Creoolse (Ferrier 1968: 18). - Zie ook bij
boscreool*.
(dons1989)
crepon’ (de), gebobbelde katoenen, soms linnen stof. - Etym.: F crépon = o.m. grof crèpe; F en AN
crèpe = o.m. gekroesd, niet glanzend linnen weefsel. - Syn. piqué*. Zie ook: pongé*.
(dons1989)
crimineel’, krimineel’ (de, -s), grote, platte, zwak puntig toelopende schop, bestemd om mee te
scheppen (niet te graven), zandschep. Hij liep naar zijn gereedschap toe, pakte een krimineel en stak
het in de grond. - Ik ga een bed maken voor pinda, legde hij uit (B. Ooft 1969: 73). - Etym.: In
oudere lit. (zie Schoonhoven 162): criminel ; dit ook in het E van Guyana. S krim’neri. - Zie ook:
delfschop*.
(dons1989)
criol’lo (de, -’s), (hist.) rund behorende tot een bepaald ras (Criollo) dat afstamt van dieren die
vanuit Spanje in Latijns-Amerika zijn ingevoerd. De criollo zoals die in Suriname voorkwam, was een
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klein dier, niet veel zwaarder dan 250 kg, roodachtig tot geel van kleur, kleine oren, geen sterk
ontwikkelde bult en kossum, en in het bezit van middelgrote horens (Enc.Sur. 624). - Opm.: Het ras
is verdwenen door kruising met andere runderen.
(dons1989)
Criool’: zie Creool* (1).
(dons1989)
croo’ked bn., (uitspr. kroe’ket), corrupt; louche (in zaken). Die oude* politiek was crooked (mond.).
Hoe hij het klaarspeelde om bepaalde relaties te onderhouden, zoals die met de dokter bij wie hij
nog zojuist was geweest, was Martin allesbehalve duidelijk. () Tony was toch niet bezig crooked te
worden? Een scharrelaar? (Vianen 1979a: 156).- Etym.: E c. = oneerlijk. Vgl. S kroektoe = o.m.
verkeerd. De schrijfwijze kroeket is denkbaar; zie ook kroeketeren*.
(dons1989)
cru’sher (de, -s), (uitspr. E: krus’sjer), (i.h.b.:) stampmolen of ertsbreker (in Suriname voor bauxiet).
Door middel van 15 stuks 900 lbs wegende zware mangaanstalen hamers die slingerend om een
rotor en as de grote brokken erts uit de mijn vergruizen levert de ‘crusher’ aan de fabriek
verwerkbaar bauxiet waarin de stukken een maximale doorsnede van 6½ centimeter mogen hebben
(Bauxco Nieuws, aug. 1964: 14). - Etym.: E. - Opm.: Op suikerbedrijf Mariënburg noemt men de
breekmolen voor suikerriet ‘crusher’, overeenkomstig internationaal gebruik.
(dons1989)
Cul (de), (uitspr. kuul), gemeenzame aanduiding voor de Cultuurtuin*. Het stadionbezoek in
Suriname is drastisch teruggelopen en verschillende pogingen om de mensen weer naar de ‘Cul’ te
krijgen zijn op niets uitgelopen (WS 27-10-1984); het stadion is gelegen naast de tuin.
(dons1989)
cultiva’tie (de, -s), (veroud.) 1. het gehele, met plantagegewassen beplante of daarvoor bestemde
gedeelte van een plantage* (A.1). De plantage* had twee veld- en een fabrieksopzichter. ‘t Was er
ook hard werken, daar de cultivatie juist uitgebreid werd. Zware parwabosschen* werden geveld,
nieuwe loos‑* en pontentrenzen* gegraven (Bartelink 21). - 2. aanplant, ook in samenst., bijv.: De
bananencultivatie op de plantage bezorgde iets minder werk, maar toch ook genoeg (Bartelink 29). Etym.: E cultivation = 2; in Guyana en op Jamaica bet. het ‘beplant stuk grond’ (C&L). Vgl. AN
cultiveren = o.m. bebouwen (land), laten groeien (gewas).
(dons1989)
cultivatie, met plantagegewassen beplante grond.
< Engels cultivation, in deze betekenis op Jamaica en in Guyana (Cassidy & Le Page 1980:136).
1788 -1867 (Oostindie 1989:83, 22). 1855-1863 (Bartelink 1916:21).
Opmerking: Bartelink (zie boven p. 29) vermeldt bananencultivatie . > /E/pt/3-4/-.
(dons2013)
Cultuur’tuin (de), proeftuin van het Landbouwproefstation, tevens dienende als park, te Paramaribo.
De soort die bijv. langs de Palmenlaan in de Cultuurtuin staat is vermoedelijk de echte koningspalm
() (Ost. 265). - Etym.: Ook AN voor ‘proeftuin met cultuurgewassen’ i.h.a., maar weinig gebr. Oudste
vindpl. 1898, toen de C. werd gesticht (zie Enc.Sur. 366). - Zie ook: Cul*.
(dons1989)
cup (de, -sen), weggooibekertje van karton of plastic. Toen nam Just me mee naar de keuken waar
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de bar was en ik kreeg een hele djogo* en een cup mee naar buiten (Dobru 1967: 27). Voor:
Feestartikelen, zoals cupsen, borden, lepels, vorken, servetten enz. (YP 1980, in adv.). - Etym.: Van E
paper* cup (ook SN) = kartonnen bekertje.
(dons1989)
Curaçaos: zie Curaçaose appel*.
— : Curaçaos dak: zie lessenaardak*.
— : zie Curaçaose maïs*, oranje*.
— : Curaçaos spel (het), soort knikkerspel. Zie Nekrui 10.
(dons1989)
curema, curima, naam van enige soorten harder (vissen; genus Mugil).
< Portugees curimã (J.L. Taylor 1970:195).
1693 (Reeps 21). 1796 (Stedman 322).
Opmerking: Het is niet zeker dat deze naam in Suriname werkelijk gebruikt is. Zie het commentaar
op de twee auteurs. Het voorkomen bij Herlein (1718:196) berust vermoedelijk op overname uit Keye
(1659, Brazilië).
Zie ook: prasie * , queereman* . > /Port./d/1, 3/B./.
(dons2013)
curen (gecuert), cureren, laten uitlekken (gezegd van suiker in een curpot* ).
< Engels to cure, onder meer ‘verduurzamen’; vergelijk het cureing-house op Engelse
suikerplantages (Ligon 1657;1673:56). Het is opmerkelijk, dat op de eerste en tweede vindplaats als
werkwoord cureren (Europees-Nederlands ‘zuiveren’) gebruikt wordt en als voltooid deelwoord
gecuert .
1669 (Schiltkamp & De Smidt 38). 1670 (Schiltkamp & De Smidt 63, 64). 1677 (Schiltkamp & De
Smidt 88).
Zie ook: laxeren* (1). > /E/pt/1/-.
(dons2013)
curpot (-ten), taps toelopend vat van hout of steen met een gat aan de onderkant voor het laten
uitlekken van suiker ter verkrijging van een suikerbrood.
Het woord is in Engelse bronnen niet gevonden, wel cureing en pot afzonderlijk, in boven bedoelde
samenhang (Ligon 1657;1673).
1669 (Schiltkamp & De Smidt 38).
Zie ook: warimbo * (2). > /E-E/pt/1/-.
(dons2013)
cur’ry (de), kerrie. - Etym.: E (van Tamil). Ook in BN. - Zie ook: massala*.
(dons1989)
cut’rite (de), (uitspr. E: kut’rait), een soort dik, vetvrij papier, gebruikt als verpakkingsmateriaal en
voor afdekking, vooral van levensmiddelen. Drie kippen, twee rollen cut-rite, twee pond zoutvlees*,
bier, allemaal om de nieuwe ijskast te vullen (Rahman 21). - Etym.: Genoemd naar het merk Cutrite.
(dons1989)
Cyril’lafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Cyrillaceae ). - Etym.: Genoemd naar wet. Cyrilla
racemiflora.
(dons1989)
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D.C. (de, -’s), (uitspr. deesee’), afkorting van districtscommissaris*: z.a. Zou u ons misschien kunnen
vertellen, bij wie we ons moeten aanmelden? vroeg Nohar. - Wie bent u? was het antwoord. - Wij zijn
de nieuwe onderwijzers, zei hij. - De D. C. is er niet. - Dat hebben we ook al gehoord, zei Nohar.
Maar misschien kunt u ons zeggen om hoe laat hij terug is, vervolgde hij op kalme toon (Vianen
1971 : 12).
(dons1989)
daalder: zekere munt; zie onder gulden * .
- : Spaanse daalder, naam voor een munt die zowel in het Nederlands van Europa als dat van
Suriname (ook) piaster genoemd werd.
1805 (Schiltkamp & De Smidt 1256). 1854 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 488). 1874
(ibid). > /N+N/bc/3-4/-(dons2013)
da’delijk bw., straks, over een tijdje (nooit: onmiddellijk). Ga je mee? - Nee, dadelijk. - Etym.: In AN
veroud. - Zie ook: straks*.
(dons1989)
da’delpalm, wilde dadelpalm (de, -en), palmpje met stekelige bladslippen, afkomstig uit Afrika, in
het kustgebied verwilderd ( Phoenix reclinata , Palmenfamilie*). Zie Stahel 1944: 211, Ost. 261. Etym.: Verwant aan AN d. = Phoenixdactylifera, van N.-Afrika en Z.W. Azië.
(dons1989)
dadelpalm: wilde dadelpalm, soort palm ( Phoenix reclinata ), ingevoerd, gekweekt en verwilderd.
< Europees-Nederlands dadelpalm, de gecultiveerde verwant ( Phoenix dactylifera). De kleine
vruchten van de Surinaams-Nederlandse wilde dadelpalm zijn eetbaar, maar verdienen de naam
‘dadel’ niet (Ostendorf 1962:261).
1771 (Nepveu 361). →. > /N+N’/cwp/2-6/-.
(dons2013)
dag: de dag eten: zie eten*.
(dons1989)
Dag der Vrij’heden (de), feestdag op 1 juli ter herdenking van de emancipatie* (2) op 1 juli 1863.
Keti-koti* (op z’n Surinaams*) of Dag der Vrijheden (sinds kort ook Dag van Nationale Eenheid) is
uitbundiger gevierd dan de twee voorgaande jaren (WS 10-7-1982). - Syn. ook Emancipatiedag*.
(dons1989)
Dag van de Republiek’ (de), feestdag op 25 november ter herdenking van de onafhankelijkheid op
25 november 1975. Zie Enc.Sur. 205. - Etym.: Toen Suriname uit het Koninkrijk trad, werd het een
republiek. - Syn. Brasadé*, Onafhankelijkheidsdag*.
(dons1989)
dag-van-Fe’lia (de), sierboom met grote pluimen van roze-paarse bloemen, uit tropisch Azië ( Melia
azedarach , Mahoniefamilie*). - Etym.: Syn. en vermoedelijk oorspr. vorm: tak-van-vele-jaren*. De S
naam lijkt hiervan afgeleid: takfanfélia. Het woord d.-v.-F. lijkt dan weer de volksetymologische
vernederlandsing van de S naam, waarbij de vervanging van de k door een g als een hypercorrectie
opgevat kan worden.
(dons1989)
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dag’naam (de, -namen), eigennaam van Bosneger* of Creool*, behorend bij de dag van de week op
welke deze geboren is. Dit past bij haar oude ‘dagnaam’, want Akoeba heten de op woensdag ()
geborenen, en ook Anansi is een woensdagkind, evenals zijn oudste zoon die dan ook als zijn vader
Kwakoe Anansi heet (L. Lichtveld in Helman 1977: 97). - Etym.: S dénen (dé = dag; nen = naam). In
het E van Ghana ‘day name’ (= id.), een Ghanaianisme (Sey 83). - Opm.: Er zijn in principe veertien
dagnamen, zeven voor mannen en zeven voor vrouwen, alle van Afr. oorsprong.
(dons1989)
da’goeblat (de), als bladgroente gegeten wild kruid met slappe stengels en lichtpaarse bloemen
( Ipomoea reptans , Dagoeblatfamilie*). Er is ook klaroeng* bij, geloof ik. Of bietawierie*. Het kan ook
dagoeblad zijn. Ik heb niet zo goed gekeken wat er allemaal in de etensdrager was (Vianen 1971:
202). - Etym.: S. - Zie ook: abia*.
(dons1989)
Da’goeblatfamilie (de), Windefamilie, een familie van tweezaadlobbige struiken en slingerende
kruiden met melksap en trechtervormige, grote bloemen ( Convolvulaceae ). - Etym.: Genoemd naar
dagoeblat*.
(dons1989)
da’goeboi (de, -s), tienponder, een zilverkleurige vis, verwant aan trapoen*, die in zout water leeft
( Elops saurus). Zie Enc.Sur. 142. - Etym.: S.
(dons1989)
dagoefisi, dagovis, twee soorten spilzalm (Grzimek 4:337), Acestrorhynchus falcatus en
Acestrorhynchus microlepis .
< Sranantongo dagoefisi (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917: 30). Sranantongo dagu
‘hond’; de tanden zijn kegelvormig en scherp, als van een hond.
1742 (Inventaris Archief Raad van Politie 795 fol. 159; daggo vis ). - 1835 (Teenstra 2:448). →
( dagoefisi). > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
da’goefowroe (de, -s), een grijze spotlijster ( Minus gilvus). In de kolonie staan Grijze
Savannezangers bekend als Dagoe-fowroe, d.w.z. Hondsvogels, of ook wel als Grafrust*, omdat men
ze dikwijls op begraafplaatsen ziet rondspringen (P&P 1910: 514). - Etym.: S. - Syn. ook spotvogel*.
(dons1989)
da’goerijst (de), gebroken rijst van slechte kwaliteit. - Etym.: S (dagoe = hond). Enige wilde grassen
( Ichnanthus- en Pharus -soorten) die op rijst lijken, heten in het S dagoe-alesi (alesi = rijst).
(dons1989)
da’kama, 1. (de, -’s), boom met bladeren waarvan de rand sterk naar achteren gekruld is, met
witachtige bloempjes in rechtopstaande pluimen van bruin behaarde aren ( Dimorphandra conjugata ,
Krerekrerefamilie*). Het strooisel van dakama verteert zeer slecht, zodat zich mettertijd een dikke
laag bosturf vormt, die in het hoge dakamabos* tot enige meters kan gaan (L&Mo 19). - 2. (de), hout
van deze boom. Dakama doet denken aan rode kabbes*, de nerf is echter wat minder grof en het
aantal stralen is groter dan bij de Andira*-soorten (L&Me 203). - Etym.: Ar. en S.
(dons1989)
da’kamabos (het, -sen), hoog savannebos* gekenmerkt door het overheersen van dakama*.
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Dakamabos, dat in zijn volle ontwikkeling een hoog, zeer zwaarstammig bos vormt, maar ook in veel
slechtere vormen, tot een laag struikgewas toe, kan voorkomen (L&Mo 19). – Zie ook: -bos*.
(dons1989)
dak’goothanger (de, -s), gootbeugel. Zie YP 1980: 82, in adv. - Syn. hanger*.
(dons1989)
dak’singel: zie singel*.
(dons1989)
daksingel, als singel * .
Ter onderscheiding van singels * die dienen voor buitenmuurbekleding van een huis, hoewel
laatstgenoemde toepassing voor de onderhavige periode niet vermeld is gevonden.
1828 (Kuhn 20). > /N-E/bc/4/-.
(dons2013)
dal (de), (uitspr. H: daal), uit India ingevoerde spliterwten afkomstig van aldaar gekweekte vorm van
wandoe* ( Cajanus cajan, Bonenfamilie*). De dal opzetten met zoveel water dat ze onder staan en
bijna gaar komen (S&S 81). - Etym.: H. In deze taal met meer uitgebr. bet.: ook andere pesi*soorten; ook (vooral) soep van dal of van deze andere soorten bereid. - Syn. gele pesi*, gele*
erwten. Opm.: Het produkt is ook in Ned., ook onder de naam dal, sedert kort bij een kleine
minderheid bekend.
(dons1989)
da’laskowtoe (de, -s), tipgever bij de politie. - Etym.: S: dala = Sf* 2,50; skowtoe = politieagent;
vroeger was het standaardbedrag dat men voor een tip ontving Sf 2,50. Soms afgekort tot da’la .
(dons1989)
da’le bn., bw., niet goed (vaag woord dat een scholier, 1981, gebruikt voor alles wat hem niet bevalt;
i.h.b.: niet vlot, stijf). Die jongen is dale . - Syn. nep*, bef*.
(dons1989)
dal’lisgras (het), weidegras afkomstig uit het Z van de USA ( Paspalum dilatatum, Grassenfamilie*).
Zie Ost. 234. - Etym.: In de USA heet het ‘Dallas grass’, vermoedelijk genoemd naar de stad Dallas in
Texas.
(dons1989)
dam (de, -men), 1. dijk, in het bijzonder van een plantage * .
Toentertijd lag een Europees-Nederlandse dam dwars over een water om dit te keren, te leiden of te
verdelen; een Europees-Nederlandse dijk lag langs een water of een nat gebied om aangrenzend
land tegen overstroming te beschermen, zelden met de betekenis als ‘dam’ (WNT 3, 2-3:2599,
betekenis 3). In het Middelnederlands werd dit onderscheid zo nog niet gemaakt (Verwijs & Verdam).
Vergelijk Engels dam, dat de betekenis heeft van zowel Europees-Nederlands dam als EuropeesNederlands dijk.
1740 (Anonymus 53). 1855-1863 (Bartelink 1916:22). →.
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1794, 5:4) en mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: achterdam * , dwarsdam* , voordam * en zijdam * ; polder * . > /N’?E?W?/pt/2-6/W./.
2. zie tap* , val* .
(dons2013)
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I. dam (de, -men), (ook:) 1. dijk, i.h.b. als begrenzing en bescherming van een (voormalige)
plantage* (A.1, 3). ’ t Was diep in den nacht. Nauwelijks echter was hij te bed of hij werd weer
geroepen: de dam was voor de vierde keer bezweken (Bartelink 70). - 2. stroomversnelling, waterval,
meestal complex van beide. Tegen drie uur komen we aan een machtigen dam, die in den regentijd*
buitengewoon lastig moet zijn; de legen boot wordt over de steile gladde rotsplaten* naar boven
getrokken, een werk dat de Boschnegers* als een soort amusement beschouwen (Stahel 1927: 55). Etym.: Vgl. S dan = 1 en 2; E dam = o.m. 1. AN d. = o.m. in en dwars over een water opgeworpen
wal die dient om het water te keren, de stroom te leiden of te verdelen (een ‘dijk’ ligt langs het
water). Oudste vindpl. van 1 not. van 1776 (S&dS 903). - Syn. van 2 soela*, val*. Zie i.v.m. 1 polder*
en de samenst. achter-*, voor-*, zij-*, polder-*, en smousdam*.
(dons1989)
II. dam, damspel, dammen. Mijn moeder vond hem aardig en hij speelde zo nu en dan een potje
dam met mijn vader (Dobru 1968c: 16). - Etym.: In AN wel voorkomend, maar niet gebr.
(dons1989)
dam’bord (de, -en), (ook:) zeskantige vlieger (fefiprinta*), verdeeld in een aantal verschillend
gekleurde, vierkante vakken. Bij de dambord worden er zowel verticaal als horizontaal draden
gespannen. Het beplakken van al deze vakjes kost uiteraard veel tijd, maar als de vlieger af is, dan
ziet hij er ook werkelijk als een dambord uit (Nekrui 17). - Etym.: Zie het cit. - Syn. inlegger*. Zie
voor de namen van andere vliegers fefiprinta*.
(dons1989)
dambord, zekere geruite stof (textiel).
Vergelijk het patroon van een bord voor het damspel. Vergelijk ook Engels dam-board (attributief)
voor ‘geruit’ bij stof, met als oudste een vindplaats van 1870 (OED).
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 37).
Zie ook: damruit* . > /N’?E?/bc/4/-.
(dons2013)
da’me (de, -s), vrouw. Meneer was een creool* en mevrouw een chinese dame. Op hetzelfde moment
dat Rosa haar zag wist ze, dat ze van deze dame veel zou kunnen houden (Maynard b: 16). Een
ochtend, zo tegen half vijf (), komt die man me een mooi knap meisje tegen. En die man, kapitein,
hij was een lastige* man, dus hij fluit naar die dame (Defares 52). Waarop een van de dames: Naai
ons maar! (Cairo 1978b: 281). - Zie ook: heer*. Opm.: Als een Surinamer zegt ‘die vrouw’ bedoelt hij
doorgaans zijn partner.
— : zie ook Spaanse* dame.
— : dames (gebr. als bn.), van vrouwen. Hier opgenomen i.v.m. de plaats van het woord wanneer het
gecombineerd wordt met een ander bn. Dames en heren* zwarte parapluies (in adv. 1926, cit.
volgens Doelwijt 1974: 77). Dames 100% katoenen onder-borstrokken* (DWT 30-3-1981, in adv.). Etym.: Deze volgorde is vermoedelijk ingegeven, doordat, bij combinatie met een kleur die ook een
huidskleur kan zijn, in het omgekeerde geval (bijv. ‘zwarte damestassen’) ‘zwart’ ook lijkt te kunnen
horen bij ‘dames’ i.p.v. bij ‘tassen’. Dit wordt nog bevorderd door de (verkeerde) gewoonte om
samengestelde zelfstandige naamwoorden als twee woorden te schrijven (‘zwarte dames tassen’). De
volgorde in andere gevallen - geen combinatie met een (huids)kleur - kan ontstaan zijn als analogie.
- Zie ook: heren*.
(dons1989)
da’meslippen (de), (verouderend) sierkruid, paardestaartvormig, met buisvormige, rode bloemen, uit
Mexico ( Russelia equisetiformis , Bezemkruidfamilie*). Zie Ost. 164. - Etym.: De naam heeft
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vermoedelijk betrekking op de kleur van de bloemen. - Syn. jezustranen*.
(dons1989)
da’mesriem (de, -en), ceintuur, als gedragen door dames bijv. op een jurk. In adv. (Schoonhoven
160). - Syn. riem* (1). Zie ook: belt*.
(dons1989)
damjean’, damsjan’ (de, -s), (uitspr. als laatste), grote fles (zo groot als of groter dan een stoop),
eventueel met vlechtwerk eromheen, mandfles. Misschien kan ik beter een hele damjean dram*
meenemen in de Ark (Helman 1954a: 26). - Etym.: Van F damejeanne (lett. mevrouw Jeanne) =
mandfles. In AN veroud. Volgens Woordenl. SNE is damsjan ook S.
(dons1989)
damruit, vermoedelijk als dambord * .
1853 (De Surinaamsche Courant nr. 138). - 1950 (H. Spalburg 2004, 1:353, in advertentie). > /N’N/bc/4-6/-.
(dons2013)
dan bw., (ook:) toen, op dat tijdstip zelf. Dan heeft meester gezegd: () (Cairo 1980b: 35). - Etym.: S
dan.
— : dan wat?!, wat dan nog?! Op een gegeven moment hoorde ik haar zeggen: Dan wat! Ik leef* met
hem ja, dan wat! Hij kan zijn mannelijke plichten beter nakomen dan jij met je dronken kop (Dobru
1968c: 23). - Etym.: S dan san = lett. id.
(dons1989)
danken: dank U, (ook:) ‘niet te danken’ (i.h.a. een respectvolle formule bij een zakelijk afscheid).
(dons1989)
dan’si, dan’sidansi (de, -’s), danspartij, feest waarop gedanst wordt. Waarschijnlijk hebben velen
ook op 1 juli j.l. zelf [Emancipatiedag*] de bloemetjes flink buiten gezet. Zoals gewoonlijk vonden de
dansi’s plaats op 30 juni (WS 10-7-1982). - Etym.: S. - Zie ook: baljaar* (II), spel* (I).
(dons1989)
dans’kamp (het, -en), dak op palen, opgezet ten behoeve van een danspartij. - Etym.: Zie kamp*
(2). - Zie ook: tent*.
(dons1989)
dans’meester (de, -s), (ook:) 1. marionet. () voeten van toneelspelers kregen een zelfde beweging
als dansmeesters, waarvan het touw aan één langer is dan aan het andere, zodat het ene been
opkomt, terwijl het andere neergaat () (J.S. Samuels 1904, cit. volgens Doelwijt 1974: 45). - 2. soort
kinderspel. Zie Nekrui 34. - Etym.: (1) AN veroud. d. = onderwijzer in het dansen.
(dons1989)
dans’meestert je (het, -s), jacarinavink, een vinkachtige vogel waarvan het mannetje staalblauw en
zwart is, het wijfje bruin gestreept ( Volatinia jacarina splendens), meer bekend als srio*. Zie
Haverschmidt 418. - Etym.: Wanneer deze vogel roept, springt hij daarbij even fladderend op, als
een marionet (dansmeester*, 1) die plotseling omhoog getrokken wordt.
(dons1989)
da’ru (de), (uitspr. H: da’roe), sterke rum, bij uitbr. sterke drank i.h.a. Neen, de wereld dankt heel
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wat ellende aan de ‘daroe’ (Rappa 1980: 24). - Etym.: H. In de bet. van ‘rum’ in het E van Guyana en
Westindische eilanden (C&L 143). - Syn. ramtahal*. Zie ook: snaps*, sopi*, spiritus*.
(dons1989)
dasin’ (de), dasin’tajer (de, -s), 1. cultuurvorm van een soort tajer* (1, Colocasia esculenta ,
Tajerfamilie*), met een centrale, onderaardse knol. - 2. knol van deze plant. In de volgende grote
droge* tijd worden de eenjarige gewassen yams, napi* en tayer* (dasin en gele) geoogst, zodat men
tijdens de aanleg van een nieuwe kostgrond* en de groeiperiode van de nieuwe gewassen voedsel
heeft (Wooding 112). De soep op smaak afmaken. In plaats van napi* kan ook cassave, chinese
tajers*, fingatajer* of dasintajer gebruikt worden (S&S 58). - Etym.: S dasin, E dasheen. Ost. 251: Kan
komen van F ‘de Chine’ = uit China; het is evenwel een andere cultuurvorm van dezelfde soort dan
die bekend staat als Chinese tajer*.
(dons1989)
da’tra (de, -’s), 1. (veroud.) naam voor de grotere soorten kolibrie. Zie P&P 1910: 105. - 2. naam
voor twee vissen behorende tot de baarsachtigen, beide spoelvormig, met een vlek op schouder en
staartvinbasis, levend in zoet water: de rotskambaars ( Crenicichla saxatilis) en Crenicichla alta. Zie
Enc.Sur. 143. - Etym.: S, lett. ook ‘dokter’. (1) In het E van Jamaica heten alle kolibries ‘doctor bird’
= doktersvogel (C&L). (2) In S ook ‘datrafisi’ = doktersvis. De AN doktersvissen (E doctor fishes) zijn
echter geheel andere vissen, die in zee leven.
(dons1989)
da’wat: zie dawet*.
(dons1989)
da’wet (de), drank van water, bereid met kokos en maizena, meestal gedronken vermengd met rode
limonadesiroop. Bij Ma-*/ en Pa-e*/ gaat je honger zoek/ dawet, zoute pinda/ plenplen/ of roze
pannekoek (Orlando in Verroen & K. 16).
(dons1989)
day’fair (de, -s), (uitspr. E: dee’fêr), gezellige dag met een fancyfair als middelpunt. - Etym.: E
(echter niet in Ten Bruggencate); day = dag; fair = o.m. jaarmarkt, kermis.
(dons1989)
deal (de, -s), (uitspr. E: diel), afspraak, overeenkomst. Een van de gunstigste resultaten die de SLM
[Sur. Luchtvaart Mij.] heeft gehaald uit deze besprekingen is dat ten aanzien van de Sabaku [een
bepaald vliegtuig] een voordeliger deal is gesloten (DWT 7-4-1981). - Etym.: E, maar daar alleen in
de meer formele zin van ‘transactie’. In AN ook gebr., maar veel minder alg. dan in SN.
(dons1989)
decem’berorchidee (de, -ën), op bomen groeiende orchidee met grote, voornamelijk paars gevlekte
bloemen ( Oncidium lanceanum , Orchideeënfamilie*). - Etym.: De naam is ontleend aan de bloeitijd.
- Syn. kerstorchidee*, tijgerorchidee*.
(dons1989)
de’de-oso (de, -’s), traditionele wake met bijbehorende ceremoniën en traktaties bij een
opgebaarde dode van Creoolsen* huize. Er is een aantal arme mensen dat alle dede-oso’s afloopt en
alles wat rondgediend wordt verzamelt (Buschkens 272). - Etym.: S (dede = dood, sterven; oso =
huis). - Syn. sterfhuis*.
(dons1989)
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delf’schop (de, -pen), spade, schop om mee te graven. Als hij, verschrikt, zich omkeert, grijnst deze
ezel met tanden ter grootte van een delfschop hem aan (Waller 32). - Zie ook: crimineel*.
(dons1989)
deli’lah (de, -s) (uitspr. E: delai’la), luxe slipper, met kraaltjes, goudkleurige versiering e.d. - Etym.:
In de Engelstalige film ‘Samson and Delilah’ droeg de laatste zulke sandalen.
(dons1989)
del’ver (de, -s), iemand die als beroep graafwerkzaamheden verricht, i.h.b. grafdelver. De lijsten, in
het Advertentieblad van de Republiek Suriname gepubliceerd, geven naam en functie der
ontslagenen. De functies lopen van delver, schoonmaakster en roeier tot stafambtenaar (WS 9-61984). - Etym.: AN d. = iemand die delft, graaft. - Zie ook: delverneger*, kuilgraver*.
(dons1989)
delver(s)neger, negerslaaf ( neger * ) als delver , ‘grondwerker’.
1792 (De Surinaamsche Courant nr. 48). - 1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 32). > /N-Am/pp/34/-.
(dons2013)
del’verneger: zie neger* (3).
(dons1989)
Demera’ra (het), (verouderend) Guyana, Surinames westelijke buurland. Een mevrouw uit Demerara
komt in een winkel aan de Saramaccastraat en vraagt het volgende aan de winkelbediende: ()
(Fernandes 1973: 64). Het [het oude Nickerie] lag op een punt tussen de monding van de Nickerie en
de machtige Corantijn, de grensrivier tussen Suriname en Demerara (Legêne 41); NB de Corantijn
scheidt Suriname van het Guyanese landsdeel Berbice. - Etym.: D. is het middelste van de drie delen
van Guyana. In oudere SN lit. wordt dit deel, maar vaak ook het hele land, Demerary genoemd (zie
resp. Van Schaick 1866: 244; Enc.NWI). Dat de naam ook voor het gehele land gebruikt wordt, kan
twee oorzaken hebben: (a) D. is het zwaartepunt, waar ook de hoofdstad Georgetown ligt; (b) tot
1804 was het oostelijke deel, Berbice, samen met Suriname onder Nederlands bewind. - Syn. B.G.*
— : Demera’rawin’dow (het,-s), houten louvreraam, om de bovenzijde draaibaar en uitzetbaar,
gesloten met een helling van ongeveer 80 met het horizontale vlak naar buiten. Uit het
tegenwoordige Brits Guyana () kwam het Demerara window naar Suriname. In Nickerie ziet men het
algemeen, maar ook in Paramaribo is dit type toegepast, steeds door mensen die uit Nickerie of
Demerara* kwamen (Volders 30). - Etym.: E (window = raam); zie verder Demerara*.
(dons1989)
Demerary, de kolonie Brits Guyana.
Sedert de landstreek Demerara deel uitmaakt van de kolonie Brits-Guyana en later de staat Guyana,
gebruikt men in Suriname deze of een dergelijke naam voor die gehele kolonie dan wel staat.
Demerary : 1866 (Van Schaick 244). → 1923 (Blankensteijn 246).
Demerare: 1884 (Elout van Soeterwoude 31). 1929 (Ahlbrinck 10, Demarare ).
Demerara : 1908 (Penard & Penard XIII). →. > /N’/r/4-6/-.
(dons2013)
Demera’ra-formatie (de), geologische naam voor de gezamenlijke Holocene sedimenten die aan de
dag treden in de jonge kustvlakte*. Zie Enc.Sur. 220. - Etym.: Genoemd naar het gebiedsdeel
Demerara in Guyana.
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(dons1989)
demera’ragroenhart (de), 1. boom met geurige, geelwitte bloempjes in pluimen ( Ocotea rodiaei ,
Advocaatfamilie*). (); zo komen in hoog drooglandbos* basralocus*, manbarklak* en gronfoeloe*
naar het oosten meer voor, wallaba* naar het zuidwesten, moraboekea naar het westen, terwijl
Demerara groenhart slechts lokaal in het uiterste westen voor moet komen (L&Mo 24). - 2. hout van
deze boom. - Etym.: De soort komt in het aangrenzende Guyana (zie Demerara*) massaal voor, i.t.t.
in Suriname (zie het cit.). Het groenachtige kernhout lijkt op dat van groenhart*. Ook de E naam
Demerara-greenhart komt in SN lit. voor (zie Stahel 1944: 130; Ost. 50).
(dons1989)
demera’razinnia (de, -’s), naam voor twee sierplanten met fraai gekleurde bloemhoofdjes, waarvan
de ene een kruid ( Tithonia speciosa) de andere een heester ( Tithonia diversifolia ) is, beide uit
Midden-Amerika en behorende tot de Asterfamilie*. Zie resp. Ost. 211 en Enc.Sur. 144. - Etym.: De
soorten lijken op en zijn verwant aan planten van het genus Zinnia (Asterfamilie*), waarvan één
soort, Zinnia elegans uit Mexico, ook in Sur. veel gekweekt wordt. - Zie ook: Tithonia*.
(dons1989)
Demera’ry, veroud. naam voor Demerara*.
(dons1989)
demmen (demde, heeft gedemd), (spreektaal, i.h.b. van scholieren, 1939), opspelen. Zie
Schoonhoven 154. - Etym.: S dèm.
(dons1989)
demoon’ (de, demonen), demon. Surinaamse demoon (WS 26-3-1983). - Etym.: Wellicht gevormd
uit het mv.
(dons1989)
den lidw., de, in combinatie met een datum in de 3e of 4e naamval. Ze hebben gezegd, ik moet
terug komen den 5e! (Cairo 1980b: 41).- Opm.: Ook in spreektaal.
(dons1989)
de’nim (uitspr. dee’nim), 1. (zn.; de), spijkergoed, ‘jeans’ (een soort gekeperd katoen). Eén van hen
kwam tegen vijf uur langs, een lange knul in helblauw denim met een pet die veel weg had van een
theemuts die ik me herinnerde van een portret van Hendrik VIII Blauwbaard (de Recht 66). - 2. (bn),
van spijkergoed. Dames* denim shorts (DWT 6-3-1981, in adv.). - Etym.: E, sedert 1695, als
afkorting van F ‘serge de Nîmes’, d.i. serge uit Nîmes (een stad in Frankrijk). Zelden in AN.
(dons1989)
denken: niet denken (dacht niet, heeft niet gedacht), (ook:) zich nergens iets van aantrekken,
nergens rekening mee houden. Hij denkt niet!
(dons1989)
den’neappeltje (de, -s), vrucht van de denneboom*. Verloederde sfeer. Waar eens op
zondagmiddag/ keurig aangeklede kinderen onder/ ouderlijk toezicht, denneappeltjes vergaarden,/
liggen nu schillen, rumflessen. Preservatieven (Vianen 1974: 36). - Etym.: Zie denneboom*. De
vrucht lijkt op AN denappeltje, denne-appeltje = vrucht van AN den ( Pinus-soort , Pinusfamilie*).
(dons1989)
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den’neboom (de, -bomen), hoge loofboom met hangende takken, uit Noord-Australië en Indonesië
( Casuarina equisetifolia , Tjemarafamilie*). Na het vuurwerk, een sfeer van sakrale stilte, die zich in
het zacht bewegen van de hoge dennebomen aanwezig noemt (Ferrier 1973 in Tirade 17: 460). Etym.: Hoewel wet. tot de loofbomen behorend, lijken Casuarina’s door hun naaldvormige twijgen op
dennen ( Pinus -soorten, Pinusfamilie*) en andere naaldbomen. In Enc.Sur. (608) wordt de SN naam d.
echter toegeschreven aan het feit dat de vruchten van deze boom lijken op die van AN den: zie
denneappeltje*. - Syn. tjemara*. Zie ook: pinus*, vakantietité*.
(dons1989)
déporté (de, -’s), (uitspr. F: deeportee’), 1. (veroud.) banneling uit Frans Guyana. Dat vlotje van
mokko-mokko* diende eens den een of anderen déporté om zijn gevangenschap te ontvluchten.
Meermalen steken deze Fransche gestraften* zoo van Cayenne over naar onze Kolonie en banen zich
verder een weg door het bosch naar de plantages en naar de stad (J&L 1923: 12). - 2. (verouderend)
blanke inwoner van Frans Guyana. - Etym.: F, = banneling. Alle voormalige bannelingen zijn thans
vrije burgers. Oude Surinamers kennen echter de oorspr. bet. 1 nog. Bet. 2 wordt vooral nog
gebruikt door de Bosnegers* van het grensgebied. - Syn. van 1 poite*. Zie ook: Fransman*.
(dons1989)
depo’sito (de, -’s), (ook:) statiegeld. Nohar betaalt de rekening van de biertjes waarbij hij de
barkeeper erop attent maakt dat hij nog 15 cent* van hem krijgt. - Waarom? vraagt de barkeeper. Deposito voor de melkfles (Vianen 1971: 92). - Etym.: AN d. = (a) het in bewaring geven, (b) in
bewaring gegeven geld. E deposit = o.m. statiegeld.
(dons1989)
derde (vierde, vijfde enz.) voor de laatste, op twee (drie, vier, enz.) na de laatste. Tegenover de
derde voor het laatste huis, waarin Carlo woonde, begon de rij privaten (Dobru 1968b: 8). - Zie ook:
een* voor de laatste.
— : zie derde been*.
— : derde vinger, (weinig gebr.) middelvinger. - Syn. langste* vinger.
(dons1989)
de’si (de, -’s), (uitspr. dee’sie), onkruid met ruwe stengels en bladeren en gele bloemhoofdjes,
vermoedelijk afkomstig uit West-lndië ( Wedelia trilobata , Asterfamilie*). - Etym.: Vgl. E daisy = AN
madeliefje = Bellis perennis , een plantje o.m. in Ned. van dezelfde familie, maar alleen door het
bezit van bloemhoofdjes op d. gelijkend. S désiwiwiri (wiwiri = o.m. kruid). - Syn. liemswied*,
karpossan*, paardebloem*.
(dons1989)
detache’ren (detacheerde, heeft gedetacheerd), (uitspr. deetassjee’ren), overplaatsen. Eerst word je
citocito* gedetacheerd omdat je collega [een schoolhoofd] halfbezopen op school komt [bedoeld
wordt: om hem te gaan vervangen] (Vianen 1971: 78). - Etym.: Oudste vindpl. Kappler 1854: 50. AN
d. = tijdelijk overplaatsen of uitbesteden vanuit een permanente standplaats naar elders of naar een
andere werkkring.
(dons1989)
deur’bout (de, -en), balk die aan de binnenkant van een buitendeur aangebracht wordt om deze
tijdelijk (vooral ’s nachts) te blokkeren. Tante op deur slaan. - Tante wachte*! Die deurbout zit vast!
(Cairo 1978b: 276). - Etym.: S dorobowtoe = lett. id. - Syn. bout* (3).
(dons1989)
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deze mv., (ook:) zulke, zulk soort (vooral in combinatie met ‘mensen’ en dan vaak geringschattend
bedoeld). Deze mensen! Ze leven maar raak! Je hebt je erf* hier om te leven! Dan maken* ze hun
p’poe [poep] ! (Cairo 1978b: 421). Ze hebben gelijk als ze zeggen dat een Indiaan lui is. Deze
mensen zijn niet te doorgronden (Vianen 1972: 6). Weet u wat de jongens zeggen? Ze vinden mini
leuk als het op een feestje gedragen wordt. Maar deze dingen zijn niet in de hand te houden en
daarom vind ik het beter een radicale lijn te trekken (Vianen 1972: 35).
(dons1989)
dhol (de, -), (uitspr. H: dhool), soort Hindostaanse* trom. Aan slag-instrumenten hebben zij
[Hindostanen*] de dhool, een taps toelopende trom, aan beide zijden bespannen en met alle delen
van de vingers en de beide handen bespeeld om geritmeerde toonhoogteverschillen te krijgen
(L.Lichtveld in Helman 1977: 372). - Etym.: H. - Zie ook: tabla*.
(dons1989)
dho’ti (de, -’s), Hindostaanse* lendendoek, gedragen door mannen. De traditionele kleding van de
mannen bestaat uit de dhoti, een lang en breed wit doek om de lendenen vastgemaakt, en de
koerta*, een loshangend hemd (C.R. Biswamitre in Helman 1977: 215). - Etym.: H.
(dons1989)
dia’ (de, -’s), vetpotje waarin men ter gelegenheid van Divali* ghi* brandt. Bij zonsondergang wordt
eerst het gebed uitgesproken waarna uit een aarden bakje (diya) met ghie* waarin een watten lont
wordt ontstoken (A&P 1981c). - Etym.: H.
(dons1989)
di’aklaroen (de), struikje met roze en rode bloemen ( Centropogon cornutus , Diaklaroenfamilie*). Zie
WB e.a. 74. - Etym.: S (dia = hert); er is geen overeenkomst met klaroen*. - Syn. stekelbaard*.
(dons1989)
diakraloe, wild struikje ( Centropogon cornutus ), waarvan de bladeren als bladgroente eetbaar zijn.
< Sranantongo dia-kraroe (Focke 1855:22). Sranantongo dia ‘hert’; zie caleloe* .
1835 Teenstra 2:275). → ( diaklaroen). > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
Di’aklaroenfamilie (de), Klokjesfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Campanulaceae). - Etym.:
Genoemd naar diaklaroen*.
(dons1989)
dicht’maken (maakte dicht, heeft dichtgemaakt), (ook:) dichtdoen. Hierbij [bij het uitspuwen van
braakballen] maken de uilen hun snavel wijd open en buigen hun kop diep naar omlaag, maken de
ogen dicht, en () (Heyde 1973a: 3).- Etym.: In veroud. AN werd ook in allerlei gevallen ‘dichtmaken’
gebruikt waar men nu ‘dichtdoen’ zou gebruiken. - Zie ook: maken* (II.1), openmaken* (1).
(dons1989)
didi’brikaka (de), duivelsdrek, d.i. de gomhars asafoetida (bereid uit de wortels van de uitheemse
plant Ferula assa-foetida ), als tinctuur opgelost in water, als medicijn gedronken als kalmerend
middel; ook aangewend bij magische handelingen. De lijkenwasser* verjoeg de geest met didibrikaka () en wierook, maar kon verder niets doen, omdat hij geen bonuman* was (Wooding 367). Etym.: S (didibri = duivel; kaka = poep).
(dons1989)
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didi’briworon (de), bruine, paddestoelvormige parasiet op boomwortels ( Helosis cayennensis,
Didibriworonfamilie*). Zie WB e.a. 49. - Etym.: S (didibri = duivel; woron = o.m. worm, hier: penis);
de naam heeft betr. op de gelijkenis met een fallus.
(dons1989)
Didi’briworonfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Balanophoraceae ). - Etym.: Genoemd naar
didibriworon*.
(dons1989)
dief’ijzer (het), diefijzers, metalen (sier)hekwerk voor deuren en ramen om inbraak te verhinderen.
Ze zat nu goed beveiligd achter diefijzer, had een tuin vol orchideeën en rozen (Vianen 1979a: 104).
Te koop verdiepingshuis* op neuten*, 5 slaapkamers, ca. 23 diefijzers, schuifdeuren, scheepsvloer,
beneden winkelruimte in Centr. Paramaribo (WS 8-6-1985, in adv.). - Etym.: AN d. = (o.m.) ijzeren
staaf met dezelfde functie als SN d. - Syn. dievenijzer(s)*, dievengaas*.
(dons1989)
dief’kati (de, -’s), (niet alg.) gelegenheidsdief. - Zie ook: ganaf*. Opm.: Volgens sommigen is het
woord tiefkati .
(dons1989)
dieken (diekte, heeft gediekt), 1. graven. Ze dieken een gat, dan zetten* ze hun ontlasting erin
(Doelwijt 1971: 37). - 2. (ook fig.) op onderzoek uitgaan. De twee vrienden lopen nu langs de
kathedraal en zien de gevreesde frater naar binnen gaan. - Hé Ramon, die man is net naar binnen
gegaan, zeker gaat hij op het schoolerf* dieken, voorlopig zal hij daar wel blijven (van Mulier 1972:
47). - 3. geslachtsgemeenschap hebben (met). - Etym.: Vgl. S diki, E to dig = 1 en 2. - Syn. van 3
baksen* (2); zie aldaar voor andere syn. Van 2 ook gediek (Rappa 1984: 102).
(dons1989)
dieken, graven, opgraven.
< Sranantongo diki (Schumann 1783:31) < Engels to dig.
1753 (Inventaris Archief Raad van Politie 803 fol. 140). →. > /S/r/2-6/-.
(dons2013)
die’naar (de, -s), man die als vrijwillige en onbezoldigde hulpkracht van een E.B.G.*-kerk tijdens de
dienst collecteert en verder de dienaressen* zo nodig helpt bij hun taak. De gemeente brengt haar
offerande*, eerst voor de gemeente, daarna voor de armen (). De dienaars brengen de offerande naar
voren (Gezangboek E.B.G. 1960: 424). - Etym.: S dinari. - Zie ook: hoofddienaar*.
(dons1989)
dienaarbroeder, dienaarzuster, inheemse, huishoudelijke hulpkracht van de Evangelische
Broedergemeente.
< Duits Dienerbruder, Dienerschwester (Wullschlägel 1856:57). De Surinaams-Nederlandse woorden
ontstonden in Suriname toen daar de Broedergemeente nog door Duitsers gedomineerd werd.
Zie ook: helper* , helpster * .
1859, 1861 (Klinkers 1997:61, 63). > /Dui./bc/4/-.
(dons2013)
dienaarshuis, bediendenhuis, een apart huis voor het blanke personeel (voornamelijk
blankofficieren * ) op sommige plantages * .
1730, 1749 (Beeldsnijder 1994:173, 294). > /N-N/pt/2/-.
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(dons2013)
dienares’ (de, -sen), vrouw die als vrijwillige en onbezoldigde hulpkracht van de E.B.G.* een
kerkgebouw schoon houdt. - Etym.: S dinari. Zie ook dienaar*. - Zie ook: hoofddienares*.
(dons1989)
dienen (diende, heeft gediend), (ook:) vereren, aanbidden (iets betreffende geloof of bijgeloof). Ik
heb wel eens gehoord dat er mensen zijn die slangen houden omdat ze denken dat je er rijk van zou
kunnen worden. Men zegt dan: ‘iemand dient de slangen’. Zelf ken ik niemand die slangen dient,
maar ik geloof er ook niet in (WS 13-11-1982). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
dienst, (i.h.b.:) 1. (de), overheidsdienst. Hiertoe is een procedure in studie, waarbij ten behoeve van
ambtenaren die naar de particuliere sector overgaan een overgangsperiode van bijv. een jaar in acht
wordt genomen, alvorens het ontslag ingaat. Neijenhorst illustreerde dit met het voorbeeld van
iemand die per september 1983 met ontslag gaat. Men verlaat dan nu al [september 1982] de dienst
maar blijft nog een jaar in het genot van zowel de primaire- als de secundaire voorzieningen (WS
11-9-1982). - 2. (de, -en), dienstmeisje. Overdag heb ik een dienst en een tuinman, die de boel
hier netjes houden (Slagveer 1968b: 25). - Etym.: (2) vermoedelijk ontstaan als afkorting van
‘dienstmeid’. - Syn. van 2 bediende*, meid* (2).
(dons1989)
I. diep bn., bw., (ook:) 1. zeer; grondig, intens (als bw. bij een bn. soms daaraan vastgeschreven).
Het is nog diepdonker als Joyce wakker wordt (Doelwijt 1969: 85). Ma is nog diepdonker als Joyce
wakker wordt (Doelwijt 1969: 85). Ma Akoeba, ik wil een diep-zakelijk gesprek met je hebben
(Defares 4). - 2. oorspronkelijk, zuiver (gezegd van een taal). Hoe noemt men een tweeling in diep
Sranan*-tongo? (BN 120: 17; 1980). - 3. (gebr. door Javanen* voor Javaanse woorden uit de gewone
taal, Jav. ngoko, die een bijzondere, beleefde vorm hebben) beleefd. Sommige ngoko-woorden
hebben twee beleefde vormen, waarvan de ene nog weer iets beleefder, deftiger of zoals men wel
zegt dieper is dan de andere (H.D. Vruggink, in brief 1982). - Etym.: In AN komt het woord in bet. 1
ook voor (bijv. ‘diep blauw’), maar niet zo alg. als in het SN. Hetzelfde geldt voor E ‘deep’ in
Engeland; echter in Guyana en andere Westindische gebieden heeft het dezelfde bet. als d. (1) (C&L).
In Guyana bet. ‘deep English’ ‘zuiver Engels’ (C&L); dat sluit aan bij d. (2). In Suriname worden ook
de bosnegertalen* ‘diep’ genoemd. Dat kan dezelfde achtergrond hebben, echter ook ‘onbegrijpelijk’
betekenen: vgl. in de bijbel Jes. 33, 19: ‘een volck diep van sprake’ = een volk met een
onbegrijpelijke taal (WNT 1916).
(dons1989)
II. diep zn., (veroud. spreektaal, i.h.b. scholierentaal, 1939) standje. Zie Schoonhoven 154.
(dons1989)
diep’zee (de), diepe zee buiten de kustwateren. Suriname heeft de vorige week een lading van 100
ton vis verscheept naar de VS. () Het betreft hoofdzakelijk redsnapper [zie snapper*], die in de
diepzee voor de Surinaamse kust gevangen wordt (WS 15-9-1984). - Etym.: AN d. = gedeelte van
de zee met een diepte waarop geen licht meer doordringt.
(dons1989)
diep’zeevis (de, -sen), zeevis die in de diepe zee buiten de kustwateren leeft. De vraag of hij de bycatch* van garnalen-treilers niet kan verwerken, moest ontkennend worden beantwoord door de
ondernemer. Hij verwerkt voornamelijk kustvis, terwijl de by-catch* hoofdzakelijk bestaat uit
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

diepzee-vis (WS 12-6-1982). - Etym.: Zie diepzee*. AN d. = vis die leeft in de AN diepzee.
(dons1989)
diep’zeevisserij (de), zeevisserij buiten de kustwateren. Diepzeevisserij op vis en garnaal (Enc.Sur.
638). - Etym.: Zie diepzeevis*.
(dons1989)
die’vengaas (het), (niet alg.) syn. van dievenijzer*: z.a.
(dons1989)
die’venijzer (het), dievenijzers, metalen (sier)hekwerk voor deuren en ramen om inbraak te
verhinderen. Te huur gevraagd klein huis (). Bij voorkeur met dievenijzer en zo spoedig mogelijk
(DWT 30-3-1981, in adv.). Ray heeft blijkbaar een voorgevoel gehad dat hij inbrekers kon
verwachten, want hij was begonnen zijn woning met dievenijzers te beveiligen. Net even te laat (WS
17-11-1984). - Syn. diefijzer(s)*, dievengaas*.
(dons1989)
die’venkorjaal (de, -korjalen), (veroud.) zeer kleine korjaal* (1) waarmee in de kleinste watertjes
geruisloos gevaren kan worden. Zie Enc.NWI 269 (enige vindpl.).
(dons1989)
dif’ferent bn., (niet alg.) verschillend, anders. Kijk Willem, mijn geval is different. Ik was al een oude
man. Een oude boom kan je niet meer overplaatsen op een andere plaats. Maar ik heb het over die
jonge kerels (B. Ooft 1969: 58). - Etym.: E. S difrenti = verschillen. Oudste vindpl. 1774 (zie De Beet
164).
(dons1989)
dikkop (de, -pen), naam voor twee soorten nachtreiger, de kwak ( Nycticorax nyeticorax hoactli ) en
de geelkruinkwak ( Nycticorax violacea cayennensis). Overal langs onze geheele kustlijn treft men
nestelkoloniën van Dikkoppen aan (P&P 1908: 169). - Etym.: Deze vogels hebben naar verhouding
dikke koppen. S deki-ede (deki = dik; ede = kop).
(dons1989)
dik’lap (de, -pen), onderlegger (op een bed).
(dons1989)
Di’ma (de), bepaald rijstras. De selectie van rijst. Deze heeft geleid tot de teelt op grote schaal van
een nieuw ras genaamd Dima (Gids 116).
(dons1989)
ding (het, dingens, dinges), ding. Zeer alg. gebr. voor allerlei neutrale concrete en abstracte zaken
(a), die men niet nader noemen kan (b), of noemen wil omdat ze meer of minder in de taboesfeer
(kunnen) liggen, bijv. sex (c), geld (d), magie (e) e.a. Zie de vb. a: Als ik zelf verdien kan ik alles
kopen, allerlei dingens, lippenstift, nagellak () (Doelwijt 1971: 20). Alles. Alles wat ik op deze mooie
aarde geschapen heb [zal vernietigd worden], behalve één ding, Noach. Jij en je familie en de
schepsels die ik gezegd heb dat mee moeten in de Ark (Helman 1954a: 26). b: In elk geval die avond
bij Essed thuis met de Kerngroep, maakten wij hem duidelijk dat dat ding van hem geen
nationalisme was, maar - zoals Pero het, tot onze schrik, botweg zei - Esseddisme (Dobru 1969:
61). Wilt U dat ding van die grammatica nog een keer uitleggen? c: ‘Ga je baden*, jo*. Je bent zo
slordig als de pest en dan tien mannen op een avond.’ - ‘Het is mijn ding [hier: schaamdeel],
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

buitendien* mag* ik () (Vianen 1972: 111). Emmh baja*, je hoeft niet zo je dinges [hier: borsten] te
schudden en je gezicht te draaien of je mij niet ziet (van Mulier 1972: 40). Vanaf die dag was hij
Magda en al deze meisjes met iets andere ogen gaan bekijken. Toch kon hij zich niet voorstellen dat
hij er eens één voor zou betalen om dat ding [hier: geslachtsgemeenschap] te doen (Dobru 1968c:
55). d: Hier is de was, mevrouw, en Mama laat vragen naar dat ding [hier: achterstallige betaling] . e:
Aangezien hij een lijkenwasser* was, kon hij ‘dingen’ zien (Wooding 367). Zie ook: kwaaie
dinge(n)s*. - Ook samenst.: Ik wil geen slordigheid in m’n huis, ik houd niet van varkensdingen
(Doelwijt 1971: 20). Ik stuur een fles* van dat peperding [hier: hot sauce] (in brief, 1974). Ze vindt
het gebruik van neger-engels negerachtig*, goed voor afgoderij-dinges (Pos 1985: 27). - Etym.: Het
gebruik onder a kan komen, vooral in spreektaal, doordat men de combinatie van ‘er’ met een
voorzetsel niet beheerst. I.p.v. ‘ervan’, ‘ervoor’, ‘ernaast’ e.d. zegt men dan van dat ding, voor dat
ding e.d. In S wordt ‘sani’ (ding) op dezelfde manier gebruikt. In AN wordt ‘ding’, vooral op de wijze
als onder a en b, ook wel gebruikt, maar veel minder algemeen dan in SN. ‘Dinges’ wordt in AN
gezegd als men de eigennaam van een persoon of een zaak- dus (ook) als enkelvoud - niet wil of op
dat ogenblik niet kan noemen, maar deze (althans in het eerste geval) wel bekend veronderstelt.
— : kwaaie dinge(n)s (alleen mv.), onheil van magische oorsprong. Meisje* ik kan nie uitleggen, ma’
als ze doodgaat gaan* een heleboel kwaaie dinges gebeuren (Cairo 1976: 20). - Etym.: Lett. vert.
van S ‘takroe sani’ (takroe = lelijk, kwaad; sani = dingen). Zie ook: ding*.
(dons1989)
din’kie (de, -s), (nieuw, ‘slang’) denkwijze, opvattingen. Dit boek is uitgegeven om een nieuw idee,
een nieuwe visie, een andere dinkie op literatuurgebied uit te dragen (Rappa 1980: 7). - Etym.: Van S
denki (ww.) = denken.
(dons1989)
Diospy’rosfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Ebenaceae ). - Etym.: Genoemd naar het wet. genus
Diospyros.
(dons1989)
directeur’ (de, -s, -en), (i.h.b.:) bedrijfsleider op een plantage* (A.1), werkende (a) in opdracht van
een agent (vroeger administrateur* geheten) en evenals deze in loondienst bij de buitenlands
wonende eigenaar, of (b) in opdracht van de eigenaar die meestal in Paramaribo woont. a: Of ik
bereid was de directie van de plantage* Berlijn te aanvaarden, omdat de bejaarde directeur met
pensioen zou gaan. Berlijn was het persoonlijk eigendom van de Directeur President van de N.H.M.
en werd beheerd door de Agent hier te lande (Waller 20). b: De Bewoonder van de Plantagien* zijn
Europianen uit verscheide Natien bestaande; de Eigenaar, als die op een Plantagie woond, word een
Planter genoemt, maar als deze geen zin daar meer toe heeft om op dezelve te wonen, zo gaat hij in
Paramaribo of in ’ t Vaderland zijn verblijf nemen, en stelt een Opzigter over ’ t zelve, die het
Plantagie leven wel verstaat, welke men Directeur noemt, op deze moet hij alles laten staan: Maar die
wat gemakkelijker vallen nemen wel een Directeur bij haar () (Herlein 1718: 85). - Etym.: Oudste
vindpl. van a: Blom 1786; van b: regl. van 1695 (S&dS 209). - Zie ook: absenteïsme*.
(dons1989)
directeur (de, -s/-en), in het bijzonder bedrijfsleider van een plantage * , ondergeschikt aan de
eigenaar of aan een administrateur* die dan de feitelijke bewindvoerder is.
< Europees-Nederlands directeur, leider van enig bedrijf of instelling in het algemeen.
1695 (Schiltkamp & De Smidt 209). - 1855-1863 (Bartelink 1916:7). →.
Ook in Westelijk Guyana, 1e helft 18e eeuw (Bosman 1994:27), daar echter (ook) met een ruimere
betekenis. > /N’/pp/1-6/W./.
(dons2013)
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directie, 1.bedrijfsleiding over een plantage * door een directeur* ; 2. post van directeur* .
1: 1731 (Dragtenstein 92). - 1855-1863 (Bartelink 1916:41). →.
Ook in Westelijk Guyana: 1768-1780 (Quandt 1807:89; Direktion, Duitse vorm), mogelijk afkomstig
van daar. > /N’?W?/pp/2-6/W./.
2: 1834 (Teenstra 1842:17). > /X/pp/4/-.
(dons2013)
dis’co (de), (nieuw, ‘slang’) discriminatie. Eerst stink je no*? Dan ben je k’ka [stront]! Ze blokken* je,
één disko (Cairo 1979b: 58). - Etym.: afkorting.
(dons1989)
dis’cobus (de, -sen), wilde* bus waarin voortdurend en hard discomuziek klinkt. - Opm.: Het is een
verschijnsel uit de jaren 1970, later door de overheid verboden; opvolger van de soulbus*.
(dons1989)
dissen (diste, is gedist), (nieuw, ‘slang’), 1. weggaan, opstappen. - 2. vertrekken om niet meer terug
te keren, emigreren. - Etym.: Van E to disappear = verdwijnen.
(dons1989)
district’ (het, -en), 1. elk der administratieve eenheden waarin Suriname verdeeld is, t.w. het
stadsdistrict* Paramaribo en een aantal buitendistricten*. De districten hebben geen autonomie en
geen zelfbestuur. Ze zijn gedecentraliseerde administratieve eenheden die rechtstreeks ressorteren
onder het gezag van de minister van Districtsbestuur en Decentralisatie (Enc.Sur.: 66). - 2. als 1,
echter alleen de buitendistricten*. In leven was hij 43 jaar onderwijzer in Paramaribo, de districten en
op Curaçao (WS 18-8-1984, in adv.). - 3. deel van het min of meer gecultiveerde deel van het land
buiten Paramaribo. Dicht begroeide bossen zijn hun [van uilen] feitelijke woonplaatsen, maar ze
komen ook in savanna’s*, en distrikten en in de stad* voor (Heyde 1973a: 2). - Samenst. van 1 ook
kokosdistrict*, rijstdistrict*, van 3 gouddistrict*. Zie i.v.m. 2 ook: divisie*.
— : het district, 1. (deel van) het min of meer gecultiveerde deel van het land buiten Paramaribo. Er
leefde eens in het district een arme boer die Durga heette (Baccha 3). - 2. het ‘wilde’, achterlijke
deel van het land, ‘de provincie’. Zijn hier slangen?, vroeg Henk. - Natuurlijk, man, dit is het district,
hier zijn òveral slangen (Doelwijt 1972b: 34). - Zie ook: het buitendistrict*, plantage* (B).
(dons1989)
district, 1.(het district) het gehele land buiten Paramaribo, of (districten) een deel daarvan; 2.
(-en), sedert 1863 een van de administratieve gebiedsdelen waarin Suriname toen verdeeld werd.
< Europees-Nederlands district , in algemene zin voor een gebiedsdeel als hier in betekenis 2.
1: Het is in deze betekenis niet een formele term.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 35, destricten ). 1828, in de samenstelling district-chirurgijn * . →. >
/N’/bc/1-6/-.
Opmerking: Een bijzonder gebruik van het woord betreft de vaste combinatie die zich voor het eerst
voordoet in 1672 (Schiltkamp & De Smidt 70): “ Luytenant Gouverneur * van de provincie, rivieren en
districten van Zerenam”. Bedoeld wordt ‘... van het hele land’; zie ook rivier* . De gouverneurs*
handhaafden deze formulering met kleine variaties als een epitheton tot 1812.
2: 1863 (zie boven). →.
Zie ook: buitendistrict* . > /N’/bs/4-6/-.
Opmerking: Het woord kreeg al een formele betekenis toen in 1836 de districten Nickerie (Opper- en
Nederdistrict) werden ingesteld.
(dons2013)
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districts’bewoner (de, -s), bewoner van ‘het district’* (1). Over het algemeen zijn vooral de ouden
van dagen en vele distriktsbewoners bang voor deze uil () (Heyde 1973a: 2).
(dons1989)
districts’chirurgijn (de, -s), (veroud.) syn. van districtsgeneesheer*: z.a. Zie Kuhn 1828: 119
( Distrikt-Chirurgijn ).
(dons1989)
district-chirurgijn, chirurgijn, ‘geneeskundige’, werkzaam in ‘het district * ’ (1), plattelandsdokter.
1828 (Kuhn 119, district-chirurgijn )
Zie ook: stadsgeneesheer * . > /N’-N/bc/4/-.
(dons2013)
districts’commissariaat (het, -iaten), 1. het ambtelijke apparaat van een district* (1). De
hoofdplaats van het district Coronie is Totness, hoewel het districtscommissariaat gevestigd is in het
nabijgelegen Friendship (Enc.Sur. 129). - 2. de behuizing van dit apparaat. - Opm.: Ook kort
commissariaat*. Zie ook: stadscommissariaat*.
(dons1989)
districts’commissaris (de, -sen), hoogste gezagsdrager in een district* (1), rechtstreeks
ressorterend onderde minister. Waar en wanneer nodig, volgen de districtscommissarissen de
aanwijzingen van de verschillende andere ministers, die dikwijls met eigen personeel bemande
bijkantoren hebben in de districten* (Enc.Sur. 66). - Zie ook: burgervader*. - Opm.: Wordt, ook in
het spraakgebruik, afgekort tot D.C.*
(dons1989)
districtscommissaris (de, -sen), commissaris, in dit geval hoogste gezagsdrager, van een district *
(2).
1863 (zie district * , 2). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 9). →. > /N’-N’/bs/4-6/-.
(dons2013)
districts’creool (de, -creolen), Creool* (3) uit een district* (2). De districtscreolen hebben ook nog
veel overgehouden uit de slaventijd. Hun aantal is niet groot, behalve in de districten Para en
Coronie (Enc.Sur. 647). - Etym.: Zie district* (2), zie Creool* (3). Wordt alleen gebr. wanneer
onderscheiding t.o.v. stadscreool* en/of boslandcreool* nodig is.
(dons1989)
districts’geneesheer (de, -heren), geneesheer* of arts in overheidsdienst ten behoeve van de
gezondheidszorg in een bepaald district* (1). In 1930 werd de districtsgeneesheren opgedragen
extra aandacht te besteden aan zwangeren en kinderen (Enc.Sur. 215). - Etym.: Zie district* (1), zie
geneesheer* (2). - Syn. districtschirurgijn*. Zie ook: gouvernementsgeneesheer*, stadsgeneesheer*.
(dons1989)
districts’kind (het, -eren), 1. kind uit een district* (2), d.w.z. uit een buitendistrict*. In het algemeen
had het districtskind geen behoefte aan het volledige programma van de I.o.-verordening. De
praktijk had zich daaraan aangepast en op vele districtsscholen was reeds lang het onderwijs beperkt
tot lezen, schrijven, rekenen en Nederlandse taal (Van Traa 26). - 2. kind uit ‘het district’* (1 en 2).
We worden niet met de auto, een Amerikaanse slee, van school gehaald. We worden gewoon
geïndoctrineerd door hen [de stadskinderen] met behulp van de onderwijzer. () Nu zijn we
districtskinderen (Ferrier 1968: 43).
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(dons1989)
districts’logeergebouw (het, -en), logeergebouw* in een district* (2), beheerd door de overheid. De
districts-logeergebouwen zullen intensiever en efficienter gebruikt moeten worden, waartoe al
besprekingen zijn gevoerd. Het management zal moeten worden verbeterd, wat betekent dat er
mensen zullen moeten worden opgeleid (WS 21-8-1982).
(dons1989)
districts’raad (de, -raden), (sedert 1980) raad van burgers van een bepaald district* (1),
samengesteld uit leden van de volkscomités*, met de functie de belangenbehartiging van dat district
te bevorderen; geïnstalleerd door en verantwoording verschuldigd aan de centrale overheid.
Voorzitter Siem Tja, van de districtsraad van Para zei dat de ontwatering van het district* Para in
orde moet worden gemaakt en de bosontsluiting op gang moet komen, opdat de ontwikkeling van
het district kan worden bevorderd (WS 4-9-1982).
(dons1989)
districts’toelage (de, -n), vaste toelage voor onderwijzend personeel dat in Paramaribo woont en in
een ander district* (1) werkt. - Zie ook: standplaatstoelage*.
(dons1989)
Diva’li, Diwa’li zn., Hindoe-feest waarop de overwinning van het licht over de duisternis wordt
gevierd (eind september of begin oktober). Een zeer populair feest is ook Diwali, de festiviteit van de
brandende vetpotjes, die de overwinning symboliseren van het licht op de duisternis, wanneer die ‘in
de najaarsdagen’ de overhand dreigt te krijgen (C.R. Biswamitre in Helman 1977: 208).
(dons1989)
divi’sie (de, divisiën), (hist., tot 1863) landsdeel, voorloper van het latere district* (2). Soo ist dat wij
bij desen aen eenen igelijcke sijn notificerende ende bekentmakende dat wij daertoe [vrederechter]
hebben gecommiteert als volgt: voor de divisie van Torarika den secretaris BOLLE, voor de divisie van
de Oplanden MARCUS BRANT, voor de divisie van Para kreeck capiteyn WILLIAM COWEL, voor de
divisie van Serenco capiteyn WILLIAM LEA, voor de divisie van Comewine ROELANT CORBET (plak. van
1671; S&dS 65).- Etym.: In AN kon en kan d. in verscheidene toepassingen ‘deel’ betekenen, niet
echter in deze. Oudste vindpl. plak. van 1669 (S&dS 25).
(dons1989)
divisie (de, -n), devisie, administratief gebiedsdeel, van 1669 tot 1863.
< Engels division of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1669 (Schiltkamp & De Smidt 25). - 1863 (zie boven).
Zie ook: district * (2).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:520). > /E?W?/bs/1-4/W./.
(dons2013)
djab’beren (djabberde, heeft gedjabberd), (ruw woord, niet alg.) geslachtsgemeenschap hebben. Etym.: Vgl. E to jabber = ‘snel en krom praten’, het intensivum van ‘to jab’ = ruw porren, steken. Syn. baksen* (2); zie aldaar voor andere syn.
(dons1989)
djaffen (djafte, heeft gedjaft), opscheppen, grootspreken. Die kinderen..., mijn God*, ook die waren
er niet meer. Rokkie die zo fijn kon djaffen, Jolanda dat kaksie* kind () (Rappa 1980: 10). - Etym.:
Van S djaf = id.
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(dons1989)
djaf’fer (de, -s), opschepper. - Etym.: Zie djaffen*.
(dons1989)
djail (de), gevangenis. Zie Cairo 1978b: 220.- Etym.: Van E jail = id. Ook SN in djail - E in jail = in
de gevangenis.
(dons1989)
dja’ki (de, -’s), 1. een soort slanke, rolronde meerval met scherpe stekels in rugvin en beide
borstvinnen ( Rhamdia quelen ). Zie Enc.Sur. 156. - 2. larf (kikkervisje) van de paradoxale kikker
( Pseudis paradoxa). - Etym.: S. Zie verder syn. jakkie*. Syn van 1 ook vetjakkie*, van 2 ook
toddejakkie*.
(dons1989)
djam (de, -men), vastgelopen toestand, moeilijk oplosbaar probleem. Toen ik hem de situatie had
uitgelegd, streek hij enige malen over het hoofd en zei: Dat is een djam! En na enig zwijgen: De
enige oplossing is dat je gelijkpraat* met Marta (Dobru 1967: 27). - Etym.: Van E jam = id. S djem.
Zie ook: djammen* (2).
(dons1989)
djammen (djamde, heeft gedjamd), 1. (overg.), tegenhouden, dwars zitten (ook fig.). Maar al die
jongens die hun hindostaanse* meester ‘dreigden’*, nu [bij het examen] had zo’n man de kans ze te
djammen (Cairo 1977: 57). - 2. (onoverg.) vast zetten, klemmen; (ergens in) wringen. Mijn ene been
zou ik dan [bij een busongeluk] tegen de achterbank djammen en mijn beide handen tegen het
plafond van de bus steunen en dan kijken wie ik zou kunnen redden (Dobru 1967: 3). - 3. (overg.;
voetbalterm) haken, gemeen schoppen e.d. als middel om iemand tegen te houden. - 4. (overg.) op
zijn plaats zetten; afsnauwen. Je weet toch: alleen mensen met ‘standing’ komen daar. Meestal weer
die lichthuidigen! Ma’ goed, als ze me wat verkeerds zeggen, djam ik ze! (Cairo 1977: 19). - Etym.: S
djam; vgl. ook E to jam = vast zetten, in Guyana en op Jamaica ook ‘iets puntigs ergens in duwen
(steken) of wringen’ (C&L).
(dons1989)
dja’moe(n): ziejamun*.
(dons1989)
dja’noer (de), geel, jong kokosblad. Cursus bloemschikken van Djanur (Palmbladeren) (DWT 8-41981, in adv.). - Etym.: Jav.
— : dja’noer schikken, schikken van een ruiker* met djanoer* als basis, een Javaanse sierkunst.
(dons1989)
dja’noerruiker (de, -s), ruiker* met djanoer* als basis. Zie YP 1980: 27. - Etym.: Zie djanoer*, zie
ruiker*.
(dons1989)
djappen (djapte, heeft gedjapt), (bij voetballen, stoeipartij) door haken laten vallen, beentje lichten.
Het jeugdig kattekwaad, zoals elkaar djappen op de gang [van de school], maakte plaats voor wat
georganiseerder verzet tegen het gezag (Rappa 1981: 73). - Etym.: Vgl. E to jab = ruw porren,
steken.
(dons1989)
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dja’ran kepang’ (de), Javaans* dansritueel (zie het cit.). Speciale vermelding verdient ook de hier en
daar nog beoefende djaran kepang, de dans met de gevlochten stokpaardjes, waarbij een of meer
van de stokpaardbereiders in trance raken (Enc.Sur. 312). - Etym.: Jav.
(dons1989)
dja’ripesi (de, -(’s)), 1. struikvormige cultuurvorm van een Aziatische plant ( Vigna sinensis ,
Bonenfamilie*), met lichtpaarse bloemen en lichtbruin, niervormig zaad. Djaripesi, botropesi* en de
gespikkelde Leysbonen* worden op kleine schaal aangeplant (Stahel 1944: 19). - 2. de eetbare
zaden (boontjes) van deze plant. Rijst met djari pesi en vlees (Voeding goed 17). - Etym.: S (djari =
tuin; pesi* = boon). - Zie ook: blak-ai-pesi*, botropesi*, kapucijner*, leysboon*.
(dons1989)
djaroe’soestoel (de, -en), vierkante hoekstoel met aan twee elkaar rakende zijden een lage
rugleuning en daartegenover, op de hoek van de zitting en als verlengstuk van de poot, een knop. Etym.: S djaroesoestoeroe (djaroesoe = jaloezie, jaloers; stoeroe = stoel). - Opm.: Volgens Helman
(1978: 125) is het een antieke S-vormige stoel voor twee personen.
(dons1989)
dje’doe: zie gedoe*.
(dons1989)
djek: zie jack* (II).
(dons1989)
djem (de, -men), vastgelopen toestand, moeilijk oplosbaar probleem. Had ik maar een krong-moffo
[S, scheve mond], had ik maar een skeer-ai [S, scheel oog], dan was ik niet in deze djèm terecht
gekomen (Rappa 1980: 106). - Etym.: Van E jam = id. Syn. djam*. Zie ook: djammen*.
(dons1989)
djin’djamaka: zie gindjamaka*.
(dons1989)
dji’nipi: zie ginipi*.
(dons1989)
djo’djo (de, -(’s)), begrip uit de wintigodsdienst* waaraan door verschillende personen een zeer
verschillende inhoud wordt gegeven: 1. syn. van kra*: z.a. Over het begrip djodjo vinden we twee
meningen: de eerste is dat de djodjo gelijk is aan de kra en de tweede dat de mannelijke en de
vrouwelijke djodjo de bovennatuurlijke ouders zijn van de mens (Wooding 491). - 2.
bovennatuurlijke ouder van de mens. Cit. zie onder 1.- 3. beschermgeest. Wat ik zelf bij veelvuldig
navragen heb aangetroffen, was meestal niet vaag en ook was er ’n vrij grote mate van
eenstemmigheid. () De meeste informanten dan noemden de djodjo ’n beschermgeest (Schoffelmeer
I: 22). - 4. andere bet.: zie Wooding 122 e.v., Schoffelmeer I: 21 e.v. - Etym.: Van Afr. herkomst. Zie ook: jeje*; jorka*.
(dons1989)
Djoe’ka, A. 1. (de, -(’s)), Bosneger* van de stam der Djoeka’s, die zijn woongebied heeft aan de
Tapanahony, de Marowijne beneden de Arminavallen en de Cottica, met kleinere vestigingen elders
in Suriname. Bij de Djoeka’s wordt sedert een paar jaar een proef genomen met een gouvernements
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lagere school (Enc.Sur. 91). - 2. (het), de taal van de Djoeka’s* (A.1). Zie Enc.Sur. 598. - B. (alleen
gebr. bij anderen dan Bosnegers*) 1. (de, -’s), Bosneger*, onverschillig van welke stam. Paulus
mocht niet langer bij mij blijven. Hij is weer naar zijn Djoeka-dorp vertrokken, diep in het
Saramacca-district (Helman 1964: 56); deze Paulus is, gezien zijn woonplaats, een Matoeari*. - 2.
(het), gezamenlijke naam vooralle bosnegertalen*. - Etym.: (A. 1) Genoemd naar de Djoekakreek,
een zijstroompje van de Marowijne, waarlangs de stam woonde ten tijde van het vredesverdrag met
de Nederlanders (1760). (B.1) Wellicht ontstaan doordat in de koloniale tijd het eerst met de stam der
Djoeka’s* (A.1) vrede gesloten werd (1760). Ook kan een rol gespeeld hebben, dat anderen deze
stam als Aukaners* gingen aanduiden. - Syn. van A.1 Aukaner*, van A.2 Aukaans* (1); van B.1 ook
Boslandcreool*, marron*.
(dons1989)
Djoeka: zie Joukaene* .
(dons2013)
djoeken (djoekte, heeft gedjoekt), 1. instoppen, wegsteken. - 2. aanstoten, porren. Hij djoekte ze
[slapende kinderen] met z’n teen om op te staan (Cairo 1980c: 57). - 3. (voetbalterm) punteren. - 4.
(overg. en onoverg., in grove taal) geslachtsgemeenschap hebben (met). Hij was een keer een
Javaanse* meid aan ‘t djoeken (Cairo 1979b: 153). Als je wou djoeken (), kreeg je opdracht om snel
te maken* (Cairo 1979b: 171). - Etym.: S djoekoe = steken, in- of wegsteken (Woordenl. SNE). - Syn.
van 4 baksen* (2); zie aldaar voor andere syn.
(dons1989)
djoel, 1. (de), soort overloopspel van kinderen. Waarom mag ik niet op straat? Daar spelen juist al
die kinderen, kijk, ze spelen djoel en een paar anderen laten hun vlieger op (Rappa 1980: 64). - 2.
(de, -en), de rechthoekige figuur die voor dit spel op de grond getekend wordt. Meestal wordt er
echter met teams van twee, drie of vier deelnemers gespeeld. Er worden dan in de djoel, evenwijdig
aan de voorlijn, zoveel dubbele lijnen getrokken (waardoor men ‘hokken’ krijgt), dat elke deelnemer
van een team één lijn kan houden (Nekrui 21).
(dons1989)
djo’go (de, -’s), literfles voor/met bier. Meneer Priesieri, ik wil best nog een djogo voor u betalen.
Maar zegt u zelf, u kunt toch niet de hele avond blijven drinken (Vianen 1971: 91). - Etym.: S djogo
= (oorspr.) kruik, i.h.b. grote kruik voor het koel houden van water; (later ook) literfles voor bier. Syn. djogofles*. Zie ook: kapafles*.
(dons1989)
djo’gofles (de, -sen), syn. van djogo*: z.a. Een djogo-fles was meegevallen en stroomde geel leeg ()
(Doelwijt 1972b: 21). - Etym.: Zie djogo*.
(dons1989)
djoinen (djoinde, heeft gedjoind), zich aansluiten bij, meedoen met. Wij hebben gemaakt dat die
strontregeling is ingetrokken, geen vijf cent* verlaging van die busprijs! Wij hebben sukses
gemaakt*! Dus, nu jij ons nie hebt gedjoint... verdwijn! (Cairo 1980a: 111). - Etym.: Van E to join =
o.m. id. Het SN ook wel geschreven als joinen (zie Hitmix 3 (18): 6; 1981).
(dons1989)
djom’podjompo (de, -’s), pissebed (naam voor een aantal kleine, kreeftachtige diertjes van vochtige
plaatsen). Tot de schaaldieren (kreeften) behoren ook de garnalen (sarasara*) en de pissebedden
(djompo-djompo) (Vermeulen 241). - Etym.: S (djompo = springen). Deze dieren springen niet; dat
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doen wel kikkers en sprinkhanen, die in het S ook d. genoemd worden.
(dons1989)
djom’pofoetoe, 1. (de), hinkelspel waarbij een steen in genummerde vakken geworpen moet
worden. Ze spelen djompofoetoe. Foki heeft een mooie platte steen gevonden, die glijdt precies in
het vakje (Mechtelly 1985: 27). - 2. figuur die voor dit spel op de grond getekend wordt. Een
deelneemster kan op verschillende manieren ‘out’* gaan: 1. als haar steentje niet in het juiste vak,
op een lijn of buiten de djompo-foetoe terecht komt () (Nekrui 32). - Etym.: S (djompo = springen;
foetoe = been, voet). - Zie ook: schopsteentje*.
(dons1989)
djo’niman (de, -nen), playboy. En die pick up speelde alvast keihard, aangedreven door een met wat
bier opgepepte ‘djoniman’ (Cairo 1977: 184). - Etym.: S. Vgl. E johnny = vent, kerel; fat, kwast. – Zie
ook: draaier*, mooi* boy van Dada.
(dons1989)
djorken (djorkte, heeft gedjorkt), 1. schokken bij optrekken of afremmen (auto). Stuur draaien, gas
pompen, brikken*, zorgen dat je motor snel en zachtjes optrekt zonder djorken (Cairo 1980a: 34). 2. bij opgetrokken of opgeduwd worden, inschakelen (auto). - Etym.: Vgl. E to jerk = schokken,
stoten, rukken.
(dons1989)
do-re-mi zn., cijfermuziek, d.i. muziek in cijferschrift genoteerd. Hij zingt op do-re-mi. - Zie ook:
op noten*.
(dons1989)
dob’belen (dobbelde, heeft gedobbeld), (ook:) gokken, zonder dat een dobbelsteen gebruikt wordt.
- Etym.: De SN bet. is de oorspronkelijke; in AN in deze ruime bet. veroud. (WNT 1916).
(dons1989)
doberdoe(w)a’: zie dobroedoewa*.
(dons1989)
dobroedoewa’ (de), liaan met witte, welriekende bloemen ( Strychnos melinoniana ,
Droengoemanfamilie*). Doberdoewa is een liaan, die in de binnenlanden in de oerbosschen zeldzaam
is. De Indianen en Bosch-negers* kennen deze liaan als een krachtig aphrodisiacum (Stahel 1944:
79). - Etym.: S.
(dons1989)
doc, dok (de) kort voor doctor en dokter (ook als aanspreektitel). Vol enthousiasme stortte de doc
[de tandarts dr. Chin Ten Fung] zich op de uitvoering van deze plannen () (Hangalampoe 1 (5): 28;
1974). Nog half in z’n operatiegroenblauw kwam doc eraan spurten (Rappa 1981: 127). Boven in de
gang liep de dokter hun tegemoet. Zijn gezicht stond ernstig. ‘Dok, Dok, wat is er gebeurd’ (Rappa
1981: 121). - Etym.: In het E, waarin ‘doctor’ het woord voor beide begrippen is, wordt ‘doc’ als in
het SN gebruikt.
(dons1989)
doch’ter (de, -s), (ook, en dan beschouwd als slecht N:) dokter. Zie je die man daar, achter het stuur
van die auto, hij is mijn dochter (Fernandes z.j.: 32). - Etym.: In het SN komt de uitspraak k voor ch
of g incidenteel voor bij vele woorden. Dochter voor ‘dokter’ is in dit licht een hypercorrectie.
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(dons1989)
doctore’ren (doctoreerde, is gedoctoreerd), de doctorsgraad behalen, promoveren. Zoon van Mulat*
in grote huis, was pas pas gaan doctoreren. Dus groot gejubel (Cairo 1978b: 421). - Etym.: In AN
veroud.
(dons1989)
doe (de, -s), (hist.) 1. zang- en dansspel, stammend uit de tijd van de slavernij, enigszins met het
karakter van een operette of een musical. De groote Negerfeesten of Doe’s worden niet dan met
toestemming der policiebeambten gehouden, en vinden te Paramaribo, meerendeels als
nieuwjaarsfeesten, in den maand Januarij plaats (Teenstra 1835 II: 194). - 2. genootschap dat een
dergelijk spel periodiek ten tonele voert. Doe: Zang- en dansgenootschap onder negers en
kleurlingen, hetgeen gewoonlijk eens in het jaar, onder* eene daartoe ingerichte tent; zijne openbare
bijeenkomst houdt, en dan met begeleiding van negerinstrumenten, negerliederen zingt en
negerdansen uitvoert (H.C. Focke 1855, cit. volgens Enc.NWI 261). - Etym.: Oudste vindpl. van 2 in
een F geschrift van 1788 (cit. Enc.NWI 261): dou. Dit woord bet. volgens Benoist (1839, zie
Foudraine 167) ‘mooi, schitterend’. Oudste vindpl. van 1 Lammens 1822; 1982: 93. Vgl. voor 1 ook
E (familiaar) do = feest, partij. - Zie ook: lakoe*.
(dons1989)
doe (de, -s), 1. genootschap van negerslaven dat periodiek een zang- en dansspel ten tonele voert;
2. bedoeld zang- en dansspel.
< Sranantongo doe (Focke 1855:24) < Engels do (vertoning, oorspronkelijk “vulgar or dialect”, vanaf
1824, OED). De etymologische verklaring in Van Donselaar (1989) is niet juist.
Zie ook: banja* (II).
1: 1791 (Nassy 2:30, dou, Franse spelling). - 1866 (Van Schaick 159) → (van vrijen). > /S/sc/3-4(6)/-.
2: 1822 (Lammens 1982:93). - Focke 1858b:99.
Opmerking: Later en heden opgevoerd als folkloristische operette of musical.
Zie ook: zangdoe* . > /S/sc/3-4/-.
(dons2013)
doe’ba: groffe doeba (de), soort gras ( Paspalum distichum , Grassenfamilie*). - Etym.: Zie grof*.
(dons1989)
doe’bagras (het), naam voor een gras dat (nog) niet nader aangeduid kan worden. Doebagras. Deze
plant groeit in de omgeving van het huis en bereikt een hoogte van ± 50 cm. Bij zeer vele
gelegenheden wordt dit toegepast o.a. bij feesten, huwelijksceremonies, religieuze rituelen en
geneesriten waarbij onder het uitspreken van formules bijvoorbeeld geelzucht genezen wordt
(Stephen z.j.: 121). - Etym.: H? Bij Van Wengen & W. (18) durbagras. - Zie ook: groffe doeba*.
(dons1989)
doekoen: zie dukun*.
(dons1989)
doel’punt: zie gouden* doelpunt.
(dons1989)
dog’la (de, -’s), persoon van gemengd Creools*-Hindostaanse* afkomst, bij uitbr. persoon van
gemengd ras. Paradoxaal is het objectief vaak esthetisch zeer geslaagde product van de meest
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verfoeide vermenging, Hindostaan* en kafri* (negroïde), namelijk de dogla meestal juist een type dat
de beste uiterlijke kenmerken van beide contribuerende bevolkingsgroepen combineert, in veel
sterkere mate dan de voor Hindostanen meest aanvaardbare (want ‘Arische’) vermenging met een
blanke (Helman 1978: 667). - Etym.: H, ook S. In het E van Guyana: dougla = iedere persoon van
gemengd Hindostaans bloed, bij uitbr. iedere persoon van gemengd ras (D.g.f. 20, 22, 25).
(dons1989)
doidoi’en (doidoide, heeft gedoidoid), wiegen. Er scheen geen einde te komen aan zijn loftuitingen
op Mathilde, die hij, toen zij klein was zoo dikwijls gedoidoid, gewiegd, en in den ezelwagen
rondgereden had (van Schaick 1866: 37; oudste vindpl.).
(dons1989)
doidoien (gedoidoid), wiegen (van een baby).
< Sranantongo dodoi (Focke 1855:24) < Afrikaans, Lichtveld 1929:525.
1866 (Van Schaick 37). →. > /S/bc+sc/4-6/-.
(dons2013)
doi’fi-aka (de, -’s), roodsnavelige buizerd (GrzimekVII: 418), een zeer algemene roofvogel,
bovenzijde grijs, buik en staart dwarsgestreept ( Buteo magnirostris ). Al onze aka* soorten: baboenaka*, langafoetoe-aka*, doifi-aka, pakro-aka*, kraboe-aka*, loiri-aka*, jagen overdag en vinden
hun prooi met hun scherpe ogen (Vermeulen 152). - Etym.: S; zie aka*; doifi = duif.
(dons1989)
dok: zie doc*.
(dons1989)
dokken (dokte, heeft gedokt), 1. (snel) bukken, wegduiken. Tanden... schoon, wit, regelmatig... in
één woord prachtig. Borsten als geweren. Je krijgt neiging om te dokken voor ze (Dobru 1968b: 42).
- 2. zich verbergen. - 3. (fig.; dokken (voor)) zich onttrekken (aan). Die mannen dokken altijd voor
besluiten (leraar over collega’s op vergadering). - Etym.: E to duck = o.m. bukken, E to dodge =
opzij springen, ontwijken, uitwijken, ontduiken. - Syn. van 1 en 3: wegdokken*.
(dons1989)
dokoen* (de, -s), lekkernij van geraspte cassave en kokosnoot in bananeblad gestoofd. De dokoens
stapelen in een ruime pot* met water, dat ze net onder staan (S&S 253). - Etym.: S, van een Westafr.
woord; ook gebr. (dokunu) in West-lndïe (C&L). Stedman (1796: 374) noemt ‘doquenoo’ (E spelling)
een gerecht van Bosnegers*, dat gemaakt wordt van maïsmeel en gegeten wordt met stroop.
(dons1989)
dokenoe, gerecht van gestampte maïs.
< Sranantongo dokoenoe (Schumann 1783:13) < Afrikaans (Cassidy & Le Page 1980:155).
1796 (Stedman 374, doquenoo , Engelse spelling). 1913 (J. Spalburg 49, dokun )→ ( dokoen, in deze
en verwante betekenissen). > /S/sc/3/-.
(dons2013)
doks (de, -en), eend, i.h.b. de cultuurvorm van de bosdoks* ( Cairina moschata). Juffrouw, bij ons
thuis zat een kaaiman in de trens*. Die heeft onze doks gebeten (A. de Vries 1957 (7): 44). - Etym.:
Vgl. S doksi, E duck. - Samenst. ook: steeldoks*. Zie ook: kwakwa*.
— : zure doks, gerecht van gebraden eend waarbij door de toevoeging van azijn een zure smaak
verkregen wordt. Welke Surinamer slaat een warme roti* of een masala-kip* af? Of een dampende
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bord moks’alesi*, of een pittige saoto* soep of zure doks of een pepre* watra? (Rappa1984: 141). Etym.: Zie doks*. - Zie ook: zwartzuur* van doks.
(dons1989)
doks, muskuseend ( Cairina moschata), in het bijzonder de cultuurvorm die bont tot wit is.
< Sranantongo doksi (Schumann 1783:8) < Engels duck( s ) Echteld (1961:70).
Zie ook: doksie* , boschdoksie * .
1835 (Teenstra 2:431). 1855-1863 (Bartelink 1916:85). → > /S/d/4-6/(dons2013)
doksie, als doks * .
< Sranantongo (zie doks * ).
Zie ook: boschdoksie * .
1828 (Teenstra 1842:74). > /S/d/4/-.
(dons2013)
dok’siwiwiri (de), kroos, d.i. de naam voor alle soorten van de Doksiwiwirifamilie*. - Etym.: S (doksi
= eend; wiwiri = blad, kruid).
(dons1989)
Dok’siwiwirifamilie (de), Eendekroosfamilie, familie van kleine plantjes die op of onder de
wateroppervlakte leven ( Lemnaceae ). - Etym.: Genoemd naar doksiwiwiri*.
(dons1989)
dok’terskaart (de, -en), kaart, verstrekt aan minvermogenden en rechthebbenden*, die het recht op
kosteloze geneeskundige verzorging aantoont. De mensen moeten dokters en apothekerskosten zelf
betalen. Terwijl je een dokterskaart van het Ministerie van Sociale Zaken hebt (Sur.Bull. 12 (1): 11;
1981).
(dons1989)
dol’lar, dol’ler (de, -s), 1. munt of biljet van Sf* 2,50. Verder moest Jano een dollar op een bankje
leggen en de dag opgeven, waarop hij geboren was (Bradley 1975: 23). Papieren guldens* en ook de
zg. ‘dollers’ verslijten erg snel, ze gaan per dag door honderden handen (Konkroedosoe 4-3-1981:
3). - 2. geldbedrag van Sf* 2,50. Die broek kost bij de Chinees* een dollar meer dan onder* de
markt. - Etym.: Sedert 1553 is de ‘dollar’de standaardwaarde in de USA en een munt van dezelfde
waarde in enige (andere, voormalige) Britse koloniën (Onions). In E ‘slang’ was het lang een 5shilling-stuk (Ten Bruggencate). NB: Voor de tweede wereldoorlog was vele jaren de waarde van de
Am. dollar Nf* 2,50, van de shilling Nf* 0,50, en de waarde van de Sur. gulden* Nf* 1,-; dat
betekent, dat een Sur. en een Ned. ‘rijksdaalder’ toen, evenals het Engelse 5-shilling-stuk,
overeenkwamen in waarde met een Am. dollar.
(dons1989)
do’minee (de, -s), (ook:) 1. priester, voorganger of andere geestelijke leider van een niet-christelijk
geloof. Zie Hindostaanse en Javaanse dominee*; bij Vianen (1969: 81) ook Islamitische dominee . - 2.
oude mannetjesaap die een troep baboens* (brulapen) leidt. Een oud mannetje (door het volk
‘dominé’ genaamd) begint dan, na eerst den geheelen troep rondgekeken te hebben, en laat een
zacht kuchend geluid hooren. Dit geluid neemt in kracht toe en ontaardt weldra in het gebrul
(Penard 1900 I: 25). - 3. (veroud.) witkoptiran (Grzimek IX: 162), een kleine, zwarte watertiran
(vogel) met een witte kop, thans bekend als soeur* ( Arundinicola leucocephala). In de kolonie* staat
de Witkop Tiran bekend als Dominé of Soeur* (P&P 1910: 208). - Etym.: (1) Vooral in gebr. bij
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Christenen; in strikte zin is het woord de naam voor een voorganger van een protestants
kerkgenootschap. S domri. (2) De naam kan betrekking hebben op het voorgaan in het gebrul, zoals
een dominee de gemeente voorgaat in het gezang. S domri. (3) Het uiterlijk van deze vogel lijkt op
dat van een dominee in zijn toog. NB i.v.m. 1 en 2 de oudste vindpl. waar d. ‘aanvoerder’, i.c. van
Bosnegers* (1), betekent: () dat Baron van Intentie is geweest om nu de Domine zijnde de Plantage
IJvershoop te gaan om die aff te loopen [plunderen], zeggende dat aldaar veel geweere was ()
(verslag 1774, zie De Beet 157).
— : Hindostaan’se domineee, 1. Hindoepriester (pandit*). - 2. Hindostaanse* mohammedaanse
priester (maulana*). - Etym.: Zie dominee* (1). - Opm.: Vooral gebr. door Christenen.
— : Javaan’se dominee, Javaanse* geestelijke leider bij de Westbidders*, in het Javaans kaum*
geheten. Zijn moeder valt flauw, wordt opgevangen door zijn grootmoeder, die haar op snikkende
toon moed inspreekt en de naam van Jehova noemt, terwijl de Javaanse dominee tot Allah bidt
(Vianen 1971: 200). - Etym.: Zie dominee* (1).
(dons1989)
domine (de), aanvoerder, in dit geval van een groep strijdende boschnegers*
In verouderd Europees-Nederlands is dominee een van eerbied getuigende titel voor een
vooraanstaande man, al of niet met een leidende functie (WNT).
1774 (De Beet 1982:57). > /N’/o/2/-.
(dons2013)
don’ceder (de, -s), boomsoort ( Cedrelinga cateniformis , Officierskwastjefamilie*). De bomen zijn
geplant aan de boulevard langs de Anton Dragtenweg. Het gaat hier om de drie soorten: wis wis
kwari (geel), goejaba (paars) en donceder, een zeldzame boomsoort die voornamelijk in het
Coesewijngebied voorkomt (WS 1-8-1987). - Etym.: S donsedre.
(dons1989)
don’dersteen (de, -stenen), stenen bijl. Als amulet worden ook vereerd de steenen bijlen der
Indiaanen, de zoogenaamde donder- of onweerstenen (Enc.NWI 44). - Etym.: Men geloofde dat ze
tijdens onweer (in Suriname weinig voorkomend) uit de lucht kwamen vallen (Enc.Sur. 158). Ook in
AN heeft de naam d. betrekking op dit bijgeloof, maar dan m.b.t. ‘gewone’ stenen.
(dons1989)
done bn., bw., (uitspr. E: don), (gebr. bij Hindostanen*) op; klaar. - Etym.: E done = gedaan. - Syn.
wis*. Opm.: Komt alleen voor als op zichzelf staande uitspraak.
(dons1989)
do’ni (de, -’s), 1. dubbeltje*. Kan je me twee doni’s lenen? (Vianen 1972: 78). - 2. (niet alg., het
meest voorkomend in Nickerie) bankbiljet ter waarde van 10 gulden*. - Etym.: H.
(dons1989)
do’nibus (de, -sen), (verouderend) kleine particuliere bus die korte trajecten rijdt. De donibussen
rumoeren en remmen, toeteren dwingend, halen in en snellen gevaarlijk op (Shrinivâsi 1968: 37). Etym.: De rit kostte vroeger een doni*, de eigenaar/chauffeur was en is nog veelal een Hindostaan*.
(dons1989)
don’ke, don’ken (de), soort giftig onkruid in weilanden ( Dieffenbachia seguina , Tajerfamilie*). De
koeien ontwijken bij het grazen de donke instinctmatig (May 20). - Etym.: S. Oudste vindpl. Teenstra
1835 II: 364 ( donkeen). - Opm.: In Ned. gekweekt als potplant (‘een soort dieffenbachia’).
(dons1989)
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domkeen (de), donkeen (de), een giftig kruid ( Dieffenbachia seguina ), gebruikt in de
suikerfabricage.
< Engels dumbcane (OED); de plant is een gevaar voor grazend vee, want het sap maakt de bek en
tong bewegingloos, ‘stom’ (Engels dumb ). Bij Van Aerssen van Sommelsdijck (1686; Brinkman
1980:38) als Engelse naam: dom kane .
1763 (Pistorius 23). - 1866 (Van Schaick 76). 1881 (Kappler 1883: 44).
Opmerking: Sedert 1910 (Sack 11) is de Surinaams-Nederlandse naam donke (< Sranantongo). >
/E/wp/2-5/-.
(dons2013)
donkein zwamp: zie mokomokozwamp * (opmerking).
(dons2013)
don’key (de, -’s), (uitspr. E: dong’kie), (gebr. in Nickerie) 1. ezel. - 2. domme persoon. - Etym.: E. Samenst. van 1: donkeycar’.
(dons1989)
dood bn., (ook:) uitgeschakeld, uitgerangeerd, van het toneel verdwenen. Corrie, weet je hoe ik, jaar
in jaar uit, dacht dat ik een oude man was, dat ik dood was? (Vianen 1972: 84). Lachmon is dood =
L. is nergens meer; het was de kreet na zijn verkiezingsnederlaag in november 1973. - Etym.: Vgl. S
dede = dood, ook in deze SN bet.
— : de dood, zeskantige vlieger (féfiprinta*), zwart met een doodshoofd erop. - Opm.: Zie voor de
namen van de andere vliegers féfiprinta*.
(dons1989)
dood’kaart (de, -en), vuile kaart (bij kaartspel). Pese-pese! [S, een kaartspel] (). En met een
verwisselde doodkaart (Helman 1954a: 21).
(dons1989)
dood’kappen (kapte dood, heeft doodgekapt), doden met een houwer*. Op 7 november [1891] werd
de direkteur* van plantage St. Barbara door een koelie doodgekapt (Hira 337). - Etym.: Zie kappen*
(1). Oudste vindpl.1776 (zie De Beet 210).
(dons1989)
dood’kist: zie platte* doodkist.
(dons1989)
doodshoofdje (-s), doodskopaapje, doodshoofdaapje ( Saimiri sciurus).
De tekening van het gezicht doet denken aan het doodshoofd van een mens.
1718 (Herlein 173). - 1770 (Fermin 2:116).
Zie ook: kaboutermannetje* , marmazet * , monkie* , monkiemonkie * .
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:81), mogelijk afkomstig van daar. > /N’?W?
/d/1-2/W./.
(dons2013)
door, voltooid (met betrekking tot werk).
1761 (Inventaris Archief Raad van Politie 805, deur ). 1783 (Roos 44). > /N’/r/2-3/-.
(dons2013)

http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

door: door komen (kwam door, is doorgekomen), binnen komen. Kom door, zegt Anton en hij
maakt een uitnodigend gebaar (Doelwijt 1969: 10). De goede God had hem gezegd, dat hij niemand
door moest laten komen in de hemel, zolang hij [God] niet weer terug was (de Groot & D. 5). Etym.: Er kunnen associaties zijn met drie bet. van S doro, nl. ‘aankomen’, ‘deur’ en ‘doorheen’.
Echter S ‘kon doro’ (ww.) = thuiskomen.
— : door zijn (was door, is door geweest), 1. er al zijn. Ik ben door, mama. - 2. (veroud.) klaar zijn.
Ik ga voorby het werk, en zie ter zyde eens af/ Of ‘t merk* haast door is, ‘t geen men hen deez’
morgen gaf (P.F. Roos 1804, cit. volgens Lichtveld & V. 211). - Etym.: (1) Vgl. S doro - o.m.
aankomen; in Akan (W.-Afr.) ‘droe’ (Enc.Sur. 17). Het vb. is de lett. vert, van ‘me doro’. (2). Er kan
verband zijn met AN ‘er door (of: doorheen) zijn’ = er mee klaar zijn, het gereed hebben.
(dons1989)
doordien’, (alg. in schrijftaal) doordat. Maar doordien hij politikus was, wist je nooit of hij wat hij zei
meende (Cairo 1977: 26). - Etym.: In AN verouderend, in BN in literaire taal.
(dons1989)
door’haling (de, -en), standje, berisping. Dat ging tot zover goed, maar toen Oseisie vernam, dat de
pater die jongen had gedoopt, toen waren de poppen aan het dansen. Hij werd woedend en gaf de
vader een scherpe doorhaling (Spalberg 1899; 1979: 66; oudste vindpl.). - Etym.: AN doorhalen =
o.m. berispen, maar d. in de SN bet. komt niet voor.
(dons1989)
door’zetten (zette door, heeft doorgezet), telefonisch doorverbinden. Ik ga u doorzetten
(telefoniste).
(dons1989)
door’zoeken zonder niks, term bij het knikkerspel wakatjopoe*: zie het cit. Wil een deelnemer
echter gebruik maken van een term die hem tot voordeel kan strekken, dan moet hij er wel snel mee
zijn; gebruikt de tegenpartij namelijk de in dit spel zo machtige term: ‘doorzoeken zonder neks*’,
dan is hij verplicht normaal door te spelen, hetgeen in bepaalde gevallen zeer nadelig voor hem kan
zijn (Nekrui 13). - Zie ook: alles* fait.
(dons1989)
doosje (het), (ook, weinig gebr.:) syn. van dosi*: z.a. - Etym.: Vernederlandsing.
(dons1989)
doosje, omslagdoek voor het bovenlichaam bij boschnegers* .
Herkomst onbekend.
1759 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:104). > /X/r/2/-.
(dons2013)
doosiesboom, als marmeldoosje * (2): zie aldaar.
1771 (C. Dahlberg nr. 12). > /N’-N/wp/2/-.
(dons2013)
do’pi (de, -’s), 1. slaghoedje. - 2. patroonhuls. - 3. klappertje. - Etym.: S.
(dons1989)
do’pipistool (het, -pistolen), klappertjespistool. Zie Cairo 1980c: 476. - Etym.: Zie dopi* (3).
(dons1989)
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dorps’gemeente (de, -n), (sedert 1937) dorp met rechtspersoonlijkheid. Tamanredjo is een
belangrijke dorpsgemeente aan de Oost-Westverbinding* (Enc.Sur. 159).
(dons1989)
dors’tafel (de, -s), tafel op vier poten met een blad van ronde balkjes waartussen openingen en
omgeven door een opstaande rand, bestemd voor het dorsen van rijst, die daartoe geslagen wordt
waarbij de korrels door de openingen op een kleed vallen. Zodra het uitkwam werden de bossen op
een dorstafel, gemaakt van stokken, met de hand uitgeslagen (Eldorado 1 (1): 3: 1980).
(dons1989)
do’si (de), lekkernij bestaande uit baksel van zacht cassavebrood* met vulling van kokos. De dosi
doorbakken aan de ene kant. Als ze lichtbruin van kleur is keren en de andere kant lichtbruin
bakken (S&S 256). - Etym.: S, volgens BN (120: 88; 1980) van Port. doce = zoetigheid. - Syn.
doosje*.
(dons1989)
dot (de, -ten), fopspeen. - Etym.: AN d. of ‘zuigdot’ was vroeger een doekje met iets zoets erin
gebonden, dat men zuigelingen in de mond stak om ze stil te houden. Javaanse* Surinamers voelen
wellicht verband met Jav. sedot’ = trek aan een sigaar e.d. - Syn. stoppertje*. Zie ook: fopper(tje)*,
tuit* (1).
(dons1989)
draadschuimer: zie schuimer * .
(dons2013)
draag’band (de, -en), bretels. Zie Schoonhoven 155. - Etym.: Het is niet duidelijk, of het woord in
deze bet. in het AN ook voorkwam (zie WNT 1916 en Van Dale). - Syn. trekband*.
(dons1989)
draag’mier (de, -en), parasolmier (in Suriname Atta cephalotes en A. sexdens). Draagmieren zijn
zeer schadelijk en maken in gebieden waar ze voorkomen, landbouw vrijwel onmogelijk (Vermeulen
200). - Etym.: Deze mieren dragen allerlei plantaardig materiaal, voornamelijk door henzelf
afgebeten bladfragmenten, over grote afstanden naar hun nesten. - Syn. bladdrager*, cassavemier*.
(dons1989)
draaien (draaide, heeft gedraaid), onoverg. 1. roeren. Ik bukte me en nam het emmertje met
birambies* op en draaide erin (Rappa in A&P 1981a: 62). - 2. een lustig leven leiden. Richenel* heeft
in de loterij gewonnen. Hij draait, man. - 3. veel contact hebben met het andere geslacht. - 4. (ev.
draaien met) gaan, verkering hebben (met). Sáááng [zie san*], meneer draait (Barron 1984b: 76). Ik
draaide in die tijd met bijna de halve school, al die meidens* waren gek op me... (Rappa 1981: 43). Etym.: (2) Vgl. AN ‘zijn draai hebben’ = het naar zijn zin hebben. Zie ook draaier*. - Syn. van 2 hoog
draaien*. Zie i.v.m. 1 ook: waaien* (3).
— : hoog draaien, een lustig leven leiden, ’ s Middags zit ik op het balkon van m’n nieuwe huis en
als een meisje langs komt, dan roep ik haar. Dan draait de aarde hoog (Doelwijt 1971: 13). - Etym.:
S drai é (drai = draaien; é = hoog). Zie hoog* (1). E high = o.m. weelderig, bijv. in ‘high living’ =
weelderig leven. - Syn. draaien* (2).
— : overg.: zie klap* draaien, stokje* draaien.
— : een winti draaien, een slechte invloed die een winti* (3) heeft op een bezetene veranderen in
een goede invloed. Zie Schoffelmeer I: 14-15.
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(dons1989)
draaier (de, -s), (nieuw woord) vrouwenversierder, playboy. Ja, ik ben een draaier, ik maak ze gek,
compleet verliefd tot hysterisch* toe. Ze kunnen geen weerstand aan mijn smile* en aan mijn lieve
ogen bieden (Rappa 1980: 106). - Etym.: Zie draaien* (onoverg., 3). - Zie ook: djoniman*, mooi* boy
van Dada.
(dons1989)
draai’sluis (de, -sluizen), sluis met (een) draaideur(en). Ik heb lang naar de grote bakschuiten
gekeken in het smalle kanaaltje, dat door een draaisluis met de rivier verbonden is (Ferrier 1968:
18). - Zie ook: spindelsluis*.
(dons1989)
dragen (droeg, heeft gedragen), (ook:) aantrekken (kleren), opzetten (hoed e.d.). Ze waren warm
geworden van het werken in de stal en ook een beetje moe. Ze namen een lekker fris bad en droegen
een schone bloes (Maynard a: 17). Ook: Geef dat kind een glas melk voor me, maar draag eerst haar
bavetje* voor d’r. Hier: slabbetje voordoen. - Etym.: Vgl. S weri, E to wear, die beide behalve
‘aanhebben’ ook kunnen betekenen ‘aantrekken’.
(dons1989)
drai’batra (de), kringspel waarbij een in het midden liggende fles die rondgedraaid wordt een
deelnemer aanwijst die ‘betalen’ moet. Drai-batra. Dit is een spel, dat zowel buitenshuis als
binnenshuis gespeeld wordt en waaraan iedereen kan deelnemen. De spelers vormen dan op ca 50
cm van elkaar af zittend een kring (Nekrui 25). - Etym.: S (drai = draaien; batra = fles).
(dons1989)
draisi’ne (de, -s), met motor aangedreven trein. Waarom reist u met de goudtrein*, u had gisteren
de draisine kunnen nemen, zei Josua. De draisine gaat toch twee maal per week naar Kabel? (Butner
1957b: 99). - Etym.: Karl Drais von Sauerbronn bouwde in 1816 een houten loopfiets, die naar hem
‘Draisine’ genoemd werd (A&P 1981b: 74). Het lijkt mogelijk, dat AN d. (van F d. ), d.i. ‘een lorrie die
door trappen met de voet voortbewogen wordt’ daaruit voortgekomen is. SN d. zou dan weer terug
kunnen gaan op die lorrie.
(dons1989)
dram (de), sterke drank bestaande uit voorloop (d.i. het eerste distillatieprodukt) uit het schuim van
melasse. Vrouw Noach: Jullie jongens, kunnen jullie p ’ pa niet laten stoppen met dat getoeter? Hij
heeft z’n maag zo vol met dram, dat hij denkt dat hij op de Koffiedjompotrein staat (Helman 1954a:
30). - Etym.: Oudste vindpl. plak. van 1708 (S&dS 271). S dran. E dram = borrel. - Syn. taffia*. Zie
ook: garappa*, lowijn*, kilduivel*, kilthum*.
(dons1989)
dram (de), een slechte soort rum, het eenmalige distillatieproduct van het schuim op kokend
suikerrietsap.
< Engels dram ‘borrel’ (OED, sedert 1590).
1707 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 234 fol. 255). - 1855 (Focke 27). →.
Zie ook: Surinaamsche brandewijn * , garappa * , kilduivel * , lowijn * , spiritus * , tafia * . > /E/bc/1-6/-.
(dons2013)
dram’brander (de, -s), (veroud.) brander (d.i. stoker) van dram*. Drambrandersgracht (in
Paramaribo; bestond al in 1772). - Syn. dramstijler*.
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(dons1989)
drambrander, brander (stoker) van dram * .
1772 Drambrandersgracht in Paramaribo.
Zie ook: dramstijler * , schuimen* , schuimer * . > /E-N/bc/2-?/-.
(dons2013)
dram’huis (het, -huizen), (veroud.) dramstijlerij* van een suikerplantage. In een ander gebouw heeft
men het schuim-* en disteleerhuis met eene welgeslotene kamer, die het dramhuis geheeten wordt
(Teenstra 1835 I: 213). - Etym.: Oudste vindpl. Reeps 1693 (zie Volders 1966). - Zie ook: stijlhuis*.
(dons1989)
dramhuis (het), 1. stokerij van dram * ; 2. bewaarplaats van dram * .
< Engels dram-house (OED). Zie huis* .
Zie ook: dramstijlderij* , schuimhuis * , stijlhuis* .
1: 1693 (Reeps 19).- 1855 (Focke 27). > /E/pt/1-4/-.
2: 1786 (Blom 106). - 1855 (Focke 27). > /E/pt/3-4/-.
(dons2013)
dramketel, ketel waarin het schuim van het kokende suikerrietsap gedistilleerd wordt tot dram * .
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 46). 1824 (De Surinaamsche Courant nr. 53). > /E-N/pt/3/-.
(dons2013)
dram’stijler (de, -s), (veroud.) stijler* (d.i. stoker) van dram*. () zullende wijders deselve dramstijlers
(waaronder egter andere burgers of planters niet begreepen worden) niet vermogen telkens minder
te kopen dan de quantityt van een anker () (not. van 1757, oudste vindpl.; S&dS 645). - Syn.
drambrander*.
(dons1989)
dramstijlder (-s), stoker van dram * .
Zie stijlen * . De enige vindplaats van stijl(d)er (< Engels stiller , OED) voor Suriname is die van 1891 in
het WNT.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:306). - 1783 (Oostindie 1989:105).
Zie ook: likeurstijlder* . > /E-E/pp/2-3/-.
(dons2013)
dram’stijlerij (de, -en), (veroud.) stijlerij* (d.i. stokerij) van dram*. Fabrijken heeft men in de
Kolonie* niet, indien men de twee steenbakkerijen uitsondert, en die fabrijken, welke benodigt zijn
om de producten ter verzending bekwaam te maken, zoals suikermolens en dramstijlerij () (Lammens
1822; 1982: 61). - Etym.: Oudste vindpl. not. van 1757 ( dramstijlderije; S&dS 645).
(dons1989)
dramstijlderij (-en), stokerij van dram * .
Zie stijlen * . Oudste vindplaats van stijlerij * (< Engels stillery, OED) 1884 (zie aldaar).
1753 (Hartsinck 1770:848). - 1822 (Lammens 1982:61).
Zie ook: dramhuis * , schuimhuis * . > /E-E/pt/2-3/-.
(dons2013)
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dramstijlhuisje, als dramhuis * (1).
Zie stijlen * . Oudste vindplaats van stijlhuis* (< Engels still-house) bij Teenstra (1835 1:234).
1788 (Roos 1804:34, 40). > /E-E/pt/3/-.
(dons2013)
dramvat, vat waarin dram * wordt opgeslagen en bewaard.
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 28). > /E-N/pt/3/-.
(dons2013)
dras’bos (het, -sen), (botanische en bosbouwkundige term) verzamelnaam voor een aantal bostypen
met twee boometages, voorkomend op een minerale bodem die in de regentijden* onder water staat
(laagbos*, oever-bos*, kreekbos*, possumbos*). De bodem bestaat in de oude kustvlakte*, waar dit
bostype veel voorkomt, uit slecht doorlatende stoflemen van de Coropina* formatie, elders komt
drasbos veel voor op zand-, leem- en kleigronden (L&Mo 14). - Etym.: AN (verouderend) dras =
(zn.) geheel met water doortrokken grond; (bn.) doorweekt, zeer vochtig (van bodem), thans
vervangen door ‘drassig’. - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
dré-ai (mv.), moed, lef (ongunstig). - Etym.: S, lett. ‘droge ogen’*, dat ook als syn. in gebr. is.
(dons1989)
dreigen (dreigde, heeft gedreigd), 1. treiteren, uitjouwen. Maar al die jongens die hun hindostaanse*
meester ‘dreigden’, nu [bij het examen] had zo’n man de kans om ze te djammen* (Cairo 1977: 57).
- 2. voor de gek houden, bespotten. Telkens als ik [God] jullie vergiffenis gegeven heb, zijn jullie
weer begonnen om me te dreigen (Helman 1954a: 51). - Etym.: S drégi = id. AN dreigen (overg.) =
iets onaangenaams in het vooruitzicht stellen.
(dons1989)
drek (de, -ken), woerd. Tot veertig, vijftig woerden of drekken (), die opmerkelijk talrijker dan de
wijfjes voorkomen, kunnen op deze wijze in een dag bemachtigd worden (P&P 1908: 87). - Etym.:
Ook S. Vgl. E drake = id.
(dons1989)
dres’bak: zie dresi*.
(dons1989)
dresbak, bak (of iets dergelijks) met de medicijnen en dergelijke, in gebruik bij een dresneger* .
Zie dressen* , zie dressie * .
1828 (Kuhn 63). > /(E?S?)-N/z/4/-.
(dons2013)
dreshuis, gebouw(tje) op een plantage * voor de geneeskundige en heelkundige verzorging van zieke
en gewonde slaven; het is niet duidelijk of het de functie had van behandelkamer of (ook) die van
plantagehospitaal.
Zie dressen* , zie huis* .
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213).
Opmerking: Bij Teenstra (1832; 1842:256) afgekort: in de dres. > /(E?S?)-N/pt/2/-.
(dons2013)
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dre’si (de, -’s), (veroud.) dres’sie (de, -s), geneesmiddel, medicijn. () echter gebruiken de
inboorlingen deszelfs [van boscacao*] jonge bladeren, als thee gedronken, wel voor eene dressie, om
te wateren (Teenstra 1835 I: 366). - Etym.: Vermoedelijk van E dressing = o.m. verband(middelen).
Dresi is S. Oudste vindpl. Kuhn 1828: 40 (dressie). - Samenst. ook dresbak, dreskast (Kuhn 1828:
64, 45). Zie ook dressen* en de samenst. daarvan. - Zie ook: medicijn*.
(dons1989)
dressie, geneesmiddel, medicijn.
< Sranantongo dressie (Schumann 1783:36).
1763 (Inventaris Archief Raad van Politie 808) - 1835 (Teenstra 1:366). →. > /S/z/2-6/-.
(dons2013)
dres’kast: zie dresi*.
(dons1989)
dreskast, medicijnkist of -doos van dresneger* .
Zie dressen* .
1768 (Oostindie 1989:219). - 1828 (Kuhn 45, 64). > /(E?S?)-N/z/2-4/-.
(dons2013)
dres’mama (de, -’s), (hist.) in de slaventijd een slavin die de zieke slaven in het plantageziekenhuis
verzorgde. De Dresmama’s zijn gewoonlijk reeds in jaren gevorderde Negerinnen of kleurlingen.
Aanvankelijk waren zij belast met het toezigt over de Jaws*-patiënten; langzamerhand begonnen zij
de aanwending van geneesmiddelen, tot dat zij, zoo als thans, geheele ziekenhuizen houden,
kwijlkuren en quarantaines*, enz. toedienen (Kuhn 1828: 41; oudste vindpl.). - Etym.: Zie dressen*.
- Zie ook: dresneger*.
(dons1989)
dresmama (-’s), oude negerslavin als verzorgster van zieken en gewonden in een
plantageziekenhuis.
Zie dressen* . Mama (< Sranantongo) betekent hier ‘oude vrouw’.
1828 (Kuhn 41). 1835 (Teenstra 2:201).
Zie ook: dresneger* . > /(E?S?)-S/z/4/-.
(dons2013)
dres’neger (de, -s), 1. (hist.) in de slaventijd een slaaf die de zieke slaven in het plantageziekenhuis
verzorgde. De Dresnegers zijn vooraf als leerjongens eenige jaren bij een’ Chirurgijn geweest, welke
zich bijzonder met plantagepraktijk afgeeft; de gewoonte van de eigenaars of administrateurs* is,
om een’ van de Creolen*, die bijzonderen lust tot dressen* aan de dag legt (), bij eenen Doctor te
besteden () (Kuhn 1828: 40). - 2. (verouderend?) kwakzalver. In krant, 1939 (zie Schoonhoven 162).
- Etym.: Zie dressen*. Oudste vindpl. van 1 1772 (zie De Beet 121). - Zie ook: dresmama*.
(dons1989)
dresneger, negerslaaf ( neger * ) als lekendokter op een plantage * .
Zie dressen*
1758 (Oostindie 1989:261). - 1855 (Focke 27).
Zie ook: dresmama * , dresser * , lapper * .
Opmerking 1: In 1838 (Hudig, 140) als afkorting dres.
Opmerking 2: Latere betekenis ‘kwakzalver’. > /(E?S?)-Am/z/2-4/-.
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(dons2013)
dressen (dreste, heeft gedrest), (veroud.) geneeskundig behandelen. Nou, het kan me ook D...
weinig schelen, of je [de dokter] komt of niet, jelui bent toch maar lappers; daar heb je me die neger,
NERO, van eeuwigheid tot zaligheid met pijn in de schouders gedrest; je hebt je regt laten vern...; ik
heb hem gauwer gekureerd (Kuhn 1828: 40). - Etym.: Vgl. E to dress = o.m. verbinden (van
wonden). Zie ook dresi*. Vgl. S dresi (ww.) = o.m. id. Oudste vindpl. regl. van 1759 (S&dS 673). Samenst. dresmama*, -neger*, -werk*.
(dons1989)
dressen (gedrest), medisch (heel- of geneeskundig) behandelen.
< Sranantongo dressi (Schumann 1783:36) of < Engels to dress, Smith 1989:368 (onder meer
gewonden behandelen; OED). NB: Warren (1667:19) gebruikt to dress voor ‘verzorgen’ in het
algemeen.
1745 (Inventaris Archief Raad van Politie 798). - 1840 (Winkels I:22). > /E?S?/z/2-4/-.
(dons2013)
dresser, negerslaaf als lekendokter.
Zie dressen* . In Engeland betekent dresser nu ‘doktersassistent’ (OED).
1730-1750 (Beeldsnijder 1994:274). 1758 (Oostindie 1989:491).
Zie ook: dresneger* , lapper * . > /E?S?/z/2/-.
(dons2013)
dres’sie: zie dresi*.
(dons1989)
dres’werk (het), (hist.) stukje pluksel (wiek) van vlas, eventueel besmeerd met zalf o.i.d., dienende
als verbandmiddel. () vervolgens worden die [slaven] met uitwendige gebreken zijn, verbonden,
hetgeen meestal met diverse zalven, op wieken van uitgehekeld vlas, dreswerk genaamd, geschiedt,
of, bij gebrek daarvan, op breeuwwerk (uitgerafeld oud touw () (Kuhn 1828: 64; oudste vindpl.). Etym.: Zie dressen* en dresi*. AN werk = o.m. breeuwwerk (S werki): grove, verwarde draden van
vlas of hennep die bij het hekelen afvallen.
(dons1989)
dreswerk, pluksel van vlas, dienende als verbandmiddel zoals watten nu.
Zie dressen* . Europees-Nederlands werk is onder meer draderig afval, overblijvend bij het hekelen
van vlas.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). 1828 (Kuhn 64).
Opmerking: Een plukje van dergelijk pluksel heet in Europees-Nederlands wiek . > /(E?S?)-N/z/24/-.
(dons2013)
Drie’hoeksclub (de, -s), (hist.) meisjesclub uitgaande van de Evangelische Broedergemeente*, later
opgegaan in de padvinderij. - Etym.: Op het uniform werd een insigne gedragen dat een driehoek
vertoonde waaraan een bepaalde symbolische waarde werd toegekend. - Zie ook: Vierkantclub*.
(dons1989)
drietje (-s), enigszins driekantig muntje met een waarde van drie (toenmalig Surinaamse) stuivers* ,
afkomstig van Curaçao, alwaar het in 1798 zijn ontstaan dankte aan het in vieren kappen van een
pilaardaalder (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 489) en daar driekantje genoemd werd.
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1798 (Schumann 180, verduitst tot Drittchen ). 1799 (Schiltkamp & De Smidt 1200). > /N’/bs/2-3/-.
(dons2013)
drijfhout (het), hout dat in water blijft drijven. Op zijn bestemming aangekomen wordt het blok,
indien het drijfhout is, gebruikt om zwaardere stammen die niet drijven, te vlotten (Dahlberg 138). Etym.: Gebr. ter onderscheiding van hout dat door zijn zwaarte zinkt (zinkhout). Dit onderscheid is
in Ned. niet nodig, omdat daar alle houtsoorten drijven. AN d. = op het water ronddrijvend hout of
aanspoelend hout.
(dons1989)
drill (de), kaki, d.i. een gekeperd linnen weefsel en bij uitbr. de naam voor daarop gelijkende stoffen
(onafhankelijk van de vraag of de kleur ook ‘kaki’ is). Hij stond op en begon zijn overall van blue*
black drill uit te trekken (Ferrier 1968: 164). Hij maakte ondanks zijn uitzonderlijk hoge leeftijd, nog
wandelingen in de stad, de oude heer was daarbij veelal gestoken in kleding van wit dril, die vele
jaren geleden in Suriname vrij algemeen in zwang was (WS 25-2-1984). - Etym.: E, afk. van
‘drilling’. In AN is ‘dril’, ‘drel’ (zelfde bet.) veroud. (WNT 1916).
(dons1989)
I. drillen (drilde, heeft gedrild), dooreen roeren, klutsen (beslag e.d.). Ze klaagde nooit over het
verleden en bleef de tijd idealiseren van de prapi* en de prapistok* waarmee ze uren achtereen de
suiker en de eieren moest drillen voor haar beroemde cakes* en Engelse bollen*, gebakken in
Wijsmanboter* (Vianen 1972: 7). - Etym.: Vgl. (veroud.) AN d. = o.m. (overg.) doen trillen; winden. E
to drill = ronddraaien (sedert 1681, nu veroud. of dial.); vermoedelijk van N d. (Onions). S dreri.
(dons1989)
II. drillen (drilde, heeft gedrild), terecht wijzen, mores leren. Ik laat* je voor Jan, hij zal je drillen! Etym.: AN d. = o.m. volgens strenge regels africhten.
(dons1989)
dril’stok (de, -ken), stok die in de keuken gebruikt wordt om te mengen en te klutsen. Ma Da en
Mis* Mofina zitten te drillen*. () Ma Da de prapi* met tien en zij die met twaalf eieren. Telkens halen
ze de drilstok eruit om te kijken als* het dik genoeg is (Hijlaard 35). - Etym.: Zie drillen* (I). - Syn.:
prapistok*.
(dons1989)
drinken (dronk, heeft gedronken), (ook:) 1. eten met een lepel van vloeibaar voedsel (soep, pap). Ik
weet zelfs dat jullie eerst naar Blauwgrond zijn gegaan om saoto* [een Jav. soep] te drinken (Rappa
1980: 105). - 2. innemen, slikken van medicijnen e.d., ook vaste. Ik kan geen kinderen meer
krijgen, die mensen zeggen dat ik tabletten* drink (mond.). - 3. (gezegd door Hindostanen*) roken.
- Etym.: (2) Het kan dat men in het geval van tabletten e.d. d. gebruikt omdat deze veelal met een
vloeistof naar binnen worden gewerkt. - Zie i.v.m.3 ook: slik*, slok*.
(dons1989)
droen’goeman (de), laag kruid met paarse bloempjes, zeer giftig, waaruit een wormafdrijvend
middel wordt bereid ( Spigelia anthelmia, Droengoemanfamilie*). Zie WB e.a. 137. - Etym.: S (bet.
dronkeman).
(dons1989)
Droen’goemanfamilie (de), Braaknootfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Loganiaceae ). - Etym.:
Genoemd naar droengoeman*.
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(dons1989)
drogen, (met betrekking tot een slaaf die onderworpen is geweest aan een Spaanse bok * ) zich zijn
bloedende wonden en rauw geslagen huid laten ‘opdrogen’.
1832 (Teenstra 1842:232). > /N’/r/4/-.
(dons2013)
dro’ger (de, -s), (i.h.b.:) installatie in een rijstpellerij waarin gedorste rijst gedroogd wordt met
verwarmde lucht. Afgesproken is, dat de twee drogers van de Overheid uiterlijk woensdag a.s.
vrijkomen, zodat de opkoop van padi* door de Overheid op donderdag kan beginnen (DWT 1-41981).
(dons1989)
drogerij (-en), in het bijzonder stenen droogvloer voor koffiebessen of cacaopitten.
< Europees-Nederlands drogerij , een inrichting in het algemeen waar iets gedroogd wordt.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213, voor koffie). 1786 (Visscher Heshuysen 417, voor beide).
- 1855-1863 (Bartelink 1916:26).
Zie ook: steen* . > /N’/pt/2-4/-.
(dons2013)
dro’gerpas (de, -sen), (hist.) vergunning voor het gebruik van een drogersvaartuig*. Zie Enc.NWI
275. - Etym.: Zie drogersvaartuig*.
(dons1989)
drogerspas, schriftelijk bewijs van vergunning tot het gebruik van een drogersvaartuig * .
Pas < Engels pass .
1831 - 1853 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 275). > /E/bc/4/-.
(dons2013)
dro’gersvaartuig (het, -en), (hist.) kustvaarder (kleine schoener of sloep) die vroeger goederen
vervoerde tussen Paramaribo en Nickerie. Zie Enc.NWI 275. - Etym.: In het E van Guyana en van het
Westindische gebied nu nog genoemd ‘droguer’ (C&L). NB: E drogue - zeeanker.
(dons1989)
drogersvaartuig, kustvaarder (kleine schoener of sloep) voor het vervoer van goederen tussen
Paramaribo en Nickerie.
< Engels droguer, in het Caribisch gebied (Cassidy & Le Page 1980:160).
1831-1853 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 275). > /E-N/bc/4/-.
(dons2013)
drogetijds’vlinder (de, -s) naam voor enige dagvlindersoorten met de kleuren citroengeel, wit en
oranje ( Phoebus-soorten ). Tijdens de grote droge* tijd trekken de opvallende drogetijdsvlinders () in
groten getale langs de rivieroevers (Enc.Sur. 645). - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
dromen met (droomde, heeft gedroomd), dromen van. Acht dagen voor iemands overlijden dromen
goede vrienden en familieleden, zoals het heet, met hem of haar. Het afscheid is dan reeds gaande.
(Cairo 1986: 19).
(dons1989)
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droog, (ook:) mager. Je bent droog! Een droge vent .
— : droog bakken (bakte, heeft gebakken), bakken in dun laagje olie, vet of boter (vlees, vis e.d.).
De rest van het zoutvlees* droog bakken in eigen vet of met 1 theelepel margarine (S&S 58). - Etym.:
Droog bet. hier dat er maar weinig olie o.i.d. op de bodem van de pan is.
— : droge noot (de, noten), rijpe kokosnoot. - Etym.: Bevat geen of weinig melkachtig sap. De naam
wordt alleen gebr. als onderscheid t.o.v. waternoot* nodig is.
— : zie droge ogen* hebben.
— : droge tijd (de, -en), 1. een van de twee seizoenen met een tekort aan regen: zie grote en kleine
droge* tijd. Ik moet aan vliegers denken in de droge tijd, zei hij en luisterde opvallend naar het
geritsel van het witte papier (Vianen 1972: 55). - 2. (i.h.b.) grote droge* tijd: z.a. In den regentijd*,
dus vooral in Mei en Juni, groeit het onkruid zeer snel, in den drogen tijd echter (SeptemberNovember) behoeft men niet het wieden zoo spoedig te herhalen (Enc.NWI 189). - Etym.: Oudste
vindpl. van 2 plak. van 1670 (S&dS 58). - Zie ook: regentijd*, natte* tijd.
— : grote droge tijd, lang seizoen met een groot tekort aan regen, in Noord-Suriname gemiddeld
van half augustus tot begin december. Het openkappen [van grondjes*] geschiedt door de mannen.
Zij hakken de bomen om in de ‘grote droge tijd’, in oktober en november (Enc.Sur. 92). - Etym.:
Oudste vindpl. 1776 (zie De Beet 216). Herlein (1718: 23) noemt dit seizoen Grote Droogte. - Zie
ook: natte* tijd, regentijd*.
— : kleine droge tijd, kort seizoen met een klein tekort aan regen, in Noord-Suriname gemiddeld
van begin februari tot eind april. De kleine droge tijd, die normaal van begin februari tot eind april
loopt, is in de eerste weken van maart [1983] ingetreden (WS 7-5-1983). - Etym.: Oudste vindpl.
1776 (zie De Beet 216). Herlein (1718: 24) noemt dit seizoen Kleine Droogte. - Zie ook: natte* tijd,
regentijd*.
— : droge verkoudheid (de, -heden), naam voor aandoeningen (vroeger i.h.b. tuberculeuze) van de
luchtwegen, zonder slijmvorming. Ik ken een medicijn tegen droge hoest en droge verkoudheid (tbc)
(Wooding 445).
— : droge vis (de), sterk gebarbakotte* (gedroogde en gerookte) vis. Degenen die vanwege
geloofsredenen geen varken* of rund* mogen eten, kunnen kip* gebruiken. Verder kan er [in moksialesi*] ook vis, liefst droge vis gebruikt worden (A&P 1980a: 14). - Zie ook: warme* vis.
(dons1989)
droog: droge vis, sterk gebarbekotte * vis.
1834 (Teenstra 1842:232). →. > /N’+N/r/4-6/-.
- : droge tijd: zie tijd* .
(dons2013)
droog’landbos: hoog drooglandbos (het), (botanische en bouwkundige term) ongestoord bos met
twee tot vier boometages, gelegen op voldoend hoge en daardoor van nature goed ontwaterde
grond. In zijn meest weelderige vorm is het hoge drooglandbos opgebouwd uit 3-4 etages, waarvan
de bovenste etage uit min of meer verspreide uitschieters* van 40-45 m hoogte bestaat, die ver
boven het goed gesloten kronendak van de twee etage uitsteken (L&Mo 23). - Etym.: ‘Hoog’ kan
betr. hebben op de hoogte - dit bos is hoger dan alle andere bostypen - echter ook op de ligging
van het ‘droogland’ waarop het voorkomt. In overeenstemming met het laatste wordt wel
aaneengeschreven: hoogdrooglandbos . - Syn. hoogbos*. - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
droog’te: zie grote en kleine droge* tijd.
(dons1989)
droogte (de; grote en kleine), twee seizoenen met een tekort aan regen: een lang van half augustus
tot begin december; een kort van begin februari tot eind april.
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< Europees-Nederlands droogte , droge periode, niet seizoensgebonden.
1718 (Herlein 23). 1771 (Nepveu 37).
Zie ook: droge tijd* . > /N+N’/m/1-2/-.
(dons2013)
droom: zie goede*, schone*, slechte* droom.
(dons1989)
drop: een drop(je) geven (gaf, heeft gegeven), een lift geven. Na de bioscoop had Erik echt zin haar
een drop te geven. Zij was namelijk te voet, maar hij bood het haar maar niet aan (Dobru 1968c:
55). - Etym.: Zie droppen*. - Zie ook: brik*, gelegenheid*.
(dons1989)
droppen (dropte, heeft gedropt), 1. een lift geven tot de plaats van bestemming, afzetten. Als ze na
sluitingstijd de winkel verliet, zou ik haar zo toevallig voorbij rijden, haar verrast opmerken en
aanbieden haar te droppen (Dobru 1967: 10). - 2. laten uitstappen, afzetten. Je kunt me hier wel
droppen, het is nog maar een klein eindje te voet. - 3. verminderen (van een hoeveelheid). De
ervaringen met krachten van deze middelbare school zijn in de laatste jaren van dien aard dat de
bank zich genoodzaakt zag het aanvangssalaris van deze krachten te droppen om zodoende wat
evenwicht te scheppen tussen hen en de andere ervaren krachten (BN 115: 3; 1979). - Etym.: E to
drop = o.m. bet. 1 en 2. Zie voor 1 ook drop*. - Syn. van 2 zakken* (B.2).
(dons1989)
drug’store (de, -s), (uitspr. druk’stoor), drogisterij. De 72-jarige heer David Gustaaf Jacobus Polak
heeft dezer dagen het feit herdacht dat hij 35 jaar geleden aan de Dr. Sophie Redmondstraat de
‘Magneet drugstore’ heeft geopend (WS 25-6-1983). - Etym.: Am. In Ned. toenemend in gebr. Opm.: Ook ‘drogisterij’ wordt gebruikt, maar was in 1981 in de minderheid.
(dons1989)
druif (de, druiven), (ook:) (weinig alg.) syn. van zeedruif* (schusterdruif*, zusterdruif*): z.a. - Etym.:
Zie -druif*.
(dons1989)
Druif’familie (de) Wijnstokfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Vitaceae). - Etym.: Genoemd naar de
AN druif of wijndruif ( Vitis vinifera). - Zie ook: druif*.
(dons1989)
druiveboom, boompje ( Coccoloba uvifera ) met druifachtige vruchten, ingevoerd, gekweekt en
verwilderd.
Vergelijk Engels grape-tree (OED), mogelijk afkomstig daarvan.
1718 (Herlein 211). 1763 (Pistorius 35).
Zie ook: Barbadosdruif* , rode mangro * , zeedruif * .
Opmerking: Later ook in Europees-Nederlands (Houttuyn 2(2):303; 1774). > /X/cwp/1-2/-.
(dons2013)
drukken (drukte, heeft gedrukt), (ook:) 1. onder druk zetten, pressen. En daarna heeft Jozef zijn
broers gedrukt tot ze weer goed* op hem waren (Schungel 102). - 2. een soortgenoot zingen leren
door hem het voorbeeld te geven (met als onderwerp een gekooid zangvogelmannetje). - Etym.:
Oudste vindpl. van 1 Kuhn 1828: 89. Ook in bet. 2 is er sprake van ‘druk uitoefenen’. - Zie ook:
maker* (I), prikken*. Opm. over bet. 2: Het gebruik is, dat men om het d. te bevorderen de kooien
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met de twee betroffen vogels dicht bij elkaar hangt.
(dons1989)
drukken, onder druk zetten met betrekking tot een persoon.
< Europees-Nederlands drukken , in diverse andere, verwante betekenissen.
1828 (Kuhn 89). → > /N’/r/4-6/-.
(dons2013)
drum (de, -s), (ook:) metalen vat, i.h.b. olievat. - Etym.: E.
(dons1989)
drup’pel (de, -s), (ook:) een groen met witte tangara (vogel) met zwarte spikkels ( Tangara punctata).
Zie OJ. - Syn. stippelvink*.
(dons1989)
Dryma’riafamilie (de), Anjerfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Caryophyllaceae). - Etym.:
Genoemd naar wet. Drymaria cordata .
(dons1989)
du, dui, (nieuw, ‘slang’) duizend (gulden*). Dat kost me vijf du!
(dons1989)
dub’bel (de, -s), twee films die tijdens één bioscoopvoorstelling na elkaar vertoond worden. Vanaf
dond. 7 aug. telkens om 8 uur n.m. een niet te evenaren dubbel () (DWT 7-8-1980, in adv.). - Etym.:
Ook E double (zn.) kan dit bet. (het is in Guyana evenals in Sur. een algemeen verschijnsel). Samenst.: actiedubbel , horrordubbel, sexdubbel, midnight dubbel (zie midnight*), enz.
(dons1989)
dub’belspan (het, -nen), (hist.) koets met twee paarden. Op de huwelijksdag haalde de bruidegom
zijn bruid met ‘dubbelspan’, een koets met twee paarden, van huis af (Waller150). - Zieook: ringthe-bell*.
(dons1989)
dub’beltje (het, -s), (thans) 1. munt ter waarde van een tiende (Surinaamse) gulden*. - 2. bedrag ter
waarde van deze munt. - Syn. doni* (1).
(dons1989)
dui: zie du*.
(dons1989)
duif (de, duiven), (gebr. in Nickerie, verouderend) naam voor alle kleinere vogelsoorten.
(dons1989)
duifje (het, -s), (ook:) 1. duifjesorchidee, een ingevoerde sierplant ( Dendrobium pirardii,
Orchideeënfamilie*). - 2. (veroud.?) boom met trosjes hangende, rode en witte bloemen, gebruikt
voor schaduw, uit tropisch Azië ( Agati grandiflora, Bonenfamilie*). Zie Vinken 104.
(dons1989)
dui’kelaar (de, -s), 1. Amerikaanse slangehalsvogel ( Anhinga anhinga ). Zie Haverschmidt 9. - 2.
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bigua, een soort aalscholver ( Phalacrocorax olivaceus ). Zie Haverschmidt 8. Behalve een duikelaar,
die voor de boot uit vloog en nu en dan met een sierlijke duik onder de waterspiegel verdween, liet
geen dier zich zien (Butner1960: 56). Dit cit. kan ook betrekking hebben op bet. 1.- 3.
vinpootfuutkoet, een zwemvogel met een bruinachtige bovenkant, een witte onderkant en geel-metzwarte, gelobde tenen ( Heliornis fulica ). - Etym.: Al deze vogels duiken onder water om hun voedsel
te bemachtigen. Veroud. AN d. = naam voor alle duikende vogels. P&P (1908: 69, 73) noemen 1 en 2
resp. gewone en zwarte duikelaar. - Syn. (van 1 en 2) fis’man* (b). Opm.: In bet. 2 bij Hartsinck
(1770: 113) duivelsvogel .
(dons1989)
dui’ker (de, -s), syn. van brombereduiker* (1 en 2): z.a. Ook al moet ik duiker bij Dunker [een
bromberebedrijf*] worden. Ik zal gaan werken, ook al is het alleen maar om een krant voor je te
kunnen kopen (Roemer 1976: 24). - Etym.: Zie brombereduiker*.
(dons1989)
duim (de, -en), (ook:) grote teen. Alwien heeft in een spijker getrapt en nu moet hij met een zeer*
aan zijn duim naar de dokter. - Etym.: In AN betekende d., en in het E betekende ‘thumb’ tot 1643
ook tevens ‘grote teen’ (WNT, Onions). S doin = duim; S bigi doin (bigi = groot) = grote teen. - Syn.
toon*. Zie ook: vinger*.
— : een groene duim hebben (had, heeft gehad), groene handen hebben, groene vingers hebben,
d.i. veel succes hebben bij het kweken en verzorgen van planten.
(dons1989)
duim’slipper (de, -s), teenslipper. - Etym.: Zie duim*. - Zie i.v.m. mv. ook slipper* (I).
(dons1989)
duit, zekere alleen in Suriname geldige munt, geslagen in Nederland.
< Europees-Nederlands duit, toentertijd een munt ter waarde van 1/8 stuiver én ‘geldstuk’ in het
algemeen.
Korte tijd in omloop tijdens gouverneur* Crommelin (1756-1768; zie De Jong 1980:82).
Zie ook: schelling* , stuiver * . > /N’/bs/2/-.
(dons2013)
dui’velsklauw (de, -en), driepoot, een drievoetige, stalen leest waarop schoenen gerepareerd
worden. - Etym.: Kan afkomstig zijn van ‘drijversklauw’ (mond. meded.). AN drijven (van een spijker)
= inslaan. Echter, AN drijver = naam voor enige soorten hamer, die nu juist niet voor het inslaan van
spijkers gebruikt worden (beeldhouwen, drijfwerk). In AN zijn ‘duivelsklauw’ en ‘drijversklauw’ van
elkaar onafhankelijke namen voor enige andere instrumenten dan de SN d.
(dons1989)
dui’velsnaaigaren (het), 1. pronkwinde, een slingerplant ( Ipomoea quamoclit , Dagoeblat-familie*).
Duivelsnaaigaren is een kleine slingerplant met veerachtige bladeren en vuurrode kleine bloemen
(Stahel 1944: 202). - 2. naam voor twee onderling sterk verwante, sterk windende, parasitaire
planten ( Cuscuta americana en C. umbellata, Warkruidfamilie*). - Etym.: ‘Naaigaren’ heeft in beide
gevallen betrekking op het winden. AN d. is een verwant van de soorten onder 2 in Ned. - Zie ook:
abia*. Opm.: Teenstra (1835 I: 206) geeft de naam aan een aantal niet nader benoembare grassen
met een dicht wortelstelsel.
(dons1989)
duivelsnaaigaren, enige niet nader geïdentificeerde, sterk zodevormende grassoorten.
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Opmerking: Europees-Nederlands duivelsnaaigaren en hedendaags Surinaams-Nederlands
duivelsnaaigaren zijn de naam van laag bij de grond groeiende slingerplanten van het genus
Cuscuta , Surinaams-Nederlands bovendien van pronkwinde ( Ipomoea quamoclit ).
1835 (Teenstra 1:206). > /N’/wp/4/-.
(dons2013)
dui’velsvogel: zie duikelaar* (2).
(dons1989)
duizendbeen of duizendbenen, iedere mangrovesoort van het genus Rhizophora.
Genoemd naar de vele steltwortels.
1763 (Pistorius 2). - 1787 (Blom 14).
Zie ook: duizendbeenboom * , ( zwarte) mangro * (1), oesterboom * . > /N-N’/wp/2-3/-.
(dons2013)
duizendbeenboom, als duizendbeen* , zie verder aldaar.
1855 (Focke 76). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 608).
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:34), mogelijk afkomstig van daar. > /(N-NN)?W?/wp/4-5/W./.
(dons2013)
ducaatbeursjes, soort liaan of struik ( Allamanda cathartica), thans geheten wilkensbita .
De bolronde vrucht gaat met twee kleppen open en bevat vele, gevleugelde zaden, aldus lijkend op
een beurs met munten.
1771 (C. Dahlberg nr. 34).
Zie ook: goudbeursjes * . > /N’/wp/2/-.
(dons2013)
du’kun (de, -s), (uitspr. doe’koen), Javaanse* volksgeneeskundige, vaak een vrouw die bedreven is in
ingrepen de voortplanting betreffende, vandaar ook vroedvrouw. Bij de geboorte, waarbij gewoonlijk
de vrouwelijke verwanten en de echtgenoot aanwezig zijn, assisteert de dukun, de traditionele
Javaanse* vroedvrouw (Enc.Sur. 312). - Etym.: Jav.
(dons1989)
dul’houwer (de, -s), (veroud.) vermoedelijk syn. van houwer*: z.a. Op sommige plaatsen moeten
deze katoenheesters verschrikkelijk onder de stompe dulhouwers der hier geheel willekeurig in
omhakkende Negers*, die de takken kneuzen en doen splijten, lijden () (Teenstra 1835 I: 282). Etym.: Vgl. E dull (bn.) = stomp, bot. Verder alleen bij Teenstra I: 210 (voor kappen van stompen
suikerriet), I: 287 (voor kappen van gras).
(dons1989)
dulhouwer (de, -s), lang kapmes (machete, houwer * ) waarvan het houten handvat bevestigd zit in
het steelhuis van het lemmet.
Middelnederlands dul is steelhuis, ook later in Noordoost-Nederland (Weijnen).
1771 (Nepveu 124). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 129). > /N-N’/pt/2-4/-.
(dons2013)
duur bn., bw., (ook:) zich weinig vertonend (vaak met de bijgedachte bij anderen: uit hoogmoed). Ik
heb je lang niet gezien, Lena. Je bent duur hoor, mijn schat*. Hoe gaat het dan (Helman 1954a: 10).
- Etym.: In veroud. AN d. - kostbaar; dierbaar. E (veroud.) dear = eerbaar, waardig; (nu nog) geliefd.
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(dons1989)
dwars bn., (ook:) scheef. Het schoonmakerszaakje van Laila, met de vensters dwars hangend in hun
kozijn (Cairo 1978b: 182).
— : dwars voor/in het gezicht bw. uitdr., recht in het gezicht, onverbloemd (woorden). Kijk, je mag
natuurlijk antipathieën hebben, maar weet dan toch hoe je ze uit. Hij zegt alles dwars in het gezicht
(WS 3-7-1982).
(dons1989)
dwarsdam, niet nader geïdentificeerde dam* (1) van een suikerplantage.
1855-1863 (Bartelink 1916:85). > /N-(N’?E?W?)/pt/4-5/-.
(dons2013)
dwerg’bakove (de, -s, -n), 1. klein type bakove* (1). Op het kleine bedrijf en op de kostgrondjes*
der bosbewoners* worden sinds lang de volgende vormen van bacoven* geteeld: de niet hoger dan 2
m worden dwergbacove of Cavendishbacove* () (Ost. 237). - 2. vrucht van deze plant. - Etym.: Zie
het cit.
(dons1989)
dwerg’noot (de, -noten), lage vorm van de kokospalm ( Cocos nucifera, Palmenfamilie*). - Syn.
dwergpalm*.
(dons1989)
dwerg’palm (de, -en), syn. van dwergnoot* (1). z.a. Ik zie de dwergpalmen, die men hier geplant
heeft (Ferrier 1968: 22). - Etym.: AN d. = Chamaerops humilis, een palmpje uit Z.-Europa, elders als
sierplant gebruikt.
(dons1989)
dwerg’steenuil (de, -en), door Vermeulen (158) gebruikte naam voor een niet nader aangeduide
soort uil.
(dons1989)
dyen (dyde, heeft gedyd?), (uitspr. daaien), verven in een verfbad, met een knoop erin o.i.d.,
waardoor een grillig kleurpatroon ontstaat (gezegd van een T-shirt). - Etym.: Van E to dye = verven.
- Opm.: Het was een modeverschijnsel in de jaren 1970.
(dons1989)
é’-oedoe (de), naam van enige onderling verwante struiken ( Ouratea -soorten, E-oedoefamilie*). Etym.: S (é = haas*; oedoe = hout, boom).
(dons1989)
E’-oedoefamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Ochnaceae ). - Etym.: Genoemd naar é-oedoe*.
(dons1989)
E.B.G.’ (de), afk. van Evangelische Broedergemeente*, een protestants kerkgenootschap, gesticht
door de Hernhutters of Moravische Broeders. Eens per week hadden we godsdienst (). Palief had bij
mij ingevuld [op het formulier van school]: EBG, dus zat ik op donderdagochtend het tweede uur
tussen de EBG-elite van de school (Rappa 1981: 70). - Syn. Broedergemeente* (1).
(dons1989)
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E.B.G.S. (de), afk. van Evangelische Broedergemeente* in Suriname, de Surinaamse vestiging van de
E.B.G.* - Opm.: Alleen gebruikt in meer formele, geschreven teksten. Zie Enc.Sur. 184.
(dons1989)
ebbenhout, hout als ijzerhart * (zie aldaar).
Het kernhout is zwart en zeer hard, zoals het ebbenhout van de Oude Wereld. De enige zekere
vindplaats is die van 1768-1780 bij Quandt (1807:170), in het Duits Ebenholz . Bij Hartsinck
(1770:42) ebbenhout-boom voor Suriname, Westelijk Guyana of beide en bij Keye (1659:42) voor
Brazilië kan ook sprake zijn van een Swartzia-soort. > /N’/wp/3/W./B./.
- : groen ebbenhout, boomsoort ( Tabebuia serratifolia ) en het hout van deze.
Mogelijk vertaling van Frans ébène verte (Kappler 1881, 1883:79). Tegenwoordig ook in EuropeesNederlands voor het hout (Van Dale).
1835 (Teenstra 1:362; “gebruikt door sommigen”).
Zie ook: groenhart * .
Ook in Oostelijk Guyana (De Myst 1677:17) > /X/wp/4/O./.
(dons2013)
ebeserebina (de), soort kruidachtige plant ( Xyphidium caeruleum, Ebeserebinafamilie*). - Etym.: Ar.
(dons1989)
Ebeserebinafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Haemodoraceae ). - Etym.: Genoemd naar
ebeserebina*.
(dons1989)
echt’te (de, -s), echtgenoot, echtgenote. Op 23 juni j.l. is op 84-jarige leeftijd te Paramaribo
overleden Julius Albert de Graav, echte van Georgine Brader, eerder weduwnaar van Juliette
Braumuller (Sur. Nieuws 24 (13): 11; 1974; in adv.). - Etym.: In veroud. N ‘echteman’, ‘echtewijf’ (van
Sterkenburg). ‘Echte’ voor echtgenoot is op Zuid-Beveland ‘nog zeer zeldzaam’ (Ghijsen).
(dons1989)
eclat (de), geparfumeerd talkpoeder met de naam Eclat, van het merk Colgate. Mijn moeder zit aan
mijn bed. Ik hoef mijn ogen niet open te doen. Jasmijn* en eclat is om mij (Roemer 1982: 57).
(dons1989)
economie’ (de), (ook:) zuinigheid, spaarzin (soms: schraapzucht). Als het zo voortgaat, wordt Samie*
nog een vermogend man! Wij mogen hem niet benijden, want hij wordt rijk door eigen kracht en
arbeid en door... economie (J.S. Samuels 1904, cit. volgens Doelwijt 1974: 52). - Etym.: In AN in
deze bet. veroud. Wel gebr. in AN ‘economisch’ = o.m. zuinig.
(dons1989)
eekhoorn, Braziliaanse eekhoorn, de enige in Suriname inheemse eekhoornsoort ( Sciurus aestuans).
< Europees-Nederlands eekhoorn , in het bijzonder de Europese verwant ( Sciurus vulgaris).
1765 (Fermin 14). 1855 (Focke 15). →.
Opmerking: Misschien bedoelt Herlein (1718:182) met rode Eekhoorn dit dier.
Zie ook: bonboni * . > /N’/d/2-4/-.
(dons2013)
één, één en al (o.i.d.). Ze blokken* je, één disko* (Cairo 1979b: 58) = Ze houden je op een afstand,
één en al discriminatie. Ook bijv.: één knal van jewelste (mond.) = een oorverdovende knal; het was
één drukte (mond.) = het was een enorme drukte.
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— : één voor de laatste, de op één na laatste. Hij hoorde bij die gelegenheid dat een voor de laatste
W.C. door hem [huurder op een erf*] werd gedeeld met twee huizen, liever gezegd woningen*, voor
de zijne (Dobru 1968b: 8). - Zie ook: derde*.
(dons1989)
eerste: in/op de eerste (tweede, derde enz.), in de eerste (tweede, derde enz.) klas van... (school
voor voortgezet onderwijs). Mijn zoon, zo* zegt hij, zit in de derde Mulo, maar de Nederlandse taal
beheerst hij helemaal niet (Fernandes 1973: 47). Een zat op de mulo en de andere op de tweede
mulo (Doelwijt 1971: 61). - Opm.: Zoals uit het tweede vb. blijkt, wordt bij weglating van het
rangtelwoord ‘eerste klas’ bedoeld.
— : eerste begin, om te beginnen. Eerste begin: mevrouwtje neemt één* vaart naar binnen (Cairo
1980b: 41).
(dons1989)
eet’doek (de, -en), tafellaken. Zie L. Lichtveld in Helman 1977: 71. - Syn. tafeldoek* (2).
(dons1989)
eet’geld (het), kostgeld. Ze gáf Airis toch ’ n eetgeld () wanneer dat de wéék om was? Nu dan! (Cairo
1979b: 173).
(dons1989)
eet’stel (het, -len), meubels (tafel en stoelen) dienst doende bij een maaltijd. - Etym.: Er is analogie
met ‘bankstel’. Zie ook: terrasstel*.
(dons1989)
eet’zaal (de, -zalen), (ook:) eetkamer, eethoek (in een gewoon huis). De eetzaal moet ook een
wasbak* hebben, waar je je mond kan wassen* / spoelen na het eten (Doelwijt 1971: 23). Er is maar
één klein vierkant hoekje, dat is de eetzaal... (Doelwijt 1971: 39). - Etym.: In de bet. van ‘eetkamer’
in AN veroud. - Zie ook: voorzaal*.
(dons1989)
ef bn., effen (gelijkmatig van kleur). Ef en gebloemd katoen (in adv.).
(dons1989)
effect’ (de/het, -en), (ook, hist.:) plantage* (A.1). Ook de plantage had mij goed bevallen. Het was
werkelijk een mooie effect (Bartelink 38). - Etym.: Veroud. AN e. = o.m. goed, bezitting, vooral
onroerend; echter bij Stedman (1796: 46): E effect = plantage.
(dons1989)
egel, (gewoon) grijpstaartstekelvarken of boomstekelvarken ( Coendou prehensilis ).
< Europees-Nederlands egel , een (overigens geheel ander) zoogdier met stekels ( Erinaceus
europaeus ).
1855 (Focke 2, 141).
Zie ook: djiendjamaka * , ijzervarken* , stekelvarken* .
Opmerking: De “witte Indiaansche Egel” bij Herlein (1718:182) is niet te plaatsen. > /N’/d/4/-.
(dons2013)
ei’erbeschuit (de, -en), vierkant beschuit, aan beide zijden vlak, gegeten als lekkernij, bijv. bij de
thee. - Etym.: Bij de bereiding worden eieren gebruikt. - Zie ook: beschuit*, bollenbeschuit*,
broodbeschuit*, polakbeschuit*.
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(dons1989)
eiercalabasje, eivormige calabas* (II).
1771 (C. Dahlberg nr. 30).
Zie ook: bokscalabas* , kopcalabasje* , kruithoornkalabas * , corre * , wilde fles* . > /N’-N/wp/2/-.
(dons2013)
ei’gendom (de, -men), (i.h.b.:) onroerend goed dat particulier eigendom is. We wisten niet dat dit
een dorp was, ik bedoel eh... eigendom (B. Ooft 1969: 40). - Etym.: In AN in deze bet. alleen in
formele taal, vooral in samenst. als eigendomsperceel*.
(dons1989)
ei’gendoms-: 1. in particulier bezit. Zie eigendomsgrond*, ‑perceel*, ‑terrein*. - 2. om te
behouden m.b.t. iets dat men gewonnen heeft. Zie eigendomsbeker*, (‑trofee).
(dons1989)
ei’gendomsbeker (de, -s), beker als prijs die behouden mag worden. De eindstand was dan ook 00. Door middel van strafschoppen wist de D-compie beslag te leggen op de wisseltrofee en de
eigendomsbeker (DWT 4-4-1981). - Etym.: Zie eigendoms-* (2). Gebr. ter onderscheiding van
‘wisselbeker’. Ook eigendomstrofee (WS 17-11-1984).
(dons1989)
ei’gendomsgrond (de, -en), grond in eigendom. Te koop in Suriname (Elisabethshof). Vrij staande
villa met 9 kamers, wachtershuisje [zie wachter*, 1], 2 garages, vruchtbomen, hydrofoor*, airco*,
met 1500 m 2 eigendomsgrond (WS 24-11-1984, in adv.). - Etym.: Zie eigendoms-* (1).
(dons1989)
ei’gendomsperceel (het, -celen), perceel* dat men in eigendom heeft. En daar op mijn
eigendomsperceel zal ik blijven tot ik naar het Kerkhof ga (Doelwijt 1971: 14). Te koop in het
centrum van Paramaribo: Eigendomsperceel met zakenpand (WS 10-10-1981). - Etym.: Zie
eigendoms-* (1). In AN id.; het woord wordt zelden gebr. doordat het verschijnsel in Ned. van weinig
betekenis is, dit in tegenstelling tot in Sur.
(dons1989)
ei’gendomsterrein (het, -en), particulier terrein. Zoals reeds opgemerkt, bedraagt de totale
oppervlakte van Suriname rond 15 millioen ha. Hiervan is ruw 80% met bos bedekt. Met uitzondering
van enige eigendomsterreinen is dit gehele areaal domeinland () (Bos en Bosbeheer 17). - Etym.: Zie
eigendoms-* (1).
(dons1989)
ei’landgras (het), naam voor de gezamenlijke kruiden, voornamelijk grassen, die op water een
drijvende mat vormen. De Pararivier, een smalle, maar vrij diepe rivier, is bekend om zijn
natuurschoon, donkere water en zijn eilandgras (Enc.Sur. 469). - Etym.: Langs de oevers van beken
en kreken wordt het terwille van o.m. de scheepvaart losgekapt, waarna het in de vorm van drijvende
eilanden door de stroom wordt meegevoerd (Enc.NWI 279). - Zie ook: mat* (2).
(dons1989)
ei’sendraad (het), dun, zeer sterk touw, bindgaren, vliegertouw. - Etym.: Vermoedelijk van D
Eisendraht = ijzerdraad. - Syn. bintegaar*.
(dons1989)
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ei’witblad (het), naam voor twee onderling zeer verwante kruiden die als geneesmiddel worden
aangewend ( Microtea debilis en M. maypurensis , Gogomangofamilie*). Eiwitblad is een klein plantje
met witte bloemtrosjes, dat veel op open plaatsen wordt gevonden. (). Men gebruikt dit plantje tegen
eiwit in de urine en bij moeilijk urineren (Stahel 1944: 74). - Etym.: Zie het gebruik (cit.).
(dons1989)
elek’trische mast (de, -en), e. paal (de, palen), lantaarnpaal, lichtmast. De bestuurder van een
personenauto is zaterdagochtend van Latourproject tegen een electrische mast opgereden waarbij
twee inzittenden om het leven kwamen (DWT 24-3-1981). Ach ze zei lantaarnpaal, ze bedoelt
vanzelf* elektrische paal tegenwoordig met neonlicht; hiermee is ’t altijd dag voor en over haar
(Dobru 1968a: 46).
(dons1989)
e’levator (de, -s). (uitspr. E: el’leveeter), (gebr. in Nickerie) jacobsladder in een rijstpellerij. - Etym.:
E. NB: Am. e. = lift.
(dons1989)
el’le (de), vangertje-en-verlos, verlossertje (kinderspel). We [de oudere leerlingen] hadden ook een
grabbelton moeten laten aanrukken, zei eentje spottend. Of een stuk van het erf* afbakenen, da’
konden ze [de nieuwe eersteklassers] daar elle of djoel* spelen, zei een tweede (Rappa 1981: 63). Etym.: Gebr. in Groningen (Ter Laan). Volgens WNT 1920, met cit. uit de 17e eeuw: ‘stokje met
beiderzijds een punt, gebruikt bij enige spelen’.
(dons1989)
ellen’dig bw., vreselijk. Een pirin* bijt ellendig (Butner 1969: 8). Ellendig mooie vrouw, hebben ze
gezegd (Cairo 1976: 86). - Etym.: In AN veroud.; in Zeeland gebr. (Ghijsen: ‘allendig’).
(dons1989)
emancipa’tie (de), (hist.) 1. vrijwording van een negerslaaf. James was in de daad, op zijn ouden dag
een zeer bruikbaar vrijman*, ten volle de emancipatie waardig (van Schaick 1866:101). - 2. de
vrijwording der gezamenlijke negerslaven bij de afschaffing van de slavernij (in Suriname in 1863). Ik
was op Potribo toen de Emancipatie eindelijk afgekondigd werd. Groot was daar de vreugde en de
opgewondenheid der slaven, toen in de maand Juni 1863 de Districts* Commissaris van Beneden- en
Boven-Commewijne, de heer Van Son, op de plantage aankwam om de slaven mede te deelen, dat
den eersten Juli zij vrije menschen zouden zijn (Bartelink 59). - Etym.: E ‘emancipation’ had oorspr.
de SN bet., sedert 1797 ook die van ‘opheffing van discriminatie’ i.h.a. (Onions). Van Dale sugereert
voor AN e. hetzelfde. S manspasi.
(dons1989)
emancipatie: de emancipatie, de gezamenlijke vrijwording der negerslaven in Suriname in 1863.
Voordien had het woord zowel in Europees-Nederlands als Surinaams-Nederlands alleen betrekking
op afzonderlijke individuen.
1839-51 (Van der Aa 1993:40). 1863 (Bartelink 1916:59). →.
Zie ook: geëmancipeerde* , manumitteren * . > /N’/bs/4-6/-.
(dons2013)
Emancipa’tiedag (de, -en), feestdag op 1 juli ter herdenking van de emancipatie* (2) op 1 juli 1863.
We vertrekken om 6 uur en Smitje brengt de boodschap van de Bosnegers* over, dat het vandaag een
feestdag is, emancipatiedag! (Geijskes 1957: 204). - Etym.: Zie emancipatie* (2). S manspasi. - Syn.
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Dag* der Vrijheden, Keti-koti*.
(dons1989)
emancipatiegelden, gelden door het gouvernement uitbetaald aan iedere voormalige slavenhouder,
als compensatie voor het financiële verlies geleden als gevolg van de emancipatie* .
1864 (Oostindie 1989:297). > /N’-N/bs/4/-.
(dons2013)
emancipatieregister, bij gelegenheid van de emancipatie* in 1863 per plantage * opgestelde lijst
met de namen van de vrijgemaakten, voorzien van nog enige andere gegevens.
Zie Oostindie (1989:264 en volgende). > /N’-N/bs/4/-.
(dons2013)
emancipatieverslag, verslag over de voortgang van ontwikkelingen voortvloeiende uit de
emancipatie* , sedert 1863 (in het Koloniaal Verslag 1864) uitgebracht door de koloniale overheid.
1863 (Gobardhan 2001:119). - ? > /N’-N/bs/4/-.
(dons2013)
Emancipatiewet, wet afgekondigd op 8 aug. 1862, waarin de emancipatie* op 1 juli 1863 in het
vooruitzicht wordt gesteld. > /N’-N/bs/4/-.
(dons2013)
En’gels bn.: zie Engelse bol*, Engelse tajer*.
(dons1989)
Engelsch (zn.): zie bastaard-Engelsch * , Neger-Engelsch *
- bijvoeglijk naamwoord, toegevoegd achter een maat (bedrag in geld, gewicht, inhoud en
dergelijke) beduidt, dat het een Engelse maat betrof, ter onderscheiding van maten en dergelijke,
met min of meer dezelfde naam, maar deel uitmakend van een ander dan Engels stelsel. Zie
Hollands* , zie Surinaams * .
Voorbeeld: Plakaat 1669 (Schiltkamp & De Smidt 35): “eenhondert ende twaelf pondt Engelsch” (in
dit geval gewicht). > /N+N/bs/1-/-.
- : Engelsche batterij: zie batterij* .
- : Engelsch bruin, vermoedelijk, gezien het aanbrengen op sluisdeuren, carboleum of (als
beschreven in Van Stipriaan, 1993:89) een mengsel van “pik, teer, fijngestampt glas, aloësap, talk en
terpentijn”.
< Europees-Nederlands bruin , ook in Europees-Nederlands gebruikelijk voor ‘bruine verfstof’; voor
Engelsch is geen verklaring gevonden.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:120). - 1804 (De Surinaamsche Courant nr. 28). >
/N+N’/bc/2-3/-.
- : Engelsche peperpot: zie peperpot *
- : Engelsche planken, vurenhouten planken uit Engels Noord-Amerika.
1726 (Schiltkamp & De Smidt 338) - 1804 (De Surinaamsche Courant nr. 20).
Zie ook: Amerikaansche planken* . > /N’+N/bc/2-3/-.
- : Engelsch raam (-en), houten louvreraam, om de bovenzijde draaibaar en uitzetbaar, gesloten
onder een hoek van ongeveer 20 graden met het vertikale vlak naar buiten.
In tropisch Amerika gebruikelijk in Engelse koloniën en bij Engelse kolonisten.
1770 (Hartsinck 569).
Opmerking: In Suriname later genoemd Demerara window . > /N+N/bc/2/-.
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- : Engelsche zuring: zie rode zuring * .
(dons2013)
en’kel (de, -s), (ook, veroud.:) kleine, ongekleurde natuurstenen knikker om mee te spelen. Er
worden onderscheiden: enkels, de ongekleurde natuurstenen knikkers, en joosten*, de andere die
met gekleurde figuren voorzien zijn (Enc.NWI 646). - Etym.: Heeft het woord te maken met de
waarde bij het spel? - Zie ook: jowka*, spuit*, tol*.
(dons1989)
enthousias’teling (de, -en), idem, iemand die enthousiast is. Een team van jonge
enthousiastelingen, ieder geschoold op zijn eigen gebied zoals grafisch ontwerpen, redactievoering
en commerciële begeleiding van drukwerk () toog aan het werk (Oro 1 (6): 9; 1976). - Etym.: Het
woord is in SN normaal, i.t.t. in het AN, waar het zelden en dan meestal licht afkeurend of schertsend
gezegd wordt.
(dons1989)
entree’penning (de, -en), inleggeld verschuldigd bij de verkrijging van het lidmaatschap van een
vereniging o.i.d. Leden der vereniging zijn zij, die () door het bestuur als zodanig zijn toegelaten, de
verschuldigde entreepenning hebben betaald, regelmatig contribueren dan wel van contributies zijn
vrijgesteld (Stuiversvereniging 4).
(dons1989)
epaulet’vink (de, -en), geelbuiktangara, een vogel met paars en zwarte kop en bovendelen, blauwe
‘epauletten’ en een gele buik ( Tangara mexicana ). - Etym.: Zie vink*. De ‘epauletten’ vallen sterk op.
- Syn. anijsvink*, blauwvink* (1), paleisvink*, portretvink*; zie ook groenvink* (1).
(dons1989)
epileer’schaar (de, -scharen), (niet alg.) effileerschaar, d.i. een getande schaar waarmee haar wordt
uitgedund. - Etym.: Zie epileren*.
(dons1989)
epile’ren (epileerde, heeft geëpileerd), (ook, niet alg.:) effileren, d.i. uitdunnen van haar. - Etym.: Het
is een vervorming van ‘effileren’, samenhangend met het feit dat ook het woord ‘epileren’ (=
ontharen) iets te maken heeft met haar.
(dons1989)
ep’somzout (het), bitterzout of Engels zout (magnesiumsulfaat), gebruikt als geneesmiddel en voor
magische doeleinden. Zijn mond was ineens vol speeksel; suggestief als hij was proefde hij de door
de oppasser* in zijn keel gedrukte lepel met suiker en druppels kienapolie*, het glaasje epsomzout
en de lepel castorolie* (Vianen 1972: 138). - Etym.: In AN veroud. Genoemd naar Epsom, een plaats
in Engeland.
(dons1989)
er’dal (de, -s), (niet alg.) bruine pelikaan ( Pelecanus occicentalis ). - Etym.: Afkomstig van het
schoensmeermerk ‘Erdal’, dat op het doosje de afbeelding van een pelikaan heeft staan.
(dons1989)
E’re-Orde van de Gele Ster van Suriname (de), ridderorde van de republiek Suriname. - Etym.: Ook
in de vlag van de republiek staat een gele ster.
(dons1989)
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E’re-Orde van de Palm (de), ridderorde van de republiek Suriname. Het Leger des Heils in Suriname
bestaat zestig jaar. In verband hiermee zijn ere korps-sergeant-majoor Jules Stadwijk en
korpssecretaresse Else Manstra door de regering gehuldigd. Stadwijk werd benoemd tot Ridder in de
Ere-Orde van de Palm, mevrouw Manstra kreeg de medaille in goud verbonden aan deze Orde (WS
27-10-1984).
(dons1989)
erf (het, erven), 1. alle onbebouwde grond bij een huis of een ander gebouw. Dan gaat hij op het erf
van Nanie. Hij schiet op een manja* (A. de Vries 1957 (5): 9). Op het erf van het proefstation staan
de stek- en wenbakken en de schaduwtenten van de cacaopepinière waarin jaarlijks 200.000
cacaostekken worden gekweekt voor uitgifte aan de landbouwers (Gids 116). - 2. tuin of moestuin
bij (woon)huis. Gelukkig niet ver daar vandaan stond er nog zo* een bejaardentehuis, hier had ieder
een stukje erf ter beschikking (Rappa 1981: 18). - 3. schoolplein. Reeds* is hij in beslag genomen
door een stel jongens op het erf van de lagere school (Vianen 1971: 28). - 4. met erfwoningen*
bebouwde ruimte achter een huis aan de straat. Er zijn ook erven waar er veel huizen op het erf zijn
(Doelwijt 1971: 38). - Etym.: AN (veroud.) e. = o.m. bet. 1; alleen nog in gebr. bij boerenwoning. NB
t.a.v. bet. 4: Vroeger behoorde zo’n erf bij het huis ervoor en werden de erfwoningen bewoond door
de huisslaven. Oudste vindpl. daarvan publ. van 1777 punt 15 (S&dS 928). Tegenwoordig kunnen het
erf zelf en de woningen ieder afzonderlijk het eigendom zijn van verschillende personen. - Syn. van
3 schoolerf*. Samenst. ook: achtererf*, voorerf*.
(dons1989)
erf (het, erven), 1. met slavenwoningen bebouwd stuk grond, achter en behorende bij een huis aan
de straat; 2. als combées * : zie aldaar.
< Europees-Nederlands erf , alle onbebouwde grond rondom en behorende bij een huis of ander
gebouw.
1. 1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 139). → (met
woningen bebouwd, eventueel onafhankelijk van huis aan de straat). > /N’/bc/2-6/-.
2. 1804 (De Surinaamsche Courant nr. 39). > /N’/bc/3/-.
(dons2013)
erf’bewoner (de, -s), bewoner van een erf* (4). Toen zij de kinderen in afwachting van hun beurt bij
de badkamers* voor de erfbewoners op het achtererf* zag staan, gooide ze bijna letterlijk een paar
verwijtende ogen naar hen toe met de vraag: Groeten jullie je Ouma* niet? (Cairo 1976: 15).
(dons1989)
er’felijke ziekte (de, -s), (volkst.) besmettelijke ziekte, d.i. een ziekte die door een lijder kan worden
overgebracht op een gezonde persoon. - Zie ook: besmettelijke* ziekte.
(dons1989)
erf’woning (de, -en), huis dat niet aan de straat staat, maar achteraf, (oorspronkelijk) op het erf van
een ander huis. Hij woonde bij zijn dochter. In een erfwoning (Doelwijt 1969: 36). - Etym.: Zie erf*
(4).
(dons1989)
e’ri-dori (de), pinkelen (kinderspel). Eri-dori, kinderspel ook wel tiki-paw* genoemd, waarbij een
stokje in een gat of over een dikke stok werd gelegd en dan met een slag werd weggeklapt [zie
klappen*]. De tegenstander moest dan proberen het stokje te vangen (Ta Maddie in WS 21-1-1984).
- Etym.: H, bet. ‘één-twee’, dat slaat op het meten dat bij het spel te pas komt.
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(dons1989)
e’ri-eri (de), eenpansgerecht van cassave of zoete patat* met banaan* en bakkeljauw* of zoutvlees*.
Lando heeft inmiddels zijn schoolkleren* uitgedaan en loopt nu in een verlepte* bruine broek naar
de botralibank*, waar een portie eri-eri uitdagend op hem wacht (van Mulier 1972: 52). - Etym.: S.
(dons1989)
erken’nen (erkende, heeft erkend), (i.h.b.:) 1. zich officieel verantwoordelijk stellen voor een
buitenechtelijk kind, met alle door de wet gestelde consequenties vandien. (a) m.b.t. de vader: Ach
ja, de Voogdijraad heeft haar voor een deel (succesvol) bijgestaan en een enkele van de kinderen
draagt de naam van de vader, is erkend dus, maar drie-vierde van het gezin heet Schutte [de naam
van de moeder] (Dobru 1968a: 15). (b) m.b.t. de moeder: De bepaling dat ook de moeder, wilde zij
tussen haar en haar kind rechtsbanden doen ontstaan, dat kind moest erkennen, verdween in 1963
uit het Surinaamse B.W. (Enc.Sur. 181). - 2. (ook, volkst.:) herkennen. Ik heb je helemaal niet erkend!
- Etym.: (1) AN e. = id., echter in Nederland nog vrij weinig gebruikt doordat het verschijnsel weinig
voorkomt, dit i.t.t. Suriname. (2) Mogelijk onder invloed van S, dat de h (haast) niet kent. Ook in BN.
(dons1989)
erken’ning (de, -en), (i.h.b.:) het verschijnsel van het erkennen* (1). Erkenning van een natuurlijk of
onwettig kind heeft tot gevolg dat burgerlijke banden worden geboren tussen dat kind en zijn vader
(Enc.Sur. 181). - Etym.: Zie erkennen* (1).
(dons1989)
erw’tje (het, -s), (i.h.a. in het mv.) iets eetbaars en kleins dat meer of minder op een erwt lijkt. Haal
de stroop van het vuur en blijf roeren tot alle suiker om de erwtjes gestold is en gesuikerde erwtjes
[pinda-erwtjes*] overblijven (Voeding goed 65). - Etym.: In AN veroud. - Samenst. ook:
broodvruchterwtjes (S&S 38), korenerwtjes*.
(dons1989)
ese’si (de), ese’sikoffie (de), poederkoffie, oploskoffie. Ze had trek in koffie. Gelukkig, Anton had
nog wat esesi (Doelwijt 1969:19). - Etym.: S esesi - haastig. Er is in Sur. een merk dat op het etiket
vermeldt: ‘Easy coffee (Esi-esi-koffie)’. – Zie ook: trekkoffie*.
(dons1989)
eten: de dag eten (at, heeft gegeten), 1. de tijd doorkomen zonder (echt) te werken. - 2. spijbelen.
- Syn. van 2: les eten*, uren eten*, stokje draaien*.
— : zie koren* eten.
— : les eten (soms vreten i.p.v. eten), spijbelen. Vaak stoorden wij [leerlingen die een les
verzuimden] met ons gebalk de lessen naast* en op een keer stak een boze Hollander [leraar] z’n
hoofd door de deur van het lokaal waar we onze lessen zaten te vreten (Rappa 1981: 86). - Syn. de
dag eten*, uren eten*, stokje* draaien.
— : zie ‘eet mijn mars*’, plat* eten.
— : uren eten, syn. van ‘de dag eten*’ (1 en 2): z.a. - Etym.: S njan a joeroe (njan = eten; joeroe =
uur).
— : vakantie eten, vakantie hebben, de vakantie doorbrengen. Ik ga vacantie eten op plantage (BN
120: 60; 1980).
(dons1989)
Ettiré’, mannennaam. De enige die ‘met haar kan*’ is Ettiré, de grappenmaker (Dobru 1968a: 27).
(dons1989)
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ex-Han’senpatiënt (de, -en), voormalige leprapatiënt. Het bestuur van de Estherstichting voor exHansenpatiënten is deze week begonnen met een aantal activiteiten die beogen geld bijeen te
brengen voor de renovatie van 67 woningen die ze bezit (WS 5-5-1984). Stichting Revalidatie exHansen Patiënten (Enc.Sur. 215). - Etym.: Lepra heet ook ‘de ziekte van Hansen’, naar Armauer
Hansen, die de verantwoordelijke bacil in 1871 ontdekte. - Zie ook: boasie*, kokobe*, de ziekte*.
(dons1989)
ex-lax’ (de), laxeermiddel in de vorm van een in blokjes te verdelen chocoladereep. Produkten uit de
cacao: (), d. In de geneeskunde: zetpillen, ex-lax, theobromine () (Tirion 61). - Etym.: Afkomstig van
het merk Ex-lax.
(dons1989)
excur’sie (de, -s), door een ondernemer georganiseerd tochtje, uitstapje, in groepsverband. Zeker,
ze hadden erg veel plezier als ze op excursie gingen. Ze bakten krobia’s* en bakten keeks*, en de
volwassenen rookten sigaren van een kwartje* (Helman 1954a: 8). - Etym.: Er is niet sprake van een
instructief karakter, zoals in AN e. en, in mindere mate, in E excursion. - Samenst. bootexcursie (zie
bijv. Bauxco Nieuws, juni 1963: 12).
(dons1989)
excuus’ tw., pardon, neem me niet kwalijk. Ekskuus meneer, ik wou ook kopen... (Cairo 1978b:
113). - Etym.: In deze vorm in AN zelden gehoord; wel ‘excuseert U mij’. Vgl. ook E ‘excuse me’.
(dons1989)
exhaust’ (de, -en), uitlaat (van een auto e.d.). Waar is die bus van jullie dan?- O, tis gebroken*, me
exhaust is nie goed! (Cairo 1980a: 67). - Etym.: Van E exhaust (-pipe) = id. - Syn. exhaustpijp*.
(dons1989)
exhaust’pijp (de, -en), syn. van exhaust*: z.a. Wist u? () Dat u de levensduur van uw exhaust-pijp ()
kunt verlengen door afgewerkte smeerolie erin te gieten (BN 120: 19; 1980). - Etym.: Zie het syn.
exhaust*.
(dons1989)
e’zel (de, -s), (ook:) muilezel. - Zie ook: steenezel*, mule*.
(dons1989)
e’zelsoor (de, -oren) kleine, houtige plant met trossen gele bloemen en grote, sterk behaarde
bladeren ( Byrsonima verbascifolia var. villosa fo. spathulata , Lontoekasifamilie*). De ezelsoor, een
lontoekasisoort [zie lontoekasi*] met lange ezeloor-achtige bladeren, is op onze savannes*
Surinames kleinste boompje (Teunissen 1980:14). - Etym.: Zie het cit. - Zie ook: ezelsoren*.
— : e’zelsoren (alleen mv.), sansevieria, een sierplant met lange, stijve, onbehaarde bladeren, uit
Afrika ( Sansevieria trifasciata , Sansevieriafamilie*). - Etym.: De bladeren lijken enigszins op
ezelsoren. - Zie ook: ezelsoor*.
(dons1989)
f, f., afkorting van ‘florijn’, d.i. gulden. I.h.a. wordt bedoeld Surinaamse gulden, Sf*. - Zie ook: Nf*,
Hollands*, Nederlands*, Surinaams*.
(dons1989)
faça’de (de, -s), 1. front van een plantage, d.i. de korte zijde waar het huis en de bedrijfsgebouwen
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staan. In de regel staat het woonhuis midden in het front van de plantage (de eerder genoemde
‘facade’) (Volders 97). - 2. breedte van een plantage. De Commewijne-plantages () zijn alle 1000
akkers* groot met een façade van 30 m en een diepte van ruim 330 ketting* (Volders 93). - Etym.:
Bet. 2 is voortgekomen uit bet. 1. F, E en AN f. = voorgevel. E ook: voorzijde i.h.a. In BN ook bet. als
bet. 1: de aan de weg gelegen zijde van een stuk grond.
(dons1989)
façade, breedte van een plantage * aan de voorzijde.
< Engels façade, voorzijde.
1787 (Blom 114, fasade). →.
Zie ook: face* en dergelijke. > /E/pt/3-6/-.
(dons2013)
face, facie, facit, breedte van een plantage * aan de voorzijde.
< Engels face, of Frans face (voorzijde).
1724 (Schiltkamp & De Smidt 364, face). - 1785 (Schiltkamp & De Smidt 1079, facit ). 1786 (Visscher
Heshuysen 417, face, facie , facit ).
Zie ook: façade* . > /X/pt/1-3/-.
(dons2013)
Faga’ra, oude wetenschappelijke naam voor de groep (het genus) van pritjari*-soorten die thans tot
het genus Zanthoxylum behoren. Fagarastraat (in Paramaribo).
(dons1989)
fa’ja bn., 1. brutaal, vermetel (persoon). Wel X was faja bij het graf. Hij heeft ongezouten kritiek
geleverd op de heren baja*. O, ja, voor het eerst heb ik meegemaakt dat na een grafrede
geapplaudiseerd werd (WS 27-2-1982). - 2. spannend, ‘heet’ (toestand). Brada [S, broeder], ik weet
niet welk nieuws over Suriname jullie daar bereikt, maar het is de laatste dagen weer faja hier (WS
21-8-1982). - Etym.: S, lett. ‘heet’, ‘vurig’.
(dons1989)
fa’jadja(n) (de), kruidachtige, aromatische plant met hoofdjes van kleine, witte bloempjes; het
aftreksel wordt gebruikt als geneesmiddel ( Hyptis lanceolata, Bradibitafamilie*). Bij de bereiding van
hoestdranken voegt men vaak peper toe. (Bij afkooksel van fajadjan en snekiwiwiri bijvoorbeeld.)
(May 17). - Etym. : S.
(dons1989)
fajalo’bi (de, -’s), 1. naam voor een aantal sierheesters en -boompjes uit Azië en Afrika ( Ixorasoorten, Fajalobifamilie*): zie gele, kleine, rode, roze en witte f.* - 2. i.h.b. de rode fajalobi*, met
vuurrode bloeiwijzen, afkomstig van Zuid-Celebes ( Ixora macrothyrsa ). De soort draagt de aardige
CS. [Creools Surinaamse] naam fajalobi = vurige liefde; minder toepasselijk zijn de namen gele, rose
en witte fajalobi, die men wel aan de andere soorten geeft (Ost. 200). - 3. de bloeiwijze van al deze
soorten. Ze werd negen jaar. Haar stoel was versierd met faja lobi’s en de cadeautjes lagen naast
haar bord (Maynard a: 22). - Etym.: S, lett. ‘vurige liefde’ (faja = vurig; lobi = liefde), een naam die
alleen betr. heeft op de kleur in bet. 2. - Syn. van 1 en 2 fajalobiboom*, -struik.
— : gele fajalobi, een f.* (1) met gele bloemen (vorm van Ixora coccinea). Zie Ost. 201.
— : kleine fajalobi, een f.* (1) met rode bloemen die kleiner zijn dan die van rode f.; ook wel
genoemd kleine rode f. (vorm van Ixora coccinea). Zie Ost. 201.
— : rode fajalobi, syn. van fajalobi* (2); de bloemen zijn groter dan die van kleine f.; wordt ook wel
genoemd grote rode f. De bamboezuilen worden versierd met palmtakken en rode faja lobbie
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(Vianen 1969: 81).
— : roze fajalobi, een f.* (1) met roze bloemen ( Ixora-soort). Zie Ost. 200.
— : witte fajalobi, naam voor twee soorten f.* (1), met witte bloemen, bij de ene in kortgesteelde,
gedrongen bloeiwijzen, zoals bij de andere (alle Aziatische) soorten ( Ixora finlaysoniana ), bij de
andere in langgesteelde, losse bloeiwijzen ( Ixora laxiflora, uit Afrika). Zie Ost. 200.
(dons1989)
fajalo’bi-orchidee (de, -ën), epifytische orchidee met een tros van vele steenrode tot oranjerode
bloemen ( Epidendrum schomburgkii , Orchideeënfamilie*). - Etym.: Zie fajalobi* (2).
(dons1989)
fajalo’biboom (de, -bomen), syn. van fajalobi* (1 en 2). De fajalobibomen, rood en wit, toverde ze
om tot artistieke corsages en de kottomissiestruiken*, drijfruikers in het witte schelpenzand (Ferrier
1968: 31).
(dons1989)
Fajalo’bifamilie (de), Walstrofamilie, een familie van tweezaadlobbige planten met vergroeide
steunblaadjes tussen de tegenoverstaande bladeren en een vergroeidbladige kroon ( Rubiaceae ). Etym.: Genoemd naar fajalobi* (1, 2). - Opm.: Bij L&Me (264) Koffiefamilie .
(dons1989)
fa’jaston (de), kringspel waarbij warm gewreven steentjes worden doorgegeven. Fajaston. Ook dit
spel kan zowel door jongens als meisjes apart of gezamenlijk gespeeld worden. De deelnemers
(aantal onbeperkt) die allen een rond, plat steentje in de hand hebben, vormen hurkend of knielend
een kring (Nekrui 29). - Etym.: S, bet. ‘vuursteen’. - Opm.: In de Para* en wellicht ook elders bet. f.
in het S (ook) soort dans voor de jeugd (zie Wooding 528, Guda 13).
(dons1989)
fa’jawatra (de), warme ochtenddrank (meestal cacao*, soms koffie of thee). Het is tegen* dat uur
dan een geteptep van de vrouwen; tegen* zes uur kan je dan sommige der mannen hun dampende
faja watra zien zitten drinken na sé oso [S, naast ’t huis], rustig en waardig, zoals het heren der
schepping betaamt () (Dobru 1968a: 26). - Etym.: S (faja = warm, heet; watra = water).
(dons1989)
fami’lieboekje (het, -s), genealogisch identiteitsbewijs voor een persoon of een (ev. onvolledig)
gezin. Mag ik Uw familieboekje eens zien? - Hij kijkt er maar heel even in en dan hoor ik hem
zeggen dat je niet met je man* getrouwd was: niet voor de wet (Bauxco Nieuws juni 1964: 13).
Tegelijkertijd werden aan de diverse gezinnen en daarvoor in aanmerking komende personen
familieboekjes uitgereikt (Sur. Nieuws 25 (4): 6; 1975).
(dons1989)
fami’lienaam (de, -namen), achternaam, geslachtsnaam. Hij was vergezeld van zijn Secretaris, den
heer C. Faverey, die de slaven voor vrijdom inschreef en hun familienamen toekende (Bartelink 59). Etym.: In AN alleen in formele taal, in Sur. het enige gebruikelijke woord. Vgl. E family-name = id.
(dons1989)
fami’lieroos (de, -rozen), trosroos, i.h.b. de witte vorm ( Rosa-soort, Roosfamilie*). In een hoek
wiegde de gesnoeide familieroos (Roemer 1982: 178). - Etym.: Ziet men in de ‘tros’ een ‘familie’?
(dons1989)
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family (attributief), gezins-, met betrekking tot in vaten ingevoerde stukken vlees: family vlees,
family beef. < Engels zelfstandig naamwoord, attributief.
1853 (Surinaamsch Weekblad nrs. 2 en 42). 1871 (De Surinaamsche Courant nrs. 130 en 145). >
/E/bc/4/-.
(dons2013)
fami’ri (de, -’s), queue, kussentje onder de koto* (1) om deze van achteren te doen uitstaan. Ma
draait zich schuin voor de spiegel en houdt haar hoofd ook schuin om te zien of alles goed is van
achter, of er niet teveel plooien zijn op de famiri (Hijlaard 40). - Etym.: S. - Zie ook: koi*.
(dons1989)
fan (de, -nen), (uitspr. fen), ventilator (in woonruimte e.d., in motor), ’s Avonds als ik het warm heb,
druk ik een knop en dan begint de fan te draaien en dan krijgen we wind (Doelwijt 1971: 72). Etym.: E. Zie echter de schrijfwijze ven*. - Samenst.: fanbelt*; plafond-*, tafel-*, wandfan*, ook
staande fan.
(dons1989)
fan’belt (de, -s), (uitspr. fen’belt), ventilatorriem van een (auto)motor, V-snaar. - Etym.: Zie fan*, zie
belt*.
(dons1989)
fan’ga (de, -’s), hulpmiddel bij de lijnvisserij*: zie het cit. Met een fanga (ijzeren haak die onder het
kieuwdeksel geslagen wordt) worden de haken van vis ontdaan (Teunissen 1972: 40). - Etym.: S f.
(ww.) = vangen.
(dons1989)
Fara, zekere geheimtaal van negerslaven, verkregen door lettergrepen van Sranan-woorden te
verlengen, naar het vermoeden van Teenstra (zie beneden) met - pi, - pa en - poe.
1835 (Teenstra 2:209-210).
Zie ook: Cropina* , Para * . > /X/sc/4/-.
(dons2013)
vasijne (-n), bos takken voor het maken van een vlonder ( barbekot* , 3).
< Frans fascine, ‘rijswerk’.
1772 (De Beet 1984:109). > /Fr./r/2/-.
(dons2013)
fast bn., vlug, voortvarend en handig, i.h.b. bij erotische strevingen, ’t Is wat moois dat een meisje
niet kan uitgaan zonder dat een van die fâste kerels met zijn nonsens* begint (Helman 1954a: 16). Etym.: Vgl. E fast = o.m. snel, vlug, hard; los (van zeden); in Guyana en Westindische gebieden
‘opdringerig’ (C&L). - Zie ook: handtammig* (2).
(dons1989)
fa’toe: een fatoe nemen (nam, heeft genomen), (scholierentaal) een kijkje nemen. We gaan even een
fatoe nemen bij Krasje*, hoor. - Etym.: ? (S fatoe = dik, vet). - Syn. een fatoe* vangen, een kiek*
nemen/vangen.
— : een fatoe vangen (ving, heeft gevangen), (scholierentaal) syn. van een fatoe* nemen: z.a. Als hij
door de stad liep met enkele vrienden of als hij met ze bij Krasje* een fatoe zat te vangen, leed zijn
ondergoed aan uitrekking [t.g.v. erectie] (Rappa 1984: 47).
(dons1989)
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fa’vour (de, -s), (uitspr. E: fee’ver), (scholierentaal 1981) gunst, plezier. Wil je me een favour doen? Etym.: E.
(dons1989)
faisanten, fasanten, fezanten (alleen meervoud), enige boomhoenders behorende tot de familie der
hokko’s ( Cracidae ); zie powies* , marai* en wakago * . Bij Fermin (zie beneden) de witkopgoean of
blauwgeelgoean ( Pipile cumanensis).
In Europees-Nederlands zijn het Phasanidae, een familie van hoenders uit Azië, waarvan één soort
ook (geïntroduceerd en verwilderd) in Nederland. Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1765 (Fermin 75) - 1855 (Focke 145).
Oudste vindplaats voor de Guyana’s in het algemeen bij De Laet (1625:471) als vertaling van Engels
bij Harcourt (1613;1926:97). Voor het eerst niet vertaald in Brazilië (Nieuhof 1682:31). > /Am/d/24/B./O./.
(dons2013)
faeca’liënopruimingsdienst (de, -en), bedrijf dat het ledigen en schoonmaken van beerputten en
septic tanks verzorgt. Zie YP 1980 (als kop). - Zie ook: brombere*.
(dons1989)
faeca’liewagen (de, -s), auto met tank en overige installatie voor het leegzuigen van beerputten en
septic tanks. Om hieraan [wateroverlast] een einde te maken en een definitieve afvoer van het
regenwater te verzekeren, heeft de regering een aanbesteding gehouden voor een aantal machines.
Het gaat om twee kolkenzuigers, faekaliewagens (brombere*), 2 hogedruk rioolreinigers, 2
zuigveegmachines, 2 ontstoppingsmachines (WS 1 -10-1983). - Zie ook: bromberewagen*.
(dons1989)
féda (de), angisa* in een bepaalde vorm. Zo ook de feda, een eenvoudiger bindwijze, die snel
gemaakt wordt voor een feest (Enc.Sur. 25; foto p. 337) - Etym.: S.
(dons1989)
Fe’di, 1. roepnaam voor man die Frederik heet. - 2. de Dood. ‘Edi, meneer Edi! Weetje wie ik ben? Ik
ben Fedi!’ - Frederik of welke andere naam de dood ook had, die gast!, hij loosde Edi weg! (Cairo
1979a: 91). - Etym.: (2) Frederic March speelde lang geleden in de film ‘Death takes a holiday’ de rol
van de Dood. (Hij hanteerde daarbij een zeis, vandaar zijn Sur. bijnaam, ‘Frederik Zeisburg’.) Zo
wordt bet. 2 in BN (120: 18; 1980) verklaard. Hiermee lijkt moeilijk te rijmen, dat ook in het S van de
Para* fedi de normale aanduiding is voor (de verpersoonlijking van) de dood (zie Wooding 96, 528).
(dons1989)
feest: een feest als een feest, een geweldig feest, een zeer geslaagd feest. Het is een feest als een
feest geworden. Er trad een muziekband op (), en, gelooft u ’t of niet, de 85-jarige danste elk stuk
dat de band speelde met één van haar kinderen, kleinkinderen of één van de vele vrienden (WS 155-1982).
(dons1989)
fe’fiprinta (de, -’s), zeskantige vlieger. De fefi-printa, de meest gebruikte vlieger in ons land, is iets
moeilijker van constructie, omdat men bij deze vlieger eerst een ‘span’* (geraamte) moet maken uit
vijf printa’s* en wat garen*, welke daarna beplakt wordt met vliegerpapier (Nekrui 14). - Etym.: S
(fefi = vijf; zie printa*); zie het cit. - Opm.: Soorten f. zijn o.m.: dambord* of inlegger*, dood*,
sterpunt*, pondo*. Andere vliegers: hoepelvlieger*, kalibade*, kolder*.
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(dons1989)
fia’doe (de, -s), soort luchtige, cake-achtige koek. De fiadoe bakken in een hete oven (S&S 239). Etym.: In deze vorm S. Ook geschr. als viado*. - Syn. bolefiadoe*.
(dons1989)
fiadoe, een soort gebak.
< Portugees fiado (Focke 1955:31).
1855 (Focke 31). → (ook viado). > /Port./bc/4-6/-.
(dons2013)
fie’delboks (de, -s), fraai uitgevoerde doodkist. Gele koorts, dood, meteen begraven. Je kon niet
wachten tot familie klaar was met fiedelboks en deftige dingen (Hijlaard 80). - Etym.: AN ‘fiedel’ is
een oud woord voor ‘viool’ (E fiddle); f. kan dus lett. ‘vioolkist’ betekenen. Is het een spottende
benaming? NB: AN fiedelen (E to fiddle) = (ook:) beuzelen.
(dons1989)
fietje (het, -s), fiche (bij spel).
(dons1989)
fietsen (fietste, heeft gefietst), (ook:) vorm van touwtje springen als in het citaat. Men kan met twee
benen tegelijk springen of eerst op het ene en dan op het andere (fietsen) waardoor er springend een
bepaalde afstand kan worden afgelegd (Nekrui 41). - Etym.: De beweging met de benen lijkt op die
bij het fietsen op een fiets.
(dons1989)
fiet’senreparateur (de, -s), fietsenmaker. Elke dag van zes tot acht is er een vaste groep bezig bier
te drinken. De fietsenreparateur van verder in de straat, buurman van drie huizen verder, de
wachter* van het kantoor om de hoek () (Dobru 1980: 39). - Etym.: In SN kan maken* veel
betekenen, zelden echter ‘herstellen’. Bij Dobru (1968c: 9) kort reparateur .
(dons1989)
fijn: fijne boter (de), roomboter. Echt, het minste was dat je je kon tegoed doen aan een sneetje
kerstbrood, besmeerd met ‘fijne’ boter en belegd met kaas (Julius Defares in WS 22-12-1984). Etym.: Het staat tegenover ‘margarine’, die niet ‘fijn’ gevonden wordt. - Syn. Wijsmanboter*.
. — : zie fijne klaroen*, fijne schuur*.
(dons1989)
fila’ria (de, -’s), filariasis, een wormziekte met een aantal vormen, in het bijzonder de ernstige
stadsfilaria* waarbij lymfklieren en -vaten ontstoken en verstopt raken, wat leiden kan tot
elefantiasis (‘olifantsziekte’), d.i. sterke vergroting van benen en schaamdelen. Een van de ernstigste
geselen is de ‘filaria’, die het anders zo schone en kleurige straatbeeld ontsiert (Legêne 20). - Etym.:
De feitelijke verwekker van stadsfilaria, het wormpje Wuchereria bancrofti, had vroeger als wet.
naam Filaria bancrofti. - Zie ook: boeboe*, bimba*, bigifoetoe*.
(dons1989)
filigrain’bloempje (het, -s), (verouderend) sierheestertje met klokvormige, paarsrode bloemen, uit
India ( Asystasia dalzelliana , Waterkanonfamilie*). Zie Ost. 176 (met veroud. wet. naam). - Syn.
moederzegen*, vadersvloek*.
(dons1989)
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

fin’gatajer (de, -s), 1. enige cultuurvormen van een tajer* (1, Xanthosoma sagittifolium ,
Tajerfamilie*) met bovengrondse, gesteelde knollen, w.o. Engelse tajer* en witte tajer.* - 2. knol van
deze planten. De soep op smaak afmaken. In plaats van napi* kan cassave, chinese tajers*,
fingatajer of dasintajer* gebruikt worden (S&S 58). - Etym.: S finga = vinger; dat heeft betrekking op
de knollen. Teenstra (1835: II: 284) schrijft Vinger-Taijers (oudste vindpl.). - Zie ook: Engelse of
witte tajer*.
(dons1989)
fingatayer, als vingertayer* .
Zie tayer* . Sranantongo finga , ‘vinger’ (Schumann 1783:42).
1740 (Anonymus 93). 1771 (Nepveu 261). →. > /S-Am/cp/2-6/-.
(dons2013)
fini tere, zeker rijstras.
< Sranantongo, betekent ‘dunne staart’ (waarom?).
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 60). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 610). >
/S/cp/4-5/-.
(dons2013)
fi’nibita (de), onkruid met vele, zeer kleine, hangende bloempjes ( Phyllanthus amarus ,
Cassavefamilie*). In ons land wordt een afkooksel van finibita, welk kruid vers of gedroogd steeds op
de markt te krijgen is, gebruikt voor kraamvrouwen en ook tegen koliek en buikpijn (May 22). Etym.: S (fini = fijn; bita = o.m. kruid).
(dons1989)
fintjo’les (de, -), (uitspr. fientjo’les), scharminkel, mager schepsel, i.h.b. meisje, ook wel jongetje of
hondje e.d. Archie was te verbaasd geweest om iets te zeggen, het ene moment sprak ze met
iemand, het andere moment werd ze op de dansvloer door één of andere halfbezopen fientjoles
afgeschuurd [zie schuren*, 1] (Rappa 1984: 128). - Etym.: Er zit S fini (= mager) in. - Zie ook:
kamferanansi*.
(dons1989)
fire bricks, vuurvaste stenen.
< Engels.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 43). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 129). > /E/pt/4/-.
(dons2013)
firen (firede, heeft gefired), (uitspr. fairen), ontslaan. Ja, hij was erg op hem gesteld, ook al raakte hij
zo nu en dan geïrriteerd door het mateloze geduld ten opzichte van Yoce [het dienstmeisje]. Hij zou
haar op staande voet hebben gefired (Vianen 1979a: 111). - Etym.: E to fire = o.m. id.
(dons1989)
first offen’der (de, -s), (uitspr. E: furst o.), (juridische term) iemand die voor het eerst van zijn leven
veroordeeld wordt. De advocaat droeg verzachtende omstandigheden aan. Zijn cliënt stond dagelijks
op met de vraag hoe hij zijn gezin te eten zou geven, aangezien hij niet werkte. Bovendien was hij
een ‘first offender’ (WS 14-1-1984). - Etym.: E (first = eerst; offender = overtreder).
(dons1989)
first’-day cover (de, -s), (uitspr. E: furst’dee-kuvver), eerstedagenveloppe.- Etym.: E., lett. id. In
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Ned. wel voorkomend, niet gebr.
(dons1989)
fi’si-aka (de, -’s), visarend, een grote, lichtgekleurde roofvogel die vis vangt ( Pandion haliaetus). Etym.: S; zie aka*; fisi = vis.
(dons1989)
fis’man (de, -), naam voor vele vogels die vissen vangen als voedsel: 1. alle ijsvogelsoorten
( Alcedinidae). Een fis’man vloog door het zingen opgeschrikt, rakelings over het water (Mungro
1977: 9). - 2. Amerikaanse slangehalsvogel en bigua of aalscholver (duikelaar* 1 en 2). - 3.
meeuwen, sterns en andere op deze gelijkende vogels. In de kolonie* staan Zeezwaluwachtigen
[sterns] bekend als Visiman (Visschers) (P&P 1908: 20). - Etym.: S; f. = lett. visser. Vgl. E fisherman
= (ook, sedert 1562:) een dier dat vis vangt (Onions). - Zie i.v.m. 3 ook: rivierstern*,
sleepmannetje*.
(dons1989)
Fitto’nia, wetenschappelijke naam van de groep (het genus) van planten waartoe behoort Fittonia
argyoneura (Waterkanonfamilie*), een sierplant uit Peru met witte nerven in de bladeren. Zie Ost.
176. - De Fittoniastraat in Paramaribo is naar deze plant genoemd.
(dons1989)
fjofjo’, A (de, -’s), 1. wants (naam voor bepaalde keverachtige insekten), i.h.b. de stinkende soorten.
Wantsen (orde Heteroptera) of fjofjo’s, kleine tot grote insekten met een onvolkomen
gedaanteverwisseling en met stekend-zuigende monddelen, die vóór aan de kop zitten (Enc.Sur.
662). - 2. i.h.b. de tropische wandluis of bedwants ( Cimex hemipterus ). - B (de), 1. (term uit de
wintigodsdienst*) magische ziekte, samenhangend met onenigheid, i.h.b. tussen familieleden;
anders gezegd: brouille van goden en geesten met het nageslacht (Wooding 528). De kleinste onder
hun kinderen begon van alle ruzies ziek te worden. Fjofjo heet zoiets, al in de volksmond (Cairo
1979a: 40). - 2. ziekte van zwangere vrouwen, bestaande in een veel te hoog eiwitgehalte van het
bloed. - Etym.: S. Wooding (145) legt verband tussen A.1 en B.1 door te beschrijven hoe in de Para*
de ziekte (B.1) vastgesteld wordt doordat men Anana* (‘God de Schepper’) vragen stelt waarop het
antwoord wordt verkregen in de vorm van een reactie in een kalebas* (3) met een magische
vloeistof: Is er wel sprake van fjofjo, dan verschijnen er op het water schuimbelletjes met diertjes die
men fjofjo noemt, een kleine, onaangenaam ruikende bladluis. (Bladluizen horen tot de wantsen.)
(dons1989)
flamingo (de, -’s), rode ibis ( Eudocimus ruber ). De flamingo’s daarginds hadden de vis blijkbaar
maar voor het oppikken en een eind verder zag hij ook nog een blauwe reiger een glinsterend visje
opslokken (Butner 1960: 43). - Etym.: Oudste vindpl. Pistorius 1763: 71. AN flamingo = SN
zeegans*. Elders is de naam vroeger wellicht nog anders toegepast: een zeer oude boekillustratie
vertoont een lepelbek* (rode lepelaar) met als F naam ‘Le flammant’, d.i. de tegenwoordige F naam
voor de zeegans (flamingo) (zie Helman 1982: 24; herkomst?).
(dons1989)
flamingo (-s), rode ibis ( Eudocimus ruber ), toentertijd in Europees-Nederlands rode wulp.
Europees-Nederlands flamingo (1646, Phoenicopterus roseus) < Portugees flamingo dat komt van
een Provençaals woord, betrekking hebbend op de roze tot rode kleur van deze vogel (OED). Hoewel
ook Suriname een zeer nauwe verwant van deze vogel kent (eertijds onder de naam ticoco* , heden
zeegans* ), is de naam daar overgegaan op de rode ibis . Een soortgelijke verschuiving vermeldt De
Rochefort (1658;1681:167) voor het Frans in het Caribische gebied: flammant is daar de naam voor
*
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de ‘rode lepelaar’ (Surinaams-Nederlands lepelbek ).
1699-1701 (Merian, in Wettengl 1998:243, Surinaamsche flamingo). - 1835 (Teenstra 2:430). →.
Opmerking: In hedendaags Surinaams-Nederlands ook korikori (< Arowaks). > /N’/d/1-6/-.
(dons2013)
flash’bericht (het, -en), (uitspr. flesj’bericht), spoedbericht per radio, uitgezonden buiten de formeel
voor nieuws en berichten bestemde uitzendingen. Door het flashbericht op de radio wist ook mijn
vierjarige zoontje Pascal dat ik was afgezet en hij was de enige die vrolijk bleef onder de
gebeurtenissen (Haakmat 138). - Etym.: E flash, als zn. o.m. ‘flits’, als ww. o.m. ‘seinen’.
(dons1989)
flash’light (de, -s), (uitspr. E: flesj’lait), zaklantaarn. In de nacht word ik wakker van een geritsel om
me heen. Ik licht met de flashlight, maar kan niets ontdekken (Geijkes 1957: 236). - Etym.: E.
(dons1989)
flat (de, -s), (uitspr. E: flet), 1. huis zonder verdiepingen, niet op neuten*; bungalow. Wanneer ik
mijn huis zou gaan bouwen, dan zou ik in een hoge neuten* huis wonen, want als je in een vlet
woont, kunnen er gemakkelijk dieven binnenkomen (Doelwijt 1971: 67). - 2. (alleen in samenst., als
eigennaam) zand-, klei- of modderbank* of -plaat. Op de Hermina flats is een begroeid eilandje
hoogstens een paar akkers* oppervlakte () (P&P 1908: 134). - Etym.: Het gaat in beide bet. om iets
dat E flat (bn.), d.w.z. ‘plat’ of ‘vlak’ is. (1) E f. = o.m. (a) verdieping, (b) appartement op een
verdieping. AN flat (uitspr. flet) kan betekenen AN flatwoning (= E f. (b) en SN hoogbouwwoning*) of
AN flatgebouw, d.i. een gebouw van vele verdiepingen, verdeeld in appartementen. (2) E f. = o.m. id.
- Syn. van 1 flatgebouw* (NB), flatwoning* (NB).
(dons1989)
flat’gebouw (het, -en), (uitspr. flet’gebouw), syn van flat* (1): z.a. Wegens spoed vertrek te koop
een flatgebouw van steen (DWT 8-4-1981, in adv.). - Etym.: Het is een gebouw dat ‘flat’ (E) is,
d.w.z. plat en vlak. AN flatgebouw = gebouw van een aantal verdiepingen, verdeeld in
appartementen. - Syn. ook flatwoning*. Zie ook: hoogbouw*, hoogbouwwoning*.
(dons1989)
flat’woning (de, -en), (uitspr. flet’woning), syn. van flat* (1). Als je in een hoge neuten* huis bent en
je hoort een geschreeuw, kan je even de shutters* open maken* en kijken wat er gebeurt, terwijl je
dit alles niet kunt doen in een flatwoning (Doelwijt 1971: 28). - Etym.: Zie flat* (1) en flatgebouw*.
AN flatwoning = SN hoogbouwwoning*.
(dons1989)
flauw, (ook:) verwelkt, verlept (plant, bloesem). - Etym.: Deze bet. sluit aan bij AN f. = o.m.
bezwijmd, bewusteloos; niet sterk. Zie ook verflauwen*. - Zie ook: verleppen*.
(dons1989)
fles (de, -sen), (ook:) ronde, glazen of plastic pot, i.h.b. met een deksel. Pindakaas die je zelf maakt
is veel pittiger en gezonder dan die rotzooi in flessen (B. Ooft 1969: 73). - Etym.: Volgens WNT
(1920) is in het AN de bet. van ‘fles met een hals’ de oorspronkelijke, die van ‘ronde, glazen pot’
verouderd. Vgl. echter ‘weckfles’. - Samenst.: jamfles (zie S&S 279) e.d., stopfles*.
(dons1989)
flirten (flirtte, heeft geflirt), (uitspr. niet E), minnekozen, vrijen. Wij gaan daarna aan de waterkant op
een bank zitten om zeer romantisch in de volle maneschijn te flirten. Lang, bijna zonder ophouden
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zodat onze lippen pijn doen van het oneindig lange zoenen (Ferrier 1968: 149). - Etym.: E to flirt en
AN flirten (uitspr. flurten) = o.m. op onernstige wijze hofmaken, koketteren; dit heet in het SN
flonsen*.
(dons1989)
flit (de), 1. insektendodende, vernevelbare vloeistof voor huiselijk gebruik. Zelfs mijn broer was
onder de indruk, een paar dagen nam hij geen proeven meer met kakkerlakken (hij prikte ze
gewoonlijk vast in de grond of de vloer met een lang puntig staafje, nadat hij ze met ‘flit’ verdoofd
had, goot daarna lighter* fluid over ze en stak ze in brand) () (Rappa 1980: 87). - 2. spuit voor het
vernevelen van flit* (1), ‘flitspuit’. - Etym.: Genoemd naar het aanvankelijk enige en later nog veel
verkochte merk Flit. - Zie ook: flitten* (1).
(dons1989)
flit’soldaat (de, -daten), bijnaam voor geüniformeerde ambtenaar van het Bureau Openbare
Gezondheidszorg (B.O.G.) die ziektes en ongedierte bestrijdt door te spuiten met vergif. - Etym.: Op
de blikken met flit* (1) van het merk Flit staat een zgn. Flitsoldaat, een ouderwets geüniformeerde
soldaat die de zgn. ‘flitspuit’ hanteert. - Zie ook: kakalakaskowtoe*.
(dons1989)
flitten (flitte, heeft geflit), insekten doden in huis door flit* te vernevelen met een daartoe dienende
spuit (‘flitspuit’). - 2. vochtig spreken. - Etym.: (1) Zie flit* (1).
(dons1989)
floa’ting-shop (de, -s), (uitspr. E: floo’ting-sjop), parlevinker (een als winkel ingericht, varend
schip). Praktisch alle houtblokken* uit het Corantijngebied (krappahout*), worden uitgevoerd naar
Brits-Guyana [aan de andere kant van de Corantijn]. De geldswaarde varieert tussen 250.000 en
30.000 B.G. *dollars. Helaas gaat een groot deel van deze dollars voor Suriname verloren door de
aanwezigheid van de Engelse floatingshops () (Dahlberg 199). - Etym.: E (floating = drijvend; shop =
winkel). Het verschijnsel is beperkt tot de Corantijn, de grensrivier met het Engels sprekende Guyana.
(dons1989)
Floks’familie (de), Vlambloemfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Polemoniaceae ). - Etym.:
Genoemd naar AN en SN floks ( Phlox drummondii ).
(dons1989)
flonsen (flonste, heeft geflonst), onernstig hofmaken, koketteren, AN flirten (met). Aaj, me schat, me
goedje, me lekkerboutje, dan ben je inkoop aan het doen! flonste hij met Mamsi onder zijn passeren.
- Als je me schat noemt moet je me betalen! flonste Mamsi terug (Cairo 1978b: 52). - Etym.: S flons
= id. E to flounce = o.m. zich wringen. In Guyana E to flounce = ingewikkelde danspassen uitvoeren
bij een ‘masquerade’, d.i. een soort dans. ‘To flounce-up’ = iemand honen of uitdagen door in het
voorbijgaan je achterste te schudden, vaak meer voor de grap dan uit boosheid (D.g.f. 30). Vgl. ook
AN fronsen = rimpels trekken in het voorhoofd. - Zie ook: flirten*.
(dons1989)
flo’ridawater (het) reuk- en toiletwater op basis van alcohol, met reuk- en kleurstoffen; ook
gebruikt voor magische doeleinden. Tata Jaw had eigenlijk al gezien wat er aan de hand was, want
Tata Akantasi had voor hij wegging een ei met Florida-water nat gemaakt en het daarna in een glas
water achtergelaten (Wooding 409). - Opm. 1.: Soms klemtoon op tweede lettergreep. Opm. 2.:
Merkloze produkten met deze naam worden, blijkens de etiketten, in Suriname ingevoerd uit New
York en uit China.
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(dons1989)
floridawater, reuk- en toiletwater op basis van alcohol, met reuk- en kleurstoffen.
Heden in flesjes ingevoerd, gezien het etiket uit New York en China, zonder merknaam.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 60). →. > /X/bc/4-6/-.
(dons2013)
fluiten (floot, heeft gefloten), (ook, nieuw en ‘slang’:) 1. (te) veel praten. - 2. zijn mond voorbij
praten tijdens een verhoor door de politie, doorslaan. Hij is gaan fluiten.
(dons1989)
fluiter (de), vermoedelijk middelste miereneter of boommiereneter ( Tamandua longicaudata).
Het dier kan fluiten. De hedendaagse Surinaams-Nederlandse naam is mirafroiti (< Sranantongo),
dat letterlijk ‘mierenfluiter’ betekent.
1770 (Vosmaer, 1805) > /N’/d/2/-.
(dons2013)
fluit’kikker (de, -s), een bodembewonend kikkertje ( Leptodactylus fuscus ), de enige soort van de
familie der fluitkikkers ( Leptodactylidae) die in Suriname zo genoemd wordt. In elke tuin scharrelen
’s avonds flinke, als ze kwaad zijn, bolle padden rond en zo gauw de schemering valt beginnen de
fluitkikkers zacht en aanmoedigend te roepen (de Klerk 43). - Etym.: Het fluiten van deze kikker is
algemeen bekend, doordat het ‘toontje’ opvalt en het dier ook in de omgeving van menselijke
bewoning algemeen is, dit alles in tegenstelling tot andere fluitende kikkers.
(dons1989)
fluorescent’ (de, -en), fluorescent’lamp (de, -en), TL-buis. - Etym.: Am. f.-l. = id.
(dons1989)
fluweel’gras (het), soort gras dat als voedergras gebruikt wordt ( Digitaria horizontalis ,
Grassenfamilie*). Zie Dirven 210. - Etym.: Het is dicht behaard. - Syn. paardegras* (2).
(dons1989)
fluweel’markoesa (de, -’s), 1. een gekweekte en verwilderde soort markoesa* (1.b) met paarse
bloemen ( Passiflora tinifolia, Markoesafamilie*). Zie Ost. 58. - 2. de behaarde, eetbare vrucht van
deze plant. De lekkerste markoesa*, die een fijnen rozen geur heeft, is de kleine of fluweelmarkoesa
() (Stahel 1944: 38). - Etym.: De naam is ontleend aan de beharing van de vrucht. - Syn. (1 en 2)
kleine markoesa*.
(dons1989)
fo’-ai-awari (de, -’s), quica of vieroogopossum, een kleine awari* (buidelrat) met boven ieder oog
een witte vlek ( Metachirops opossum). Zie Enc.Sur. 106. - Etym.: Zie awari* (I). S (fo = vier; ai = oog,
ogen). Vooral in het donker lijkt het of het dier vier ogen heeft. - Zie ook: kwieka*.
(dons1989)
foam (de), (uitspr. E: foom), schuimplastic. Zeer binnenkort zal een nieuwe foamfabriek worden
opgericht welke de lokale markt wederom zal voorzien van Foam (DWT 10-3-1981). - Etym.: E
foam-plastic (foam = schuim) = id. - Samenst. ook: schikfoam*.
(dons1989)
foen’goe, 1. (de), tondel bestaande uit de bruine, viltige massa van mierennesten, door de mieren
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vervaardigd van de bruine haren die groeien op de twijgen van een boom, de (rode) foengoe* (2,
Parinari campestris ). De vorm [van het kolibrienestje] is die van een kort peperhuisje*, samengesteld
uit een bruinrood of taankleurig, sponsachtig materiaal, z.g. foengoe, denkelijk afkomstig van de
zwarte mieren () (P&P 1910: 136). - 2. (de, -(s)), naam van een aantal boomsoorten uit de
Foengoefamilie*: Parinari campestris , die ook rode foengoe genoemd wordt, en Licania-soorten; zie
echter witte foengoe*. De familie [F.-familie*] telt vele vertegenwoordigers in het hoogbos* en
savannebos* (foengoe’s, kwepi’s en anawra’s () (WB e.a. 81). - 3. (de), hout van foengoe* (2). Etym.: S, vermoedelijk van E fungus = schimmel. De naam heeft zich vermoedelijk van bet. 1
uitgebreid tot Parinari en vandaar tot de verwante Licania-soorten. Volgens sommigen echter bet. S
foengoe (ook) ‘vonk’; zie het syn. van 2 en 3 vonkhout*. – Zie ook: Licania*.
— : rode foengoe, 1. boom met brede kroon en witte bloempjes in wollige pluimen ( Parinari
campestris , Foengoefamilie*). Het bos van deze schollen is veelal niet erg hoog, terwijl plaatselijk
hierin de rode Foengoe () vaak voorkomt (Van Dillewijn 15). - 2. hout van deze boom.
— : witte foengoe, 1. soort boom met groepjes kleine bloempjes in de bladoksels ( Drypetes
variabilis , Cassavefamilie*). Zie L&Me 142. - 2. hout van deze boom. - Syn. vonk-hout*.
— : zwarte foengoe, een soort foengoe* (2 en 3) ( Licania micrantha). Zie L&Me 262.
(dons1989)
voengo (hoede), vongo-hoedoe, enige boomsoorten, in het bijzonder van de genera Parinari en
Licania, en hun hout.
< Sranantongo foengoe (Focke 1855:34), vermoedelijk een afkorting van Sranantongo foengoeoedoe, in de Woordenlijst van het Sranantongo (1961:79) foengoe-bon, ‘foengoe boom’.
Zowel de Sranantongo als de Surinaams-Nederlandse naam foengoe is afgeleid van die van de
gelijknamige ‘tondel’ (zie fonk* ). Een van de boomsoorten, te weten Parinari campestris (heden echte
of rode foengoe genaamd), heeft op zijn twijgen de bruine haren van welke de onder fonk*
genoemde mieren hun nesten (dus fonk* , foengoe ) maken. De andere boomsoorten van de hier al
genoemde genera hebben hout dat op dat van rode foengoe lijkt.
1835 (Teenstra 1:349). 1855 (Van Sypesteyn 182). → ( foengoe ).
Opmerking 1: Teenstra rept niet over de herkomst van voengo. Uit de formulering “...Vonk of
Voengo hoede ...” valt niet op te maken of hij vonk apart als naam bedoelt of slechts als deel van de
combinatie met hoede. Zie evenwel fonk* , en vonkhout * .
Opmerking 2: Teenstra (ibid.) onderscheidt twee soorten, namelijk zwarte voengo (met lichtbruin
hout) en witte voengo (met geelachtig hout): zie zwart* en wit* (2). Het is de vraag of deze
overeenkomen met de twee soorten die heden dezelfde namen dragen, te weten Licania micrantha
en Drypetes variabilis . > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
Foen’goefamilie (de) familie van tweezaadlobbige, houtige planten met meest kleine bloemen in
trossen of pluimen ( Chrysobalanaceae). - Etym.: Genoemd naar foengoe* (2). - Opm.: L&Me (257)
gebruikten deze naam voor de Roosfamilie*, wet. Rosaceae; de Chrysobalanaceae werden vroeger
niet als een aparte familie onderscheiden, maar beschouwd als Rosaceae.
(dons1989)
foen’goepalm (de, -en), naam voor twee onderling verwante, grote sierplanten: Cycas revoluta uit
Japan en Cycas circinata (de grootste) uit Indonesië (fam. Cycadaceae ). Zie Ost. 13-14. - Etym.: Ze
lijken op een palm en hebben bruine haren als foengoe* (2. Parinari campestris ), maar deze worden
niet door mieren gebruikt voor het maken van foengoe* (1). - Syn. kranspalm*, sago(palm)*.
— : grote foengoepalm, Cycas circinatus . Zie foengoepalm*.
— : kleine foengoepalm, Cycas revoluta. Zie foengoepalm*.
(dons1989)
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foet’sjoeger (de, -s), (uitspr. met g), bombel* (rotje) die niet ontploft maar, tegen de bedoeling,
vuursproeiend leegbrandt. Ai... toen de pagara* afgeschoten was, zijn we gaan zoeken naar
foetsjoegers, die pagara was oud, zeker van vorig jaar, een heleboel bombels* waren niet ontploft
(A&P 1980b: 59). - Etym.: Afkomstig van AN voetzoeker, d.i. een stuk vuurwerk dat laag over de
grond heen en weer schiet. In WS (31-12-1983) voetsjoeker.
(dons1989)
fokken (fokte, heeft gefokt), (jongerentaal) vervelend doen, zeuren. ‘Wat schop je die kinderen!’ Jana
was daar gekomen van het baden* achterop. Ze was aan ‘t wraken*, omdat hij z’n voet nam en ze
djoekte*. ‘Ik schop ze niet! Is wakker maak ik ze! Wat fok je meisje*’ (Cairo 1980c: 58). - Etym.: Zie
fokop*, opfokken*. AN fokken = SN kweken.
(dons1989)
fok’op, fuck’up bn., bw., (gemeenz.) slecht, naar; ‘belazerd’. Ik heb me nog nooit zo fokop gevoeld
als die dag toen ik op de rand van het trotwaar naar de voorbijgaande stoet van een begrafenis stond
te kijken (Rahman 23). Deze regering is fuck-up (Vianen 1979a: 124). - Etym.: ‘Fuck-up’ is plat
E/Am. Zie opfokken. - Syn. opgefokt*.
(dons1989)
foman, een boomsoort ( Chaetocarpus schomburgkianus ).
< Sranantongo (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:166).
1835 (Teenstra 1:396, voman). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
fonk, nest van de boommierensoort Dolichoderus mucronifer , als een bruine, viltige massa op
boomtakken te vinden en gebruikt als tondel; in Surinaams-Nederlands heden genoemd foengoe (<
Sranantongo); zie Ostendorf 1962:68.
(a) < Sranantongo foengoe (Schumann 1783:47) < Engels fungus (OED 6:270). Bij Anonymus (1740,
zie beneden) gerangschikt onder de ‘gewassen’. Men dacht toen en ook later nog (zie Schumann en
Focke 1855:34), dat dit vormsel een zwam was. (b) De vorm van het woord en het gebruik van de
stof als tondel suggereren invloed van Europees-Nederlands vonk . Zie ook boomtintel* .
1740 (Anonymus 19). In 1835 (Teenstra 1:349) nog in vonk ( hoedoe ) - zie voengo* (hoede) - in
1910 al foengoe (Penard & Penard 136). > /S/r/2/-.
(dons2013)
foontje (het, -s), telefoontje, bericht per telefoon. Geef me een foontje als je komt. - Etym.: Vgl. E
(Am.) phone, to phone = telefoon, telefoneren.
(dons1989)
fop’per (de, -s), fop’pert je (het, -s), speen, i.h.b. fopspeen. Behalve de medicijnen () zijn er ook
steekpannen voor bejaarden, babyflessen*, foppers, bloedtransfusie- en levenswaterzakjes* alsmede
operatie-handschoenen geschonken (WS 28-11-1987). - Syn. stoppertje*, dot*. Zie ook: tuit* (1).
(dons1989)
force’ren (forceerde, heeft geforceerd), vermoeien, i.h.b. geestelijk vermoeien als gevolg van
doorzeuren e.d. - Etym.: AN f. = o.m. nopen te werken boven zijn kracht.
(dons1989)
force’rend bn., vermoeiend, veeleisend, i.h.b. onder hinderlijke of frustrerende omstandigheden. Ze
bleef achter het stuur - links - zitten en gaf een hand door het raampje-rechts, een forcerende
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rekkerige handeling (Doelwijt1972: 101).
(dons1989)
fore’ver (de, -s), (uitspr. E: forev’ver), (verouderend) degelijk artikel, degelijk en sterk voorwerp
(schoen, fiets). - Etym.: E ‘for ever’ = voor altijd.
(dons1989)
fort: het fort (of Fort), de nederzetting bij het fort Zeelandia en de zich daaruit ontwikkelende stad
Paramaribo.
Voor de komst van de Nederlanders, toen het fort in strikte zin nog ‘Fort Willoughby’ heette, “a small
village, call’d the Fort” (Warren 1667:1); zo overgenomen.
1667 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 435). - 1855 (Focke 35).
Zie ook: binnenfort* . > /E/bc/1-4/-.
- : aan het fort, in Paramaribo.
1667 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:435) - 1822 (Lammens 1982:69, 113).
Opmerking: Bij Van Dyk (1768:84) ook: aan Paramaribo. > /N+E/bc/1-3/-.
(dons2013)
fort: het fort, (hist.) de stad Paramaribo. Daarom vergunt men hen [slaven], vooral op plantagie*,
alwaar hiervoor meer gelegenheid is, als aan het fort, kweek te houden, dat is vogelen op te kweken,
die zij dan verkopen () (Lammens 1822; 1982: 113). - Etym.: Het stichten van de stad bestond in het
aanleggen van het fort Zeelandia. George Warren spreekt (in vertaling) in 1669 (p. 5) van ‘een klein
dorp’ dat het Fort genoemd wordt. In het S heet de stad nog steeds ‘foto’. - Samenst. ook:
binnenfort*. Opm.: Lammens gebruikt voor ‘in de stad’ overal aan het fort (zie het cit.).
(dons1989)
fortenaar, bewoner van het fort * (Paramaribo).
1788 (Roos 1804:93). 1798 (Weygandt 131). > /E/bc/3/-.
(dons2013)
fort’neger (de, -s), (hist.) slaaf uit de stad Paramaribo. () even gelijk in Europa, de stedeling meer
agt geeft op zijn klederdragt, als den landman zo kleed zich in Suriname de fortneger beter, als de
plantagieneger (Lammens 1822; 1982: 111; oudste vindpl.). - Etym.: Zie fort*, zie neger* (3).
Bosnegers* noemen in hun talen alle Creolen* en ook Hindostanen* nog altijd ‘fotonengre’ (foto =
stad; nengre = ‘neger’). - Syn. fortslaaf*. Zie ook: stadsneger*.
(dons1989)
fortneger, in Paramaribo wonende negerslaaf.
Zie fort * , zie neger * . Gebruikt ter onderscheiding van plantageneger * .
1822 (Lammens 1982:107). > /E-Am/3/-.
(dons2013)
fort’night (de, -s), (uitspr. E: fort’nait), (periode van) twee weken. Hoe vaak koopt U Pipel? - elke
week - elke fortnight, - eens per maand, - onregelmatig (Pipel, weekblad, 20-3-1981, in enquête).
- Etym.: E.
(dons1989)
fort’slaaf (de, -slaven), (hist.) slaaf uit de stad Paramaribo. Ook verdeelt men dezelven in
plantaadje- en fortslaven, waarvan de eersten op de plantaadjen* en de laatsten in Paramaribo
werken of liever wonende zijn, tussen welke altijd eene partijschap [rivaliteit] bestaat (Teenstra 1835
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II: 179; oudste vindpl.). - Etym.: Zie fort*. - Syn. fortneger*.
(dons1989)
fortslaaf, als fortneger * .
1835 (Teenstra 2:179). > /E-N/bc/4/.
(dons2013)
fout zn.: zie zoute* fout.
(dons1989)
fow’roedoti (de, -’s), naam voor alle soorten planten van de Fowroedotifamilie*. Sommige planten
zuigen water en daarin opgeloste zouten uit de houtvaten van andere planten (groene
halfparasieten, bv. diverse fowroedotiesoorten op de takken van savannestruikjes en de
wortelparasiet Buchnera op graswortels (Teunissen 1980: 15). - Etym.: E, lett. ‘vogelpoep’ (fowroe =
vogel; doti = o.m. poep); de zaden worden verspreid via het darmkanaal van vogels die de bessen
van deze planten eten.
(dons1989)
Fow’roedotifamilie (de), Vogellijmfamilie, een bepaalde familie van groene, halfparasitaire planten,
die voornamelijk op bomen en struiken groeien ( Loranthaceae ). - Etym.: Genoemd naar alle
fowroedoti*-soorten.
(dons1989)
frangipa’ne (de, -s), naam voor enige tropisch Amerikaanse, gekweekte sierboompjes met rode,
crème of witte bloemen ( Plumeria- soorten, Kotomisifamilie*). Frangepane (), een aantal
siergewassoorten van het geslacht Plumeria, waarvan de meest voorkomende P. rubra L. is (Enc.Sur.
207). - Etym.: F en E f.: o.m. ‘parfum van jasmijnbloesem’, in F en BN ook ‘amandeltaart’. Er zijn
vele schrijfwijzen, w.o. franjipane (WB e.a. 42), franjepana (Ferrier 1968: 34), fransjipani (May 23),
Franschepanestraat (in Paramaribo); zie ook het cit. Woordenl. SNE geeft voor het S: fransjipani.
Oudste vindpl. Lammens 1822; 1982: 65. Ook gebr. in het E van WI in deze bet.: frangipani
(Hargreaves 48).
(dons1989)
frangipane, een ingevoerd sierboompje ( Plumeria rubra).
< Frans frangipanier (Trésor 8:1223; 1700).
1822 (Lammens 1982:65). →.
Zie ook: Indiaansche jasmijnboom* . > /Fr./cp/3-6/-.
(dons2013)
fran’je (de), (ook, m.b.t. voedsel:) toebehoren . ‘Het Park’* was indertijd beroemd om zijn steek* met
franje, dat was spiegelei en allerlei groenten (mond.).
(dons1989)
franjipa’na, franjipa’ne: zie frangipane*.
(dons1989)
Frans A, bn., (ook:) eigen aan, behorende bij Frans-Guyana, Frans Guyanees. Leo Victor is winnaar
geworden van het door haar, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan dit jaar, georganiseerde
tournooi. Behalve de jubilerende club namen er aan deel Transvaal en de franse clubs Mont Joly en
Sport Guyanais (WS 3-11-1984). - Etym.: ln AN heeft F. (bijna) altijd betrekking op Frankrijk. Zie
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ook Fransman*.
— : Franse birambi: zie fransmanbirambi*.
— : Frans coupé (de), (uitspr. koepee’), 1. (niet alg.) dameskapsel gekenmerkt door een knoet van in
de rondte gedraaid haar. - 2. kort en opgeknipt herenkapsel. Ik [een herenkapper] vraag ze altijd
eerst wat ik voor ze moet knippen. Je hebt Frans coupé, je hebt Bougerty [zie Booker* T.] : helemaal
plat* en de hele rand wordt geschoren (BN 121: 50; 1980). - Etym.: F coupé = geknipt. Vermoedelijk
komt SN coupé van F en AN ‘coupe’ (uitspr. koep) = o.m. vorm, model (ook van haardracht). - Syn.
van 1 ringbol*. Zie voor 2: trapsgewijs*.
— : de Franse kant, Frans Guyana. Haar broer is al zes maanden aan de Franse kant, ze hoort niets
meer van hem (Hijlaard 42). - Etym.: S frans’sé (sé = zijde, kant). Gedacht kan worden aan ‘de
Franse kant van de Marowijne, de grensrivier’.
— : zie Franse mope*.
— : B, zn.: Frans vertellen (vertelde, heeft verteld), iets wijs maken, op de mouw spelden. Laat hij je
geen enkel Frans vertellen, Agatha (Vianen 1972: 6). - Etym.: S feteri was Frans. ‘No kon feteri mi no
was Frans’ = Probeer me niet wat wijs te maken.
(dons1989)
frans’ede (de), angisa* in een bepaalde vorm. () frans’ede (afkomstig uit Martinique en Guadeloupe,
bij speciale dansfeesten gedragen) () (Enc.Sur. 26). - Etym.: S (bet. ‘Franshoofd’); de genoemde
eilanden zijn Frans.
(dons1989)
franschepane : zie frangipane*.
(dons1989)
frans’madam (de, -s), kraagpapegaai of zonpapegaai, een zeer fraaie papegaai, met rug, vleugels en
staart groen, kop isabel tot bruinig, hals, borst en buik rood en blauw ( Deroptyus accipitrinus). Bij de
Zonpapegaai is de snavel kort en zwak, maar de staart nogal ontwikkeld. In de kolonie* staan ze,
denkelijk om hun bont uiterlijk, bekend als Fransmadam (P&P 1908: 520). - Etym.: Zie cit. - Syn.
kaketoe*.
(dons1989)
Frans’man (de, Fransen), (ook:) burger van Frans Guyana, Surinames oostelijke buurland, FransGuyanees. Transvaal heeft in de Frans-guanese hoofdstad Cayenne een vriendschappelijke wedstrijd
tegen de kampioen gewonnen met 2-1. () De ruststand was 1-0 voor de Fransen (WS 25-9-1982). Etym.: Sedert 1946 zijn de bewoners van F.G. staatsburgers van Frankrijk, maar de aanduiding F. is
vermoedelijk ouder. Zie ook: Frans* (A). - Zie ook: deporté*.
(dons1989)
frans’manbirambi (de, -’s), kleine boom met eetbare vruchten, uit tropisch Azië ( Averrhoa
carambola, Birambifamilie*). De verwante fransmanbirambi () heeft grotere vruchten met vijf
scherpkantige, uitstekende ribben (Enc.Sur. 72). - 2. vrucht van deze plant. - Etym.: Bij Stahel (1944:
37) Fransche birambi. Zie ook: birambi*, Fransman*.
(dons1989)
frans’mankanarie (de, -s), zwartkeeltroepiaal of gele troepiaal, een gele vogel met zwarte vleugels
( Icterus nigrogularis); S banafowroe. - Etym.: Zie Fransman*, zie kanarie*. - Zie ook: bananevogel*.
(dons1989)
frans’manoni (de, -(‘s)), een soort angelloze bij ( Trigona-soort ). - Etym.: Zie Fransman*. S oni = bij.
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(dons1989)
frans’manwaswasi (de, -(‘s)), soort sociaal levende wesp ( Polybia rejecta ). P. rejecta (F.) is nogal
lichtgeraakt en vrij aggressief en wordt wellicht daarom Fransman-waswasi genoemd (Enc.Sur. 644).
- Etym.: S; zie waswasi*, zie het cit.
(dons1989)
fred’die zijn (was, is geweest), (‘slang’) bangelijk zijn, een sufferd zijn. - Etym.: Van S frede = bang.
– Zie ook: bobo*, lellebel*, vriendje*.
(dons1989)
fre’deriksbloem (de, -en), fre’derikskatoen (de), (veroud.) syn. van koningsbloempje*: z.a. Zie
Westeroüen v.M. 1883: 8. - Etym.: Zou een vervorming kunnen zijn van fridericibloem*,
fridericikatoen*, wanneer dat de oorspr. naam was.
(dons1989)
frek’ti bn., 1. ingewikkeld. ‘Friktie tories’ (Rappa 1980), door de auteur zelf vertaald met ‘gevlochten
verhalen’. - 2. (niet alg.) slecht. Dat frektiding = dat rotding. - Etym.: S f. = vlecht; vlechten;
ingewikkeld (‘gevlochten’). Heeft bet. 2 (ook) verband met gemeenz. N ‘verrekt’ = slecht?
(dons1989)
fret (de, -ten), goudkleurige ichneumon (Grzimek XI: 193) of mungo, een in Suriname ingevoerd
roofdiertje, oorspr. uit Zuid-Azië ( Herpestes auropunctatus ). Zie Husson 11. - Etym.: AN f. =
gekweekte albinovorm van de ‘bunzing’, een klein roofdier o.m. in Ned. ( Putorius foetidus ). - Syn.
mongoes*.
(dons1989)
fret’bord (het, -en), toets van een tokkelinstrument (gitaar e.d.). - Etym.: Een ‘fret’ is een richel op
de toets, ook wel de afstand tussen twee richels. SN f. = E fingerbord. - Zie ook: vingerbord*.
(dons1989)
frideri’cibloem (de, -en), fridiri’cikatoen (de), frideri’ci’s katoen (de), (veroud.) syn. van
koningsbloempje*: z.a. - Etym.: Suriname had in 1792‑1802 een gouverneur die Friderici heette.
Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 273. - Syn. ook frederiksbloem*, frederikskatoen*.
(dons1989)
fridericibloem, (fridericikatoen), inheems kruid, ook gekweekt als sierplant ( Asclepias curassavica).
Zie katoen* (1). Overigens is de herkomst van de naam onbekend. Er was weliswaar een gouverneur*
die Friderici heette (1792-1802), maar Teenstra (zie beneden) gelooft (vermoedelijk terecht) niet, dat
deze de plant ingevoerd zou hebben.
1835 (Teenstra 1:273). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 59).
Opmerking: Sack (1910:54) geeft frederikskatoen en de tegenwoordige naam koningsbloempje . >
/X-N/cwp/4-5/-.
(dons2013)
friesje (lidw.?, -s), (veroud.) plotseling hoog water in een rivier of een kreek*. () verscheyde
gecultiveerde lande leggende in en aan dezelve creecquen* het affkoomende boschwaater* in de
reegentijd* en bij friesjes niet kunnen loozen en dus geinnundeert werden () (plak. van 1780; S&dS
981). - Etym.: Vgl. E fresh (zn.) = o.m. id. Oudste vindpl. plak. van 1670 ( friskes, mv.; S&dS 59);
later ook fresies en frisjes in plak. resp. van 1691 en 1744 (S&dS 191, 522).
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(dons1989)
friesjes, frisjes, friessies, frissies, friskes (meervoud), plotseling hoog water in rivier of kreek * , als
bandjir in Indonesië
< Engels freskes, (later) freshes (OED), Visscher Heshuysen 1786:417.
1670 (Schiltkamp & De Smidt 58, friskes). 1691 (Schiltkamp & De Smidt 191, fresies ) - 1720
(IJzerman 1911, frissies ). - 1744 (Schiltkamp & De Smidt 522, frisjes ) - 1786 (Blom 6, friesjes ). >
/E/m/1-3/-.
(dons2013)
fris bn., bw., aangenaam koel. Als je in een huis van Bruynzeel woont, dan is het altijd fris en je hebt
het bijna nooit warm (Doelwijt 1971: 46). - Etym.: AN f. = tamelijk koel, i.h.b. kouder dan men zou
verwachten. In SN wordt f. vooral gezegd m.b.t. het weer; de SN bet. zal dan ook wel samenhangen
met het Sur. klimaat. - Zie ook: guur*.
(dons1989)
fri’ta (de, -’s), zacht koekje van bakeljauw*. De frita’s smaken uitstekend op de boterham! (Dorff
56). - Etym.: Afkorting van batjaw-frita (S batjaw = bakeljauw). Vgl. Port. fritar = frituren; echter: f.
wordt gebakken.
(dons1989)
frö’bel (de, -s), frö’belschool (de, -scholen), kleuterschool. Kent U het liedje nog, dat wij in onze
kleuterjaren op school (Fröbel) zongen? (Fernandes 1973: 38). Ik ben geboren in 1886, van 1890 tot
1893 op de preeskoro [S, kleuterschool] , de fröbelschool van de Hernhutters geweest (J.G.A.
Koenders ± 1957, cit. volgens Doelwijt 1972a: 83). - Etym.: Er is doorgaans geen sprake (meer?) van
de methode Fröbel. - Samenst. ook: fröbelakte, fröbelklas, fröbelonderwijs .
— : hoge fröbel, tweede klas van de kleuterschool. Op school zat hij al op de hoge fröbel en op een
dag mocht zijn juf, een leuk jong ding, zijn stijfseltoestand [erectie] in levende lijve aanschouwen
(Rappa 1984: 13).
— : lage fröbel, eerste klas van de kleuterschool. Sailesh wordt een hele man, nu hij naar de lage
freubel gaat en... (Behr 15).
(dons1989)
from’melaar (de, -s), knoeier, iemand zonder onderscheidingsvermogen. Zie Cairo 1979a: 114.Etym.: Zie frommelen*.
(dons1989)
frommelarij’ (de, -en), verwarring; geknoei. Dus in Japan werd een Surinaams motief op een doek
geverfd; zodoende léék het iets Surinaams, maar in werkelijkheid was ‘t frommelarij (Cairo 1979b:
114). - Etym.: Zie frommelen*.
(dons1989)
from’melen (frommelde, heeft gefrommeld), in de war brengen. Zie Cairo 1979b: 114. - Etym.: De
SN bet. is een fig. gebr. van AN f. (overg.) = kreukelend ineendrukken. - Zie ook: gefrommeld*.
(dons1989)
frotten (frotte, is gefrot), verrotten, vergaan. Onderweg passerend, maakten ze grapjes over dat
geweldige* universiteitsgebouw dat dankzij E.E.G.-gelden al tijden stond te frotten (Cairo 1977:
141). - Etym.: Vgl. S frotoe = AN o.m. verrotten; vgl. E to froth = (doen) schuimen.
(dons1989)
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frotterij’ (de, -en), smeerlapperij. Frotterij, bromt ze binnensmonds en doet de deur van de ijskast
weer dicht (Vianen 1971: 66). - Etym.: Zie frotten*. Vgl. E frothery (een gelegenheidswoord, Onions)
= iets volstrekt waardeloos. - Syn. frottigheid*.
(dons1989)
frot’tig, bedorven, smerig. () en dat hij daarom al dat geld vermorste* aan al dat voer voor de
frottige beesten [varkens] (Vianen 1972: 17). - Etym.: Zie frotten*. Vgl. ook E frothy = met ‘froth’,
d.i. iets van weinig waarde of inhoud; schuim.
(dons1989)
frot’tigheid (de, -heden), smeerlapperij. Is omdat je denkt promosie is alles! Ik, dat ik heb nèks
temake met de wereld. Gode zij dank zijn me dagen geteld. Deze eeuwige fiesterij*! Frottigheid op
frottigheid krijg je... (Cairo 1976: 113). - Etym.: Zie frotten*. - Syn. frotterij*.
(dons1989)
frus’ta, 1. (bn.), gefrustreerd. Creoolse* vrouwen waren zo frusta, vond hij. Als je ze vroeg plezier te
laten zien, kregen ze afkeer (Cairo 1979b: 171). - 2. (zn.; de, -’s), frustratie.
(dons1989)
fuck-up: zie fokop*.
(dons1989)
fudge’sickle (de, -s), (uitspr. E: fudzj’sikkel), lolly van waterijs met chocoladesmaak. - Etym.:
Vermoedelijk gevormd naar analogie van popsickle*: z.a. - Etym.: E fudge = o.m. een grote portie ijs
waarover een dikke siroop (NRC 18-5-1982). - Zie ook: creamsickle*, nutsickle*, switi*.
(dons1989)
fuif (de, fuiven), feest, partijtje (ook wanneer de achtergrond ernstig is, bijv. inzameling van geld
voor een liefdadig doel). Ik herinner me dat hij en ik eens samen naar een fuif waren in UBECO, op
een ‘geleende’ bromfiets (Dobru 1967: 7). - Etym.: In Suriname wordt ‘feest’ weinig gebruikt. Samenst. o.m.: huisfuif (C. Ooft 81), bierfuif (Sur. Nieuws 6 (8): 2; 1975).
(dons1989)
fun (de), pret, plezier. Ik bedoel... eens op een ochtend na een fuif* bedoel ik, ben ik met een kroe*
meegegaan naar Colakreek, tot zes uur in de ochtend. Dat was fun! (Dobru 1968c: 16). - Etym.: E.
(dons1989)
fun’nel (de, -s), (gebr. in Nickerie) in een rijstpellerij een grote trechter waardoor padi* in de huller*
of sheller* valt. - Etym.: E f. = trechter i.h.a.
(dons1989)
fuse (de, -), (uitspr. E: fioes), zekering. - Etym.: E.
(dons1989)
gaan (ging, is gegaan), (ook:) 1. gaan naar, naartoe (gevolgd door een bw. bep. van plaats). Waar ga
je? hoort zij een stem achter haar (Vianen 1969: 108). Maar in Groot Henar is het niet zo mooi, je
kan nergens gaan, want ze planten* veel rijst. Poldermensen planten veel. Ze gaan nergens (Doelwijt
1971: 9). - 2. (als hulpww. ter vorming van de toekomende tijd) zullen. Het volk gaat eens allen die
in deze periode hebben meegeregeerd, allen die in deze periode hebben meegegeten, het volk gaat
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ze allemaal wegjagen (Dobru 1969: 63). - 3. (als hulpww. van modaliteit) zullen. U gaat hem wel
kennen = Als U hem ziet, zal wel blijken dat U hem al kent. - Etym.: Vgl. E to go, dat in SN bet. 1 en
2 voorkomt. In BN ook bet. 2. Zie verder Alers. - Zie i.v.m. bet. 1 ook: bij*, thuisgaan*. Opm.: Soms
is bij bet. 1 de beste vertaling ‘komen’, zoals ook bij het tweede cit.
— : gaan bij: zie bij*.
(dons1989)
gaan’derij (de, -en), (ook:) veranda. Hij moest geboeid onder de gaanderij van het wachthuis zitten,
waar de schildwacht hem gestadig in ’t oog had te houden (Kappler 1854: 85; oudste vindpl.). Etym.: AN g. = o.m. lange, overdekte gang, buiten langs of door een gebouw lopende; ook omloop
of gang om toren of trans enz. Het is volgens Van Dale een vervorming van AN ‘galerij’. Ook gebr. in
het voormalige NOI. S gadri. - Syn. galerij*.
(dons1989)
gaatschuimer: zie schuimer * .
(dons2013)
ga’dodede (de), een soort commelina, een sappig, onbehaard kruid met hemelsblauwe bloempjes,
dat als onkruid moeilijk uit te roeien is ( Commelina nudiflora , Gadodedefamilie*). Men heeft de naam
gadodede gegeven daar de plant niet gauw afsterft, en dus, evenals God, een eeuwig leven heeft
(May 23). - Etym.: S. De volledige naam is ‘gado dede mi sa dede’, d.i. ‘als God sterft, sterf ik ook’.
Zie verder de omschr. en het cit. Oudste vindpl. Westeroüen v.M. 1883: 23 (daar de volledige naam).
(dons1989)
Ga’dodedefamilie (de), Commelinafamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Commelinaceae). - Etym.:
Genoemd naar gadodede*.
(dons1989)
ga’dofowroe (de, -s), huiswinterkoning, een klein, bruin zangvogeltje ( Troglodytes aedon albicans ).
leder kent de kleine gadofowroe met zijn opgewipt staartje, rusteloos rondspringend op heggen,
schuttingen, daken of op de grond, zoekend naar kleine insekten en spinnen, die het hoofdvoedsel
uitmaken (Vermeulen 161). - Etym.: S (gado = God; fowroe = vogel), ‘godsvogeltje’*, een naam die
ook gebr. wordt: z.a.
(dons1989)
gadofowroe, huiswinterkoninkje, een klein, bruin zangvogeltje ( Troglodytes aedon albicans ).
< Sranantongo gado-fowloe (Focke 1855:37), betekent ‘godsvogel(tje)’ “omdat het bijgeloof wil, dat
deze vogeltjes speciaal door God beschermd worden” (Penard & Penard 1910:524). Sranantongo
gado ‘god’, Sranantongo fowroe ‘vogel’.
1796 (Stedman 69). →.
Zie ook: corkietje * , huismusje * , huisvogeltje * , lievenheersvogeltje * , tjotjo ( vogel) * , nachtegaal * . >
/S/d/3-6/-.
(dons2013)
gadoman (de), sjamaan bij boschnegers* .
< Sranantongo gadoman , betekent letterlijk ‘godsman’.
1752 (Inventaris Archief Raad van Politie 803, fol. 45, 46, 51). 1761 (Oso 16:188).
Zie ook: loekoeman * . > /S/r/2/-.
(dons2013)
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galerij’ (de, -en), (ook:) veranda. Ze lopen het achtererf* op. () Soekhia is terug. Ze doet de deur en
de ramen van de galerij wagenwijd open en gaat liggen op de papaje*, die zij in de deuropening
heeft uitgespreid (Vianen 1969: 51). - Etym.: AN g. = AN gaanderij: zie SN gaanderij*. E gallery = AN
galerij; echter Am. gallery = veranda.
(dons1989)
galg, bij een waterwerk* de binnenste van de twee houten Europees-Nederlandse stoelen, ‘stutten’,
waarop de as van het scheprad* met zijn uiteinden rust.
De galg bestaat uit een horizontale balk (het galgenbint* ) die met zijn uiteinden rust op twee korte,
staande posten, aldus lijkend op zeker model van de galg als executiewerktuig en op de galg op het
dek van een schip (zie WNT), hoewel die beide hoger zijn.
1786 (Visscher Heshuysen 418).
Zie ook: kleine stoel * . > /N’/pt/3/-.
(dons2013)
galgenbint (het, -en), de dwarsbalk van de galg * .
Algemeen Nederlands bint is onder meer een houten verbindingsstuk.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:303). 1739 (Oud Notarieel Archief Suriname 171:19). >
/N’-N/pt/2/-.
(dons2013)
galin’ (de, -), (uitspr. S: galien’), grote zilverreiger ( Egretta alba egretta ). Zie Spaans 21. - Etym.: S.
Mogelijk rechtstreeks in het SN gekomen van E gaulding - naam voor enige reigers in het
Westindische gebied, ook in Guyana (D.g.f. 32, C&L). - Syn. witte koemawari*. Zie ook: witte
sabakoe*.
(dons1989)
gam’mor (de, -s), (veroud.) 1. ezel. - 2. id., als geringschattende benaming voor persoon: domkop.
Onder de goede vrienden, die getracht hebben mij dit malle idee uit het hoofd te praten, was de heer
Dragten. () ‘Jij wil’, zo begon hij, ‘een bijzonder tuinfeest organiseren, hoor ik. Wat bezielt jou,
gammor?’ (Waller 64). - Etym.: Hebreeuws, dus vermoedelijk in Sur. gebracht door de Joodse
bevolkingsgroep.
(dons1989)
ga’naf (de, -fen), dief, i.h.b. kruimeldief. Door het woordeloos gesprek tussen hem en de Chinees*
was er een lichte onoplettendheid ontstaan waar het meisje haar voordeel mee deed. Ze griste, nog
voordat Sirdjal de gelegenheid kreeg iets tegen haar te zeggen, zijn gift van de tafel en zette het op
een lopen. () Ze had een daad gesteld waarmee ze - kleine ganaf dat ze was! - zowel bewondering
als bittere verbazing van hem afdwong (Vianen 1973: 34). - Etym.: Vgl. Hebreeuws ‘ganob’,
Bargoens ‘gannef’ = dief (Endt 30). In het N heeft ‘gannef’ een minder ongunstige, meer schertsende
bet., vooral toegepast op ondeugende jongens. Zie Van Dale. - Zie ook: diefkati*.
(dons1989)
gandoe (heden): zie apoetoehout * , basterdijzerhout * , bokkenhout * . De betekenis van gandoe-hoede
bij Teenstra (1835, 1:370) is niet duidelijk.
(dons2013)
gang’ster (de, -s), (uitspr. E: geng’ster), (ook, niet alg.:) harde persoon. Pecos - omdat hij, als de
jongens zijn erf* schoongemaakt hebben, als een gangster zegt: - De heren worden bedankt voor de
bewezen diensten en nu sjodemieter op (Rahman 19). - Etym.: E/Am. en AN g. = lid van een
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misdadigersbende (E gang).
(dons1989)
I. gan’ja (de), 1. hennep ( Cannabis sativa, Ganjafamilie*). In het district* Saramakka ontdekte de
politie enige velden met ganja. - 2. hasjiesj, marihuana. De cultuur en de handel in ganja is
verboden en overtreding van dit gebod wordt streng gestraft. Daarom komt ganja hier niet op de
open markt (Stahel 1944: 67). - Etym.: H; oorspr. alleen betekenend de gedroogde bloeiwijzen of de
verse of gedroogde toppen van de vrouwelijke planten waaruit de drug wordt bereid. Nu ook S. In
het E van Guyana en Westindische gebieden bet. het de plant (C&L). Enc.Sur. (86) citeert een
verordening van 1908: ganje . Ook gebr. in het voormalige NOI. - Zie ook: Braziliaanse lelie* (2).
(dons1989)
II. gan’ja, 1. (bn.), zeer oud en/of gebrekkig, gammel. De buurman heeft een vreselijke ganja auto
(mond.). - 2. (zn.; de, -’s), oud ding; gammel ding. Niet zozeer voor mijn pappie, alswel voor
zichzelf, daar hij dan nog het volledig bezit en de alléén heerschappij zou verkrijgen over vaders
oude fiets, die ganja, die het nog uitstekend deed (C. Ooft 43). - Etym.: S (ook ‘ganjaganja’).
(dons1989)
Gan’jafamilie (de), Hennepfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Cannabinaceae). - Etym.: Genoemd
naar ganja* (I).
(dons1989)
ganspotiek’: de hele ganspotiek, de hele bende, de hele troep. De hele ganspotiek bij elkaar,
Moslims, hindoes. Javanen*. Negers* (Vianen 1971: 96). - Etym.: BN santenboetiek, santenpetie(k) =
AN santenkraam. Is g. een vervorming hiervan of is het een samentrekking van ‘ganse santenpetiek’?
Vgl. de AN uitdr. ‘de hele santenkraam’ = o.m. de hele bende.
(dons1989)
gara’ge (de), gara’ges (mv.), (ook:) gebit waaraan tanden ontbreken (vooral gezegd door kinderen
m.b.t. kinderen die aan het wisselen zijn). Je hebt een garage! of Je hebt garages! - Etym.: Heeft
betrekking op de gelijkenis van een opening met een openstaande garage.
(dons1989)
garappa, garapa (de), (veroud.) alcoholische drank uit suikerriet; nadere bijzonderheden zijn niet
duidelijk: zie de cit. ’t Schuim en de droesem der twede en derde Ketel is voor de Slaven, die ’er, een
weinig water by doende, de sterke drank Garappa van maken (Herlein 1718: 71). NB: Hunne [van
Indianen] Dranken bestaan in Graab, een mengsel van Syroop en Water, hetwelk drie of vier Dagen
gestaan hebbende, sterk genoeg is, om iemand dronken te maaken (Hartsinck 1770: 24). - Etym.:
Port. ‘garapa’ (volgens Hartsinck 75); vgl. ook Italiaans ‘grappa’ = soort jenever, F ‘vin de grappe’ =
druivenmost (F grappe = tros, o.m. van druiven). - Zie ook: dram*, taffia*, lowijn*, kelduivel*,
kiltum*.
(dons1989)
garappa, alcoholische drank, verkregen door het schuim op het suikerrietsap van de tweede en
derde ketel gemengd met water korte tijd te laten gisten.
< Portugees guarapo (Von Lippman 1929:487).
1763 (Pistorius 47). 1835 (Teenstra 1:208).
Opmerking: Herlein (1718:71) ontleent zijn vermelding aan een onjuiste bron.
Oudste vindplaats in Brazilië (Piso 1648:51), in Westelijk Guyana graaf en graap bij Van Berkel
(1695:23, 88).
*

*

*

*
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Zie ook: Surinaamse brandewijn , dram , lowijn , tafia . > /Port./bc/2-4/B./W./.
(dons2013)
ga’ren (het), (ook:) dun touw. - Etym.: Ook in het Z. van Ned., elders veroud. - Samenst.:
timmermansgaren*. Zie ook: bintegaar*, naaigaren*.
— : zwart garen, (niet alg.) shag. - Etym.: Lett. vert. van blakaté* (S; blaka = zwart; (ti)té = o.m.
garen), dat ook als syn. gebr. wordt.
(dons1989)
ga’ri (de), gal in braaksel. - Etym.: S.
(dons1989)
garna’lenzemel(en) (de), restjes van gedroogde garnalen. Het afvalprodukt, de zgn. garnalenzemel,
brengt eveneens een goede prijs op en wordt verwerkt tot veevoer (Enc.Sur. 638). Maynard (a: 15):
garnalenzemelen. - Etym.: AN zemelen (alleen mv.) heeft alleen betrekking op de z. van graan. - Zie
ook: pit*.
(dons1989)
gas (het), (ook:) benzine. - Etym.: Vermoedelijk ontstaan als afk. van gasoline*. Er kan ook verband
zijn met ‘gas geven’.
(dons1989)
gas’bom (de, -men), gasfles, gascylinder. Het gas in de gasbom is een mengsel van propaan en
butaan (Suralco Mag. 12 (3): 16; 1980). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
gasoli’ne (de), benzine. De Stichting Visserijbevordering () hield zich bezig met het verkopen van
vistuig, garens* en gasoline aan alle vissers en met het opkopen, verwerken en verhandelen van de
aangevoerde zeevis (Enc.Sur. 639). - Etym.: Am. sedert 1895 (Onions).
(dons1989)
gas’ter bn., garstig, ranzig (boter, vet, spek).- Etym.: Ook wordt gehoord, vooral bij oude mensen,
kaster*.
(dons1989)
gas’teren (gasterde, is gegasterd), garstig, ranzig (gaster*, kaster*) worden.- Syn. kasteren*.
(dons1989)
Ga’wetrifamilie: zie Knippafamilie*.
(dons1989)
gear (de), (uitspr. E: gier), versnellingshandel. - Etym.: In E gear-level, in Am. ook gear-shift. - Zie
ook: clutch*.
(dons1989)
gear’box (de, -en), (uitspr.: gier’boks), versnellingsbak. Hij zei niets, ging naar beneden om de
gearbox in orde te maken. Toen hij daarmee klaar was waste hij z’n handen en sprong in de auto
(Vianen 1979: 210). - Etym.: E.
(dons1989)
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gear’olie (de, -s), (uitspr. van gear E: gier), smeerolie voor de versnellingsbak. - Etym.: Zie
gearbox*. E gear-oil.
(dons1989)
gebak’ (het) gebakken lekkernij i.h.a., dus bijvoorbeeld ook een vleesbroodje* (saucijsebroodje). Etym.: Wanneer met dit woord in AN een lekkernij bedoeld wordt, is het altijd iets zoets.
(dons1989)
gebeds’vereniging (de, -en), vereniging van voornamelijk Creoolse* vrouwen, die tijdens
samenkomsten met en voor elkaar bidden, godsdienstige liederen zingen en preken. Is een
overledene actief lid geweest van een vereniging, zoals een gebeds- of dansvereniging, dan
organiseren de leden daarvan ook wel herdenkingsbijeenkomsten voor hun overleden lid (Buschkens
265). - Opm.: Vaak in combinatie met een zangvereniging.
(dons1989)
gebeen’derte (het, -s), (weinig gebr.) gebeente. En owee z’n gebeenderte als Tigri [de tijger] hem
dan daarboven zou zien! (Cairo 1976: 152).
(dons1989)
geboei’de boot (de, boten), open, houten boot die niet vervaardigd is van een uitgeholde boomstam.
Deze visserij [strandnettenvisserij*] wordt bedreven in open of wel geboeide boten van ongeveer 17
m lengte, 1,7 m breedte en 64 cm diepgang (Enc.Sur. 638). - Etym.: AN boeien, opboeien = het
boord van een boot verhogen met opstaande zijplanken. Ook een korjaal* kan dus ‘geboeid’ zijn.
Bijv.: Verder bracht men hem toen naar de grote loods, waarin op schragen twee grote geboeide
korjalen () stonden (Waller 27). NB: Herlein (1718: 127) gebruikt ‘op-geboegd’ i.p.v. ‘opgeboeid’.
Tegenwoordig gebr. men de term geboeide boot voor een vaartuig, dat men wenst te onderscheiden
van een korjaal* of een piaka*, die wel van een uitgeholde boomstam gemaakt zijn en al of niet
geboeid.
(dons1989)
geboord’ (verleden deelw. van boren* A.1), lek als gevolg van een gat (band, boot e.d.). De band van
de Solex [merk bromfiets] is geboord (Dobru 1980: 11).
(dons1989)
gebrek’kig, gehandicapt, ‘ongelukkig’ (personen). - Etym.: Veroud. AN g. = id.; thans: i.h.a. met
gebreken.
(dons1989)
gebremsd’ bn., (weinig gebr.) zwanger. - Etym.: Zie bremsen* (1). - Syn. blem*, in de verwachting*.
(dons1989)
gebro’ken, 1. (verleden deelw. van breken* B.1 ), kapot (vooral in combinatie met ‘huis’ en met
‘kleren’: zie hieronder). Ook fig.: Baja*! Kijk hoe die kinderen huilen... Leslie, Elisa, Seeko... gaan
jullie binnen! Dat feest is gebroken! Aaj*! (Cairo 1980c: 311). - 2. (zn.; de), enig kleingeld, een klein
bedrag. Laast was ik bij Danna. Ze is zo arm, no*? Ma’ toch moest ik d’r vragen ‘een kleine
gebroken’ om te kunnen helpen. Die paar centen* waren nodig om benodigdheden* te gaan doen
(Cairo 1976: 23). - Etym.: (1) Vgl. E broken = id. (2) Zie breken* (A.4).
— : gebroken huis (het, huizen), bouwval. En denk aan Lientje van die overkant daar in d’r
gebrokene huis! (Cairo 1977: 36). - Etym.: S broko’oso (broko = kapot; oso = huis). Zie verder bij
gebroken* (1).
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— : gebroken kleren (mv.), kapotte kleren, vodden. Hij zag hoe ze daar stond, in haar gebroken
kleren, met grote bimba’s* vol wratten aan de tenen (Cairo 1977: 68). - Etym.: S broko krosi (broko
= kapot; krosi = kleren). Zie verder bij gebroken* (1).
(dons1989)
gebroken (met betrekking tot een slaaf of slavin), gebrekkig (invalide, ziekelijk, afgeleefd en
dergelijke) en daardoor geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.
< Engels broken.
1730 (Beeldsnijder 1994, zwaar gebroken ).- 1742 (Beeldsnijder 1994:144).
Zie ook: malinker* . > /E/z/2/-.
- : gebroken gronden, gebied bestaande uit een afwisseling van moerassen ( zwampen * ) en zandige
opduikingen.
< Engels broken ground , ‘oneffen terrein’. Zie grond * (II).
1802 (Blom 82). > /E/m/3/-.
- : gebroken landen, als gebroken * gronden.
1776 (Wollant) - 1804 (Eensgezindheid 22). > /E+N/m/3/-.
(dons2013)
gebruiken (gebruikte, heeft gebruikt), (ook:) 1. nuttigen (spijs, drank). Zo van de kolf eten als het
koren* nog warm is, als lekkernij. Desgewenst met iets boter gebruiken (S&S 104). - 2. innemen
(medicijn). Dit alles goed klutsen en gebruik 3 x daags een eetlepel hiervan (Sedoc 6, over een
medicijn tegen astma). - 3. lusten. Oom Piet wil tracteren op een milk-shake bij Fernandes. Gebruik
je die, Stanley? - Etym.: In AN komt bet. 1 wel voor, maar veel minder alg. dan in SN.
(dons1989)
gedast’ (verleden deelw. van een niet bestaand ww., ‘dassen’; gebr. als bn.), met een stropdas om.
Baba Krish zag twee mannen gedast in witte hemden* met lange mouwen en vilten hoeden op de
W.C. toelopen (Dobru 1968b: 16). - Zie ook: ‘gejast* en gedast’.
(dons1989)
gedoe’, djedoe’, 1. (de, -(‘s)), naam voor enige bomen met kleine bloemen in trossen, aren of
pluimen ( Sclerolobium-soorten, Krerekrerefamilie*), w.o. rode gedoe ( S. aibiflorum), zwarte gedoe
( S. micropetalum ) en savannegedoe ( S. guianense ). Djedoestraat (in Paramaribo). - 2. boom met
trossen van gele bloemen ( Tachigali paniculata, Krerekrerefamilie*). - 3. hout van deze bomen. Dit
hout wordt gebruikt om ander hout te vervoeren. Van Gedoe wordt een vlot gebouwd en ander hout
wordt er tegenaan gebonden. Doordat Gedoe blijft drijven, zinkt ook het zwaardere hout niet
(Muntslag 135). - Etym.: S. Het hout van deze soorten heeft onderling een sterke gelijkenis (zie
L&Me 219-220). Woordenl. SNE geeft g. , maar de schrijfwijze met dj is evenzeer gebr.
(dons1989)
geefs bn., goedgeefs, gul. Ze had een mooie span koto [S, strakke rok] aan en de skwala (golven) die
ze van achteren veroorzaakte, maakte Edgar () wild en geefs. Hij bracht haar naar enkele boutieks,
waar ze peperdure jurken uitzocht, natuurlijk voor rekening van Edgar die uiteraard hoopte dat zijn
vrijgevigheid straks beloond zou worden (BN 120: 100; 1980).
(dons1989)
geel’bagger (de, -s), grote grijsbruinige tot gele meerval ( Sciadeichthys luniscutis ), i.h.a. jarabaka*
genoemd. De soorten die het meest gevangen worden [met drijfnetvisserij] , zijn de jarabaka of
geelbagger (), christusvis of koepira* (), banban* (), zeekoebi* () en papaoema (Enc.Sur. 638). -Etym.:
Zie bagger*. Bij de g. neigt de kleur vooral in de paartijd naar gelig of groenig geel. NB de E naam
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‘gillbacker’ (gill = kieuw). Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 121 ( geele Bagger ). Teenstra (1835 II:
448): geel bakker ; Kappler (1854: 120) en Tirion (53): geelbakker.
(dons1989)
geelbagger (-s), twee soorten zeemeerval (vissen, Sciadeichthys luniscutis en Sciadeichthys
parkeri), tegenwoordig geheten jarabaka (Encyclopedie van Suriname 309; < Sranantongo).
< Europees-Nederlands bagger , een andere soort meerval; bij de geelbagger tendeert de kleur van
de buik vooral in de paaitijd naar geel (Encyclopedie van Suriname 309). Het Engels gillbacker van
Guyana (Dalton 1855, 2:349, niet in OED) is aan de Surinaams-Nederlandse naam ontleend, niet
omgekeerd (Allsopp 1996:254). Zie verder Van Donselaar (1995:85).
1765 (Fermin 68, geel-baker). 1770 (Hartsinck 121, gele bagger ). - 1855 (Focke 49). →.
Opmerking: De gegevens van Teenstra (1835, 2:448, 458) zijn verward ten aanzien van zowel de
identiteit als van de naam.
Zie ook: kakavis * . > /N-N/d/2-6/-.
(dons2013)
geel’bakker: zie geelbagger*.
(dons1989)
geel’bek: zie gelebek*.
(dons1989)
geelborst, gele toekan (Grzimek), een vogel ( Rhamphastos vitellinus).
Het is in Suriname de enige van de zeven soorten toekan met een gele borst en keel.
1835 (Teenstra 2:426).
Zie ook: coejakee* , witborst * .
Opmerking: De officiële Surinaams-Nederlandse naam is heden in Suriname geleborsttoekan (Dienst
’s Landsbosbeheer 1991:2). > /N-N/d/4/(dons2013)
geel’buik (de, -en), naam gebruikt door Vermeulen (150) voor enige niet nader aangeduide soorten
koekoek: Andere koekoeken maken zelf een nest zoals de geelbuiken en de kawfoetoeboi* .
(dons1989)
geel’das (de, -sen), zangvogel, behorende tot de kanaries* (organisten), waarvan het mannetje
blauw en geel is, met een gele ‘das’ ( Euphonia violacea ). Geeldassen en blauwdassen* () zijn de
beste zangers (Vermeulen 160).
(dons1989)
geel’hart, 1. (zn.; de), boom met grote, roze-witte bloemen en geel melksap, meer bekend als
pakoeli* ( Platonia insignis , Savannemangrofamilie*). Geelhart groeit op hooge landen, dragende eene
geelachtige, groene vrucht, zoo groot als een kleine advocaat-appel, - bij de Negers* bekend onder
den naam Paijkoeri, maakt zware stammen met eene donkerbruine, gestreepte schors, uit welke bij
de afschelling een geel vocht loopt () (Teenstra 1835 I: 361). - 2. (zn; de), hout van deze boom. Dat
huis met die schuine gevel aan de Tapanahonystraat? Puur bruinhart*, jonge! Wel, in wil groenhart*,
geelhart, bruinhart*, alles in me architektuur (Cairo 1977: 217). - 3. (bn.), gemaakt van geelhart* (2).
- Etym.: Het kernhout is geelbruin. Oudste vindpl. van 1 en 2 Teenstra (cit).
(dons1989)
geelhart, 1. een boomsoort ( Platonia insignis ), heden in het algemeen genoemd pakoelie ; 2. een
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boomsoort ( Chlorocardium rodiaei ), heden in Surinaams-Nederlands genoemd Demeraragroenhart .
Beide soorten hebben kernhout ( hart * ) dat in kleur varieert van geel- tot groen- tot bruinachtig. Het
is niet duidelijk welke soort Boekhoudt (1845-1849; 1874:6) bedoelt.
1: 1835 (Teenstra 1:361). →. > /N-N/wp/4-6/-.
2: 1854 (Van Sypesteyn 212). 1883 (Westeroüen van Meeteren 23).
Zie ook: groenhart * (opmerking).
Opmerking: Het hout uit Suriname dat blijkens Van der Aa (1993:20) tussen 1847 en 1851 onder de
naam geelhout verhandeld werd in Zwolle, was van deze soort (zie WNT 4:667 en 5:844). > /NN/wp/4-5/-.
(dons2013)
geelhout, enige boomsoorten van het genus Licaria , thans in Suriname kaneelhart* geheten, en hun
hout.
Het kernhout is in verse toestand oranjegeel.
1771 (Nepveu 365).
Zie ook: geelhart* . > /N-N/wp/2/-.
(dons2013)
geel’poot (de, -poten), geelpootsuikervogel of purperhoningzuiger, een soort honingkruiper
(suikervogel) waarvan het mannetje diepblauw is met gele poten ( Cyanerpes caeruleus ). Zie OJ. - Zie
ook: modevinkje*.
(dons1989)
geelrugtanager: zie geelstuit*.
(dons1989)
geel’stuit (de, -en), tangara (vogel) waarvan het mannetje bruin met wit is, met een gele keel en
stuit ( Hemithraupis flavicollis ). Zie OJ. - Opm.: Op een Sur. postzegel van 45 cent* (1977) staat de
gelegenheidsnaam geelrugtanager, wat een vertaling is van het E ‘yellow-backed tanager’.
(dons1989)
geelvogel (-en), gele troepiaal, een soort vogel ( Icterus nigrogularis), heden in SurinaamsNederlands genoemd banafowroe (< Sranantongo), of fransmankanarie .
1835 (Lammens 175). > /N-N/d/4/-.
(dons2013)
geëmancipeerde (-n), bij gelegenheid van de emancipatie* vrij geworden persoon.
1869 (zie Van Kempen 2003:374). > /N’/bs/4/-.
(dons2013)
gefrom’meld (verleden deelw. van frommelen*), ingewikkeld, onoverzichtelijk. Johannes zag al gauw
in dat hij Archie goed kon gebruiken om kontakten te leggen in die gefrommelde Surinaamse
samenleving () (Rappa 1984: 76).
(dons1989)
gehaal’ en getrek’ (het), discussie, i.h.b. geredekavel, geredetwist. No mang [S, nee man], ik wil niet.
Hij is zo maar op mijn plaats gaan zitten, zei Raoul, hij was nu driftig geworden en sprak luid*.
Verschillende kinderen volgden het gehaal en getrek van Raoul en Danny (Rappa in A&P 1981: 5). Etym.: Het is de fig. bet. van de ww. ‘halen’ en ‘trekken’ in combinatie. Zie ook: halen* en trekken*.
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(dons1989)
geha’vend: totaal gehavend, (term uit de sfeer van het garagebedrijf) total loss (auto). - Zie ook:
totel*.
(dons1989)
geil, de zwak zurige smaak van koffie afkomstig van de eertijds algemeen verbouwde en gebruikte
Coffea arabica.
Vergelijk de betekenis bij dranken in WNT (4:906) “Tot wellust of wulpschheid prikkelend ...”, met
citaat uit 17e eeuw. Er is daarmee niet meer dan een vaag verband.
1841 (Oostindie 1989:221). Tijdens de Tweede Wereldoorlog (Walle 1975:25). > /N’/bc/?/-.
(dons2013)
geit zn., (ook:) geitvlees. De muziek zal luid* klinken; er zal geit gegeten worden en er zal vreugde
zijn (Vianen 1969: 81). - Zie ook: koe*, rund*, varken*, kip*.
(dons1989)
geite’gras (het), soort gras ( Paspalum melanospermum, Grassenfamilie*). Zie Dirven 210.
(dons1989)
gei’tehoefblad (het), kruipend kruid met vrij grote, paarse bloemen ( Ipomoea pes-caprae ,
Dagoeblatfamilie*). Zie WB e.a. 95. - Etym.: De wet. soortsaanduiding pes caprae betekent ‘poot van
geit’. De SN naam is ontstaan in de kring van Surinaamse plantenkenners en onder hen ingeburgerd.
- Zie ook: abia*.
(dons1989)
gejast’ (verleden deelw. van een niet bestaand ww., ‘jassen’; gebr. als bn.), met een colbertjasje aan.
Vroeger ging de Hervormde Kerk door voor een ‘deftige kerk’. Iedereen - tenminste de mannen kwam er gejast (WS 12-6-1982). - Zie ook: ‘gejast en gedast*’.
— : gejast’ en gedast’: staande uitdrukking voor herenkleding bestaande uit kostuum, overhemd en
das, ‘wandelkostuum’. Ook aan de oude gewoonte van ‘gejast en gedast’ ter vergadering [van de
Staten*] verschijnen, wordt steeds minder de hand gehouden (A.J.A. Quintus Bosz & L.L. in Helman
1977: 320). - Etym.: Zie gedast*, zie gejast*. - Syn. ‘jas* en das’.
(dons1989)
gek, roodvoetrotspelikaan (Grzimek 7:204; Sula sula).
< Europees-Nederlands gek , een verouderde volksnaam voor de ‘Jan van Gent’, een verwante vogel
op welke de onderhavige enigszins lijkt. Zie verder Van Donselaar (1995:86)
1765 (Fermin 78). 1770 (Hartsinck 114). > /N’/d/2/-.
(dons2013)
gekraak’ (het), consternatie; lawaai. Een film vol spanning en gekraak (adv., 1964). - Etym.: Vgl. E
crack = o.m. luid gepraat, bluf; vgl. AN krakeel = ruzie. Zie ook: kraken* (II.1).
(dons1989)
gelag’ (het, -en): alleen (nog) in vergunning voor het zetten van gelagen (de, -en), tapvergunning.
De Districts* Commissaris van Paramaribo brengt ter kennis van degenen, aan wie een vergunning is
verleend voor het zetten van gelagen van gedistilleerd of verkoop van gedistilleerd voor gebruik
elders dan ter plaatse, dat het gedistilleerdrecht, inclusief eventuele achterstanden, uiterlijk op 15
april 1981 moet zijn voldaan (DWT 6-4-1981, in adv.). - Etym.: In veroud. AN gelag = eet- en
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drinkpartij (Van Dale). Veroud. AN ‘gelagen zetten’ = ‘drinkpartijen aanrichten, er gelegenheid toe
geven; bij uitbr. eene kroeg houden’ (WNT 1889, met cit. van de laatste bet. van ± 1811); bij Van
Dale ruimere bet.
(dons1989)
geld’ruiker (de, -s), namaakbloemstuk met bloemen van gevouwen muntbiljetten. De leerlingen van
deze school hadden middels geldinzamelingsakties een bedrag van Sf* 300,- bijeengebracht welke
middels* een geldruiker zou worden aangeboden (DWT 27-3-1981). - Etym.: Zie de omschrijving,
zie ruiker*. - Opm.: Het is een bij dergelijke gelegenheden gebruikelijke stunt.
(dons1989)
geld’speling (de), geld te verteren, financiële ruimte. Ze [jonge arbeiders bij een grote onderneming]
hebben meer geldspeling () dan de ouderen en iedereen wil daarom maatschappijman* zijn (Wooding
462).
(dons1989)
geld’trommel (de, -s), (ook:) geldkistje. - Etym.: In AN is een ‘trommel’ van blik, een ‘kistje’ van
hout.
(dons1989)
geel: gele erwten (mv.), uit India ingevoerde spliterwten afkomstig van een aldaar gekweekte vorm
van wandoe* ( Cajanus cajan, Bonenfamilie*). Op de tafel stond haar bord, volgekwakt met stukjes
kip van de vorige avond, rijst en gele erwten (Vianen 1969: 49). - Etym.: De kleur is geel. - Syn.
dal*, gele pesi*.
— : zie gele fajalobi*, kabbes* (II), kana*, kost*, pesi*.
(dons1989)
ge’lebek (de, -ken, -s), een soort dikbekje (vinkachtige zangvogel) waarvan het mannetje grijs is
met een gele snavel ( Sporophila schistacea longipennis). Frank heeft twee vogeltjes. De één is een
gelebek. Die is licht bruin en zijn bek wordt al een beetje geel. Hij zingt al mooi (A. de Vries 1957
(6): 6). - Etym.: In Enc.Sur. (634) en bij Haverschmidt (411): geelbek.
(dons1989)
gele’genheid (de, -heden), (i.h.b.:) gelegenheid tot vervoer van een persoon, lift. De moestuin werd
dus aangelegd, maar daar Caledonia ver van de stad gelegen is, was er toen zelden, misschien eens
in de maand, gelegenheid van en naar Paramaribo (Bartelink 73). - Etym.: ln AN veroud. - Syn.brik*
(2). Zie ook: drop*, droppen*.
(dons1989)
ge’lekop (de, -pen), geelkopspreeuw, een troepiaal (vogel) waarvan het mannetje zwart is met een
gele kop ( Agelaius icterocephalus). Zie OJ. - Opm.: Deze soort wordt bij Vermeulen (160) ten
onrechte korenvogel* genoemd.
(dons1989)
gele’verd zijn (was, is geweest), ‘erbij’ zijn, ‘de sigaar’ zijn. Als ze nu bij Ma zou gaan klagen, was
ik geleverd. Ze is niet geweest (Hijlaard 73). - Etym.: Volgens WNT (1916) ook (vroeger?) in België.
Vgl. AN uitleveren; uitgeleverd = weerloos in iemands macht.
(dons1989)
gelijk’praten (praatte gelijk, heeft gelijkgepraat), praten tot overeenstemming is bereikt. De enige
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oplossing is dat je gelijkpraat met Marta (Dobru 1967: 27).
(dons1989)
geloof’ (het), (ook:), talisman. ‘A [S, het] geloof’ is een sapakara*, die sinds mensenheugenis () het
erf* mede bevolkt en er bij tijd en wijle een wandeling over maakt (Dobru 1968a: 32). Deze sapakara
is de talisman van het erf* (4).
— : een geloof hebben (had, heeft gehad), (ook, gezegd van dingen:) behept zijn met een magische
kracht en in staat zijn onheil te veroorzaken, bijv. nadat een bepaald verbod overtreden is. Een put
waaruit we na acht uur ’s avonds geen water meer mochten halen om onze bemodderde benen te
wassen, omdat hij (de put) een ‘geloof’ had (Waller 4).
(dons1989)
geloof-hoop-en-liefde (de), de sierheester croton, uit Zuid-Oost-Azië ( Croton variegatum,
Cassavefamilie*) in een aantal vormen met groen-geel-rode bladeren. - Etym.: De naam is ontleend
aan de symbolische betekenis van de kleuren: geel voor geloof, groen voor hoop, rood voor liefde. Syn. hoop-en-rijkdom*. Zie ook: kreton*.
(dons1989)
geluks’plant (de, -en), een hegplant, onlangs geïmporteerd uit tropisch Afrika ( Dracaena -soort,
Sansevieriafamilie*). - Zie ook: herenblad*.
— : Chinese geluksplant, (nog) niet nader te benoemen verwant van de geluksplant*. - Etym.:
Voornamelijk aangetroffen in winkels en restaurants van Chinezen.
(dons1989)
gemak’huisje, gemaks’huisje (het, -s), (verouderend) plee als afzonderlijk gebouwtje. Dan liep ze
over het erf* verder naar achteren, voorbij het eigenlijke huis. Onder een pommerakboom* stond een
afdakje met iets verderop het gemakhuisje (Cairo 1976: 12). - Etym.: In AN (ook ‘gemak(je)’)
veroud., in BN ‘gemak’ voor W.C. S koemakoisi = id. Vgl. geriefje*.
(dons1989)
gemaksstelletje, stilletje, kakstoel.
Europees-Nederlands gemak betekende een voorziening waarin men zich ontlasten kan.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). > /N-N/bc/2/-.
(dons2013)
gemanumitteer’de (de, -n), (hist.) persoon ontslagen uit slavernij en begiftigd met beperkte
burgerrechten. Voor vergrijpen als het slaan en beleedigen van zijn voormaligen meester of diens
vrouw en voor het ten tweeden male bijwonen van een slavendanspartij moest de gemanumitteerde
in slavernij terugkeren (Enc.NWI 462). - Etym.: Zie manumitteren*, manumissie*. Oudste vindpl. plak.
van 1733 (S&dS 411).
(dons1989)
gemanumitteerde (de, -n), persoon aan wie manumissie * (vrijlating uit slavernij) verleend is,
evenwel met beperkte burgerrechten.
1733 (Schiltkamp & De Smidt 411). - 1866 (Van Schaick 70).
Zie ook: vrije neger * , emancipatie* , manumitteren * . > /Lat./bc/2-4/-.
(dons2013)
gem’ber (de), (ook:) kort voor gemberstroop* (2): z.a. Een drankje markoesa* werd beloning gegeven
daarna, of orgeade*, gember... (Cairo 1979b: 59).
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(dons1989)
Gem’berfamilie (de), familie van eenzaadlobbige kruiden, soms met een knolvormig verdikte
wortelstok; de bladeren in twee rijen of een spiraal, bloemen vaak in aren of hoofdjes
( Zingiberaceae ). - Etym.: Genoemd naar gember ( Zingiber officinale ).
(dons1989)
gem’berhout, 1. (de), naam voor een aantal bomen van de Akirafamilie*, i.h.b. Buchenavia capitata
en Terminalia-soorten. Steltwortels zijn zeldzaam [in drooglandbos*], maar plankwortels talrijk,
waaronder soms zeer opvallende, o.a. ingipipa, gemberhout en kabbessoorten* (L&Mo 24; hier
Terminalia). - 2. (het), hout van deze bomen. - Etym.: S gindja-oedoe (gindja = gember; oedoe =
boom, in samenst). Zie verder hout* (c).
(dons1989)
gem’berlelie (de, -s), kruidachtige sierplant met rode schutbladen waartussen grote, witte bloemen,
verwant aan gember en met wortels als deze, afkomstig uit India ( Hedychium coronarium ,
Gemberfamilie*). Zie Ost. 242. - Etym.: Lijkt enigszins op SN lelie* en AN lelie. In het E van Guyana
en Westindische gebieden ‘ginger-lily’ (ginger = gember) (C&L). - Syn. Braziliaanse roos*.
(dons1989)
gem’berstroop (de), 1. siroop van gember voor het maken van gemberlimonade. Zie S&S 288. - 2.
gemberlimonade gemaakt van gembersiroop met water. Pandra z’n moeder had ze al gauw een
stukje fiadoe* voorgeschoteld met heerlijke gemberstroop (Cairo 1977: 162). - Etym.: Zie de
omschrijvingen, zie stroop*. AN g. = het stroopachtige nat van gekonfijte gember.
(dons1989)
gemeen’teraad (de, -raden), (sedert 1885) bestuur van een gemeente van de Evangelische
Broedergemeente*. - Etym.: AN g. = bestuur van een staatsrechtelijke gemeente, d.i. het kleinste
bestuurlijke en territoriale deel van vele staten (o.a. Nederland).
(dons1989)
gemeen’teschool (de, -scholen), (veroud.) school van de Evangelische Broedergemeente*. Ze zeide
tot de juffrouw dat zij niet zoo mag handelen tegenover het hoofd van de Westerschool, waarop zij
antwoordde dat de jongen naar de Gemeente school moet gaan (J.H.N. Polanen 1922, cit. volgens
Polanen 134). - Etym.: AN g. = school van een staatsrechtelijke gemeente (zie verder
gemeenteraad*):
(dons1989)
gemongen: zie mengen*.
(dons1989)
genees’heer (de, -heren), 1. (verouderend) dokter opgeleid aan de voormalige Geneeskundige
School* te Paramaribo, dus met een graad, maar geen academische. In 1935 was zij [Sophie
Redmond] ‘dokteres’, zoals het volk haar noemde. Zij vestigde zich als particulier geneesheer in
Paramaribo (Doelwijt 1972a: 111). - 2. (officieel in onbruik sedert 1973) dokter in dienst van de
overheid (vooral in samenst.: z.a.). - Etym.: In AN veroud. syn. van ‘dokter’ i.h.a. - Samenst. van 2:
districtsgeneesheer*, gouvernementsgeneesheer*, stadsgeneesheer*. Zie ook: artsen*.
(dons1989)
gen’na (de), (uitspr. H: gen’na), afrikaantjes, naam voor de cultuurvormen van een aantal soorten
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van het Afrikaanse genus Tagetes (Asterfamilie*) met gele, oranje en bruine bloemhoofdjes,
gekweekt als sierplanten. Genna (Afrikaantjes). De gele bloemen van deze plant hebben vele
betekenissen. Ze spelen bijvoorbeeld bij huwelijk, geboortefeestelijkheden, en religieuze beleving
een grote rol (Stephen z.j.: 121). - Etym.: H.
(dons1989)
Georgeti’na (uitspr. Zjorzjetie’na), vrouwennaam. Zie WS 4-6-1983, in adv. Ook Georgetine,
Georgetien .
(dons1989)
Gera’niumfamilie (de), Ooievaarsbekfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Geraniaceae ). - Etym.:
Genoemd naar geraniumsoorten ( Pelargonium-soorten).
(dons1989)
gerger’ maken (maakte, heeft gemaakt), (uitspr. met g), ergens veel drukte over maken, iets
opblazen. - Etym.: Vgl. F guerre = oorlog, strijd.
(dons1989)
geribd’ bn.: zie geribde kers*, geribde soekwa*.
(dons1989)
gerief’je (het, -s), (veroud.) draagbaar pleetje. Achter in het botenhuis stond een ‘gerief je’ om mee
te nemen op enigszins langere tochten; een tocht kon lang duren, vooral als men een gunstig getij
moest afwachten (Waller 147). - Etym.: AN gerief = al wat tot het gerief, het gemak kan dienen. Vgl.
gemakhuisje*.
(dons1989)
geschoeid’ (verleden deelw. van ‘schoeien’), (sportterm) met schoenen aan (in de combinaties
geschoeide vereniging, g. competitie , g. wedstrijd e.d.). Zie Schoonhoven 162: g. vereniging (in
krant). - Opm.: Het staat tegenover blootvoeter* (2) en de samenst. daarvan. Vooral bij voetbal en
cricket worden deze twee categorieën geheel gescheiden gehouden.
(dons1989)
gesla’gen vijanden (alleen mv.), verklaarde, gezworen vijanden. - Etym.: In AN veroud. Zie ook:
slaan* (5).
(dons1989)
gesneden: zie snijden*.
(dons1989)
gestrafte (de, -n), met gevangenisstraf gestrafte, gevangene. Dat vlotje van mokkomokko* diende
eens den een of anderen déporté* om zijn gevangenschap te ontvluchten. Meermalen steken deze
Fransche gestraften zoo van Cayenne over naar onze Kolonie* en banen zich verder een weg door
het bosch naar de plantages en naar de stad (J&L 1923: 12). - Zie ook: straf*.
(dons1989)
getal’ (het, -len), (ook:) kroonjaar, leeftijd van een rond aantal jaren (5, 10, 15 enz.). Dan staan ze ’s
ochtends voor de deur en dan zingen ze voor me, ‘lange libi [S, leven] en gezondheid, dat die
Eendracht wense joe’, dat is met je getal, en als je lunsroem hebt, je wordt 50, 55, en zo door, dan
komt er bazuinkoor*, ze staan om de hoek, en ineens komen ze tevoorschijn en ze spelen voor je
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(A. Resida volgens Van Westerloo & D. 21). - Zie ook: bigi jari*, jubileum*.
(dons1989)
getij: zie tij * .
(dons2013)
getrouw’de vrouw (de, -en), wettige echtgenote (alleen gebr. m.b.t. de echtgenoot: mijn, zijn g. v.
e.d.). Cicilia is mijn getrouwde vrouw, ik ben met haar getrouwd, we hebben vier kinderen, drie
jongens en een meisje... ik houd van je, Cicilia! (Ferrier 1969: 91). - Etym.: Vooral gebr. ter
onderscheiding van gewoon ‘vrouw’*, dat ook concubine kan betekenen, en buitenvrouw*.
(dons1989)
gevaar’lijk, (ook:) 1. (bn.), geweldig, enorm; erg, vreselijk, verschrikkelijk. U hebt nog nooit iemand
gezien die net zo gevaarlijk is als ons (Helman 1954a: 43). En toen maakte hij bullebak* voor haar.
Ze werd kwaad, die jongen was gevaarlijk hoor! En toen deed ze wat ze, van Moes nooit mocht doen:
ze maakte één* lange tjoeri* voor* hem (Schungel 1943; 1972: 102). Ook in meer specifieke bet.,
bijv.: ’s Avonds moest hij zonder zijn gevaarlijke hond thuis komen. De volgende dag is hij weer
gaan zoeken, maar hij heeft hem [die hond] niet gevonden, ’s Middags laat is Sabianpe gekomen. Hij
rook iedereen en kwispelde met zijn staart (Hijlaard 13); hier: ‘scherp’. - 2. (bw.), erg, vreselijk,
verschrikkelijk. Ik zou U graag van dienst willen zijn, Generaal, maar U weet dat iemand gevaarlijk
goed moet zijn, om tegenwoordig in gouvemementsdienst te komen (Helman 1954a: 40). () maar
met een ding gaan we gevaarlijk achteruit (). Met de klere die de mensen dragen (Waller 49). - Etym.:
S k’falek = id. In AN heeft g. altijd iets met ‘gevaar’ te maken.
(dons1989)
ge’veleind (de, -en), eenvoudig, klein, houten huis met aan de straatzijde de symmetrisch
ingedeelde topgevel en een korte zijde van de botrali*. Van dit karakteristieke en vriendelijke
historische volkswoningtype zijn er nog honderden te vinden in Paramaribo. Ze worden ‘djifrentie’
genoemd; deze negerengelse naam is afkomstig van het Hollandse ‘geveleind’, dus huis met een
topgevel aan de straat (Volders 132). - Etym.: In prokl. van 1815 geevelendhuis (S&dS 1314). S
gefrenti.
(dons1989)
geveleinde (het), topgevel, ook attributief.
< Engels gable-end (OED).
1771 (Nepveu 97) - 1790 (Hoogbergen 1984:74). 1815 (Schiltkamp & De Smidt 1341, gevelend
huis). - 1835 (Teenstra 2:122, geveleinde huis). > /E/bc/2-4/-.
(dons2013)
geven: iets geven (gaf, heeft gegeven), 1. (i.h.a.) iets opleveren, van nut zijn. Zal ik nog langer
blijven wachten, dacht Marrie, het geeft niets vanavond (Doelwijt 1972b: 144); Marrie is een hoer die
in een café op klanten wacht. - 2. (i.h.b., van vruchtbomen e.d.) vrucht dragen. Die boom geeft veel.
(dons1989)
gevloch’ten brood (het, broden), gal, galle, vlechtbrood, d.i. een brood met een oppervlakte als van
drie gevlochten strengen.
(dons1989)
gevre’ten (verleden deelw. van vreten), aangetast, gecorrodeerd (voornamelijk gezegd van metaal,
een verflaag e.d.).
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(dons1989)
gewel’dig bn., indrukwekkend. Toch voel ik het zo aan, dat de geweldige mensen, die geweldige
dingen zeggen, die wij niet begrijpen, het opzettelijk zo doen (Defares 35). Hij had drie honden.
Sabianpe was de geweldigste (Hijlaard 12). - Etym.: In AN wel gebr., maar veel minder alg. en in veel
minder combinaties. - Zie ook: gevaarlijk*, kwaadaardig*.
— : geweldig spelen (speelde, heeft gespeeld), groot doen, opscheppen. Die jongen van hiernaast is
faja*! - Volgens mij niet, ik denk dat hij alleen maar geweldig wil spelen. - Etym.: S pré k’falek (pré
= spelen; k’falek = gevaarlijk). Zie ook spelen* (lil).
(dons1989)
gewel’digheid (de, -heden), iets indrukwekkends. Soms wanneer hij [een bonoeman*] kunsten wil
vertonen wast* hij zich, stapelt een hoop gebroken flessen op en roept mij om te komen kijken naar
zijn geweldigheden. Hij danst en rolt in de scherven en er gebeurt niets met hem (Wooding 423).
(dons1989)
gezond’heidsbril (de, -len), bril voor de correctie van een oogafwijking, voortdurend gedragen. Ook
wordt geschreven over verruiming van het medisch pakket door verbetering van de
hospitaalfaciliteiten, fysiotherapeutische behandeling en tegemoetkoming in de aanschafkosten van
de gezondheidsbril (WS 4-9-1982). - Etym.: Gebr. ter onderscheiding van ’leesbril’ en ’zonnebril’.
(dons1989)
klerk: gezworen klerk, notaris met ruime taak.
Europees-Nederlands gezworen klerk had in Nederland een voornamelijk schriftelijk registrerende
functie, vermoedelijk ook zo in het voormalige Nederlands Oost-Indië (WNT 7, 2:3910). In Suriname
was de taak ruimer en belangrijker, zoals die van de sworn clerck, in het (later) Engelse Demarara
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 513).
1699 (Schiltkamp & De Smidt 233). - 1869 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:513).
Ook in Westelijk Guyana (Van der Stoop 1797, zie Bosman 1990:186), mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: jurator* . > /N’?W?/bs/1-4/W./.
(dons2013)
ghi (de), (uitspr. H: gie), botervet, d.i. een vloeibaar keukenvet gewonnen uit melk, ook gebruikt als
brandstof voor dia’s*. Bij zonsondergang wordt eerst het gebed uitgesproken waarna uit een aarden
bakje (diya*) met ghie waarin een watten lont wordt ontstoken (A&P 1981c). - Etym.: H. Als minder
beschaafde uitspr. komt voor: ghiw.
(dons1989)
gi’deonsappel (de, -delen, -s), (veroud.) klein type pompelmoes* (cultuurvorm van Citrus grandis,
Citrusfamilie*). Ook behoort tot dit geslacht [ Citrus ] de veel kleinere Gidionsappel, hebbende in
grootte en gedaante wel iets van een’ grooten Sinaasappel. De Gidionsappel is niets anders dan een
veredeld en verfijnt Pompelmoes*, welke verkregen wordt door het Pompelmoes op een’
Sinaasappelboom te enten () (Teenstra 1835 II: 252). - Etym.: Oudste vindpl. Lammens 1822; 1982:
78. - Zie ook: alamoe*, pompelmoes*, grape*.
(dons1989)
gideonsappel (de), een klein type pompelmoes, de vrucht van Citrus grandis .
Zie appel * (2). Herkomst niet achterhaald. Richteren 6:11, waar Gideon ter sprake komt, geeft geen
aanknopingspunt.
1740 (Anonymus 16). - 1872 (Anonymus 67). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
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205). > /X-N’/cp/2-5/-.
(dons2013)
gie’rig (op), 1. inhalig, gulzig. Hé daar, klonk plotseling een vrolijke stem, wat is dat voor een ruzie
hier? En dat nog wel om een doodgewone bacove*. Jullie zijn gierig, hoor (Maynard a: 12). - 2.
begerig (naar), belust (op). Kom geef mama [hier het meisje van aangesprokene] een zoen en vinger
op de mond, dan zal mama je alles vertellen, ja? Zo, thats my boy... neen niet zo gierig zijn. Later
(Dobru 1968c: 41). Dan weer roepen ze dat hij sluit* is: gierig op centen* (Cairo 1980c: 305). Ik ben
niet gierig op amsoi* (mond.) = ik houd niet zo van amsoi. - 3. zuinig (op). Neem bij voorbeeld
gouverneur Van Heemstra. Wel als dié man naar de binnenlanden ging met zijn hele staf. Eten! Die
gouverneurs van nu zijn gierig, hoor (Vianen 1972: 8). Maar de schone dingen bewaren ze
[Chinezen] in hun hart, de enige schat waarop ze gierig zijn (Helman 1964: 25). - 4. jaloers (op).
Tata wist dat ze nooit gierig was op andere mensen hun goed (Cairo 1978b: 26). - Etym.: Vgl. S
gridi, E greedy, D gierig = inhalig, gulzig. AN gierig = vrekkig; vroeger ook SN bet. 1 en 2 (WNT
1889). BN ’gierig zijn met’ = karig, terughoudend zijn met. - Zie ook: sluit*, botonaat*.
(dons1989)
gie’righeid (de), inhaligheid, gulzigheid. En bibberend van ongeduld en ongeneeslijke gierigheid
herhaalde Anansi: ’Pot*, pot, wonderpot, laat je gelden tot jouw bot.’ Plotseling veranderde de pot nu
in een flinke rookworst (WS 26-6-1982). - 2. begerigheid. Ma’ toch, die gierigheid van ’em! Hij ging
een zes voet van die boom [waarin een tros awara’s* hing] staan en keek, keek met die
houtskoolzwarte ogen van ’em (Cairo 1976: 150). - 3. zuinigheid. - Etym.: Zie gierig*.
(dons1989)
gin’djamaka, djin’djamaka (de, -’s), naam voor twee soorten grijpstaartstekelvarken, nl. het
gewone ( Coendou prehensilis ) en het wolharig grijpstaartstekelvarken of listig stekelvarken
( Coendou melanurus) . Zie Enc.Sur. 348. - Etym.: S, lett. ’gemberdoorn’ (gindja = gember; maka =
doorn, stekel). Waarom? (gember heeft geen doorns). Ér zijn vele schrijfwijzen en verwante namen in
omloop. Die voor de eerste soort beginnen in het algemeen met een a ( agidja e.a.), die voor de
tweede en beide samen met een g (zie boven) of een d (bijv. Djiendjamakastraat, in Paramaribo). Zie
Staffeleu 54-55. - Opm.: De eerste soort wordt in AN ook ’boomstekelvarken’ genoemd (zie
Staffeleu 54). In Grzimek (XI: 502) wordt deze naam echter alleen gebruikt voor een aantal niet in
Sur. voorkomende soorten.
(dons1989)
djiendjamaka, gindjamaka, naam voor twee boomdieren, het gewone grijpstaartstekelvarken of
boomstekelvarken (Surinaams-Nederlands gewone of grote djiendjamaka , Coendou prehensilis ) en
het ‘listig’ of ‘wolharig grijpstaartstekelvarken’ (Surinaams-Nederlands kleine djiendjamaka ,
Coendou insidiosus ).
< Sranantongo djiendjamaka (Focke 1855:23, de tweede) < Afrikaans ( ogiga-e, Lichtveld 1929:513).
De relatie met Sranantongo gindya ‘gember’, als genoemd in Van Donselaar (1989) en daar ontleend
aan Penard (1900 1:52), kan hoogstens volksetymologisch geweest zijn.
Bij het oudste jaartal maakt Teenstra (1835, 2:414) wel onderscheid: agidja-maká voor de eerste,
gingi-a-maká voor de tweede. Daarna, tot heden, komen zowel de schrijfwijze djiendjamaka als
gindjamaka voor, maar niet om de twee soorten van elkaar te onderscheiden.
Opmerking: Grzimek (11:502) gebruikt Europees-Nederlands boomstekelvarken alleen voor enige
andere, niet in Suriname voorkomende dieren.
Zie ook: egel * , ijzervarken* , stekelvarken* . > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
gi’nipi, dji’nipi (de, -(’s)), 1. cavia, Guinees biggetje, marmotje ( Cavia porcellus) . Ook de djinipi, die
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veel gebruikt wordt als proefdiertje in laboratoria, behoort tot deze familie [de knaagdieren]
(Vermeulen 112). - 2. klein, wild knaagdier, zeldzaam op savannen* ( Cavia aperea guianae ) . Zie
Penard 1900 I: 6 (oudste vindpl.). - Etym.: S. Woordenl. SNE geeft g., maar de schrijfwijze met dj is
evenzeer gebruikelijk (zie het cit.).- Opm.: In Grzimek (XI: 484) worden bovengenoemde twee als één
soort opgevat.
(dons1989)
glad bn., (ook:) sluik, steil (gezegd van haar). Een mooier gezicht dan Marta, minder uitgesneden,
maar charmanter, langer, beter*, gladder haar, open zwarte ogen en lippen... hm (Dobru 1967: 20).
(dons1989)
Gladiool’familie (de), Lissenfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Iridaceae). - Etym.: Genoemd naar
de verschillende soorten gladiool ( Gladiolus-soorten ).
(dons1989)
gladvisch, schubloze vis (alle soorten).
Het staat tegenover schubvis , een woord niet eerder gevonden dan bij H.N. Dahlberg (1961:62).
1831 (Teenstra 2:388). →.
Zie ook: katvis * , negervisch * . > /N-N/d/4-6/-.
(dons2013)
glasgowwandelstok (de, -ken), (veroud.) soort wandelstok. Oom Glasgow komt ook. Zo noem ik
hem omdat hij een purperhart* glasgowwandelstok heeft, die hij aan zijn arm heeft (Hijlaard 19;
enige vindpl.). - Etym.: Gegevens over de kenmerken van zo’n wandelstok en de herkomst van het
woord zijn (nog) niet gevonden. Glasgow is een stad in Schotland.
(dons1989)
gla’zenkast (de, -en), buffet. In de grote zaal* beneden stonden gepolitoerde hobbelstoele*, een
tafel met krulpoten, een kleine glazenkast, en driepoottafel met marmeren blad en een paar hoge
staanders, waarop koperen vazen stonden (Ferrier 1968: 30). - Etym.: Er worden tafelgoed, bestek
en ev. ook glazen in opgeborgen, maar het woord heeft toch vooral betr. op de glazen die er, klaar
voor gebruik, altijd bovenop staan. AN gla’zenkast (vroeger glazekast’, WNT 1900) = kast met
glazen ruitjes in de deur, waarin borden, schotels, glazen e.d. worden opgeborgen. - Zie ook:
seibord*.
(dons1989)
gla’zenmaker (de, -s), libel. De glazenmaker () is een rover die al vliegend zijn prooi (insecten)
vangt (Vermeulen 233). - Etym.: In N veroud. en dial.
(dons1989)
glo’bin (de), schoensmeer. - Etym.: Afkomstig van een dun soort schoensmeer, merk Globe. Het
etiket vermeldt: Globe inc. - Syn. nugget*.
(dons1989)
glun’der (de, -s), glundere uitdrukking. Ze gaf het blokje* af en liep naar binnen met een glunder op
het gezicht (Dobru 1967: 24).
(dons1989)
go, (uitspr. go), af! (uitroep bij start van een snelheidswedstrijd). Degene die de tijd opneemt zegt
’Go’ en dan moet de fietser zo vlug mogelijk op zijn fiets komen en naar het eindpunt racen (A&P
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1981 b: 76). - Etym.: S (en E), bet. lett. ’ga’.
(dons1989)
goal (de, -s), (ook:) wicket bij bat-en-bal*. Voor dit spel heeft men een bal, een bat* en drie of vier
stokjes van ca 50 cm lengte nodig. De laatste worden op enkele centimeters afstand van elkaar in de
grond gestoken, zodat de bal niet tussen twee van hen door kan. Op ca 10 m afstand van de aldus
gevormde ’goal’ wordt een lijn getrokken (Nekrui 23). - Etym.: Vgl. E goal = doel.
(dons1989)
gobbegobbe, kruidachtige plant ( Vouadzeia subterranea), oorspronkelijk uit Afrika, en de eetbare
zaden van deze, thans in Surinaams-Nederlands geheten bosnegerpinda.
< Sranantongo gobogobo (Schumann 1783:51) < Afrikaans gubagubs ‘pinda’s’ (Cassidy & Le Page
1980:213). Er is overeenkomst met pinda’s in de groeiwijze en de smaak.
1771 (Nepveu 382). 1835 (Teenstra 2:286, gobbo gobbo). 1872 (Anonymus 67, gobogobo pesie,
Sranantongo). > /S/cp/2-4/-.
(dons2013)
God: voor God (op zichzelf staande uitdr.), echt waar, eerlijk waar. Blackman wil je me vertellen dat
je helemaal niets hebt? - Voor God. Waarom geloof je me niet? (Vianen 1972: 77). - Etym.: Het is
kort voor: Dat verklaar ik voor God. S ’foe Gado’ = id. - Zie ook: voor Jezus*.
(dons1989)
godde (-s), calabas* (I, 2).
< Sranantongo godo (Focke 1855:38) < Engels gourd , Smith 1987:427.
1792 (Hoogbergen 1984:152, goode). - 1835 (Teenstra 2:257; goddo). 1855 (Focke 112, godo). >
/S/cp/3-4/-.
(dons2013)
gods’vogeltje (het, -s), huiswinterkoning, een klein, bruin zangvogeltje ( Troglodytes aedon
albicans ) . Het Godsvogeltje is een zeer nuttige vogel; de mens legt daarom soms nestkastjes aan om
hem een goede woonplaats te bezorgen (Tirion 29). - Etym.: S gadofowroe*, dat ook als syn. in het
SN gebruikt wordt.
(dons1989)
Gods’wil: met Godswil, als God het wil, Deo Volente. Als ik koningin van Suriname was, zou ik voor
iedereen een huis laten bouwen. Maar helaas weet ik nog niet met Godswil of ik vandaag of morgen
doodga... (Doelwijt 1971: 11). - Etym.: Bij Rappa (1984: 128) met Gods wil.
(dons1989)
goebaij, een boomsoort ( Jacaranda copaia ).
< Sranantongo go(e)bai (Focke 1855:38) < Karaïbisch kopaja (Ostendorf 1962:168), kupaja (Courtz
304).
1835 (Teenstra 1:361). 1855 (Van Sypesteyn 184). → ( goebaja < Sranantongo).
Zie ook: basterdgoebaij* , jashout* . > /(K)S/wp/4-6/-.
(dons2013)
goed bn., (i.h.b.:) overeenkomstig de (veronderstelde) normen van Nederlanders of blanken i.h.a.
(m.b.t. uiterlijke kenmerken van Creolen); i.h.b.: goed haar = sluik haar; een goede kleur = een
lichte (huids)kleur. Vroeger was je geweldig* als je een Chinese vriendin had. Dan zouden je
kinderen goed haar krijgen en een betere kleur (Dobru 1969: 51). - Zie ook: glad*, slecht*,
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verbeteren*.
— : goede droom (de, dromen), prettige, gunstige droom; voorspoed voorspellende droom.
Wanneer je genezen bent, voel je dat en je krijgt ook goede dromen, waarin de winti* je komt
bedanken (Wooding 380). - Zie ook: schone* en slechte* droom.
— : bw.: blijf goed: zie blijven*.
— : goed houden, overg. (hield, heeft gehouden), bevriend blijven met, op goede voet blijven met.
Zijn moeder had gezegd dat hij tante Nettie goed moest houden als hij ingenieur wilde worden en
als hij dacht dat hij naar het lyceum kon (Doelwijt 1972b: 20). - Zie ook: goed* zijn op.
— : er goed uitzien (zag er g. uit, heeft er g. uitgezien), knap zijn (van uiterlijk); een goed figuur
hebben. En Harold ziet er zeer goed uit. Ik kan me dan ook levendig voorstellen dat hij een paar
maal voor hete vuren gestaan heeft toen er weer een of ander meisje smoorverliefd op hem was
geworden (Ferrier 1968: 150). () ik heb n.l. eens de verwarring gezien op het gezicht van een zeer
goed (coca-colafles) uitziende dame* met wie ik was toen Alfons haar groette () (Dobru 1968a: 48).
- Etym.: Ook in AN, maar veel minder alg. dan in SN.
— : goed zijn: is goed (dan), het is goed, het is in orde, daar ga ik mee accoord. En, hoe vaak zat je
niet te huilen en dan zeggen dat je hoofdpijn had. Wel is goed dan, misschien wil je me niet alles
vertellen (Vianen 1972: 9).
— : goed zijn op (was, is geweest), goed kennen; op goede voet staan met, het goed kunnen vinden
met. Wij zijn goed op elkaar, u weet hoe dat gaat, haar man vaart en zij wil ook wel eens iets
(Doelwijt 1972b: 119). - Zie ook: goed* houden.
(dons1989)
goe’dang (de, -s), (uitspr. met g), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) loods waarin suiker
wordt opgeslagen, suikerloods. - Etym.: Van Dale, g. (Ind.) = opslagplaats e.d. i.h.a.
(dons1989)
goeja’ve (de, -s), 1. guave of gujave, een struik of kleine boom, ook gekweekt, met witte bloemen
en gele, eetbare vruchten ( Psidium guajava, Goejavefamilie*). - 2. vrucht van deze plant. Nooit zou
ik weer als kleine jongen met mijn vader kunnen wandelen door de witte schelpstraten, die zo
vriendelijk waren, nooit zou ik weer manjas* en goeiaves kunnen rapen die van de overvolle bomen
omlaag waren gevallen (Tj. Arkieman 9). - 3. naam voor enige soorten van de Goejavefamilie*
anders dan 1; alleen in samenst.: bosgoejave*, peregoejave*, savannegoejave*, watergoejave*,
zwampgoejave*. - Etym.: S goejaba = bet. 1 en 2. Oudste vindpl. van 1 bij Nepveu, tussen 1734 en
1797 (zie Van Lier 95). Lammens (1846; 1982: 175) en Hartsinck (1770: 55) schrijven resp. in bet. 1
en 3 gojave. Het woord komt van Tupi (een Indianentaal) ’guayava’, Sp. ’guayaba’ en ’guava’ (RD
623). - Syn. van 1 goejaveboom. Samenst. van 2 goejavejam .
(dons1989)
guajave, gujave, goajave, gojave, goejave (de), guave, een wilde en gekweekte struik of kleine
boom ( Psidium guajava) en de vrucht van deze (dan ook meervoud: -s), ook attributief.
Tropisch Amerikaans element, sub 4.
1689 (Hermann fol. 40, guajavas) - 1765 (Nepveu 55, goejave). - 1872 (Anonymus 67). → ( goejave).
Oudste vindplaats 1625 (De Laet 443, goyave , de boom).
Ook in Brazilië (Carpentier 1635, in De Laet 1644:448, guajavos) en in Westelijk Guyana (Van Berkel
1695:72, goejavis ).
Zie ook: boschgoejave* . > /Am/cwp/1-6/B./W./.
- : Fransche gojave, zekere cultuurvorm van guave uit Frans-Guyana.
1770 (Hartsinck 55). 1771 (Nepveu 359). > /N+Am/cp/2/-.
(dons2013)
guajaveboom, als guajave* (de boom).
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck bak 3 nr. 2, roode goejave boomtien ). - 1771 (C. Dahlberg nr.
40). > /Am-N/wp+cp/1-2/-.
- : goejave garde, garde (roede) van twijgen van guave, gebruikt als tuchtigingsinstrument.
1765 (Nepveu 83). 1770 (Hartsinck 916).
Zie ook: tamarindegarde * . > /Am-N/bc/2/-.
(dons2013)
Goeja’vefamilie (de), familie van tweezaadlobbige, houtige planten met bladeren die door olieklieren
gestippeld zijn, de bloemen met zeer vele, gekleurde meeldraden, de eetbare vruchten met weinig
zaden ( Myrtaceae ) . - Etym.: Genoemd naar goejave* (1). - Opm.: Bij L&Me (246) Gujave-familie .
(dons1989)
goeja’vekwari, 1. (de, -’s), paars bloeiende boom ( Qualea dinizii, Kwarifamilie*). Zie L&Me 293. - 2.
(de), hout van deze boom. - Etym.: De schors bladdert af als hij goejave*, het hout lijkt op dat van
kwari*. S goejabakwari.
(dons1989)
goevernement: zie gouvernement*.
(dons1989)
gogoman’go (de), sappig kruid met lange, dunne bloemtrossen, waarvan de bladeren als groente
gegeten kunnen worden ( Phytolacca rivinoides, Gogomangofamilie*). Zie WB e.a. 215. - Etym.: S.
(dons1989)
Gogoman’gofamilie (de), Karmozijnbesfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Phytolaccaceae ). Etym.: Genoemd naar gogomango*.
(dons1989)
gom’boom (de, -bomen), naam voor alle inheemse boomsoorten die in de bast veel kleverig, wit
melksap hebben, i.h.b. Sapium- soorten (Cassavefamilie*). - Etym.: S gom-oedoe (oedoe = boom, in
samenst.). Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 80-81. AN g. = Eucal yptus-soorten (Goejavefamilie*);
vroeger ook andere soorten (WNT). Zie ook: gommahout*.
(dons1989)
gomboom, gumboom, naam voor enige boomsoorten die gom leveren, heden in het bijzonder
Sapium -soorten.
WNT en Van Dale geven het woord later voor enige met name genoemde soorten uit de Oude Wereld
en Australië.
Plukenet 1692, 1696 (Brinkman 1980, bijlage I, gum(me-boom). - 1883 (Westeroüen van Meeteren
47, gomboom ).
Oudste vindplaats Brazilië (S. de Vries 1682, 1:314) en zeer waarschijnlijk afkomstig van daar; ook in
Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:77). > /Braz./wp/1-5/B./W./.
(dons2013)
gom’ma (de), tapioca in de vorm van zuiver cassavemeel. Zuiver zetmeel uit de cassaveknollen wordt
bereid door fijngeraspte knollen met veel water uit te spoelen en het zetmeel te laten bezinken. In
Suriname bereidt men slechts op kleine schaal dit meel, dat hier als gomma bekend staat en
gebruikt wordt voor het stijfselen van kleren. (Ost. 40). - Etym.: Vgl. S goma, Braz. gôma = tapioca.
Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 262. - Samenst. gommakoek(je)*. Zie ook: tapioca*.
(dons1989)
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gomma (de), tapioca in de vorm van zuivere cassave * (2).
< Braziliaans-Portugees gôma of < Sranantongo gomma (Schumann 1783:51).
1835 (Teenstra 2:262). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 39). →. > /Braz.?S?/bc+sc/4-6/-.
(dons2013)
gom’mahout, (niet alg.) 1. (de), boom met gevinde bladeren en behaarde bloempjes in kegelvormige
pluimen ( Guarea gomma, Mahoniefamilie*). Gomma-hout () is een boschboom, waarvan het hout
soms voor constructie doeleinden wordt gebruikt (Stahel 1944: 79). - 2. (het), hout van deze boom.
- Etym.: Zie de wet. naam; zie hout* (c). Zie ook: gomboom*.
(dons1989)
gom’makoek (de, -en), gom’makoekje (het, -s), koek(je) van tapioca, meestal met wat
suikermuisjes er bovenop. De jongens en meisjes krijgen van Ma macaroni, gommakoek en centen*
(Hijlaard41). - Etym.: Zie gomma*. S gomakoekoe = lett. id.
(dons1989)
gongote (de), 1. gedroogde repen van banaan * ; 2. van 1 gemaakt bananenmeel; 3. van 2 gemaakte
pap. In al deze gevallen bestemd als slavenkost.
< Sranantongo gongote (Schumann 1783:51; betekenis 1) < Afrikaans (Cassidy & Le Page
1980:264).
1: 1855 (Focke 39). > /S/sc/4/-.
2: 1828 (Kuhn 7). - 1910 (Sack 15). →. > /S/sc/4-5/-.
3: 1835 (Teenstra 2:188). →.
Opmerking: Het is niet duidelijk of Stedman (1796:376) met gangotay (Engelse spelling) 2 of 3
bedoelt. > /S/sc/4-6/-.
(dons2013)
I. gon’gote (de), meel van bananen*, bananenmeel. De boomrijpe bananen worden, van de schil
ontdaan zijnde, gesneden en gedroogd, daarna stampen en ziften zij [de slaven] dezelve, en
vervaardigen het bij hen onder den naam Gongote bekende meel; van dit meel vervaardigen zij pap
voor kinderen en zieken; meer droog of dik gekookt, nuttigen zij het ook in de soep (); gekookt en
met eenen vier voet langen stamper in eenen houten vijzel tot een taai stopverfachtig deeg te zamen
gestampt, is het zijne geliefde tom tom*, welke hij dan broksgewijze als meelknoedels in de blaf*
(soep) gebruikt (Kuhn 1828: 7). - Etym.: S. Oudste vindpl. Stedman 1796: 374 (E spelling: gangotay).
(dons1989)
II. gon’gote (de), kinderspel waarbij verbeeld wordt dat een roofvogel kuikens steelt van een kloek.
Gongote. Aan dit spel (jongens en meisjes apart) kunnen negen personen deelnemen, die een
klokhen met zeven kuikentjes en een roofvogel zullen voorstellen (Nekrui 27). - Etym.: Nekrui (27)
geeft als verklaring: G. = klokkend waarschuwend roepen; klanknabootsing. Het woord wordt tijdens
het spel herhaaldelijk uitgesproken.
(dons1989)
goni’ni (de, -’s), harpij, een grote arend ( Harpia harpyja ) . De gevaarlijkste vijand van de luiaard is de
gonini of loiri-aka* (Vermeulen 118). - Etym.: S. Oudste vindpl. Spalberg 1899: 6. Er is in het verre
zuiden van Suriname een riviertje dat Gonini heet; is er verband?
(dons1989)
gon’saka (de, -’s), weitas. De Hollander stapte het eerst uit. Peetje* Marie achter hem aan, het
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geweer over zijn schouder, de aks in zijn andere hand. Om zijn schouder bungelde de gonsaka
waarin de lucifers, de patronen, maar ook andere onontbeerlijke attributen werden bewaard (B. Ooft
1969: 67). - Etym.: S, lett. ’geweertas’ (gon = geweer; saka = tas).
(dons1989)
gooseber’ry (de, -’s), (uitspr. goesbee’rie), (gebr. in Nickerie) 1. syn. van kleine of ronde birambi*
(1): z.a. Gooseberry is een kleine boom met 2-3 cm groote, ronde, geribde, groengele, zure
vruchten, die gelijk birambi*, tot zuur worden verwerkt (Stahel 1944: 39). - 2. syn. van kleine of
ronde birambi* (2): z.a. - Etym.: E goose’berry = kruisbes, een Europese plant en vrucht ( Ribes uvacrispa, Hortensiafamilie*).
(dons1989)
goot (de, goten), (ook:) gegraven, open riool. De smalle strook langs de met gras, patatranken en
dagoeblat* overgroeide goot is zwart en drassig (Vianen 1969: 9). - Etym.: S gotro = o.m. id. AN g.
heeft altijd (ver)harde wanden (steen, zink, cement, hout).
(dons1989)
goud’belasting (de), belasting op de waarde van ruw goud. () goudbelasting ad 3 cent* per gram
werd geheven op in Suriname gevonden of van elders aangevoerd ruw goud; de heffing is geschorst
gezien de noodlijdende goudindustrie () (Enc.Sur. 55).
(dons1989)
goud’beursjes (alleen mv.), (veroud.) liaan of heester met grote, klokvormige, gele bloemen, thans
bekend als wilkensbita* ( Allamanda cathartica, Kotomisifamilie*). Zie Beijer 823: 61 (enige vindpl.).
(dons1989)
goudbeursjes, als ducaatbeursjes * : zie aldaar
< Europees-Nederlands goudbeurs : een beurs met goudstukken. Met deze worden de vruchten van
de plant vergeleken: bolvormig en gevuld met vele gevleugelde zaden.
1823 (Anonymus 61). > /N’/wp/3/-.
(dons2013)
goud’district (het, -en), deel van het land waar goud gevonden wordt. - Etym.: Zie district* (3). Syn. goudveld*.
(dons1989)
gouden bn.: gouden doelpunt (het, -en), doelpunt waarmee een wedstrijd gewonnen wordt.
Transvaal behaalde een moeizame maar verdiende 1-0 overwinning op Boxel. Het gouden doelpunt
werd door Miller gemaakt (WS 3-11-1984).
— : gouden dubbeltje (het, -s), (niet alg.) gouden Amerikaanse dollar, i.h.b. gebruikt als hanger. Zie
WS 12-5-1984, in adv.
— : gouden gul’den (de, -s), (niet alg.) gouden muntstuk van 5 Amerikaanse dollars, i.h.b. gebruikt
als hanger. Zie WS 12-5-1984, in adv.
— : gouden kwartje (het, -s), (niet alg.) gouden muntstuk van 2½ Amerikaanse dollar, i.h.b.
gebruikt als hanger. Zie WS 12-5-1984, in adv.
(dons1989)
gou’denregen (de), sierboom met gevinde bladeren en hangende trossen van goudgele bloemen, uit
India ( Cassia fistula, Krerekrerefamilie*). Deze goudenregen is een van de mooist bloeiende
sierbomen in dit land (Stahel 1944: 212). - Etym.: Zie de omschrijving. Ook AN g. ( Laburnum
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anagyroides, Bonenfamilie*) heeft deze kenmerken. Vgl. ook het E van Wl: ’golden shower tree’
(golden = gouden; shower = regenbui; tree = boom) (Hargreaves 45). De SN naam was ook gebr. in
het voormalige NOI, naast ’trommelstokkenboom’.
— : kleine goudenregen, sierheestertje met vele opgerichte trosjes van goudgele bloemen, uit
Midden-Amerika ( Thryallis glauca, Lontoekasifamilie*), Zie Stahel 1944: 124.
(dons1989)
gou’denregenorchidee (de, -ën) grondorchidee met lange, slappe stengels en trossen gele bloemen
( Oncidium baueri, Orchideeënfamilie*). - Etym.: De bloeiwijze lijkt op die van goudenregen*. - Syn.
zweeporchidee*.
(dons1989)
goud’kruin (de, -en), soort tangara (vogel) waarvan het mannetje voornamelijk zwart is met een
goudgele kruin ( Tachyphonus surinamus ) . Zie OJ.
(dons1989)
goud’placer (de, -s), (uitspr. goud’pleeser), concessiegebied voor goudwinning. Op de goudplacers
in het binnenland heeft ook de grootschalige, gemechaniseerde winning van het metaal zich nog
lang staande weten te houden, zij het met de nodige ups en downs (Helman 1982: 182). - Etym.: Zie
placer* (syn.).
(dons1989)
goud’trein (de, -en), stoomtrein rijdend tussen Onverwacht en Brownsweg. Waarom reist u met de
goudtrein, u had gisteren de draisine* kunnen nemen, zei Josua (Butner 1957b: 99). - Etym.: Het
huidige traject is het restant van de lijn die indertijd (ook nog ten tijde van het cit.) liep van
Paramaribo tot Kabelstation, en nog eerder tot Dam, aldus de hoofdstad verbindend met
goudvelden* ten zuiden van Kwakoegron, aan de Sarakreek en nog zuidelijker. - Syn.
goudzoekerstrein*. Zie ook: draisine*.
(dons1989)
goud’veld (het, -en), deel van het land waar goud gevonden wordt. Men schroomde zelfs niet
andere poknokkers* in hun eenzame kampen* te overvallen en te beroven. Goudzoekers van de
Franse* kant waren dan ook berucht in de goudvelden van Suriname, waar men juist sterk op elkaar
was ingesteld (Bubberman 146). - Etym.: Het hoeft niet, zoals Van Dale voor de AN bet. vermeldt,
een ’vlakte’ te zijn. - Syn. gouddistrict*.
(dons1989)
goud’vink (de, -en), goudtangara, een vogel met op de rug goudgroen gekleurde veren ( Tangara
cayana) . In mijn jongensjaren heb ik, met behulp van knipkooien, eene menigte dezer vogeltjes
gevangen, die in de kolonie* algemeen als Goudvink of Gewone Vink bekend staan (P&P 1910: 436).
- Etym.: Zie vink*. Er is geen gelijkenis met AN goudvink = Pyrrhula pyrrhula, of E goldfinch = AN
putter = Carduelis carduelis, beide in Europa bekende vogels, behorende tot de vinkachtigen.
(dons1989)
goudvink, goudtanager, sabeltangare, een soort vogel ( Tangara cayana).
De naam kan ontleend zijn aan de goudgele glans op de romp. Overigens lijkt de vogel veel meer op
de Engelse goldfinch , dat is de Europees-Nederlandse putter ( Carduelis carduelis), dan op de
Europees-Nederlandse goudvink ( Pyrrhula pyrrhula).
1835 (Teenstra 2:428). 1900 (Penard 6). →. > /X/d/4-6/.
(dons2013)
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goud’zoekerstrein (de, -en), syn. van goudtrein*: z.a. We reizen met de goudzoekerstrein (DWT 78-1980). - Etym.: Zie goudtrein*. - Zie ook: draisine*.
(dons1989)
gouvernement (het), als gouvernementshuis* .
< Europees-Nederlands gouvernement , (onder meer) gebouw van provinciaal bestuur of
ambtswoning van provinciale gouverneur.
1740 (Anonymus 29). - 1835 Friderici 43). → 1899 (J. Spalburg 19).
Ook in Westelijk Guyana, 1779 (Bosman 1994:43), mogelijk afkomstig van daar. > /N’?W?/bs/25/W./.
(dons2013)
gouvernement’ (goevernement), regering; overheid. Het kapitaal zou aangewend worden tot
exploitatie van de plantage Slootwijk, behorende aan het Gouvernement (Waller 54). Gedurende
veertig jaar van zijn leven echter was hij in dienst geweest van de Geologische Dienst van het
goevernement (B. Ooft 1969: 15). - Etym.: In AN veroud., vroeger i.h.b. voor de overheden van de
overzeese gebiedsdelen. E government. - Samenst. ook o.m.: gouvernementsgebouw,
gouvernementsslaaf. - Opm.: Sedert 1980 begint het woord ’regering’ op te komen. Zie ook onder
gouvernementshuis*.
(dons1989)
gouvernement’paleis (het), (veroud., tot 1975), syn. van gouvernementshuis*: z.a. De
Tamarindelaan, waar we gespeeld hadden, ligt vlak tegen het gouvernementspaleis aan, komt er als
het ware op uit (Pos 1985: 53).
(dons1989)
gouvernements’geneesheer (de, -heren), arts in overheidsdienst. De gouvernementsgeneesheer te
Lelydorp bezocht deze polikliniek periodiek (Enc.Sur. 216). - Etym.: Zie gouvernement*, zie
geneesheer* (2). - Zie ook: districtsgeneesheer*, stadsgeneesheer*.
(dons1989)
gouvernements’huis (het), (veroud., tot 1975) ambtswoning van de gouverneur annex met diens
functie samenhangende representatieve ruimten. Reeds onder het Bestuur van Gouverneur van
Sommelsdijck (1683-1688) is er sprake van een Gouvernementshuis, hoewel het niet zeker is of het
gebouw op dezelfde plek stond als waar het huidige gebouw staat (Gids 22). - Etym.: Eerste vindpl.
zie het cit. Op een kaart van ± 1760 - zie Fontaine 93 - wordt het gebouw aangeduid als ’t
Gouvernement. - Syn. gouvernementspaleis*. Opm.: Het gebouw is nu ambtswoning van de
president en wordt genoemd ’presidentieel paleis’.
(dons1989)
gouvernementshuis, ambtswoning met werk- en ontvangstvertrekken van de gouverneur* .
1683-1688 (Gids 1955:22). - 1810 (Schiltkamp & De Smidt 1287). →. > /(N’?W?)-N/bs/1-6/-.
(dons2013)
gouvernements’vestigingsplaats (de, -en), (hist.) door de koloniale overheid aangewezen en
ingericht gebied, meest nabij een plantage* (A.1), waar men zich als zelfstandige landbouwer mocht
vestigen. Het eerste voorbeeld van een gouvernementsvestigingsplaats is Totness in Coronie, welke
plaats reeds voor de Emancipatie* als zodanig door het Gouvernement* werd aangewezen (Van Lier
168). - Syn. vestigingsplaats*.
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(dons1989)
gouverneur. Een algemeen Nederlands woord voor de vertegenwoordiger van het oppergezag. In
Suriname in gebruik sedert 1845. Daarvoor waren andere betitelingen van deze functie luitenantgouverneur, soeverein , gouverneur-generaal. Zie de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 32.
(dons2013)
gouverneurs’liedje (het, -s), (verouderend) 1. liedje dat betrekking had/heeft op een bepaalde
gouverneur. Ze kent de geschiedenis, maar niet zoals je op school leert. Ze kent gouverneursliedjes.
Ze zingt ze wanneer ze koffie maalt of cacao* rolt (Hijlaard 7). - 2. lied(je) gezongen voor een
gouverneur die op bezoek kwam, bijv. in een buitendistrict*. - Etym.: (1) Het verschijnsel kwam
zoveel voor, dat een naam voor het genre gerechtvaardigd was.
(dons1989)
gouverneurs’wagen (de), aanduiding bij bingo voor het getal 1. - Etym.: Toen Suriname nog een
gouverneur had, had diens auto een nummerbord met het cijfer 1.
(dons1989)
gow’toemanmofo (de) kloofjes in de mondhoeken als gevolg van vitamine B-tekort. - Etym.: S, lett.
’goudzoekersmond’ (gowtoeman = goudzoeker; mofo = mond). Goudzoekers leden vroeger vaak
aan deze kwaal.
(dons1989)
graaf’wielbagger (de, -s), schoepenradgraver, een verrijdbare machine waaraan een vertikaal
draaiend rad voorzien van schoepen die aarde weggraven. Verwijderen van deklagen met
graafwielbagger in de mijn van de Billiton Mij te Onverwacht (Enc.Sur. 48, figuur; het gaat over een
bauxietmijn). - Zie ook: spuitbagger*.
(dons1989)
graag tw., (ook:) ja, met genoegen. Zorg ervoor morgen op tijd te zijn voor Coronie, Alfons, zei hij.
De auto komt om zeven uur precies langs. - Alfons kon bijna niet praten. Dominee was zo
vriendelijk en hij voelde zich zo vreemd van binnen. Zijn keel kneep ervan dicht. - Graag Dominee,
bracht hij er nauwelijks hoorbaar uit, heel graag (Tj. Arkieman 17). - Etym.: In AN alleen als
antwoord op een echte vraag.
(dons1989)
grab’bel (de, -s), (goudzoekersterm), syn. van gravel*: z.a. Loth en ik sloten ons bij hem aan en
waren er getuige van hoe in de kreeken* de rolsteenen verwijderd en gaten van 1 meter werden
gemaakt, totdat de zoogenaamde grabbel in baté’s* () werd uitgewasschen (Bakhuis 79). - Etym.:
Wellicht vervorming van E gravel. Op Jamaica bet. ’to grabble out’: ’uitgraven’ (C&L). - Syn. ook
grobber*.
(dons1989)
gra’der (de, -s), (uitspr. E: gree’der), wegenschaafmachine. De grader brengt de weg onder profiel
(Bos en Bosbeheer 32, figuur). - Etym.: E (to grade = o.m. nivelleren). - Syn. motorgrader*.
(dons1989)
gra’ding (de, -s), (uitspr. E: gree’ding), (goudzoekersterm), goudhoudende afzetting van stenen op
een helling. - Etym.: E grade = o.m. hellingshoek; to grade = - o.m. rangschikken. - Zie ook:
gravel*.
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(dons1989)
graf’bak (de, -ken), 1. grafrand, d.i. een houten lijst om de rand van een open groeve, dienende om
deze te verstevigen en inspoeling tegen te gaan. - 2. stenen of houten rand, in de vorm van een
rechthoek, op een graf (ook kortweg bak* genoemd). Het [walaba*, 2] is wel erg geschikt voor
werkstukken die niet met verf maar met teer afgedekt worden, zoals grafbakken en kleine
looskokers* (Muntslag 147).
(dons1989)
graf’rust (de, -en), (ook, veroud.:) een grijze spotlijster, meer bekend als dagoefowroe* ( Mimus
gilvus) . In de kolonie* staan Grijze Savannezangers bekend als Dagoe-fowroe, d.w.z. Hondsvogels,
ook wel als Grafrust, omdat men ze dikwijls op begraafplaatsen ziet rondspringen (P&P 1910: 514).
- Etym.: Zie cit. - Syn. ook spotvogel*.
(dons1989)
Granaat’appelfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Punicaceae ). - Etym.: Genoemd naar de
granaatappel ( Punica granatum).
(dons1989)
gran’fiscaal (de, -calen), (uitspr. met g), (hist.) 1. procureur-generaal. - 2. (ook:) vermoedelijk syn.
van hoofdkapitein*. Jan Kroese [de granman*] legt mij uit, dat hij van het Gouvernement* bericht
heeft gekregen, dat Gesné [een kapitein] bij de Saramaccaner* boschnegers* Granfiscaal ( ProcureurGeneraal ) zal worden. Hij beweert dat hij de bestuursfuncties heel gemakkelijk kan afdoen met zijn
kapiteins en dat een Granfiscaal aan de bovenrivier beslist overbodig is en alleen tot ruzie en
tweedracht kan leiden. () Dat aan de benedenrivier bij Kabelstation een afzonderlijke hoofdkapitein*,
die daar in zijn naam het bestuur voert, is aangesteld, daarmee gaat hij ten volle accoord (Stahel
1927: 26). - Etym.: (2) De verhouding tussen de hoofdkapitein en de granman (stamhoofd) lijkt op
die van de procureur-generaal tot de gouverneur (die in S en SN ook granman genoemd werd). S
granfiskari.
(dons1989)
gran’ma (de, -’s), grootmoeder (ook als (aanspreektitel). Kinderen, kinderen wat zijn jullie groot
geworden. Jullie granma wordt oud hoor (Niemel 13). Granma wil bojo* maken voor de familie die ’s
middags zal komen om de kinderen te begroeten (Niemel 19). - Etym.: S (granm’ma). - Syn.: ouma*.
Zie ook: granpa*.
(dons1989)
gran’man (de, -s), 1. stamhoofd van een bosnegerstam* (ook als (aanspreek)titel). Op
Langatabbetje, een lang eiland, bevindt zich het groote Boschnegerdorp van de Granman (J&L 1923:
14). Alvorens zo ver door te dringen, bracht ik, ofschoon niet te voren aangekondigd, zoals de
bosland*-etikette vordert, een beleefdheidsbezoek aan Granman Förster op Langa Tabbetje (Waller
30). - 2. (hist.) gouverneur van Suriname. Een half uur later klonk het van mond tot mond op de
plaats en in de negerwoningen: ’pikien Missie’ [S, de jongedame] gaat naar ’t bal bij Gran-man (van
Schaick 1866: 22). - 3. (sedert 1975) president van Suriname. - Etym.: S, bet. ’aanzienlijke man’.
Oudste vindpl. van 1 1769 (zie De Beet 87); van 2: cit. Wat het verband tussen bet. 1 en 2 aangaat,
is het opmerkelijk dat in het ’regeringsreglement’ van 1828 betreffende het rechtwezen in Suriname
de gourverneur ’Het Opperhoofd der Kolonie’ genoemd wordt (Enc.NWI 598).
(dons1989)
granman, 1. hoofd van een boschnegerstam * ; 2. gouverneur* van Suriname.
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< Sranantongo granman (Schumann 1783:53, in betekenis 2). Sranantongo gran , ‘voornaam’,
Sranantongo man, ‘man’).
1: 1769 (De Beet 87). 1839-51 (Van der Aa 1993:35). → (de o van ‘oorlog’ in de code hieronder
heeft slechts geldigheid voor de periode van de daadwerkelijke oorlogsvoering).
Zie ook: grootopperhoofd * , landvoogd * . > /S/o/2-6/-.
2: 1752 (Inventaris Archief Raad van Politie 803, fol. 44). 1866 (Van Schaick 22). - 1926 (J.C.
Kruisland in Doelwijt 1974:97) > /S/bs/2-5/-.
(dons2013)
gran’mankapasi (de, -’s), reuzengordeldier ( Priodontes giganteus ) . Het reuzengordeldier () is
volledig beschermd, maar de boslandbewoners* getroosten zich grote inspanningen om de
Granmankapasi uit te graven, vermoedelijk in de eerste plaats om de klauwen te bemachtigen,
waaraan magische krachten worden toegeschreven (Enc.Sur. 307). - Etym.: S; zie granman*, zie
kapasi*.
(dons1989)
gran’mankortje (het, -s), naam voor de glansvogels ( Galbulidae ) , een groep van bont gekleurde
vogels met lange, spitse snavels, die in de vlucht insekten vangen. - Etym.: Ze lijken enigszins op
een kolibrie (kortje*), maar zijn groter, vandaar ’ granman’ * (z.a.).
(dons1989)
gran’manoso tw., term inhoudende dat men geen hoop meer heeft, dat men het opgeeft, o.m.
gebruikt bij bepaalde spelletjes. Leg je sommigen geduldig het oor / moet de hoop granmanhoso
geven / jeugd, de plantage, het leven/ relaties waar dan ook gesmeed/ ijdele waan/ die je nog
steeds aanvreet (Shrinivâsi: Dilâkâr, 1970: 25). Kunnen de zoekers het stokje echter helemaal niet
vinden dan zeggen ze: ’ Granman oso’ waarna de verstopper het stokje te voorschijn haalt en het
opnieuw mag gaan verstoppen (Nekrui 31, over kibritiki*). - Etym.: S, bet. ’huis van de gouverneur’.
(dons1989)
gran’pa (de, -’s), grootvader (ook als (aanspreektitel). Frank voelt al gauw , dat de pijpen van zijn
spijkerbroek nat worden. Granpa heeft er geen last van. Hij heeft laarzen aan. - Waar zijn de anderen
granpa , vraagt hij (Niemel 33). - Etym.: S (granp’pa). - Syn. oupa*. Zie ook: granma*.
(dons1989)
grap: geen grap, ernstige zaak. Waarom bindt oom de staart [van een koe die gemolken wordt]
vast? vroeg Thijs. - Omdat een klap met zo’n staart geen grap is, antwoordt oom (Maynard a: 13).
— : grappen maken (met) (maakte, heeft gemaakt), niet ernstig zijn, het niet menen. Wij maken
geen grappen en zullen streng tegen verkeerszondaars optreden. Dit zei politiecommandant Lynch ()
(WS 14-9-1985). Een andere zei: Ze [Bosnegers*] maken met niemand grappen. Wanneer ze met
houwelen dansen en men lacht, slaan ze je bewusteloos met de platte kant van de houweel (Wooding
305). - Etym.: AN g. m. = vermakelijke dingen zeggen of doen. - Syn. grappen* (met). Zie ook:
grappenmaker*.
(dons1989)
grape (de, -s), (uitspr. E: greep), (niet alg.) 1. grapefruitboom ( Citrus paradasi, Citrusfamilie*). - 2.
grapefruit. - Etym.: Afkorting. NB E g. = AN druif. - Zie ook: pompelmoes*, gideonsappel*.
(dons1989)
grappen (grapte, heeft gegrapt) onoverg., overg., 1. niet ernstig zin, (het) niet menen. Je grapt, je
grapt het. - 2. voor de gek houden. Je grapt me! - Etym.: AN g. (onoverg., niet alg.) = schertsen. http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Syn. grappen* maken (met).
— : grappen met, niet ernstig nemen, luchtig doen over. Met het geluk van onze kinderen heb ik
nooit zitten grappen (Defares 16). Ze zou 120 gulden* in de maand verdienen, voorwaar, geen baan
om mee te grappen (krant 1984). - Syn. grappen* maken met.
(dons1989)
grap’penmaker (de, -s), i.h.a. iemand die de zaken niet ernstig neemt; knoeier, beunhaas;
bedrieger. Waar was je, vroeg Soedjono. Je bent een grappenmaker, we hebben als gekken geroepen
en gefloten voor de deur van je huis (Vianen 1972: 129). - Etym.: AN g. = iemand die vermakelijke
dingen zegt of doet. - Zie ook: grap*, grappen* (ww.).
(dons1989)
grasdwergje (-s), als grasparkietje* .
1835 (Teenstra 2:425). > /N-N’/d/4/-.
(dons2013)
gras’luis (de, -luizen), rode larve van enige soorten mijt die o.m. in de huid van mensen huist
( Trombicula-soorten ) . De zogenaamde kras-kras* wordt voornamelijk door de patatters of
grasluizen veroorzaakt (Teenstra 1835 II: 400; oudste vindpl.). - Etym.: De dieren zitten op grassen
en andere lage planten en stappen vandaar over op een voorbijganger. - Syn. patatteluis*.
(dons1989)
grasluis, zeer kleine, rode larf van enige soorten bosmijt ( Trombicularia-soorten).
Zit onder meer op grassen, stapt over op mens of dier en boort zich daar in de huid.
1783 (Schumann 133). - 1855 (Focke 74). →.
Opmerking: Schumann (p. 133) geeft als Duitse naam Grasläuse (meervoud), wat een letterlijke
vertaling lijkt te zijn van de Surinaams-Nederlandse naam.
Zie ook: patatte(s)luis * . > /N-N/d/4-6/-.
(dons2013)
gras’muis (de, -muizen), muizesoort die o.m. voorkomt in rijstvelden ( Zygodontomys brevicauda
microtinus) . Familie Cricetidae: o.a. Oryzomys delicatus, een zeer kleine rijstmuis (), de grasmuis ()
en de zwamprat* (), die alledrie ernstige schade aan de rijst e.a. landbouwgewassen kunnen
aanrichten () (Enc.Sur. 347). - Etym.: Zie de omschrijving en het cit.
(dons1989)
grasneger, negerslaaf ( neger * ) als palfrenier met ook als taak het verzamelen van gras als voer voor
de paarden van zijn meester.
1845-1849 (Boekhoudt 1874:31). > /N-Am/bc/4/-.
(dons2013)
grasparkietje, de zeer kleine Zuid-Amerikaanse dwergpapegaai ( Forpus passerinus ), groen van
kleur en levend van graszaden; heden in Surinaams-Nederlands okroprakiki (< Sranantongo).
1740 (Anonymus 1740).
Zie ook: grasdwergje * .
Opmerking: In Nederland de naam voor zekere kleine parkiet, in 1840 als kooivogel uit Australië
ingevoerd. > /N-N/d/2/-.
(dons2013)
Gras’senfamilie (de), (AN) plantenfamilie die de echte grassen omvat ( Gramineae of Poaceae ).
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(dons1989)
Grass’hopper: Opera’tie Grasshopper (de), syn. van Operatie* Sprinkhaan: z.a. In hetzelfde jaar
[1959] ondernam D.C. Geijskes in het kader van de operatie Grasshopper, die de openlegging van de
zuidelijke helft van het binnenland beoogde (), met 33 man een expeditie naar deze rivier [de
Coeroeni] (Enc.Sur. 196). - Etym.: E grasshopper = sprinkhaan.
(dons1989)
gras’snip (de, -pen), watersnip, een bruin gestreepte snip ( Gallinago gallinago ) . - Etym.: De vogel
wordt veelal in grasland aangetroffen. - Syn. rijstsnip*.
(dons1989)
grassnip, watersnip ( Gallinago gallinago paraguaiae ).
Het is een snip* die vaak in grasland zit. Europees-Nederlands grassnip is een niet-standaardnaam
voor deze en nog een andere soort.
1763 (Pistorius 69). - 1796 (Stedman 199; grass-snipe, Engelse vorm). →. > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
gra’tis: voor gratis (volkst.) voor niets, gratis. - Zie ook: gratuus*.
(dons1989)
gra’tuus bn., bw., (volkst.) gratis. De dievenzwermen sluipen er [het presidentieel paleis] in een
boog omheen want dag en nacht waken er blonde scherpschutters over lijf en goed. Gratis, of
grátuus, zoals de buren zeggen (van Teylingen 38). - Etym.: Deze uitspr. komt vrij alg. voor, maar
wordt beschouwd als onjuist. - Zie ook: voor gratis*.
(dons1989)
grau’murg (de, -s), naam voor twee grote, baarsachtige zeevissen: een hoogruggige, zwartbruine
hamletvis met een heldergele staartvin ( Hypoplectrus chlorurus) en de reuzentandbaars ( Epinephelus
itajara) . Zie S&S 178. - Etym.: Kan een vervorming zijn van het oudere grauwmunnik*; S
gra(n)morgoe.
(dons1989)
grauw’munnik (de, -s), syn. van graumurg*: z.a. - Etym.: In veroud. AN is een g. of ’graumonnik’
een Franciskaner monnik; deze draagt een grauwe ( = grijze) pij. Oudste vindpl. Hartsinck 1770:
118.
(dons1989)
grauwe munnik of grauwe monnik, grauwmunnik (de, -ken), naam voor twee grote zaagbaarzen
(zeevissen), namelijk een hamletvis ( Hypoplectus chlorurus) en de reuzentandbaars ( Epinephelus
itajara), Grzimek 5:84; heden granmorgo (e) (< Sranantongo).
Genoemd naar de grauwmunnikken of grauwmonnikken , de Kapucijners, die een grauwe (grijze) pij
dragen. De verwijzing naar de Franciskaners, als in Van Donselaar (1989) in navolging van het WNT,
is onjuist.
grauwe munnik: 1693 (Reeps 21).- 1835 (Teenstra 2:455).
grauwmunnik : 1765 (Fermin 65). - 1855 (Focke 40).
Opmerking: Sranantongo 1855 graumonoekoe (Focke 40) > Sranantongo heden gra(n)morgoe >
Surinaams-Nederlands heden idem alsook graumurg.
Zie ook: Jacob Evertsen * .
Oudste vindplaats in Brazilië (Keye 1659:71, graue-munnik). > /Braz./d/1-4/B./.
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(dons2013)
gra’vel (de, -s), (uitspr. E: grev’vel), (goudzoekersterm) goudhoudende kwartsgrindlaag in
beekbedding. Deze goudhoudende kwartsgrinden, of ’gravels’ zoals ze hier te lande bekend staan,
vormen de ’alluviale’ goudafzettingen (Enc.Sur. 248). - Etym.: E ( = grind, kiezel i.h.a.). - Syn.
grabbel*, grabber*. Zie ook: grading*.
(dons1989)
grease (de), (uitspr E: gries), smeer, vet (als smeermiddel). Zijn handen waren geschaafd, zijn
lichaam zat vol smeerolie en grease, hij mocht zich toch even uitleven? (Rappa 1980: 11). - Etym.: E.
Cairo (1980c: 121) schrijft gries .
(dons1989)
grease’-gun (de, -s) (uitspr. E: gries’gun), vetspuit. - Etym.: E.
(dons1989)
grenadier’ (de, -s), een soort kanarie* (organist) waarvan het mannetje blauw is met aan weerszijden
van de borst een goudgele vlek ( Euphonia cayennensis) . De Grenadier wordt door kanarie*liefhebbers op hoogen prijs gesteld, niet zoozeer om den onbeduidenden zang, die harder en grover
klinkt dan die van de Blauwdas*, als wel om de zeldzaamheid en het fraaie vederkleed der mannetjes
(P&P 1910: 428). - Etym.: De naam berust op de vergelijking van de borstvlekken met de epauletten
op het uniform dat eertijds door grenadiers (een soort soldaten) gedragen werd (P&P 1910: 427).
(dons1989)
grens’expeditie (de, -s), een van de drie expedities, ondernomen van 1935 tm. 1938, ter
vaststelling van de grens tussen Suriname en Brazilië. We passeren in de loop van de morgen een
oud kamp van de grensexpeditie [die van 1937-1938]. Er liggen nog vele stokken en krakken* van
kampen in het rond, benevens doorgeroeste blikken en afval van kisten (Geijskes 1957: 241).
(dons1989)
greystock, baksteen (ook collectivum) van gewone aarde.
< Engels grey stock (OED).
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 129, graijstock ; nr. 151). > /E/bc/4/-.
(dons2013)
grezen (greesde, heeft gegreesd), (uitspr. greezen), (gebr. in Nickerie) 1. grazen (vee). - 2. op of in
de plantengroei e.d. niet te ver boven de grond voedsel zoeken (kleine vogels). - Etym.: E to graze =
o.m. grazen (als 1).
(dons1989)
grienen, koffiebessen van de schil ( rode bast * ) ontdoen door deze in een koffiebreekmolen * te
breken en vervolgens af te scheiden door te wannen met een manarie* (2).
< Sranantongo grin .
1771 (Nepveu 180).
Zie ook: schrobben* > /S/pt/2/-.
(dons2013)
griet-bak-koeken, geelrugoropendola of geelstuitbuidelspreeuw ( Cacicus cela).
De vogel heeft een gevarieerd vocabularium dat zich leent voor diverse interpretaties. De naam
griet-bak-koeken wordt benaderd door een omschrijving in Penard & Penard(1910:353): koe-liehttp://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

kwai-ka-ko .
1740 (Anonymus 22; 96, Griet back koekjes , meervoud).
Zie ook: banannebek* , bananenvreter* . > /N”/d/2/-.
(dons2013)
griet’jebie (de, -s), een grote tiran (vogel), bruin met geel, de kop geel, zwart en wit ( Pitangus
sulphuratus ) . En dikwijls, vooral gedurende den paartijd, houden de Grietjebie’s als het ware een
wedstrijd, waarbij de schellere stemmen der wijfjes duidelijk onderscheiden kunnen worden van het
grovere geluid der mannetjes (P&P 1910: 243). - Etym.: De naam is een klanknabootsing: de vogel
lijkt dit woord te roepen. De oorspronkelijke SN vorm is grietjebuur* (z.a.), te vinden bij Pistorius
(1763: 66), Hartsinck (1770: 112) en Teenstra (1835 II: 218, 428). Dit bet. lett. ’buurvrouw Grietje’.
Van Schaick (1866: 44) gebruikt een tussenvorm: grietje-bier. Volgens Teenstra (1835 II: 218): S
’Grietje-bî’; thans is S geschreven ’grikibi’. - Zie ook: marechaussee-grietjebie*, savannegrietjebie*,
zwamp-grietjebie*.
(dons1989)
grietjebie; grietjebier (later en heden): zie grietjebuur * .
(dons2013)
grietjebuur (de, mv.?), (veroud.) eerdere vorm van grietjebie*: z.a. Ook komt de Grietjebuur, naar
deszelfs geroep aldus genaamd, dezelve [de Europese spreeuw] in grootte en gedaante al zeer nabij
(Teenstra 1835 II: 428). - Etym.: Zie grietjebie*.
(dons1989)
grietjebuur, grote kiskadie, een soort tiran (vogel, Pitangus sulphuratus ).
De vogel lijkt dit te roepen; het betekent ‘buurvrouw Grietje’. De naam komt uit Brazilië (Marcgrave
1648:216, Grietjen-buyr).
1740 (Anonymus 23). - 1855 (Focke 40). 1866 (Van Schaick 44, grietje-bier ). 1910 (Penard &
Penard 243, grietjebie ). → ( grietjebie ). > /Braz./d/2-4/B./.
(dons2013)
grij’per (de, -s), (ook, als schoenmakersterm:) nijptang. - Etym.: Uit te trekken spijkers worden met
dit gereedschap vastgegrepen en uitgetrokken.
(dons1989)
grijs: zie grijze bosgoejave*.
(dons1989)
grijs’borstsabelvleugelkolibrie, gelegenheidsnaam voor de kolibrie (kortje*) Campylopteris
largipennis), op Sur. postzegel van 55 cent* (1979). - Etym.: De Campylopty ris-soorten worden in
het AN ’sabelvleugels’ genoemd, E ’sabrewing’. Voor het overige is de naam de vert. van het E ’greybrested sabrewing’.
(dons1989)
grijs’kop (de, -pen), grijskoptangara, een vogel met oranje borst en buik en een grijze kop met een
kuifje ( Eucometis penicillata ) . Zie OJ.
(dons1989)
grijze aap (de), grijze kapucijnaap ( Cebus olivaceus ).
Bij Hartsinck 1770:96) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
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Zie ook: kesikesi * . > /(N+N)?W?/d/2/W./.
(dons2013)
grijzebast’bosgoejave: zie grijze bosgoejave*.
(dons1989)
grind’steen (de, -stenen), (niet alg.) wrijfsteen waarop in de keuken pesi* en dergelijke peulvruchten
en andere voedingsmiddelen worden fijngewreven. - Etym.: Vgl. veroud. AN grinden = malen (WNT).
- Zie ook: siel*.
(dons1989)
grittie-grittie, rasp in gebruik bij voedselbereiding.
< Sranantongo grit griti (Wullschlägel 1856:183).
1827 (Lammens 1999:139). > /S/r/4/-.
(dons2013)
grob’ber (de, -s), (goudzoekersterm) syn. van gravel*: z.a. Smitje heeft ijverig in de prospectiekuil
gewerkt, maar moet het opgeven, de grobber zit te diep (Geijskes 1957: 252). - Etym.: Wellicht
vervorming van gravel . - Syn. ook grabbel*.
(dons1989)
groen bn., (ook:) onrijp. In het verleden maakte de Surinaamse huisvrouw zuurgoed* op azijn van
groene papaja vruchten, die geschild, in stukjes werden gesneden (Heyde 1973b: 8). De bananen*
naar smaak - groen of rijp - schillen (Dorff 14). - Etym.: Deze bet. is uit het AN vrijwel verdwenen,
maar komt wel overeen met die van S groen, E green.
— : zie groene boomboa*, groene duim*.
— : groene kaas (de), Zwitserse kaas aan een stukje. Ik heb goed in mijn oren geknoopt dat een
ruiker* hier [in Nederland] een bloemstuk heet, dat groene kaas Zwitserse kaas heet en soepgroente*
peterselie (Surinaamse studente in Vrij Nederland 8-1-1972). - Etym.: Ook in AN wordt wel g. k.
gezegd, maar die kan ook geraspt zijn. In Suriname kent men de term ’Zwitserse kaas’ niet.
— : groene kost (de), (veroud.?) verse levensmiddelen. Behalve het werk in het veld, kreeg ik ook
nog de zorg voor de rantsoenuitdeeling aan het volk van ’groenen kost’, nl. bananen*, rijst, enz.
(Bartelink 10). - Etym.: In verouderend AN kan ’groen’ m.b.t. voedsel ook ’vers’, d.w.z. niet
gedroogd, gezouten o.i.d., betekenen, maar dan steeds in combinatie met een bepaald produkt, bijv.
’groene haring’.
— : zie groene petpet*, groene schildpad*.
(dons1989)
groene kost, verse levensmiddelen.
Vóór 1863 (Bartelink 1916:10). > /N+N/r/4/-.
(dons2013)
groen’hart, 1. (zn.; de), boom met goudgele bloemen en met olijfgroen kernhout ( Tabebuia
serratifolia, Groenhartfamilie*). Wel valt bij bepaalde soorten de periode van kaal staan samen met
de bloei, b. v. groenhart, kwattapatoe en sommige iengipipa’s (L&Mo 23). - 2. (zn.; de), kernhout
van deze boom. Het hout rook erg inferieur. Je had groenhart ofbruinhart*, of iets dergelijks moeten
gebruiken (B. Ooft 1969: 24). - 3. (bn.), gemaakt van groenhart* (2). Roy haalde nadat ze dit gezegd
had, zich het beeld voor ogen van die man, die daar op de in een groenhart lijst gestoken foto stond
(Cairo 1977: 124). - Etym.: Zie de omschrijving (1). Oudste vindpl. (van 2) Herlein 1718: 277. S
groen-ati, grin-ati (vgl. E green-heart). - Opm.: De soort wordt ook wel Surinaamse groenhart
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genoemd, ter onderscheiding van demeraragroenhart*. Bij Kappler (1854: 35) voor 1
groenhoutboom.
(dons1989)
groenhart, een boomsoort ( Tabebuia serratifolia ) en het als timmerhout zeer gewaardeerde hout
van deze, in het bijzonder het fraaie kernhout.
Het hart * (kernhout) is olijfgroen.
1689 (Schiltkamp & De Smidt 186). - 1855 (Focke 40). →.
Zie ook: groen ebbenhout* .
Opmerking: Hartsinck (1770:77) en WNT bedoelen met groenhart(sboom) de boomsoort
Chlorocardium (eerder Ocotea , nog eerder Nectandra ) rodiaei , die in het Engels greenheart en in
Suriname thans Demerara-groenhart heet. > /N-N/wp/1-6/-.
(dons2013)
groenhartboom, als groenhart * (de boom).
1763 (Pistorius 52). > /(N-N)-N/wp/2/-.
(dons2013)
Groen’hartfamilie (de), Trompetbloemfamilie, een familie van tweezaadlobbige, houtige planten met
grote, kleurige, trompetvormige bloemen, de vruchten met platte zaden ( Bignoniaceae) . - Etym.:
Genoemd naar groenhart* (1). - Zie ook: trompetbloem*.
(dons1989)
groenharthout, als groenhart * (het hout).
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1838 (Hudig, 140). > /(N-N)-N/wp/2-4/-.
(dons2013)
groen’hartvogel (de, -s), een grijze cotinga die opvalt door zijn luide roep ( Lipaugus vociferans ),
meer bekend als ’paipaipio’ of ’boesiskowtoe’ (S). De groenhartvogel () is grijs van kleur. Hij leeft in
hoge bomen en komt zelden in het lage onderhout van het bos (Vermeulen 159). - Etym.: De vogel
lijkt genoemd te zijn naar groenhart* (1), maar heeft geen bijzondere binding met deze boomsoort.
(dons1989)
groen’houtboom: zie groenhart*.
(dons1989)
groen’teboer (de, -en), (niet alg.) verbouwer van groenten, tuinder. Groenteboeren lijden verlies
[kop van het bericht]. De landbouwers in Suriname zitten met een groot overschot aan groenten en
moeten dagelijks grote hoeveelheden vernietigen (WS 26-5-1984). - Etym.: In AN eertijds iemand
die groenten verbouwt en zelf verkoopt, nu een koopman in groenten. Vgl. melkboer*.
(dons1989)
groen’tepolder (de, -s), polder die is aangelegd voor groenteteelt. De verkrotting in de
groentepolder van Albina, die het overgrote deel van de bevolking huisvest, neemt schrikbarend toe
() (WS 2-4-1983). - Etym.: De in het cit. genoemde polder heeft een andere bestemming gekregen
dan de groenteteelt, maar wordt nog de g. genoemd. - Zie ook: bakovenpolder*, rijstpolder*.
(dons1989)
groen’vink (de, -en), 1. naam voor het wijfje en de jongen van de geelbuiktangara (anijsvink*,
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blauwvink* (1), enz. Tangara mexicana ) . - 2. naam voor het wijfje en de jongen van de blauwe
dacnis (blauwe petpet* of blauwvink* (2), Dacnis cayana) , een suikervogel. In de kolonie* staat de
Ultramarijn Suikervogel bekend als Blauw-vink*, doch het groene wijfje daarentegen als Groen-vink,
evenals de jongen (P&P 1910: 471). - Etym.: Zie vink*. Het betreft hier in alle gevallen groene
vogeltjes. AN g. = een in Ned. bekende vinkesoort ( Chloris chloris).
(dons1989)
groeten (groette, heeft gegroet), (ook:) 1. een kort bezoek brengen; een praatje maken met. Ze had
een lief dochtertje. Eens toen zij vacantie had, had zij het meisje gebracht om ons te groeten (Dobru
1968c: 21). - 2. de groeten doen. Ze wilde niet binnenkomen, ’je ziet me deze week nog wel, groet
je moeder ’ Doelwijt (1972: 40). - Syn. van 1 zien*. Zie ook: mooi* groeten.
— : laten groeten (liet g., heeft laten g.), de groeten laten doen. Ma laat tante groeten, zei Armand,
ze heeft een koek voor tante gebakken (Maynard a: 9)
(dons1989)
grof bn.: i.h.a. verbogen als groffe en groffer i.p.v. AN ’grove’ en ’grover’. Ik had een heleboel
papieren poppen. Ik knipte ze van het groffe bruine papier van gebruikte suikerzakken (Roemer
1982:190). - Etym.: Ook in Ned., i.h.b. in Noord-Nederland, komt de uitspr. met een korte o voor
(WNT 1900). - Zie ook: groffe schuur*, groffe doeba*.
(dons1989)
grond (de, -en), 1. (veroud.) plantage in beperkte zin, dus het met plantagegewassen (d.w.z. voor
de export) beplante gedeelte (i.t.t. delen met voedingsgewassen voor eigen gebruik, met
bedrijfsgebouwen e.d.). Ik zal je dat Werk wel wyzen*, het is niet kwaad, de Meiden* in het huis
hebben het altyd beter als in de Grond, zy Eeten lekker Eeten en zy Slaapen by myn; is dat geen
goeije Zaak? (Pieter van Dyk, 2e helft 18e eeuw, cit. volgens Lichtveld & V. 229). - 2. (veroud.) deel
van plantage beplant met één bepaald plantagegewas. Een grog of soopie*, Master Vonker? vroeg hij
[de plantage-eigenaar] met heesche stem. - Liefst een weinig wachten, Sir! was het antwoord. Wij
moesten de gronden eens ingaan... en dan... met genoegen (van Schaick 1866: 181). Samenst. bijv.
suikergrond (van Schaick 1866: 134). - 3. stuk grond behorende bij een plantage, in gebruik voor
verbouw van voedingsgewassen en/of teelt van vee voor de eigen voedselvoorziening en die van de
rest van Suriname. De plantage met de daarbij behorende gronden beslaat een oppervlakte van plus
minus 2500 hectare () (Waller 55). Samenst. bijv. tajergrond (P.F. Roos 1804, in Lichtveld & V. 208:
teyergrond ). - 4. boerenbedrijf waar verbouw van voedsel en veeteelt plaats heeft ten behoeve van
de voedselvoorziening van Suriname, wel of niet verbonden met een plantage. Het drukste verkeer
[in Paramaribo] heeft plaats aan de Waterkant*, waar de schepen laden en lossen, waar de vaartuigen
van de plantages en gronden aanleggen en waar ook de kramen der Syriers*staan (Enc.NWI. 551). 5. permanente akker van particuliere landbouwer, beplant met één gewas (of meer) bestemd voor de
verkoop. (In deze zin ook een agrarisch-rechtelijk begrip: zie Grondjesverordening*.) Ook: grondje.
Samenst. bijv. cacaogrondje: Onder deze producenten waren Creolen*, vakkundige landbouwers*,
die in een verbeten strijd tegen rivier- en boswater* alsook ongedierten, hun bloeiend cacaogrondje
ontwoekerd hadden aan het oerwoud (Waller 128). - 6. permanente akker of moestuin van
landbouwer of andere particulier, beplant met gewassen voor eigen gebruik. Door de dag heen
hadden ze gewoonlijk geen tijd voor vriendschapbetoon want dan zwoegje Peetje* Marie onder de
stekende zon op de grond (B. Ooft 1969: 21). I.h.a.: grondje. - 7. tijdelijke akker of moestuin van
boslandbewoner* of andere particulier, beplant met gewassen voor (voornamelijk) eigen gebruik,
deel uitmakend van een systeem dat ’zwerfbouw’ (grondjescultuur*, E shifting cultivation) genoemd
wordt; ’zwerfbouwperceel’. I.h.a.: grondje. De meeste bewoners der dorpen [van Bosnegers*] zijn op
het ogenblik niet thuis maar op hun grondjes om het land plantklaar te hebben, wanneer de regens
invallen (Stahel 1927: 12). - Etym.: Het WNT (1980) levert geen aanwijzingen, dat in het Ned. van
Europa ooit ’grond’ gebruikt is met een lidwoord en dan betrekking hebbend op een bepaald,
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beperkt stuk grond, zoals in alle hier genoemde bijzondere bet. in het SN wel het geval is.
Daarentegen: E ’ground’ kon tot 1733 een dergelijk stuk land betekenen (Onions); nu alleen nog in
combinaties, zoals ’cricket ground’ (ten Bruggencate). In het E van Guyana en Westindische gebieden
bet. het echter nog ’stuk bebouwd land’ (C&L). S ’gron’ heeft heden dezelfde bet. als 5, 6 en 7.
Oudste vindpl. van 1: cit. (tevens enige vindpl.); van 2: cit.; van 3 Hartsinck 1770: 757; van 7 1768
(zie De Beet 79). Synoniemen: Grondje* wordt gebr. voor bet. 5, 6 en 7. Kostgrond* is syn. voor 3 en
4, kostgrondje bovendien voor 6 en 7. Syn. voor 4 (indien zelfstandig bedrijf) zijn of waren
kostplantage*, broodgrond* en kweekgrond*. - Zie ook: houtgrond*, visgrond*. - Opm.: In 1896
bepaalde het bestuur, dat voor statistische opgaven grond kleiner en plantage* groter was dan 25
ha.
(dons1989)
grond I., -grond (de, -en), een stuk grond, een stuk land.
< Engels ground (‘piece or parcel of land’, 1548-1733, OED) of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie
beneden).
1. plantage * .
1754 (De Beet & Price 1982:77). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 7).
Zie ook: buitengrond* , kweekgrond * ; buiten * , staat* .
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1794, 5:4).
2. het beplante gedeelte van een plantage * of een deel daarvan.
1763 (Pistorius 99). - 1866 (Van Schaick 134).
Afhankelijk van het verbouwde gewas kunnen onderscheiden worden - de verwijzingen gekozen op
grond van vooral eerste jaartallen:
rietgrond ‘suikerrietgrond’: 1695 (Schiltkamp & De Smidt 209). - 1786 (Blom 86).
caan/keengrond: 1699 (Schiltkamp & De Smidt 236). 1735 (Bijlsma 1923:54).
suikergrond: 1866 (Van Schaick 134)
coffeegrond: 1740 (Anonymus 32), coffiegrond 1789 (Oostindie 1989:75).
cacaogrond : 1740 (Anonymus 32).
patategrond: 1773 (De Beet 1984:155).
banannegrond: 1784 (Heneman). 1802 (Blom 79).
tayer- of teyergrond : 1783 (Roos 40). 1798 (Weygandt 138).
katoengrond : 1826 (De Surinaamsche Courant nr. 71).
Opmerking: Men verbond het verblijf aldaar met het voegwoord in: “in den grond (zijn, gaan)” (1768,
Van Dyk 1980:229; 1834, Tang 2000:192; 1835, Teenstra 1:218), “de gronden ingaan” (Van Schaick
1866:181).
Zie ook: rijstgrond* , houtgrond * , kostgrond* ; vischgrond* ; Boasiegrond* .
Samen betekenis 1en 2: /E?W?/pt/1-4/W./.
3. (de, -en), kleine, eventueel tijdelijke akker of moestuin van of in gebruik bij particulier(en), in het
algemeen slaven, boschnegers* en indianen, met voedings- en andere gewassen voor eigen gebruik.
1679 (Anonymus in Lichtveld & Voorhoeve 58). - 1796 (Brouwn 56) →. NB: de samenstellingen:
kooren grond : 1762 (De Beet & Price 1982:169); pinda grond : 1762 (De Beet & Price 1982:170);
patate grond : 1796 (Brouwn 56); negergrond* : 1787 (Blom 122).
Zie ook: bokkengrond* , negerkostgrond* . > /E/r/1-6/-.
4. Zie societeitsgrond* .
(dons2013)
grond II.: gebied, land, zonder aanduiding over de uitgestrektheid: zie biribirigrond * , gebroken *
gronden, mangrogrond * .
(dons2013)
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grond IV.: grond eten (of vreten), het eten van aarde (of houtskool) als symptoom van de ‘ziekte’
grondeter* (2) of als methode voor zelfmoord, voorkomend bij negerslaven.
1740 (Anonymus 83). - 1845-1849 (Boekhoudt 1874:104). > /N+N/z/2-4/-.
(dons2013)
grondeter (-s), grondvreter, 1. aardeter in het algemeen of in het bijzonder geofaag: lijder aan een
ziekte die hem of haar tot grond * (IV) eten aanzet; 2. geofagie, dat is de eertijds veronderstelde
ziekte die tot aardeten aanzet.
1: 1786 (Blom 385).- 1835 (Teenstra 2:198). > /N-N/z/3-4/-.
2: 1828 (Kuhn 36, grondvreter , ook houtskool).
Zie ook: zwelziekte* . > /N-N/r/4/-.
(dons2013)
grondje (het, -s), syn. van grond* (5, 6, 7): z.a.
(dons1989)
grond’jescultuur (de), (niet alg.) landbouw en/of tuinbouw op telkens andere, tijdelijk in gebruik
genomen grond (grondjes*, 7, zwerfbouwpercelen), zwerfbouw, E shifting cultivation.
(dons1989)
Grond’jesverordening (de), (hist.) verordening die regelingen omvatte betreffende de juridische
zijden van het gebruik van grondjes* (5). - Opm.: Zie voor G.: G.B. 1916 no. 24.
(dons1989)
grond’korjaal (de, -jalen), (veroud.) korjaal* (1) behorende bij een plantage (grond*, 1-4). Ook
kreeg ik een grondcorjaal, die ik zelf moest parelen*, daar mijn jongen op de drogerij moest blijven
werken, wanneer ik de velden inging (Bartelink 50; enige vindpl.). - Etym.: Zie grond* (1-4), zie
korjaal* (1).
(dons1989)
grondkorjaal, korjaal* behorend bij een plantage * ( grond * I, 1).
1855-1863 (Bartelink 1916:50). > /(E?W?)-Am/pt/4/-.
(dons2013)
grond’orchidee (de, -ën), i.h.b.:) één bepaalde soort orchidee (zie het cit.). De in onze tuin vaak
aangetroffen met witte, paarse of lila bloemtrosjes bloeiende Spathoglottis plicata (meestal
aangemerkt als ’de grondorchidee’) is een wijd verspreide maar toch uit het buitenland
geïmporteerde terrestrische orchidee (Bauxco Nieuws dec. 1964: 14). - Etym.: AN g. wordt gebr.
voor iedere orchidee die op de grond groeit.
(dons1989)
grondschoenen, vermoedelijk zeker soort schoenen geschikt voor het werk van leidinggevenden op
een plantage * , dus hetzelfde als plantageschoenen* en bluchers * .
Zie grond * (1).
1833 (De Surinaamsche Courant nr. 46).
Vermoedelijk hetzelfde als plantageschoenen* en bluchers * . > /(E?W?)-N/pt/4/-.
(dons2013)
grond’vreter (de), (veroud.) ziekte (een of meer) of wellicht slechts ziekteverschijnsel, bestaande in
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de neiging of de gewoonte om aarde en vooral houtskool te eten. ’ de zwelziekte’ (Cachexia aricana),
hier onder grondvreter bekend, wegens de onweerstaanbare neiging, om grond, aarde en bijzonder
houtskolen te eten (Kuhn 1828: 36; oudste vindpl.).
(dons1989)
gronfoe’loe: zie gronfolo*.
(dons1989)
gronfo’lo (gronfoe’loe), 1. (de, -’s), boomsoort met paarse bloemen in pluimen ( Qualea coerulea,
Kwarifamilie*). () zo komen basralocus*, manbarklak* en gronfoeloe naar het oosten meer voor ()
(L&Mo 24). - 2. (de), hout van deze boom, bij uitbr. ook van de verwante berggronfolo (Qualrea
rosea) en hooglandgronfolo (Qualea albiflora). Voor beslag is het beter dan Kopi* omdat dat
vermolmt als het oud wordt, terwijl Gronfoeloe wegvloeit en binnenin verkurkt (Muntslag 136). Etym.: S.
(dons1989)
groot bn.: zie gro(o)t(e) afro*, bazuin*, boshert*, droge* tijd. foengoepalm*, hoofd*, markoesa*,
meid*.
— : grote mensen, (ook:) 1. (meestal:) oude(re), wijze(re) mensen (ter onderscheiding van jonge(re)
mensen, niet van kinderen). Ik ben wel getrouwd, maar ik ben jong toch*. Dus ik moet naar die grote
mensen luisteren. - 2. (soms:) dierbare, vereerde voorouders. Neem een voorbeeld aan onze grote
mensen. Als die iets deden, dan deden ze het goed (B. Ooft 1969: 25). - Etym.: In het S wordt i.h.a.
gebr. ’bigisma’ voor 1 en ’gransma’ voor 2 (bigi = groot; gran = aanzienlijk, oud; sma = mensen).
AN g. m. = volwassenen.
— : zie grote natte* tijd, paloeloe*, pingping*, stadskerk*, tajer*, waaierpalm*, warimbo*.
— : bw.: groot open, wijd open. Zijn ogen gingen groot open van verbazing (Rappa 1981: 2).
(dons1989)
groot’bazuin (de), geheel of bijna geheel wereldlijke bazuin*, voornamelijk ten gehore gebracht in
de vooravond. Na de toespraken gingen de aanwezigen ertoe over hun bloemenhulde te brengen
[voor het monument van Moeder en kind] onder de tonen van een grootbazuin (DWT 12-3-1985).
(dons1989)
groot’bladmahonie, 1. (de, -s), aangeplante boomsoort uit Midden- en N.W. Zuid-Amerika
( Swietenia macrophylla, Mahoniefamilie*). Een tweede soort [van mahonie], S. macrophylla
(grootblad- of Hondurasmahonie*), met dunnere en grotere (tot 15 cm) blaadjes, wordt hier en daar
aangeplant, bijv. in de Domineestraat te Paramaribo (Enc.Sur. 390). - 2. (de), hout van deze boom. Etym.: Verwant aan en gelijkend op de gewone mahonie ( Swietenia mahagoni) , echter met grotere
bladeren. - Syn. hondurasmahoni*. Zie ook: (Surinaamse) mahonie*.
(dons1989)
groot’kapitein (de, -s), (niet alg.) syn. van hoofdkapitein*: z.a. Soms benoemt de granman* van een
grote stam een of meerdere grootkapiteins, die hem dan vertegenwoordigen in een groot aantal
dorpen (Dahlberg 89).
(dons1989)
Groot’lint in de Ere-Orde van de Palm (de, -en), een versiersel verbonden aan genoemde ere-orde.
De Indonesische ambassadeur () is door de Surinaamse regering onderscheiden met het Grootlint in
de Ere Orde van de Palm (WS 12-9-1987). - Etym.: Het woord g. is in Ned. niet gebr., in België wel.
(dons1989)
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groot’meester (de, -s), (hist.) hoogste in het land aanwezige gezagsdrager van een plantage, d.i. de
eigenaar of de administrateur*. Deze verbintenissen [huwelijken tussen plantageslaven] zouden op
vastgestelde tijden en slechts een paar maal in het jaar, onder zekere gepaste formaliteiten, door
den Grootmeesier zelve dienen te geschieden (Kuhn 1828: 99). - Etym.: Oudste vindpl. 1776 ( groot
Meester, zie De Beet 225). S ten tijde van het cit. volgens Kuhn (p. 65) ’Grand Massera’. Hedendaags
S granmasra = oude heer. AN g. = o.m. titel van de opperbestuurder van sommige corporaties of
orden.
(dons1989)
grootmeester, grote meester (de), hoogste in het land aanwezige gezagsdrager van een plantage * :
de eigenaar of de administrateur* .
In Nederland is grootmeester de titel van een opperbestuurder van sommige corporaties of orden
(WNT). Er kan ook verband zijn met Sranantongo granmasra (Kuhn 1828:65, Grand Massera ).
1768 (Van Dyk 83, groote Meester ). 1776 (De Beet 1984:225, groot Meester ). - 1840 (Winkel I:30).
> /N’?S?/pp/2-4/-.
(dons2013)
groot’oog (de, -ogen), (veroud.) vieroog (hoogkijker, hoogspringer), een vis die meer bekend is als
koetai* (z.a.). De Groot-oog, door de Negers* Coutai genaamd, ontleent dien naam aan zyne groote
Oogen, die hem wel een half Duim uit den Kop staan (Hartsinck 1770: 123; enige vindpl.). - Etym.:
Zie het cit.
(dons1989)
grootoog (de), vieroog, de naam voor enige vissoorten van het genus Anableps; later en
tegenwoordig koetai* .
Ze hebben grote ogen die bovenop de kop staan. Fermin (1765:81; 1769, 2:265) geeft Frans
gros - yeux , maar aangezien dit niet voorkomt in Franse woordenboeken lijkt het waarschijnlijk, dat
het een vertaling door Fermin zelf betreft. De naam wordt in 1778 en later in het EuropeesNederlands gegeven aan een geheel andere vis (WNT).
1770 (Hartsinck 123). > /N-N/d/2/-.
(dons2013)
groot’oom (de, -s), oudoom. Hij is mijn grootoom ook, van moederskant (Cairo 1982: 255). - Etym.:
Vgl. AN grootvader enz., waar ’groot’ betrekking heeft op ’twee generaties eerder’. - Zie ook:
groottante*.
(dons1989)
groot’opperhoofd (het, -en), stamhoofd van een bosnegerstam*. In 1857 werd voor het eerst aan
het ’Groot-opperhoofd’ van de Djoeka’s* een klein jaargeld toegekend (Enc.NWI. 155). - Etym.:
Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 169 ( groot opperhoofd) . Het is de officiële term geworden. - Syn.
granman* (1).
(dons1989)
groot opperhoofd, formele betiteling van het hoofd van een boschnegerstam * .
Het woord kwam in gebruik nadat deze hoofden, na het sluiten van vredesverdragen met de
koloniale overheid, door laatstgenoemde als zodanig erkend werden.
1835 (Teenstra 2:169, groot opperhoofd). - 1857 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 155,
groot-opperhoofd). →. > /N+N/bs/4-6/-.
(dons2013)
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groot’praats (de) brutale praatjes, grote mond, veel praats. Ik duld geen grootpraats van jou en laat
dit de laatste keer zijn (Wan broedoe 26). - Etym.: S bigitaki = id. (bigi = groot; taki = spreken, het
gesprokene).
(dons1989)
groot’tante (de, -s), oudtante. Langs deze weg betuigen wij dank aan () bij het overlijden en de
teraardebestelling van onze geliefde en onvergetelijke echtgenote, moeder, zus, schoonzus, tante en
groottante () (WS 14-8-1982, in adv.). - Etym.: Zie grootoom*.
(dons1989)
groot’verlof (het) (ook, ironisch:) ontslag. Toen hij op zondag niet wilde werken, kreeg hij
grootverlof . - Zie ook: verlof*.
(dons1989)
gro’pesi (de), naam voor twee gekweekte planten en de van deze afkomstige gekiemde boontjes die
gegeten worden (tao-ge). Peulgewassen zijn zeer geliefd: gekiemde soja of oerdi* (gropesi), tuinerwt
en Surinaamse capucijner* (Enc.Sur. 650). - Etym.: S, lett. ’groeiboontjes’ (gro = groeien; pesi = o.m.
boontje(s)). - Opm.: De twee soorten zijn een fijne, van urdi* (een cultuurvorm van Phaseolus
radiatus) , een peulgewas oorspr. van Java, en een grovere, van sojabonen ( Glycine max), oorspr. uit
Mandsjoerije (beide van de Bonenfamilie*). In Ned. kent men alleen de eerste.
(dons1989)
guatema’lagras (het), voedergras ingevoerd uit Midden-Amerika ( Tripsacum laxum ,
Grassenfamilie*). Bij goede verzorging kan Guatemalagras om de 6-8 weken geoogst worden (LVV
12). - Etym.: AN, maar in Ned. geheel onbekend. Genoemd naar het Middenamerikaanse land
Guatemala. - Syn. hondurasgras*.
(dons1989)
guayabe’ra (de, -’s), (uitspr. goeajabee’ra), guyabe’ra (de, -’s), (uitspr. goejabee’ra), dun jasje voor
heren, met open boord, korte mouwen, van voren vier zakken, voorzien van enige versiering. Hij
vindt de schrijver een zelfingenomen kwast of een etter, hij houdt niet van de vorm van des
schrijvers neus of de kleur van zijn guyabera, hij vindt dat de dichter uit zijn mond stinkt (van
Kempen 14). - Etym.: Sp., vermoedelijk vervorming van de naam van een dorp op Cuba, waar dit
jasje oorspr. vandaan komt (H. Glaubitz in NRC 8-4-1986). Ook gebr. in het E van Guyana (D.g.f.
58). - Opm.: Het is de meer informele vorm van het shirt-jack* (jack-shirt*). Zie ook: Burnhamdress*.
(dons1989)
guide (-s), lid van het Corps (later de Compagnie) Koloniale Guides (zie beneden).
< Europees-Nederlands; guides (< Frans guide , ‘gids’) vormden legereenheden met bij een veldslag
een ‘geleidende’ functie.
1833 (Teenstra 1842:169). - 1855 (Focke 109). Bij Van der Aa (1839-1851; 1993:159) negerguide.
> /N’/o/4/-.
- : Compagnie Koloniale Guides, voortzetting van het Corps Koloniale Guides * van 1834 tot de
opheffing in 1862.
Zie ook: Korps Zwarte Jagers * , Redi Moesoe * . > /N+(N+N’)/o/4/-.
- : Corps Koloniale Guides, voortzetting van het Korps Zwarte Jagers * van 1818 tot 1834.
Zie ook: Compagnie Koloniale Guides * , Redi Moesoe * . > /N+(N+N’)/o/3-4/-.
(dons2013)
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guine’agras (het), (uitspr. gwienee’jagras), een hoog gras met een samengestelde pluim, gebruikt
als snijgras, oorspronkelijk uit tropisch Afrika ( Panicum maximum, Grassenfamilie*). Guineagras (),
van Trinidad ingevoerd, staat bij Paragras* achter en is in Suriname niet gewild omdat het nogal zorg
eischt en bemesting noodig heeft (Enc.NWI 697). - Etym.: Guinea is een deel van Afrika waar dit gras
van nature voorkomt. De naam is niet specifiek SN; ook gebr. in het E van Guyana en Westindische
gebieden (Guinea-grass).
(dons1989)
pokken: Guinesche pokken, framboesia.
Eertijds kon Europees-Nederlands pokken ook ‘framboesia’ betekenen (WNT 12, 2:3055). De ziekte
is uit Afrika naar Suriname gekomen.
1835 (Teenstra 2:197). 1855 (Focke 49).
Zie ook: jaas* (1). > /N+N/z/4/-.
(dons2013)
gul’den (de, -s), (thans) 1. Surinaamse gulden (Sf* of f*), de rekeneenheid van het Surinaamse
betalingsstelsel. - 2. muntbiljet ter waarde van deze eenheid. - Zie ook: Surinaams* (2),
Nederlands*, Hollands*, Nf*.
(dons1989)
gulden: in Suriname een munt met in de loop van de onderzochte periode - dat wil in dit geval
zeggen van 1684 tot 1854 - een eigen, maar variabele waarde. Dezelfde omschrijving kan ook
gelden voor een aantal andere munten met namen (soms ook voorafgegaan door ‘halve’) als die van
munten in het Nederlands van Europa, maar daar terzelfder tijd met een andere waarde dan in
Suriname. Dat zijn onder meer de volgende, voorzien van citeerbare jaartallen die merendeels
aangetroffen kunnen worden in Schildkamp & De Smidt (1973): cent (1816, 1855), daalder (1684,
1695), dubbeltje (1767), dukaat (1688, 1767), dukaton (1684, 1695), johannes (1799), kroon (1684),
kroondaalder (1766), pistool (1695), quart (1695, 1696), rijksdaalder (1684, 1695, 1854) en
schelling (1684, 1767, 1799, 1855). Ze worden in dit boek verder niet apart behandeld. Dat is wel
het geval met Spaanse daalder* , Spaanse schelling* , Deense schelling* , duit* en stuiver * , alsmede
drietje* , koperen penning * en papegaaiepenning * . Zie ook suikergeld * en kaartengeld* .
Aan dit alles kwam een (voorlopig) einde met de muntregeling van 1854, waarbij het muntwezen van
Suriname gelijkgesteld werd aan dat van Nederland. Zie ook oud Surinaams geld* . Zie Schiltkamp &
De Smidt (1973), Encyclopedie van Suriname (1917:484-489) en De Jong (1980).
(dons2013)
guldenskaartje (-s), kaart* (II) ter waarde van één gulden * .
1768 (Schiltkamp & De Smidt 1315). Zodanige kaarten * zijn van 1761 tot 1827 in gebruik geweest
(Encyclopedie van Suriname 211 > /N’-N’/bs/3-4/-.
(dons2013)
gulzig, gezegd van een bodem die te vruchtbaar is voor het gewas dat men erop wil telen.
In Europees-Nederlands gezegd van weelderig opschietende gewassen (WNT).
1771 (Nepveu 44). - 1783 (Roos 41). > /N’/pt/2-3/-.
(dons2013)
gum’mi (de, -’s), gummistok. - Zie ook: baleta*, bullepees*.
(dons1989)
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gun’ner (de, -s), (uitspr. E: gun’ner), Surinaamse veteraan van de Tweede Wereldoorlog. Een en
ander kon op den duur niet onbekend blijven en toen er op gewezen werd, dat tenminste de koffie
kon worden geplukt verscheen in een der locale bladen, de [gesubsidieerd landbouwende] ’gunners’
welgezind, een artikel, luidende: koffieplukken is niet het werk van intellectuelen. Men moest
daarvoor Javanen* laten komen (Waller 56). - Etym.: E, bet. artillerist, kanonnier; als zodanig deden
velen dienst op koopvaardijschepen van de geallieerden (zie Van Lier 302). - Zie ook:
Australiëganger*, Veteranendag*.
(dons1989)
gunst: mijn gunst, uitroep van verbazing, van verrassing. Op het Plein* waren Moes en Tante ook
komen kijken, maar Peetje* was ziek geweest... Mijn gunst, dan was ze zolang Peetje niet gaan
zien*. Weet je wat, ze zou Peetje haar bol* brengen! (Schungel 102). - Etym.: In AN alleen ’gunst’ en
dat is verouderend.
(dons1989)
gut: de gut hebben (had, heeft gehad), (uitspr. met g), de fut hebben, de moed hebben. Ik had de
gut niet om aan het werk te gaan. - Etym.: E (’slang’) to have the guts = het lef, de moed hebben; de
SN uitdr. heeft dus een iets andere bet.
(dons1989)
guds (-en), goot waardoor het suikerrietsap van de molen naar de sapbak ( sisser* ) stroomt.
Vergelijk Europees-Nederlands werkwoord gutsen (stromen) en guts (gootvormige beitel en boor);
vergelijk Engels gutter (goot).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:95). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 134).
Zie ook: likagoot * . > /X/pt/2-4/-.
(dons2013)
guur, onaangenaam koel, fris (gezegd van het weer). De dag is zonnig en blij ondanks de hitte, of
regenachtig en guur, zodat een vreemde weemoed met de vochtigheid van de atmosfeer je borst
binnensluipt (de Rooy 1979: 18). - Etym.: AN g. (indien gezegd van het weer) = onaangenaam koud
en winderig, vaak tevens regenachtig; zulk weer komt in Suriname niet voor. - Zie ook: fris*.
(dons1989)
Guya’naschild (het), geologische naam voor de gezamenlijke Precambrische gesteenten van het
berg- en heuvelland van Guyana, in Suriname zich uitstrekkende ten zuiden van de savannegordel*.
Zie Enc.Sur. 222. - Etym.: ’Guyana’ hier bedoeld in ruime zin, d.i. het gebied tussen de Orinoco en
de mond van de Amazone.
(dons1989)
Guya’naslag (de, -en) vorm van de pijèpijè*, waarbij het onderdeel pijè* snel is en klinkt als ’pjaupjau’. - Etym.: Genoemd naar Guyana, het westelijke buurland van Suriname.
(dons1989)
Guya’nastroom (de), zeestroom van oost naar west langs de noordkust van Zuid-Amerika. Zie
Enc.Sur. 684. - Etym.: Genoemd naar Guyana (in ruime zin: zie Guyanaschild*).
(dons1989)
Guya’nees’, 1. (zn.; de, -nezen), burger van de staat Guyana, Surinames westelijke buurland. - 2.
(bn.), eigen aan, behorende bij Guyana.
(dons1989)
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Gwam’ba: Opera’tie Gwamba (de), de georganiseerde redding van dieren uit het zich vormende
Brokopondostuwmeer in 1964-1966. - Etym.: Sar. gwamba = o.m. wild (zn.)
(dons1989)
haagmarmeldoos, een soort heester ( Rosenbergiodendron formosum )
Zie marmeldoos* (3); wordt als haag (heg) aangeplant.
1855 (Focke 124).
Zie ook: kleine marmelade* . > /N-X/cwp/4/-.
(dons2013)
haaimaar (de, mv.?), (veroud.) syn. van anjoemara*: z.a. - Etym.: Enige vindpl. Herlein 1718: 199
( Haaymaar, of andere Cabbeljauw ) . Mogelijk vernederlandsing van S anjoemara of K aimala, later
vervormd tot heimaar*: z.a. Zie ook haimura*.
(dons1989)
haar zn.: zie goed*, slecht*, hoog* (3), plat* haar.
(dons1989)
haar’machine (de, -s), tondeuse.
(dons1989)
haar’pen (de, -nen), schuifspeldje voor haar.
(dons1989)
haas (de, hazen), paca, een soort knaagdier ( Agoutipaca ) . De Bosnegers* graven de haas wel eens
uit of roken het dier uit door aan een zijde smeulend hout in het hol te stoppen (Geijskes 1954: 75.
- Etym.: AN h. = een knaagdier in o.m. Ned. ( Lepus europaeus ) , waar de SN h. niet op lijkt. Oudste
vindpl. Lourens Lourensz. Zeeuw 1627 volgens Nicolaes a Wassenaer, cit. volgens Lichtveld & V. 17.
Soms wordt Surinaamse haas gebr. (bijv. door Bakhuis 42).
(dons1989)
haas (de, hazen), paca, een soort knaagdier ( Agouti paca).
Afgezien van de snuit, het gebit en de eetbaarheid, heeft het dier uiterlijk weinig gemeen met de
Europees-Nederlandse haas ( Lepus europaeus ).
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1693 (Reeps 21). - 1872 (Anonymus 66). →.
Oudste vindplaats in Oostelijk Guyana (Zeeuw 1627, in Lichtveld & Voorhoeve 1980:17). Ook in
Brazilië (Keye 1659) en Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:21).
Opmerking 1: De aanhaling uit 1627 in Van Donselaar (1989) is niet uit Suriname.
Opmerking 2: In Suriname soms Surinaamsche haas, onder meer bij Focke (1855:44).
Zie ook: hei * . > /Am/d/1-6/B./O./W./.
(dons2013)
had’jakasa tw.: zie adjakasa*.
(dons1989)
haimura (de, -’s), (veroud.) syn. van anjoemara*: z.a. Visch en wild is er in overvloed, en de BovenCommewyne is bekend van wege zijne haimura‘s, een geschubde visch, die 10 pond en zwaarder
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weegt en zeer duur betaald wordt (Kappler 1854: 58). - Etym.: Alleen bij Kappler, een Duitser:
uitspr. vermoedelijk haimoera. Zie verder de syn. haaimaar* en heimaar*.
(dons1989)
halen en trekken (haalde en trok, heeft gehaald en getrokken), discussiëren, i.h.b. redetwisten. Over
aanrijding gesproken. Weet je dat men hier nog uren staat te halen en te trekken over de meest
eenvoudige botsing (WS 29-5-1982). Hiermee ging Hilda niet akkoord, er werd gehaald en
getrokken tussen mevrouw en Hilda en het eind van het liedje was dat Hilda niet meer bij Archies
moeder kwam schoonmaken (Rappa 1984: 42). - Etym.: Het is de fig. bet. van deze twee ww. in
combinatie. - Zie ook: gehaal* en getrek, trekken*.
(dons1989)
half (de, halven), fles van een halve liter met sterke drank, i.h.b. whisky. Hij [de barhouder] slofte
naar het rek met flessen en haalde een ’half’ eruit. Vervolgens ging hij twee glazen wassen* (Rappa
1981: 19). - Zie ook: kwart*, achtste*.
(dons1989)
half-half’ bw., voor de helft, half; min of meer, zo’n beetje; zo zo, matigjes. Daar ben ik weer, terug
uit het moederland [Nederland], en ik ben wèèr iets kwijtgeraakt op mijn eeuwig heen en weer
trekken tussen dit land dat half-half van mij is en dat andere land dat ook half-half van mij is, ...
Doelwijt (1972b: 12). - Etym.: AN half en half = enigszins. S af’afoe = lett. id.
(dons1989)
half’-side bw. en zn. (de), (uitspr. haaf’sait), (volkst. bij voetbal) buitenspel. - Etym.: Vervorming
van E off-side = id.
(dons1989)
halfmerk, merk* (1, dagtaak van een slaaf of slavin) half zo groot als de normale.
Ca. 1805 (Van Stipriaan 1993:320, in dit geval van een zwangere slavin). - 1855-1863 (Bartelink
1916:15). > /N-E/pt/3-4/-.
(dons2013)
halfmerker (-s), plantageslaaf (-slavin) gehouden aan het verrichten van halfmerk * .
1840 (Winkels I:22).
Zie ook: heelmerker* . > /N-(E-N)/pp/4/-.
(dons2013)
half’stok hangen (hing, heeft gehangen), impotent zijn. Oupa* hangt al jaren halfstok.
(dons1989)
hal’lo, hel’lo tw. (uitspr. altijd E: hel’lo), hallo. Hello, mooi* boy van Dada (Helman 1954a: 16). Etym.: E.
(dons1989)
hal’vezolen (halvezoolde, heeft gehalvezoold), van een lap op de zool voorzien (gezegd van een
schoen). Ik ga m’n schoen laten halvezolen. - Etym.: Zie de omschrijving. In AN veroud. en daar
alleen m.b.t. het voorste deel van de zool (WNT 1900); in BN ’verhalvezolen’ = nieuwe halve zolen
aanbrengen.
(dons1989)
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hal’vezool (de, -zolen), stuk op een schoenzool. - Etym.: In AN veroud. en daar alleen m.b.t. het
voorste deel van een zool (WNT 1900).
(dons1989)
ha’mak (de, -ken), (veroud.) hangmat. Zy [Indianen] slapen alle in Hamacken, die sy van Hennep
spinnen () (Lourens Lourensz. Zeeuw 1627 volgens Nicolaes a Wassenaer, cit. volgens Lichtveld & V.
14). - Etym.: Ar., K hamaca (WNT 1900), vandaar Sp. hamaca, S amaka, E hammock. Oudste vindpl.
cit. Ook bij Hartsinck (1770: 88), maar bij Kals (tussen 1731 en 1756, volgens Lichtveld & V. 138) en
bij Teenstra (1835 II: 162) al ’hangmat’, dat een volksetymologische vervorming is van hamak (J. de
Vries 1961: 104). In 1768 de tussenvorm hangmak (zie De Beet 78).
(dons1989)
ha’mer (de, -s), (ook:) haan van een geweer. - Etym.: E hammer = o.m. id. AN (veroud.) h. = slagslot
aan een stuk geschut. - Syn. slaghamer*, slag* (2).
(dons1989)
hand (de, -en), (ook:) 1. arm met hand. Mijn vader heeft zijn hand gebroken = (i.h.a.) Mijn vader
heeft zijn arm gebroken. Zie ook Cairo 1980c: 199. - 2. tros (bananen). Buurman had al twee keer
bacoven* verkocht aan een exporteur. En behoorlijke bossen* met vijftien en twintig handen!!!
(Dobru 1968b: 37). - 3. (veroud.) vertakt deel van een plant. De eene planter volgt den loop der
natuur en snoeit niet; de tweede breekt er [van katoenheesters] alleen de doode takken af; een derde
slaat de plant, als zij een voet hoog is, den kop af, om meer takken (hier handen genoemd) te
bekomen () (Teenstra 1835 I: 281). - 4. beurt, door loting vastgesteld, voor het ontvangen van een
uitkering uit een onderlinge spaarkas die kasmoni* genoemd wordt. Daarom haal ik [onderwijzeres]
geen streep door typisch Surinaams-Nederlandse* gezegden en woorden, dus hun [van de
leerlingen] natuurlijke expressies z.a. ’ik was aan het spelen, mijn moeder moet een baby krijgen,
m’n vader heeft tweede hand van een kasmoni* gehad (BN 120: 49; 1980). - Etym.: E ’hand’ bet. tot
1751 ’arm’, en kan ook nu nog bet. ’tros’ (als 2) en ’beurt bij spel’ (vgl. 4). Ook S anoe = hand
(lichaamsdeel) en SN 1, 2 en 4. Het cit. van 3 is de enige vindpl. - Zie i.v.m. 2 ook: bos* (I), vinger*
(2).
(dons1989)
hand (-en), 1. tak van boom of struik; 2. kam, tros ( bacoven * of bananen * ).
1. Vermoedelijk < Sranantongo anu (Wullschlägel 1856:19, hanoe ), dat ‘arm’, ‘hand’ en ‘tak’
betekent.
1740 (Anonymus 35, van cacao). - 1835 (Teenstra 1:281, van katoen). > /S?/r/2-4/-.
2. < Engels hand.
1855 (Focke 7). →. > /E/cp/4-6/-.
(dons2013)
hand’doek (de, -en), handdoek waaraan alleen handen worden afgedroogd. - Etym.: Gebr. ter
onderscheiding van baddoek*, waarmee het gehele lichaam wordt afgedroogd. Vroeger had h. ook in
AN deze beperkte bet. (WNT 1900).
(dons1989)
handje: een handje geven (gaf, heeft gegeven), een handje helpen. E, Djonnie! Geef me ’n handje
no*? (Cairo 1980a: 82).
— : een handje lenen (lenen, heeft geleend), een handje helpen. Dat ding is zwaar, leen me een
handje. - Etym.: E ’to lend a hand’ = lett. id.
(dons1989)
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hand’langer (de, -s), hulpje, helper (als functie). Hij bleef steeds in de mijnafdeling werken als
baanwachter, onderhoudsman en later als handlanger (Bauxco Nieuws, aug. 1964: 9). - Etym.: In
scheepstaal en in Zeeland (Ghijsen) kan h. de SN bet. hebben, maar in AN heeft het i.h.a. betr. op
helpen bij ongunstige bezigheden.
(dons1989)
hand’naald (de, -en), naald (om te naaien). - Etym.: Alleen gebr. als het verschil met ’machinenaald’
tot uitdrukking gebracht moet worden.
(dons1989)
hand’rozet (de, -ten), rollet (rozet*: z.a.) die met de hand bediend wordt (een
schoenmakersinstrument). - Etym.: Zie ook: machinerozet*.
(dons1989)
hand’ruiker (de, -s), bos snijbloemen of siertakken (ook zonder bloemen), boeket. Voor
bloemstukken, kransen en handruikers (DWT 7-8-1980, in adv.). - Syn. ruiker* (1).
(dons1989)
handtam’mig bn., 1. gezegd van kinderen die overal aanzitten. - 2. erotisch handtastelijk. Met een
intieme gil stopte zij met kietelen en met enige moeite rukte zij zijn handen van haar. ’Jo*
handtammige man, je bent kras*’ (Rappa 1981: 101). - Etym.: In Ned. in O en NO van het land in
bet. 1 (WNT 1900). - Syn. van 1 handverlegen*. Zie ook: fast*.
(dons1989)
handtam’migheid (de, -heden), 1. handtammig* (1) gedrag. Twee glazen stuk. Moeite om een derde
glas uit kleutervingers te peuteren. Wat een handtammigheid! (Cairo 1976: 44). - 2.
Handtastelijkheid in erotische zin. En toen ze hem een keer betrapte op een poging tot
’handtammigheid’, werd hem het huis ontzegd door Oma (Waller 12). - Etym.: Zie handtammig*.
(dons1989)
hand’verlegen, gezegd van kinderen die overal aanzitten. - Etym.: AN verlegen (als
karaktereigenschap) = zich in tegenwoordigheid van anderen niet vrij voelend, schuchter, niet
zelfbewust; dat is dus het tegengestelde van de SN bet. in h. Zie ook mondverlegen*. - Syn.
handtammig* (1).
(dons1989)
hand’wied (het), het verwijderen van wied* (1, onkruid) met de hand. Het jaar 1982 kan bestempeld
worden als het jaar waarin voor de eerste keer in de geschiedenis van Victoria alle geplande
onderhoudswerkzaamheden konden worden uitgevoerd. Dit kon omdat in plaats van handwied op
grote schaal gebruik is gemaakt van chemisch wied* (jaarverslag van Palmoliebedrijf Victoria, cit.
volgens WS 20-8-1983). - Etym.: Zie de omschrijving, zie wied* (2). - Zie ook: wieden* (1, 2).
(dons1989)
ha’nebout (de, -en), vlezig deel van het uitstekende deel van de poot van een haan, aan het levende
dier of toebereid als gerecht. Spanjoro weggedoken achter een waskom, door hem gebruikt als bord
van abnormale grootte, gevuld met een berg rijst en twee enorme hanebouten zwemmend in de
pindasaus (Cairo 1976: 164). - Etym.: Zie de omschrijving. In feite is het niet de bout* (dij) van het
dier, maar de scheen. Het wordt gebr. ter onderscheiding van hanepoot*. - Zie ook: kippebout*.
(dons1989)
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ha’nepoot (de, -poten), onderste, geel geschubde deel van de poot van een haan. - Etym.: Het
wordt gebr. ter onderscheiding van hanebout*. - Zie ook: kippepoot*.
(dons1989)
ha’nepoten-men’senbenen (alleen mv.) slecht leesbaar handschrift. Dalek gaan jullie hanepotenmensebenen schrijven! Alles zo krom krom, als met apevingers! (Cairo 1980c: 435). - Etym.: In
veroud. AN ’hanepoten en mensenbenen’ = id. (WNT 1900, cit. tot 1786); nu AN: hanepoten.
(dons1989)
ha’newater (het), (niet alg.) diarrhee.
(dons1989)
han’galampoe: zie angalampoe*.
(dons1989)
hangen: laten hangen (liet h., heeft laten h.), (voetbalterm) op het verkeerde been zetten. - Etym.:
De houding van de misleide tegenspeler geeft de indruk dat deze ’hangt’.
(dons1989)
han’ger (de, -s), (i.h.b.:) gootbeugel. - Etym.: Verkorting van dakgoothanger*. Een dakgoot hangt in
beugels. In AN is een ’hanger’ i.h.a. iets dat hangt of waarin of waaraan iets hangen kan.
(dons1989)
hangmat: zie binden* .
(dons2013)
hangstok, kapstok.
1798 (Weygandt 25). > /N-N/bc/3/-.
(dons2013)
Hans Ipsen bolletrie, zekere boomsoort en het hout van deze gebruikt in de bouw.
Genoemd naar een persoon (Teenstra 1835, 1:356).
1835 (Teenstra, zie boven, ook “Hans Hieps bolletrie”). 1883 (Westeroüen van Meeteren 12). >
/X/wp/4-5/-.
(dons2013)
hapsen (hapste, heeft gehapst), (voetbalterm) 1. (onoverg.), een onverwachte richting nemen, effect
hebben (gezegd van de bal). - 2. (overg.), effect geven (aan de bal; gezegd van een speler). - Etym.:
Vgl. E to happen = gebeuren, vaak ook met een element van toeval. Veroud. E hap = toeval,
toevallige gebeurtenis.
(dons1989)
hard bn.: zie harde pisi* (cit.), hard wied*.
(dons1989)
harderman (-s), vertegenwoordiger van de pantsermeervallen (vissen, familie Callichtyidae).
De naam kan betrekking hebben op het pantser of (ook) geïnspireerd zijn door de EuropeesNederlandse namen van de andere vissen harder en harnasman. Zie ook het gestelde over - man
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onder blaasman * .
1740 (Anonymus 24).
Zie ook: kwikwie * , soke * . > /X/d/2/-.
(dons2013)
hard’horig, ongehoorzaam. Dat kind is hardhorig! (Cairo 1980b: 40). - Etym.: In Ned. in deze bet.
gew.; in AN bet. h. ’min of meer doof’.
(dons1989)
har’di (de), gele, poedervormige specerij bereid uit de wortelstokken van een plant die uit Z.O.-Azië
is ingevoerd ( Curcuma longa, Gemberfamilie*), bij Nederlanders meer bekend onder de Javaanse
naam ’koenir’. Hij ziet Jamillah, raakt zijn hoofd kwijt. Hij idealiseert haar lichaam, vindt bij haar
geuren van vroeger. Knoflook, hardi. De geur van bloemsems (Vianen 1971: 111). - Etym.: H.
(dons1989)
ha’ring (de, -en), een soort draadharing, een grote haringachtige zeevis ( Ophistonema oglinum) . De
volgende dag bij het ontbijt van koude cassave en knapperige haring aan een van de volle
scheepstafels, werd mij het een en ander duidelijk gemaakt () (Roemer 1982: 75). - Etym.: Het dier
lijkt op AN h., een kleinere zeevis ( Clupea harengus ), die ook wel geconserveerd in Sur. wordt
ingevoerd. - Zie ook: sansan*.
(dons1989)
haring: Het is niet duidelijk welke vis door Kappler (1854; 1983:47) bedoeld wordt. Tegenwoordig
wordt in Suriname onder deze naam Europees-Nederlands draadharing , een zeevis ( Ophistoma
oglinum), aangevoerd. De Europees-Nederlandse haring ( Clupea harengus ) wordt geconserveerd
ingevoerd. Bij Teenstra (1835, 2:450) is het sardien * . > /N’/d/4/-.
(dons2013)
hark (de, -en), (ook, vrij alg.:) grote, sterke kam voor dicht kroeshaar. - Etym.: Gekscherend woord,
duidend op de afmeting en de moeite die het kost om verward kroeshaar te kammen. – Zie ook:
afrokam*, bosnegerkam*.
(dons1989)
hart, kan in Europees-Nederlands ‘kernhout’ betekenen (zie WNT), maar komt in Europa niet voor in
een samenstelling die de naam is van een boomsoort of diens kernhout. Dat deed en doet het in
Suriname wel: zie bruinhart * , geelhart* , groenhart * , kaneelhart* , purperhart * en, (mede) naar
analogie, ijzerhard * , ijzerhart * en bijlhart * .
(dons2013)
hartenbeesttijger: zie rode tijger* .
(dons2013)
hartebeesttijger: syn. van tijger* (2): z.a.
(dons1989)
hartgron’dige dank (de), hartelijke (oprecht en diep gevoelde) dank. Langs deze weg betuigt
ondergetekende haar hartgrondige dank aan allen die op welke wijze dan ook blijken van
belangstelling en medeleven hebben betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van haar
echtgenoot () (DWT 21-2-1981, in adv.). - Etym.: In AN h. alleen nog in combinatie met iets
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negatiefs, bijv. ’een hartgrondige hekel’, ’iets hartgrondig vervloeken’. - Opm.: Het is een
standaardformule in een dankadvertentie.
(dons1989)
Hart’mannkrans (de, -en), vrouwenvereniging binnen een E.B.G.-gemeente die in allerlei vormen
liefdadig werk doet. In de Christengemeente te Paramaribo bestaan Hartmannskransen, die gezegend
werk verrichten ten bate van het Bosland* () (Legêne 202). - Etym.: Genoemd naar Maria HartmannLobach (1826-1853), zendelinge van de E.B.G.* onder de Djoeka’s* van de Sarakreek.
(dons1989)
hassie-maca, niet nader geïdentificeerde, stekelige soort palm.
Zie maca* (2). Sranantongo hassie ( asi), ‘paard’.
1771 (Nepveu 356). > /S/wp/2/-.
(dons2013)
ha’telijk bn., bw., (ook:) erg, grof; weerzinwekkend. En een vreselijk dikke stok, Blackman begon te
rennen, we hebben een gat gezien in zijn onderbroek. Het was veel te hatelijk, veel te hatelijk
(Vianen 1972: 106). Plotseling, geheel en al plotseling, sloeg hij krampachtig zijn handen voor zijn
ogen. ’Bo. Ik Bochum! Ik ga* doodgaan! Ik ga hatelijk doodgaan! (Cairo 1978: 21). - Etym.: In AN in
deze bet. veroud.; nu vrnl. nog alleen in de bet. ’haat opwekkend’ en ’krenkend’. - Zie ook:
haternij*.
(dons1989)
haternij’ (de), haat en nijd. Ma’ ik? Op mij waren ze hatelijk aan ’t doen! Haternij zo*! (Cairo 1976:
107). - Etym.: Het kan een vervorming zijn van ’haat en nijd’, er kan (ook) analogie zijn met
’spotternij’ e.d. vormingen.
(dons1989)
head’phone (de, -s), (uitspr. E: het’foon), koptelefoon. Zie DWT 21-2-1981, in adv. - Etym.: E.
(dons1989)
hea’vyduty, (uitspr. E: hev’viedjoetie), ’zware taak’ (toegevoegd aan een instrument of een machine
die/dat een zware belasting kan doorstaan, een extra prestatie kan leveren). Heavy duty
schokkenbrekers* en carrosserie (DWT 21-2-1981, in adv.). - Etym.: E (heavy = zwaar; duty = taak),
ook daar gebr. als in SN.
(dons1989)
he’bi (de, -’s), 1. (oorspr.) verkeerde gewoonte, (on)hebbelijkheid (van mensen), slechte eigenschap
(van dingen), voortkomende uit een (geestelijke) last die opgelegd is door het lot, overerving, traditie
of een combinatie van deze. - 2. idem, echter zonder dat daarbij aan herkomst, oorzaak of
achtergrond gedacht wordt. Het is vaak moeilijk onderscheid tussen bet. 1 en 2 te maken. Zie het
cit. De ouderen zijn reeds teveel beladen, niet alleen met zorgen, maar vooral met allerlei
vooroordelen en hebi’s, waardoor ze niet in staat zijn nieuwe en frisse ideeën op te nemen (Dobru
1968a: 20). Maar... het Surinaamse meisje - of ze nu wel of niet in Nederland is geweest - gaat
steeds duidelijker zien dat haar Surinaamse man* een aantal hebi’s heeft die zij niet langer hoeft te
nemen (Doelwijt 1968c: 41). De moeder en de vader hadden bij en over het kind zoveel hebi’s
gezegd, dat de geest van het kind daar in opstand tegen was gekomen of het niet had kunnen
dragen (Dobru 1968b: 26). Hier: hebi’s zeggen = iemand zijn verkeerde gewoontes of
eigenschappen verwijten. Mopé-erf! ’t Had z’n lekkere dinges*, maar ook z’n kwaaie hebi’s! Een erf*
met goed. Een erf met kwaad (Cairo 1978b: 320). - Etym.: S (h)ebi, bn. = zwaar; zn. = vracht, last en
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alle bovenstaande bet.
(dons1989)
heelmerker (-s), plantageslaaf (-slavin) gehouden aan het verrichten van de normale dagtaak
( merk* , 1).
1840 (Winkels I:22).
Zie ook: halfmerker * . > /N-(E-N)/pp/4/-.
(dons2013)
heer (de, heren), man. Als ik een heer van drie-en-twintig ben, wil ik niet meer bij mijn ouders
wonen, want het zal te vervelend zijn Doelwijt (1971: 90). Werkende Surinaamse vrouw, 48 jr. met
kinderen, zoekt lieve heer tot 60jr. () (Volkskrant 9-2-1980, in adv.). - Etym.: Alg. gebr. aanduiding
voor alle soorten man. AN h. = o.m. man van aanzien. - Zie ook: dame*, ba*.
— : heren (gebr. als bn.), van mannen. Hier opgenomen i.v.m. de plaats van het woord wanneer het
gecombineerd wordt met een (ander) bijvoeglijk naamwoord. Heren bruine schoenen = bruine
herenschoenen. Dames* en heren zwarte parapluies (in adv. 1926, cit. volgens Doelwijt 1974: 77). Etym.: De verklaring kan geheel dezelfde zijn als bij dames*: z.a.
(dons1989)
hei, als haas* .
< Sranantongo hei (Schumann 1783:64) < Engels hare , Smith 1987:295.
1835 (Teenstra 2:413). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
heimaar (de, mv.?), (veroud.) syn. van anjoemara*: z.a. Waart gy, myn broeder! hier, zo zoude ik u
gewis/ Op heimaar nooden, die deez’ nacht gevangen is (P.F. Roos 1804, cit. volgens Lichtveld & V.
209). - Etym.: Bij Teenstra (1835 II) heijmaar (p. 450) en heymaar (p. 459). Herlein (1718: 199)
schrijft haaymaar*. Wellicht is dit laatste woord de aanvankelijke vernederlandsing van S anjoemara
of, waarschijnlijker nog, van het K aimala. Verder lijkt het mogelijk, dat Nederlanders de aai -klank
als onbeschaafd ervoeren en deze vervingen door ei. Immers, bij een aantal Ned. dialecten en
’accenten’ worden woorden die in het AN een ei of ij hebben, uitgesproken met ai of aai. Zie ook
haimura*.
(dons1989)
heimaar, haaymaar, haymar (de), een grote roofvis, nauw verwant aan de patakker* ( Hoplias
aimara); heet tegenwoordig anjoemara (< Sranantongo).
< Karaïbisch aimala (Kloos 1975:103), Arowaks aiïmora (Focke 1855:4).
1718 (Herlein 199, haaymaar ). 1749 (De Beet & Price 1982:52, heymare , mv.). - 1771 (Nepveu 350,
haijmar) - 1798 (Weygandt 40, heymaar ). - 1858 (Copijn 15).
Opmerking: In de vertaling van Kappler (1854:41; 1883:264) staat haimura. Vergelijk, mogelijk uit
Westelijk Guyana, bij Hartsinck (1770:122) haimorre .
Zie ook: cabeljau * , njoemara* . > /Ind./d/1-4/ W./.
(dons2013)
hel’per (de, -s), help’ster (de, -s), (i.h.b.:) lekehulp van E.B.G.*-zendeling of -predikant. In 1810
telde de gemeente 500 gedoopte leden en vijf jaar later werden er eigen ’helpers’ en ’helpsters’
aangesteld voor huisbezoek en geestelijke verzorging (Enc.Sur. 185).
(dons1989)
helper, helpster, lekenhulp van de Evangelische Broedergemeente ten behoeve van zending,
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prediking of onderwijs.
< Duits Helfer( in). De Surinaams-Nederlandse woorden ontstonden toen de Broedergemeente in
Suriname nog door Duitstaligen gedomineerd werd.
1753 (Encyclopedie van Suriname 184). - 1857 (Klinkers 1997:47). →.
Zie ook: nationaalhelper * , schoolhelper* , dienaarbroeder* , dienaarzuster * . > /Dui./bc/2-6/-.
(dons2013)
hemd (het, -en), overhemd; blouse. Hij is nerveus, wil een sigaret opsteken maar stopt het pakje
weer in de zak van zijn hemd (Vianen 1971: 48). - Etym.: AN h. = kledingstuk dat onder een ander
kledingstuk op het blote bovenlichaam gedragen wordt, SN borstrok* (2). S empi. - Samenst.:
bamborita-*, Ben Casey-*, okselmouw-*, sporthemd*. Zie ook: borstrok* (1).
(dons1989)
hemd, vermoedelijk bovenkledingstuk gedragen zonder iets eronder, met het karakter van wat
heden in Europees-Nederlands overhemd genoemd wordt.
< Europees-Nederlands hemd
1853 (Surinaamsch Weekblad nr.10). →. > /N’/bc/4-6/-.
(dons2013)
hemphaan: zie kemphaantje* .
(dons2013)
hen’del (de, -s), deurknop. Hij luisterde met z’n oren tegen de muur en wachtte, z’n blik gericht op
de hendel van de deur (Vianen 1979a: 30). - Etym.: E handle = handvat i.h.a. AN h. = hefboom voor
de bediening van een toestel met de hand.
(dons1989)
hen’gelen (hengelde, heeft gehengeld), (ook:) lijnvisserij bedrijven. Banknetvisserij* (njawari*) kan
men zien op de Herminabank, de Kent- en Coppenamebank, lijnvisserij (ook wel barki of hengelen
genoemd) op de rivier (Teunissen 1972: 35). - Etym.: Er worden, evenals bij gewoon h., lijnen en
haken bij gebruikt.
(dons1989)
hep’pie (op), hebzuchtig, begerig (naar), tuk (op). Die lastige* man is heppie op sopi* en ook op
meiden. - Etym.: Lijkt afkomstig van ’hebben’, dus vergelijkbaar met AN ’hebberig’.
(dons1989)
her’dersmes (het, -sen), kort, stevig mes, bijv. geschikt om vlees te snijden. Drie messen had hij op
zak steken! Twee stiletto’s en één herdersmes () (Cairo 1978b: 139). - Etym.: Genoemd naar het
merk Herder.
(dons1989)
he’renblad (de), (niet meer alg. gebr.) grote, kruidachtige sierplant die in Suriname zelden bloeit,
afkomstig uit tropisch Afrika ( Dracaena fragrans, Sansevieriafamilie*). Zie Ost. 215.
(dons1989)
herken’nen (herkende, heeft herkend), (ook, volkst.:) syn. van erkennen* (1): z.a.
(dons1989)
her’rie (de, -s), (ook, als in AN:) ruzie. Herries tussen Islamieten en Hindoes (Meded.Sur.Mus. 35:
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11; 1981). - Etym.: Het SN element zit in het mv., dat weliswaar niet alg. gebr. is, in het AN echter
geheel niet voorkomt. - Zie ook: schandaal* (1 en 2).
(dons1989)
her’teboktor (de, -ren), grote, licht- en donkerbruine boktor met zeer grote kaken ( Macrodontis
cervicornis) . De herten-boktor () heeft een lengte van ruim 13 cm. De donkerbruine dekschilden zijn
roodgeel gevlamd (Vermeulen 214; enige vindpl.). - Etym.: De kaken hebben de vorm van een
hertegewei.
(dons1989)
Her’tenrits-, (i.h.b.) als eerste deel van een samengest. zn., heeft betr. op een precolumbiaanse
Indianencultuur op enige ritsen* in de districten* Nickerie en Coronie, w.o. de Hertenrits: H.-Indiaan,
H.-cultuur, H.-aardewerk, de ceramische H.-stijl(groep) enz. Zie Enc.Sur. 509, J.J. Janssen in
Fontaine 14.
(dons1989)
heugen: zich heugen (heugde zich, heeft zich geheugd), (alg.) zich herinneren. De getuige kon zich
alles niet precies heugen, maar wist wel dat hij na fiat van de RvT naar de toppers* van de bank was
gestapt (DWT 21-2-1981). - Etym.: In AN zijn alleen constructies juist als ’het heugt mij, dat...’, ’de
tijd heugt mij, dat...’ e.d. De SN bet. komt in Ned. wel voor, maar weinig.
(dons1989)
hidding (de, -), (veroud.) vermoedelijk een bepaald stuk houten bouwmateriaal (singel*?). Dat
niemant eenige hiddigh of plancken aen eenige vreemde schippers of coopluyden sal hebben te
vercoopen onder de valeur van seshondert ponden suykers het duysent hidding en een pont suycker
voor een voet planck een duym dick () (plak. van 1670; S&dS 57; alleen in dit plak.).
(dons1989)
hiddingh, bovenkant (‘deksel’) of bodem van een suikervat.
< Engels heading (OED 7:46, betekenis 7).
1670 (Schiltkamp & De Smidt 56, 57).
Zie ook: hoofd* . > /E/pt/1/-.
(dons2013)
high’way (de), (uitspr. E: hai’wee), 1. (aanvankelijk) grote weg i.h.a., de President Kennedy Highway
(tussen Onverwacht en Zanderij) i.h.b. Ze reden de highway op en suisden met een snelheid van 140
km per uur langs andere auto’s, bromfietsers, een huis hier en daar, een voetganger, een hond
(Doelwijt 1972b: 16). - 2. (later) i.h.b. de Paranam-highway, van Paramaribo naar Paranam. Derby
deelde nog mede dat zijn bestuur bezig is met voorbereidingen voor de uitvoering van een
woningbouwproject ten behoeve van de leden [van de Paranam Werknemers Bond]. Er is aan de
highway (km* 12) al een terrein bouwrijp gemaakt, waar op kavels van 600 m² en op kavels van 900
m 2 19 huizen zullen worden gebouwd (WS 16-6-1984). - Etym.: E.
(dons1989)
hin’doetajer (de, -s), 1. cultuurvorm van Colocasia esculenta (een tajer*, 1), gekweekt om de knol.
Hindoe-tajer is een forsere, tot 1½ m hoge, vorm met lichtgroen blad en een geelgroene bladsteel;
deze vorm wordt niet veel geteeld (Ost. 251). - 2. knol van deze plant die gegeten wordt. - Etym.:
Afkomstig uit tropisch Azië.
(dons1989)
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Hindo(e)staan’ (de, -stanen, -stani), Surinamer afkomstig uit het voormalige Brits Indië (thans India,
Pakistan en Bangladesj) of van zulke mensen afstammend. De immigrant die, om zich te kunnen
handhaven, de meegebrachte beperkingen bleef koesteren om ondanks alles te bewijzen dat hij de
Hindostaan is uit het verre India (Vianen 1971: 98). De hindoestanen op het erf* gebruikten een
djogofles* water als ze naarde w.c. gingen, tenminste de oudere hindoestanen (Dobru 1968c: 12). de
’Hindustani’: sommigen kwamen uit Bangladesh; de meesten uit Agra, Oudh, Bengalen en Zuid-lndia
(L. Lichtveld in Helman 1977: 37). - Etym.: Strikt genomen bet. H. iemand uit Hindostan, dat is een
streek in het noorden van India. Vele immigranten kwamen daar indertijd vandaan, maar er waren er
ook uit andere gebieden (zie cit.). - Zie ook: koelie* (1).
(dons1989)
Hindostaans (bn.) komt van voor 1876 in de geraadpleegde bronnen één keer voor (1874; Klinkers
1997:139), echter niet als bijvoeglijk naamwoord bij Hindostan of Surinaams-Nederlands
Hindostaan, maar ten onrechte in de betekenis van ‘Hindoeïstisch’, ‘Hindoe-’ (“...mohammedaanse
en Hindostaanse feestdagen ....”). De voorouders van de Surinaams-Nederlandse Hindostanen in de
tegenwoordige Surinaams-Nederlandse en ook Europees-Nederlandse betekenis zijn nog lang BritsIndiërs en koelies * genoemd.
(dons2013)
I. Hindo(e)staans’ (het), de dagelijkse omgangstaal van de meeste Hindostaanse* Surinamers. Ben je
weer in het bad geweest? vroeg haar moeder even later. Er werd Hindostaans gesproken. - Ja,
antwoordde ze (Vianen 1979a: 181). - Syn. Sarnami* (Hindostani).
(dons1989)
II. Hindo(e)staans’ bn., bw., eigen aan, behorende bij Hindostanen*. Buurvrouw had zelfs beloofd
haar hindoestaanse dochter voor hem te reserveren... (Cairo 1977: 121). - Etym.: Zie Hindostaan*.
— : Hindostaans dak: zie lessenaardak*.
— : zie Hindostaanse dominee*, zie ook piano*.
— : Hindostaan’se zending (de), zending van de Evangelische Broedergemeente* onder
Hindostaanse* Surinamers. De Hindostaanse zending van de Evangelische Broeder Gemeente heeft
een predikanten echtpaar. Het zijn ds. Freddy en ds. Rita Rambaran, die onlangs uit Brussel in
Suriname zijn teruggekeerd (WS 27-2-1982). - Zie ook: Boslandzending*, Chinese*, Indiaanse* en
Indonesische* (Javaanse*) zending.
(dons1989)
Hindo(e)staan’se (de, -n), Hindostaanse vrouw. Er was een leuke hindoestaanse mij een lot komen
verkopen (Dobru 1968b: 44). - Etym.: Zie Hindostaan*.
(dons1989)
hip’sie bn., bw., hip; vlot of uitdagend gekleed. Ik had een heel ander beeld van de man. Hij was
[echter] niet lang, niet hipsi, hij droeg geen baard (Dobru 1969: 39). - Etym.: S ipsi = stevig, fors
uitgegroeid. Dat is dus iets anders dan SN h.
(dons1989)
hit: in één hit, in één keer; direct, onmiddellijk. Juist, en in één hit [zijn broek] naar beneden
trekken. Goed zo. En nu z’n onderbroek (Vianen 1972: 108). - Etym.: S wan hit = lett. id. (wan =
één).
(dons1989)
hit’ler (de), (uitspr. met korte i), weinig gebruikt syn. voor savanne-ijzerhart* (2): z.a. Sabana
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IJzerhart is door de vroegere treinstokers gedoopt met de naam Hitler, vanwege de grote hitte die
het in de ketels veroorzaakte (Muntslag 136). - Etym.: Zie het cit. Gezien de hoofdletter H bij
Muntslag, is er blijkbaar een associatie met de persoon Hitler.
(dons1989)
hob’bel (de, -s), (ook:) schommelstoel. - Etym.: Verkorting van hobbelstoel*: z.a. AN h. =
(ongewenste) oneffenheid op oppervlakte. - Samenst.: kinderhobbel*.
(dons1989)
hob’belen (hobbelde, heeft gehobbeld), (ook:) schommelen met een schommelstoel. Kijk hoe ze
[oude vrouw] hobbelde, hobbeldebobbelde, alsof ze uit haar baan wou schieten, wèg van dat raam,
voor eeuwig en vervlogen (Cairo 1982: 238). - Etym.: In AN veroud. voor schommelen; thans nog in
’hobbelpaard’. In Zeeland nog ’obbelen’ = o.m. schommelen met een stoel (Ghijsen). Tegenwoordig
AN h. = vrnl. schoksgewijs bewegen, daarbij al of niet voortgaande.
(dons1989)
hob’belstoel (de, -en), schommelstoel. In haar doorgezakte hobbelstoel zit ze () iedereen te
kritiseren die voorbijkomt (Vianen 1971 : 40). - Etym.: In AN veroud. Zie hobbelen*. - Syn. konbak’konfes’*, wipstoel*, hobbel*.
(dons1989)
hob’by (de, -’s), iets waarop men erg gesteld is; hartstocht, ambitie. Ik moet twee honden hebben,
een poedel en een buldog. Hun hobby moet bijten zijn (Doelwijt 1971: 43). Zusterlief, je blijft een
vrouw en een schatje. Maar één ding heb je verkeerd: de bonoeman* als hobby (Cairo 1976: 25). Etym.: E en AN h. = liefhebberij, d.i. iets waar men zich in zijn vrije tijd voor zijn genoegen mee
bezig houdt.
(dons1989)
hoe vw., (ook.) zoals. Hoe die man daar staat! - Etym.: Het gebruik is gelijk aan dat van S fa.
(dons1989)
hoe, waarom?
1855 (Focke 26, 27). →. > /N’/r/4-6/-.
(dons2013)
hoe dan! tw., uitroep van verbazing. Blanke huurlingen in Suriname. Hoe dan! (opschrift op bord aan
een boom in Paramaribo, mei 1988).
(dons1989)
hoed: je moet een nieuwe hoed kopen, je voelt je trots. - Etym.: Deze uitdr. bouwt voort op een
andere die hetzelfde betekent: je hoofd* is te groot. Als het laatste nl. lett. het geval is, past je hoed
niet meer.
(dons1989)
Hoe’denstropalmfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Cyclanthaceae). - Etym.: Genoemd naar de
hoedestropalm*. - Zie ook: Palmenfamilie*.
(dons1989)
hoe’denvlechtpalm (de, -en), syn. van hoedestropalm*: z.a. Enige vindpl. Stahel 1944: 96.
(dons1989)
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hoe’denvlechtschool (de, -scholen), (hist.) zie het cit. Als onderwijsinstelling dient nog genoemd de
in 1912 door de R.K. Missie opgerichte hoedenvlechtschool, verbonden aan het meisjespatronaat
(Van Traa 31, enige vindpl.). - Etym.: Men vlocht er hoeden van de hoedestropalm*. Ook kortweg
vlechtschool* genoemd.
(dons1989)
hoe’destropalm (de, -en), kleine, palmachtige plant uit Midden-Amerika ( Cardulovica palmata,
Hoedestropalmfamilie*). - Etym.: In Sur. was deze plant in gebruik voor het vlechten van hoeden van
ongeveer 1912 tot 1950 (zie Ost. 266). Het is in plantkundige zin geen ’palm’ (van de
Palmenfamilie*). - Syn. hoedenvlechtpalm*.
(dons1989)
hoedje (het, -s), (ook, niet alg.:) condoom. - Etym.: De vergelijking met het betreffende hoofddeksel
ligt voor de hand, zoals ook het geval is bij het F chapeau ( = hoed). - Syn. kondo*, muts*.
(dons1989)
hoep, verkorting van hoepboom * en hoephout * .
1771 (Nepveu 379). →. > /N’/wp/2-6/-.
(dons2013)
hoe’pel, (ook:) 1. (de, -s), soort boom, met papierachtig blad en geelwitte bloempjes in gelige aren
in pluimen ( Copaifera guianensis, Krerekrerefamilie*). Zie L&Me 198. - 2. (de), hout van deze boom.
Zie Spalberg 1899; 1979: 4 (oudste vindpl.). - Etym.: Vroeger maakte men van het hout hoepels voor
suikervaten. S oeproe-oedoe (oeproe = hoepel; oedoe = hout, boom). - Syn. hoepelboom* (van 1),
hoepelhout*.
(dons1989)
hoepel, kort voor hoepel van een suikervat, een suikerhoepel* .
1853 (De Surinaamsche Courant nr. 30). > /N’/pt/4/-.
(dons2013)
hoe’pelboom (de, -bomen), (veroud.) syn. van hoepel* (1): z.a. De Hoepelboom () groeit op hooge
en lage landen () (Teenstra 1835 I: 363; oudste vindpl.). - Etym.: Zie hoepel*.
(dons1989)
hoepelboom, hoepboom, een boomsoort ( Copaifera guianensis ).
Er werden van het hout hoepen ( hoepels * ) voor suikervaten gemaakt.
1763 (Pistorius 23, hoepboom ). - 1835 (Teenstra 1:363, hoepelboom). - 1910 (Sack 25).
Zie ook: hoep* , hoepelhout* , hoepelolie * (2), suikerhoepel* . > /N’-N/wp/2-5/-.
(dons2013)
hoe’pelhout, 1. (de), syn. van hoepel* (1). Krachtens art. 23 van de Houtverordening mogen
concessiehouders zonder speciale vergunning geen hoepelhout kappen (Ost. 77). - 2. (het), syn. van
hoepel* (2). - Etym.: Zie hoepel* en hout* (a). Oudste vindpl. (van 1) Westeroüen v.M. 1883: 18.
(dons1989)
hoepelhout, hoephout, als hoepboom * .
In Europees-Nederlands is hoephout hout waarvan hoepels gemaakt worden, onverschillig van welke
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boomsoort (WNT) en voor welke functie.
1771 (Nepveu 379). 1855 (Van Sypesteyn 174). →.
Zie ook: hoep* , hoepboom * , hoepelolie * (2). > /N’/wp/2-6/-.
(dons2013)
hoepelolie, hoepolie, 1. copaïvabalsem, de olie gewonnen uit de hoep(boom)* ; 2. als hoepboom * ;
3. hout van de hoepboom * .
Betekenis 2 en 3 lijken een verkorting van de niet aangetroffen woorden hoepolieboom en
hoepoliehout .
1: 1763 (Pistorius 23). 1775 (Sneebeling 1973:20). →. > /N’-N/bc/2-6/-.
2 en 3: 1787 (Blom 303, 2). 1802 (Blom 83, 2; 178, 3). > /X/wp/3/-.
(dons2013)
hoe’pelvlieger (de, -s), in omtrek peervormige, zelfgemaakte vlieger. Men kent twee soorten van
door de jongens zelven gemaakte vliegers, de peervormige (hoepelvliegers) en de zeskantige; zij
worden opgelaten in den drogen* tijd, ook omdat er dan meer wind is (Enc.NWI 646; enige vindpl.). Zie voor de namen van andere vliegers: fefiprinta*.
(dons1989)
hoeree’ tw., hoera. Hiep hiep hiep hoereeeee...!! Klonk veler welkomsgroet (Cairo 1976:160). Etym.: Vgl. E hurray = id. Oudste vindpl. Van Schaick 1866: 170. - Syn. oeree*.
(dons1989)
hof: 1. het Rode Hof, en 2. het Zwarte Hof, de bijnamen van twee rechtscolleges.
“Deze raden of hoven werden aangeduid als de Raad van Politie en Criminele Justitie [1689-1816] en
de Raad van Civile Justitie [ca. 1680-1828], respectievelijk ook wel genoemd het Rode Hof en het
Zwarte Hof in verband met de kleur van hun toga’s” (Encyclopedie van Suriname 60).
1: /N+N/bs/1-3/-.
2: /N+N/bs/1-4/-.
Opmerking: De straat in Paramaribo waar 2 gevestigd was, heette in 1779 Swartenhoevebrugstraat
(Schiltkamp & De Smidt 957), heden Zwartenhovenbrugstraat.
Zie ook: court * .
(dons2013)
Hof’ van Justitie (het), het hoogste van de twee Surinaamse burgerlijke rechtscolleges, zaken
behandelende die in Nederland door een gerechtshof of door de Hoge Raad zouden worden
behandeld; tevens ambtenarengerecht. Het Hof van Justitie is gevestigd te Paramaribo en vonnist in
alle zaken met drie rechters. () Het Hof is voornamelijk appelrechter en neemt als zodanig kennis van
het hoger beroep van alle daarvoor niet onvatbaar verklaarde vonnissen en beschikkingen van de
kantonrechters*, in burgerlijke en strafzaken gewezen (Enc.Sur. 526). - Zie ook: kantongerecht*.
(dons1989)
ho’lenuil: zie steenuil*.
(dons1989)
Ho’li (de), kort voor Holi-Phagva*: z.a. Holi (oftewel Holi ’Phagwa) is het Nieuwjaarsfeest van de
Hindoes (A&P 1981c).
(dons1989)
Ho’li-Phag’va, Ho’li-Phag’wa (de), (uitspr. H, d.i. als het laatste), Hindoefeest aan het begin van het
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nieuwe Hindoejaar. Holi-Pagwa wordt wel het voornaamste en het vrolijkste Hindoefeest van het jaar
genoemd. Het is in Suriname ook officieel tot een nationale vrije dag geproclameerd (CR. Biswamitre
in Helman 1977: 207). - Opm.: Het wordt zowel afgekort tot Holi* als tot Phagva*.
(dons1989)
Hollander (de, -s), (ook:) Nederlander van Surinaamse afkomst die in Suriname met vakantie is. Etym.: Qua nationaliteit gaat het om een Nederlander.
(dons1989)
Hollands bn., (veroud., i.h.b.:) in Hollands geld (toegevoegd achter een geldbedrag). Dat maakt
omtrent zes honderd twee en twintig duizend acht honderd Guldens Hollandsch (Hartsinck 1770:
721). - Etym.: Oudste vindpl. Herlein 1718:129) (twe duiten Hollands). Het stond tegenover
Surinaams* (2). Het onderscheid was/is nodig, omdat de namen van de munten en de munteenheid
in de twee gebieden dezelfde zijn, maar de koers niet 1 : 1. Dat neemt niet weg, dat (althans
vroeger) deze wijze van uitdrukken ook gebruikelijk was waar geen verwarring dreigde: twaelf pondt
Engelsch, in een staatsstuk van 1669 (S&dS 33). Vanaf 1828: Nederlands*. – Zie ook: Nf*, Sf*, f*.
— : zie Hollandse kanarie*.
(dons1989)
Hollandsch, toegevoegd achter een bedrag in geld, beduidt, dat het Hollands geld betreft, ter
onderscheiding van Surinaams * . Zonder deze toevoeging was verwarring mogelijk, doordat de
namen van munten en munteenheden dezelfde waren, maar de koers niet 1:1.
1718 (Herlein 129). - 1775 (Sneebeling 1973:10) →.
In Brazilië met betrekking tot andere zaken (Keye 1659:99, “22 Kannen Hollants”).
Zie ook: Nederlandsch * .
/N’/bc/1-6/-.
(dons2013)
hol’te: met holte, diep klinkend (gezegd van zang van zangvogelmannetje).
(dons1989)
hom (de, mv.?), (veroud.) syn. van pireng*: z.a. Een Visch die men de Hom of Piery noemt verdient
een byzondere opmerking, om dat hy een zo groot Vleeschvreter is (Hartsinck 1770: 120; enige
vindpl.). - Etym.: AN hom = o.m. mannetjesvis.
(dons1989)
hond: vliegende hond, vampier ( Desmodus rotundus ).
< Engels flying dog (Stedman 1790:428; OED). Europees-Nederlands vliegende hond was toentertijd
al de naam voor de kalong en enige andere Aziatische, plantenetende vleermuizen van het genus
Pteropus . De vampier heeft met een hond weinig meer gemeen dan het uiterlijk van de bek. Kan ook
afkomstig zijn uit Westelijk Guyana (zie beneden).
Bij Hartsinck (1770:98) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: vliegende kat * . > /E?N’?W?/d/2/W./.
- : wilde hond, krabbenetende wasbeer ( Procyon cancrivorus ).
Het dier heeft qua verwantschap en qua uiterlijk slechts weinig van een Europees-Nederlandse hond.
1854 (Van Sypesteyn 60). 1855 (Focke 64).
Zie ook: crabbedago * , krabbenhond * , vos * . > /N+N’/d/4/-.
(dons2013)
hon’denfeest (het, -en), bijeenkomst van vele straathonden om een loopse teef.
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(dons1989)
hon’denkar (de, -ren), kar waarin de hondenvanger* gevangen honden opbergt en vervoert naar het
asiel. Een man in een khaki-uniform bukte zich over hem [een zieke hond] heen. Een ruwe hand
pakte zijn achterpoten en smeet hem in de hondekar (Mungroo 1977: 31). - Etym.: Veroud. AN en
SN hondekar = kar getrokken door een of meer honden. - Syn. hondenwagen*.
(dons1989)
hon’denvanger (de, -s), man die van overheidswege aangesteld is om loslopende honden zonder
belastingpenning te vangen en met de hondenwagen* naar het asiel te brengen.
(dons1989)
hon’denwagen (de, -s), syn. van hondenkar*: z.a. Laila kwam aanrennen. Buurman! Buurman! Me
hond is kwijt! Hatja! Hatjah! - Bo keek ’em aan met schele oog. Wat moest hij gaan beginnen?
Hondewagen was langs gekomen hadden ze gezegd. Al die zwerftroep gepakt (Cairo 1978b: 166). Etym.: Veroud. AN en SN hondewagen = wagen getrokken door een of meer honden.
(dons1989)
hon’durasgras (het), voedergras ingevoerd uit Midden-Amerika ( Tripsacum laxum, Grassenfamilie*).
Zie Stahel 1944: 3. - Etym.: AN, maar in Ned. geheel onbekend. Genoemd naar het
Middenamerikaanse land Honduras. - Syn. guatemalagras*.
(dons1989)
hon’durasmahonie, 1. (de, -s), aangeplante booomsoort uit Midden- en N.W.-Zuid-Amerika
( Swietenia macrophylla, Mahoniefamilie*). Een tweede soort [van mahonie], S. macrophylla
(grootblad-* of Hondurasmahonie), met dunnere en grotere (tot 15 cm) blaadjes, wordt hier en daar
aangeplant, bijv. in de Domineestraat in Paramaribo (Enc.Sur. 390). - 2. (de), hout van deze boom. Etym.: Honduras is een van de landen waar deze boom van nature thuis is. De soort is verwant aan
en lijkt op de gewone mahonie ( Swietenia mahagoni). - Syn. grootbladmahonie*. Zie ook:
(Surinaamse) mahonie*.
(dons1989)
honingvogel, kolibrie (familie Trochilidae ).
Voedt zich met nectar uit bloemen. Vermoedelijk kwam de naam al in gebruik toen men deze
vogeltjes eerder waarnam op de West-Indische eilanden (zie Seba 1734, 1:108). In de Oude Wereld
was het nog eerder de naam voor een andere groep van honingzuigende vogeltjes (zie WNT, zie
Grzimek 9:378 en volgende).
1768-1780 (Quandt 1807:216).
Zie ook: lonkertje* . > /X/d/2/-.
(dons2013)
hoofd, bovenkant (‘deksel’) van een suikervat.
< Engels heading ; zie hiddingh * .
1835 (Teenstra 1:241). > /E/pt/4/-.
(dons2013)
hoofd: een groot hoofd, gezegd over iemand die het bloed naar zijn hoofd heeft voelen stijgen, een
kleur heeft gekregen, als gevolg van opwinding in verband met trots, verlegenheid of andere
gevoelens. Wat zeg ik dan? En?! Ik geloof, me hoofd is groot aan ’t worden, zo groot als keisteen die
geen niemand op gaat* kunnen tillen! Ik verwonder met me groeiende verstand, hoe ze gaan dinges*
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doen, wanneer... wanneer... (Cairo 1980c: 558); spreker is een stervende man, die allerlei inzichten
krijgt. Ik mocht vandaag voorzitten op een vergadering van het schoolparlement. Ik stond op van
mijn stoel - een groot hoofd en grote plannen (Rahman 33). Op dat geluid kondigt een uil zich aan
met die stem die, volgens een Indiaanse mythe iemands dood aankondigt. S. voelt haar hoofd groter
worden. Niet bang zijn, denkt ze. Ze bedoelen de dood van vleermuizen. Ze versnelt haar pas
(Vianen 1969: 39); het is een stukje uit een droom. - Etym.: Vert. uit S en E. Vgl. je moet een nieuwe
hoed* kopen, wat op hetzelfde verschijnsel betrekking heeft.
— : op iemands hoofd staan (stond, heeft gestaan), iemand in de weg zitten, iemand tot last zijn.
Ze hebben niets te maken* dat men weet dat ze commerciële sex bedrijven, vooral met Guyanezen*.
Ik vroeg een van ze eens: Wat zocht je gisteravond in de Watermolenstraat? Haar keiharde antwoord:
Stond ik op je hoofd? ( BN 115: 36; 1979). - Etym.: Vgl. S ’ai sidon tap’ mi ede’ = hij zit op mijn
hoofd (met dezelfde bet.).
(dons1989)
hoofd’ambtenaar ter beschikking: zie ambtenaar* t. b.
(dons1989)
hoofd’bastiaan (de, -tianen), (hist.) hoogstaangestelde onder de bastiaans* van een plantage* (A.1)
(vermoedelijke bet.). Een slaaf verzette zich tegen den hoofdbastiaan, in een zaak waarin hij, de
slaaf, bij onderzoek ongelijk bleek te hebben; hij werd deswege met vijftien zweepslagen gestraft
(Bartelink 16). - Etym.: Zie bastiaan* en verder de omschrijving.
(dons1989)
hoofdbastiaan, (vermoedelijk) hoogstaangestelde onder de bastiaans * (1) van één plantage * .
1855-1863 (Bartelink 1916:16). > /N-S/pp/4-5/-.
(dons2013)
hoofd’dienaar (de, -naren), man die door de gekozen leden van een E.B.G.*-kerkeraad is
aangewezen als hoofd van de dienaren*, derhalve hoofdcollectant en tevens ambtshalve
kerkeraadslid. In leven was hij gepensioneerd van de Suralco, mede-oprichter van Court* Moengo en
hoofddienaar van de Immanuelkerk van de E.B.G.S.* te Zorg en Hoop (WS 16-2-1985, in adv.). Etym.: Zie dienaar* en verder de omschrijving. - Zie ook: hoofddienares*.
(dons1989)
hoofd’dienares (de, -sen), vrouw die door de gekozen leden van een E.B.G.*-kerkeraad is
aangewezen als hoofd van de dienaressen*, tevens ambtshalve kerkeraadslid. - Etym.: Zie dienares*
en verder de omschrijving. - Zie ook: hoofddienaar*.
(dons1989)
hoofd’irrigatie: zie irrigatie* (1).
(dons1989)
hoofd’kapitein (de, -s), kapitein* die als plaatsvervanger van de granman* (het stamhoofd) optreedt
in een bepaald gedeelte van het woongebied van een bosnegerstam*. Bij onze aankomst in
Kabelstation waren geen boschnegers* aanwezig. Een half uur later echter kwam de hoofdkapitein
van de beneden-rivier, Abaisa, zijn opwachting maken (Stahel 1927: 1). - Etym.: Zie kapitein* en
verder de omschrijving. Oudste vindpl. Spalberg 1896; 1979: 34. - Zie ook: granfiscaal* (2).
(dons1989)
hoofd’loostrens (de, -trenzen), op een plantage* (A.1) een trens* die via een loossluis* of
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looskoker* het overtollige water naar de rivier afvoert. De hoofdloostrens staat door een sluis of
koker* in verbinding met de rivier (Enc.NWI 569). - Etym.: Zie trens*. - Zie ook: loostrens*.
(dons1989)
hoofdloostrens (-trenzen), op een plantage * de watergang die het overtollige water uit de
loostrenzen* opneemt en via een loossluis* afvoert naar de rivier.
1786 (Blom 352). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 569). > /N-N-(E?W?)/pt/35/-.
(dons2013)
hoofd’onderwijzer (de, -s), onderwijzer met de hoogste van de drie onderwijzersrangen (in het
bezit van de hoofdakte). Ik ging weer op de schoolbank zitten, waartoe geen gelegenheid was in het
buitendistrict*. Ik kreeg les van twee Hollandse hoofdonderwijzers (Waller 19). - Etym.: In AN id.,
echter zelden door anderen in deze bet. gebr.; daarentegen i.h.a. gebr. als syn. van ’schoolhoofd’. Opm.: De andere twee rangen zijn onderwijzer en hulponderwijzer*.
(dons1989)
hoofd’propagandist (de, -en), aanvoerder van de propagandisten* van een politieke partij. Pa Lem
genoot nationale bekendheid als hoofdpropagandist van de Nationale Partij Suriname, die hij
verscheidene keren naar verkiezingsoverwinningen mocht helpen leiden (WS 13-2-1982).
(dons1989)
hoofd’school (de, -scholen), (veroud., 1834-?) particuliere school voor uitgebreid basisonderwijs.
Het [Reglement van 1834] kende een Hoofdschool - dit was een particuliere school voor uitgebreid
lager onderwijs - en een Stadsschool*, nl. een inrichting voor gewoon l.o., en opende de
mogelijkheid begaafde kinderen van behoeftige ouders kosteloos onderwijs te doen genieten,
zoowel in de stadsschool als in de hoofdschool (Van Traa 21, enige vindpl.).
(dons1989)
hoofdschool, particuliere school voor uitgebreid basisonderwijs.
Voor ‘hoofd’ is geen verklaring gevonden.
1816 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 519). - 1861 (Wolbers 774).
Zie ook: stadsschool* . > /X-N/bc/3-?/-.
(dons2013)
hoofd’trens (de, trenzen), trens* (1) waarin het water van meerdere andere watergangen zich
verzamelt. Dat geene waterloozingen van huizen of binnenplaatzen hoe ook genaamd over straaten
of ’s Heeren weegen zullen mogen geleid worden, maar dat dezelve langs geuten of van de huisen ’t
zij na de rivier of na de hoofdtrensen of lands* creeken door Paramaribo loopende haare loozing
zullen hebben () (prokl. van 1815, oudste vindpl.; S&dS 1339).
(dons1989)
hoofdtrens, op een suikerplantage een watergang die een aantal kleine trenzen * verbindt met een
loostrens* , of elders of anderszins in de waterhuishouding een middenpositie inneemt; de gegevens
zijn niet eenduidig.
1739 (Oud Notarieel Archief Suriname 171:19). - 1867 (Oostindie 1989:22).
Zie ook: poldertrens* , trekker* . > /N-(E?W?)/pt/2-4/-.
(dons2013)
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hoofd’vaar(t)trens (de, -trenzen), (hist.) de vaart die centraal door een hele plantage* (A.1) liep en
waarop de andere vaarwegen uitmondden (zie vaar(t)trens*, 2). Gewoonlijk heeft men midden door
de plantage* een hoofdvaartrens (in het Neg. Eng. bantama* genoemd) en zijkanalen tussen de
stukken door; dit hangt tennauwste samen met den vorm van de plantage (Enc.NWI 569).
(dons1989)
hoofdvaartrens, de centraal gelegen en belangrijkste vaartrens * op een suikerplantage.
1867 (Oostindie 1989:22). > /N-N-(E?W?)/pt/4/-.
(dons2013)
hoofd’voorstander (de, -s), (veroud.) hoofd van de Evangelische Broedergemeente* in Suriname. In
1893 greep het gouvernement* in en liet aan de hoofdvoorstander van de Evangelische
Broedergemeente weten dat aan het verbond* geen rechtsgeldigheid toekwam en dat de sluiting
ervan mogelijk zelfs strafbaar geacht moest worden () (J. van Raalte 1986 in Oso 5 (1): 49). - Etym.:
Van Dale: ’voorstander’ bet. o.m. ’bevorderaar, beschermer’.
(dons1989)
hoofdvoorstander, hoofd van de Evangelische Broedergemeente in Suriname.
Europees-Nederlands voorstander betekent ‘leider’ (in het algemeen); mogelijk ook vertaling uit
Duits ( Vorsteher ), gezien de indertijd overheersende rol van Duitstaligen bij de Broedergemeente in
Suriname.
1792-1893 (Van Raalte 1986:46, 49). > /N-(N’?D?)/bc/3-5/-.
(dons2013)
hoog, (ook:) 1. (bn.), vrolijk en enigszins opgewonden, i.h.a. als gevolg van alcoholgebruik. Eddy
was in aantocht. Hij zou wel dronken zijn. Op deze feestdagen was dat gewoonte. Dronken. Hoog.
Vrolijk (Dobru 1980: 30). - 2. (bn., bw.), hard (radio e.a. bij geluidsvoortbrenging betrokken
technische apparaten). De radio stond veel te hoog. - Zet dat ding wat lager*! (Cairo 1976: 75). - 3.
lang (m.b.t. kroeshaar). Hij kweekt* zijn haar hoog (Essed 1983: 127). - Etym.: (1) E high - o.m. bet.
1. (3) Lang kroeshaar hangt niet, maar staat wijd om het hoofd. - Zie ook: (voor 1) hoog* vrolijk,
hoog* draaien; (voor 2) laag*, luid*.
— bn.: zie ho(o)g(e) bloed*, drooglandbos*, fröbel*, neut*, savannebos*, zwampbos*.
— bw.: hoog draaien: zie draaien*.
— : hoog vrolijk, zeer vrolijk; hoog* en vrolijk. Just was al hoog vrolijk (Dobru 1967: 28). - Etym.: E
high = o.m. intens (pleasure).
(dons1989)
hoog’bos (het), ongestoord bos met twee tot vier boometages, gelegen op voldoend hoge en
daardoor van nature goed ontwaterde grond. Het hoogbos is gekenmerkt door een kroondak tussen
25 en 35 m hoogte, waar uitschieters* tot 40-45 m bovenuitsteken () (Enc.Sur. 628). - Etym.: ’Hoog’
kan betr. hebben op de hoogte - dit bos is hoger dan laagbos* en alle andere bostypen - echter ook
op het voorkomen op hoge gronden. S é boesi (é = hoog; boesi = bos). - Syn. hoog drooglandbos*.
Zie ook: -bos*.
(dons1989)
hoog’bouw (de), bouw met boven de parterre meer dan één verdieping. - Opm.: Waar het
woningbouw betreft, wordt het woord in combinaties gebruikt waar in het AN ’flat’ gebruikt zou
worden. Zie de samenst.
(dons1989)
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hoog’bouwbewoner (de, -s), bewoner van een hoogbouwwoning*, AN flatbewoner. De advocaat mr.
R. Rodriguez die de staat vertegenwoordigt in een kortgeding dat de hoogbouwbewoners van Flora
tegen haar hebben aangespannen is van mening dat de rechter onbevoegd is kennis te nemen van
de vordering (WS 23-1-1982). - Etym.: Zie hoogbouwwoning*.
(dons1989)
hoog’bouwwoning (de, -en), appartement in een gebouw met vele verdiepingen, AN flat,
flatwoning. De advocaat van de Stichting. Mr. Harold Riedewald betoogde dat de 86 bewoners van
hoogbouwwoningen te Flora overeenstemming met de Stichting bereikt hadden over de koop van de
huizen voor Sf* 40.000,- per stuk (WS 23-1-1982). - Etym.: Het is een woning die deel uitmaakt
van een stuk hoogbouw*. - Zie ook: flat* (1), flatgebouw*, flatwoning*.
(dons1989)
hoogdroog’landbos: zie drooglandbos*.
(dons1989)
Hoog’duits bn., Asjkenazisch (m.b.t. de godsdienst der joden). De Hoogduitse gemeente te
Paramaribo (Nederlands Israëlitische Gemeente in Suriname) (Enc.Sur. 317). Opmerkelijk is dat de
Hoogduitse joden de Portugese ritus bleven volgen (Enc.Sur. 318). - Etym.: In AN wordt H. (zn., bn.
en bw.) alleen gebr. m.b.t. de taal ’Standaard Duits’. - Zie ook: Portugees* (I. 1), Portugese*
Gemeente.
(dons1989)
Hoogduits, Asjkenazisch (met betrekking tot joden en hun religie).
In Nederland met betrekking tot de taal Standaardduits. NB: WNT: Hoogduitser is iemand uit (Hoog)Duitsland (citaat 1642, 1657).
1735 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 387). - 1854 (Van Sypesteyn 84). →. > /N’/bc/26/-.
(dons2013)
hoog’land (het), land dat van nature vrij is van wateroverlast. De percelen bestaan deels uit
hoogland, waarop gewassen als pinda, groenten en fruit het zeer goed doen, deels uit laagland*,
geschikt voor veeteelt en rijstbouw (WS 12-6-1982). - Etym.: In oudere lit., evenals in AN, ’hoog
land’, bijv.: De Bosch-Goejava* groeit zoo wel in water als op hoog land (Teenstra 1835 I: 361). AN
h. = berg- of heuvelland. S égron (é = hoog; gron = grond, land). - Zie ook: laagland*.
(dons1989)
hoog: hoog land (het, hoge landen), hoogland, (stuk) land dat van nature nooit of nooit lang onder
water staat.
< Europees-Nederlands hoogland, dat is heuvel- en bergland.
Als bijvoeglijk naamwoord hoog + zelfstandig naamwoord land : 1773 (De Beet 1984:155). - 1835
(Teenstra 1:361).
Aaneengeschreven eerder, maar aanvankelijk alleen attributief (zie hoogland biribiri* ); later ook als
eerste deel van een samenstelling. →.
Het bijvoeglijk naamwoord hooglandsch : 1835 (Teenstra 1:155).
Alle woorden en combinaties samen: /N’/m/2-6/-.
(dons2013)
hoog’landbaboen (de), 1. naam voor twee aan elkaar verwante boomsoorten ( Virola melinonii en V.
sebifera, Baboenhoutfamilie*). Zie L&Me 244, 245. - 2. hout van deze bomen. - Etym.: Ze zijn
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verwant aan en lijken op baboen* (2) of baboenhout* (1), maar komen in tegenstelling tot deze niet
voor in zwampbos* maar op hoogland*.
(dons1989)
hoog’landbauxiet (de, -en), bauxiet ontstaan uit oude sedimenten, in het binnenland. De
hooglandbauxieten hebben in de regel een veel hoger ijzergehalte dan de bauxieten van de
kustvlakte (Enc.Sur. 45). - Etym.: ’Hoogland’ heeft hier (ook) een geografische bet.: het (hoge)
binnenland. - Syn. plateaubauxiet*. Zie ook: laagland-* en kustbauxiet*.
(dons1989)
hoog’landbebe, 1. (de, -(s)), naam voor twee boomsoorten met diepgele tot oranje vlinderbloemen
in behaarde trossen, met sporen* (plankwortels) ( Pterocarpus rohrii en P. santalinoides,
Bonenfamilie*). Zie L&Me 218-219. - 2. (de), hout van deze bomen. - Etym.: Voorkomend op
hoogland* (hoewel de tweede ook in drasbos*), i.t.t. watrabebe*. - Opm. 1: Teenstra (1835 I: 352)
noemt P. rohrii Hoog-landsche Bebé. Opm. 2: De naam h. wordt ook wel gegeven aan manbebe
( Alchorneopsis trimera , Cassavefamilie*).
(dons1989)
Hoog’landbospapaja (de, -’s), naam voor enige onderling verwante bomen met holle stam
(Pourouma-soorten, Bospapajafamilie*). - Etym.: Ze lijken op en zijn verwant aan de gewone
bospapaja*, maar komen i.h.a. voor op drogere plaatsen dan deze; zie hoogland*. S
égronboesipapaja (é = hoog; gron = land; boesi = bos).
(dons1989)
hoog’landgronfolo: zie gronfolo*.
(dons1989)
hoog’landmanbarklak: zie manbarklak*.
(dons1989)
hoog’te: geen hoogte hebben van (had, heeft gehad), geen idee hebben van, zich geen voorstelling
kunnen maken van. Het gevolg is dat alle toiletten van een bepaalde ’centrale’ overlopen. En stinken,
je hebt er geen hoogte van () (WS 19-6-1982). - Etym.: Vgl. AN ’op de hoogte zijn van’ = kennis
dragen van, weten.
(dons1989)
hoog’tevrees/hoogwa’tervrees hebben (had, heeft gehad), te korte pijpen hebben (gezegd van een
lange broek). Z’n broek heeft hoogtevrees, giechelde Martha die naast haar stond. - Die avond nog
dwong ik m’n moeder het laatste restje koft [zie kof*] naar beneden te vouwen; toch zag je een
duidelijke streep waar voorheen de onderkant van de broek was geweest (Rappa 1981: 67). - Etym.:
De oorspr. vorm lijkt ’hoogwatervrees’, want wanneer men door (hoog) water moet waden, trekt men
zijn broekspijpen omhoog.
(dons1989)
hoog’tezonzalf (de), midalgan, een zalf ter bestrijding van spier- en gewrichtskramp en -pijn.
Rheumatiek tot en met! Al die kou in d’r gebeente. Dokter kan nie helpen. Hoogtezonzalf helpt niet
(Cairo 1976: 20). - Etym.: Deze zalf doet de huid gloeien.
(dons1989)
hoogwa’tervrees: zie hoogtevrees*.
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(dons1989)
hoop-en-rijkdom (de), de sierheester croton, uit Z.O.-Azië ( Croton variegatum, Cassavefamilie*) in
een aantal vormen met groen-geel-rode bladeren. Er zijn ook mensen die kransen dragen. () Daarin
prachtige bloemen gestoken. Ook veel hoop en rijkdom (Ferrier 1968: 100). - Etym.: Het lijkt
mogelijk, dat deze naam een vereenvoudiging en verandering is van het syn. geloof-hoop-enliefde*, veroorzaakt door het verloren gaan van de kennis omtrent de symbolische betekenis van
deze laatste naam. - Syn. ook kreton*.
(dons1989)
hoopje (het, -s), (i.h.b.:) eenheid waarin sommige levensmiddelen op de markt verkocht worden,
bestaande uit een hoopje van een vaste omvang; gebruikelijk bij bijv. peper*, tamarinde*, maar ook
bij grotere vruchten als sinaasappels e.d. - waarvan dan een torentje van vier of vijf stuks wordt
gebouwd. Voor schrijvers en recensenten is het goed de betrekkelijkheid van waar ze mee bezig zijn
te beseffen wanneer ze onder* de markt zien hoe een hoopje cassave wordt ingepakt in hun literaire
ontboezemingen (van Kempen 31).
(dons1989)
hoorn (de, -s), (ook:) claxon. - Etym.: In AN veroud. E horn is normaal.
(dons1989)
hoos (de, hozen), (als technische term) slang. - Etym.: Van E hose = slang, in diverse bet. Samenst.: hoosklem = slangklem.
(dons1989)
horlo’ge (de, -s), (ook:) klok. Grote koekoeksklok tikte tevreden. Max, je moet die horloge ketting*
geven, bekte Airis zomaarzo (Cairo 1979b: 20). - Etym.: Ook in BN, in AN veroud. (zie WNT 1912). S
oloisi = horloge, klok. - Zie ook: pols*.
(dons1989)
horsepesie, een ingevoerde, gecultiveerde plant ( Canavalia ensiformis) en zijn peulen, heden in
Surinaams-Nederlands genoemd paardenboon.
In het Engels van het Caribisch gebied sedert 1696 horse-bean (Allsopp 297, CL 230). Zie pees * (II).
1835 (Teenstra 2:269). > /E-S/cp/4/-.
(dons2013)
Horten’siafamilie (de), Steenbreekfamilie, bepaalde plantenfamilie ( Saxifragaceae). - Etym.:
Genoemd naar de hortensia ( Hydrangea macrophylla).
(dons1989)
hos’pitaal (het, -talen), 1. (verouderend) ziekenhuis. Een hospitaal op een plantage* (J&L 1923: 21).
Het kind was gelukkig niet dood, maar moest jammerlijk verwond in het hospitaal worden
opgenomen (J&L 1923: 47). - 2. (vaak met een hoofdletter) het voormalige Militair Hospitaal, later ’s
Lands Hospitaal. Weken gingen voorbij en regelmatig bezocht ze Ferdinand eerst in het Hospitaal en
later thuis (I. van derWerff, jan. 1965: 13). - Etym.: Veroud. AN h. = ziekenhuis voor
minvermogenden; nu AN h. = militair ziekenhuis, ’s Lands Hospitaal is voortgekomen uit en heette
tot 1934: Militair Hospitaal. E hospital = ziekenhuis. Oudste vindpl. van 1, als afkorting van Militair
H., Van Schaick 1866: 80; van 2 Beijer 1823. Bet. 1 ook in BN en in het voormalige NOI.
(dons1989)
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hospitaal, ziekenhuis.
< Engels hospital .
1828 (Kuhn 42) - 1866 (Van Schaick 80). →.
Opmerking: In Europees-Nederlands eerder ziekenhuis voor minvermogenden, later voor militairen.
> /E/bc/4-6/-.
(dons2013)
hospitalisa’tie (de, -s), opname in ziekenhuis. Ook samenst.: Hospitalisatiekosten worden met
ingang van 1 januari 1980 vergoed (radiobericht). - Etym.: Ook BN.
(dons1989)
hospitalise’ren (hospitaliseerde, heeft gehospitaliseerd), in een ziekenhuis (laten) opnemen. Als de
koorts morgen nog zo hoog blijft, moet ik hem hospitaliseren. - Etym.: Ook BN. Vgl. E to hospitalize
= id.
(dons1989)
hos’sel (de, -s), tijdelijke bijverdienste, betaald klusje. Als ambtenaar leef je van je hossels (mond.).
- Etym.: Zie hosselen*.
(dons1989)
hos’selaar (de, -s), iemand die hosselt*, i.h.b. om aan geld of werk te komen; losse werkman. De
mannen die de Lunchroom bezoeken of elkaar daar ontmoeten zijn in vrije beroepen, hosselaars,
kunstenaars, verzekeringsagenten enzovoort, naast de arbeiders van Suralco, die nachtshift [zie
shift*, 2] hebben (Dobru 1968c: 67). - Etym.: Zie hosselen*. Vgl. Am. hustler = voortvarende
persoon, aanpakker; in ’slang’: oplichter, bandiet.
(dons1989)
hosselarij’ (de), het hosselen. Soms, als ik zit te relaxen zoals nu met een djoggo* voor m’n neus,
dan denk ik terug aan die mooie tijd zonder maatschappelijke hosselarij, belastingaanslagen,
deurwaarders, luie ambtenaren en kletskoekpolitici (Rappa in Zondagskrant 50: 20; 1980). - Etym.:
Zie hosselen*.
(dons1989)
hos’selbus (de, -sen), bus waarmee de eigenaar op weinig stelselmatige wijze geld verdient. Etym.: Zie hosselen*. - Syn. wilde* bus.
(dons1989)
hos’selen (hosselde, heeft gehosseld), 1. zich inspannen, zijn best doen (om iets te bemachtigen of
te bereiken). Na flink hosselen en een reeks blundertjes in Lando aan een vriendinnetje gekomen
(van Mulier 1972: 57); hier: werven. Maar dan kan je niet donderdag en vrijdag naar ander werk
kijken, dus je moet maandag gaan hosselen (W. Lobo volgensVan Westerloo & D. 6); hier: los werk
zoeken. In hetzelfde stemdistrict werd ook nog gevonden dat slechts een derde deel van al degenen
die tussen 1 januari en 1 oktober 21 jaar geworden waren, op de lijsten werden opgenomen. Dit
betekent dat het grootste deel van de jonge kiezers moet gaan hosselen voor een oproepingskaart
(Pipel 3-11-1979). Natuurlijk had de vroegrijpe Marleen de ’speciale voorliefde’ [voor sexuele
spelletjes] al lang opgemerkt, daarom hosselde ze altijd om samen met Archie te spelen (Rappa
1984: 24). - 2. moeizaam leven, i.h.b. ’van de hand in de tand leven’ en ’bijbanen hebben om aan
een voldoende inkomen te kunnen komen’. - 3. hard werken. Daarom komt de baas nu elke dag met
buit thuis als hij op jacht gaat. De twee honden hosselen tot hun tong uit hun bek hangt (Barron
1984a: 31). - Etym.: Vgl. E to hustle (volgens Onions afkomstig van N husselen, hutselen) = allerlei
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vormen van (heen en weer) duwen; Am. (o.m.) op-, bijeenscharrelen. In Nederland is het woord van
de Surinamers aldaar overgenomen in de bijzondere bet. van ’er opuitgaan om geld te bemachtigen
voor het kopen van hard drugs’.
(dons1989)
hos’selwerk (het), los werk. Maar dan moet je ’s morgens om 5 uur opstaan en pas 6 uur ’s
middags ophouden, soms werk je [als rietkapper*] tot 8 uur. Het is hosselwerk. Ook ’s zondags
werken de mensen om wat meer geld te verdienen (Sur.Bull. 9 (3): 7; 1978). - Etym.: Zie hosselen*.
(dons1989)
hot’-sauce (de), (uitspr. E: hot’sôs), scherpe saus gemaakt van pepers* met tomatenpuree, zout en
andere ingrediënten, soms ook met stukjes papaja, gegeten bij verscheidene gerechten. Hot-sauce.
() De pepers* opensnijden en de zaden eruit halen. De ui heel fijn snipperen. Alle bestanddelen in
een pan samen 20 minuten laten koken. De saus in een schone, droge fles* overdoen (S&S 303). Etym.: E hot = heet, scherp; sauce = saus. In Engeland en Ned. verstaat men onder h. een scherpe,
dunne tomatenketchup; deze bet. begint ook in Suriname door te dringen. - Zie ook: mosterd*,
chatni*.
(dons1989)
houden (hield, heeft gehouden), (ook:) bewaren. Geef me dat geld, laat ik ’t houwen voor je (Cairo
1980b: 40). - Etym.: In AN in allerlei soortgelijke bet., maar niet precies deze.
(dons1989)
hout: als het het tweede lid is van de naam van een boomsoort, kan het eerste lid een aanduiding
zijn voor:
a. een eigenschap van de boom of van zijn hout ( baboenhout * , bijlhout* , geelhout * , letterhout* ,
mierenhout* , purperhout* , satijnhout * , slangenhout * , spijkerhout * , spikkelhout* ).
b. een toepassing van het hout ( apoetoehout * , hoepelhout* , parelhout* , suikerhout * ).
c. niet a of b: ebbenhout* , konthout* , kraphout * .
(dons2013)
houtbamba, vermoedelijk als boombamba * .
1732 (Inventaris Archief Raad van Politie 787 fol. 31). > /N-X/wp/2/-.
(dons2013)
hout’blok (het, -ken), blok, d.i. gekapte stam ontdaan van takken en wortels, als produkt. Het
bericht over de export van houtblokken dat 15 april j.l. in de plaatselijke pers is verschenen, wekt de
indruk dat er ongeoorloofd houtexport plaats vindt (DWT 18-4-1981). - Etym.: AN h. = blokvormig
stuk hout, i.h.b. bestemd als brandstof.
(dons1989)
hout’concessie (de, -s), 1. van overheidswege verleende vergunning (concessie) om, tegen
vergoeding en gedurende een bepaalde tijd, een bepaald stuk bos d.m.v. houtkap te exploiteren. Zij
[de overheid] geeft houtconcessies en houtkapvergunningen* uit, op grond waarvan de houder
volgens de Houtverordening slechts rechten op het produkt, niet op de grond, kan doen gelden
(Enc.Sur. 85). - 2. stuk bos waarvoor een vergunning als bedoeld onder 1 verleend is (zie Enc.Sur.
285). - Etym.: Het woord dateert als formele term (in bet. 2) van 1947. - Zie ook:
houtkapvergunning*.
(dons1989)
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hout’concessionaris (de, -sen), houder van een houtconcessie*. Het totaal in houtconcessie*
uitgegeven areaal in Suriname bedraagt thans (1973) 1,7 miljoen ha, in gebruik bij 157
concessiehouders of houtconcessionarissen () (Enc.Sur. 85).
(dons1989)
hout’grond (de, -en), (veroud.) bos- en houtbedrijf, i.h.a. behorende bij een plantage* (A. 1).
Aangezien er dikwijls geen bruikbaar houtbestand meer in de buurt van de in bedrijf zijnde
landbouwplantages voorkwam, werden de houtgronden elders uitgegeven, zoals in* de Boven-Para.
Deze gronden* bleven meermalen als een uitbreiding op afstand aan de moederplantage verbonden
() (Enc.Sur. 481). - Etym.: Zie grond, i.h.b. bet. 2. Oudste vindpl. plak. van 1763 (S&dS 775). AN
veroud. h. = bosgrond; bosgebied. - Syn. houtplantage*, houttuin*.
(dons1989)
houtgrond (de, -en), als begrensd omschreven bosgebied waar men marktwaardige houtsoorten
kapt en bewerkt, hetzij als zelfstandig bedrijf ( houtplantage* ), hetzij behorend bij een (gewone)
plantage * .
Zie grond * (I, 2). Europees-Nederlands houtgrond is ‘bosgrond’.
1762 (De Beet & Price 1982:113). - 1872 (Hoogbergen 1978:50). - 1917 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 369). > /N-(E?W?)/pt/2-5/-.
(dons2013)
hout’kapvergunning (de, -en), 1. van overheidswege aan een gemeenschap van boslandbewoners*
verleende vergunning om, voor onbepaalde tijd en zonder vergoeding, in een bepaald stuk bos hout
te kappen. Zij [de overheid] geeft houtconcessies* en houtkapvergunningen uit, op grond waarvan de
houder volgens de Houtverordening slechts rechten op het produkt, niet op de grond, kan doen
gelden (Enc.Sur. 85). - 2. stuk bos waarvoor een vergunning als bedoeld onder 1 verleend is (zie
Enc.Sur. 285). - Etym.: Het woord dateert als formele term (in bet. 2) van 1947. - Zie ook:
houtconcessie*.
(dons1989)
hout’luis (de, -luizen), termiet (orde Isoptera) . Alleen een paar verrotte balken met houtluizen, die
de roestige resten van de schutting nog vast schijnen te houden (Ferrier 1968: 125). - Etym.: Deze
dieren leven in en voeden zich met dood hout. Oudste vindpl. Herlein 1718: 179. S oedoeloso en E
wood-louse = lett. id. AN h. is een ander insekt dat ook in hout leeft ( Antropos pulsatorius).
(dons1989)
houtluis (de, -luizen), termiet, witte mier (orde Isoptera).
Ze leven in en voeden zich met dood hout. Vergelijk Engels wood-louse , sedert 1666 (OED). In
Europees-Nederlands een ander insect dat in hout leeft.
1718 (Herlein 179). - 1855 (Focke 74). →.
Zie ook: nieuwjaarsvlieg * . > /N’?E?/d/1-6/-.
(dons2013)
hout’molen (de, -s), houtzagerij. - Etym.: In Ned. bestonden eertijds houtzagerijen die met wind- of
waterkracht werkten en ’houtzaagmolens’ of ’zaagmolens’ genoemd werden. Deze hebben in
Suriname nooit bestaan. Later deed de ’stoomhoutzaagmolen’ zijn intrede. AN h. is een molen voor
het vermalen van hout, bijv. voor de papierfabricage. - Syn. zaagmolen*. Zie ook: molenhout*.
(dons1989)
hout’plantage (de, -s), (veroud.) syn. van houtgrond*: z.a. De Plantagiën* aan de Kreek van die
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naam gelegen, waren meest Hout-Plantagiën, daar het vooprnaamste werk van de Negers* was, de
Boomen te vellen, en vierkant Hout en Planken te maaken (Hartsinck 1770: 777; oudste vindpl.). Etym.: Zie plantage* (A.1); een h. werd ook wel kort zo genoemd. - Syn. ook houttuin*.
(dons1989)
houtplantagie (-giën), als begrensd omschreven natuurlijk bosgebied waar een zelfstandig bedrijf
marktwaardige houtsoorten kapt en bewerkt.
Het is niet een ‘plantage’ in eigenlijke zin, want er wordt niet geplant.
1757 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:9). - 1865 (Winkels III:41). > /N-N’/pt/2-4/-.
(dons2013)
houts’koolpot (de, -ten), gietijzeren kooktoestel dat met houtskool gestookt wordt. De stedelijke
vrouw uit de volksklasse moet zich echter behelpen met een houtskoolpot op het erf* of in een
’kookraam’* in een ’bottelarij’* (Enc.Sur. 650). - Etym.: Het gedeelte van het toestel boven de
stookruimte is panvormig (zie pot*): - Syn. koolpot*:
(dons1989)
hout’stroper (de, -s), iemand die hout uit het bos steelt. Al bijna dertig jaar zwerft hij door de
bossen met in z’n hoofd de gedachte dat hij hier het gezag vertegenwoordigt. Wild- en houtstropers
blijven hem liever uit de weg (Niemel 12). - Etym.: Zie de omschrijving; zie stropen*, stroper*.
(dons1989)
hout’tuin (de, -en), (veroud.) syn. van houtgrond*: z.a. Op deze houtplantages* of houttuinen werd
ook wel bouwhout geproduceerd, maar hoofdzaak was meestal brandhout (Enc.Sur. 481). - Opm.:
’Aan de mond van de Para, in de voormalige houtplantage Houttuin, lag eens het fort Para’ (Enc.Sur.
383). Het oude plantagedorp bestaat nog en draagt nog die naam. Volgens A.F. Lancker (in Suralco
Mag. 12) (1): 3; 1980) werd dit fort ook wel ’Fort Houttuyn’ genoemd, naar de eigenaar van de grond
(!)
(dons1989)
hou’wer (de, -s), lang kapmes, machete. Zelfs ter voorkoming van ongelukken was het noodig, dat
een viertal Negers*, van goede houwers voorzien en op den boeg der tentboot* geplaatst, de takken
() wegkapten () (van Schaick 1866: 12). - Etym.: Menkman (1932: 247): ’Nog in de 18e eeuw droeg
de infanterist een houwer of zijdgeweeer en de naam houwer is in Suriname in gebruik gebleven
voor het instrument dat in het Spaansch machete en in het Engels matchet heet.’ Oudste vindpl. in de
bet. van ’kapmes’ (dus niet van een soort sabel) plak. van 1717 (S&dS 313). S owroe. - Zie ook:
dulhouwer*.
(dons1989)
houwer (de, -s), lang kapmes, machete.
< Europees-Nederlands houwer in de betekenis van sabel (WNT).
1717 (Schiltkamp & De Smidt 313). - 1857 (Hoogbergen 1978:73). →.
Opmerking 1: Onderscheiden worden, behalve dulhouwer * , geelhechte houwer (De Surinaamsche
Courant 1824 nr. 27 - 1871, nr. 129) en withechte houwer (Surinaamsch Weekblad nr. 24). Het is
niet duidelijk of dit verschil in kleur van de hechten, ‘heften’, met andere verschillen samengaan.
Opmerking 2: Bijlsma (1923:57) vermeldt van 1735 een houwertje . > /N’/pt/1-6/-.
(dons2013)
huil’der (de, -s), (hist.) weeklager die in een begrafenisstoet vooraan liep. Doe toe de Kist, laat ons
gaan en neemt met jou zeszen de Kist op. Waar zyn al de Neegers* en Negerinnen*? Loop jylui by
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hoopen agter het Lyk en de Huilders voor uit en vergeet jelui niemendal (Pieter van Dyk, 2e helft 18e
eeuw, cit. volgens Lichtveld & V. 247; enige vindpl.). - Etym.: AN hist. huiler (-ster) = id. (WNT
1912).
(dons1989)
huis. Het is opvallend, dat in het merendeel van de samenstellingen met huis als tweede lid de hele
samenstelling van oorsprong Engels is of zou kunnen zijn. Dit is het geval bij dramhuis * ,
(dram)stijlhuis* , dreshuis * , jaashuis * , kookhuis* , koornhuis * , negerhuis* , stijlhuis* , stoorhuis* ,
suikerhuis * , suikerwerkhuis * , trashuis * en vogelhuis * , maar niet bij breekhuis * , creolenhuis* ,
gouvernementshuis* , kaaihuis * , meshuis* en pleisterhuis * , pienenhuisje* , schuimhuis * en
ziekenhuis* .
(dons2013)
huis-, indien gevolgd door de naam van kleding of van een kledingstuk, betekent het dat het
kleding betreft die alleen in en nabij huis gedragen wordt. Ze komt in haar groene huisjurk naar
beneden (Ferrier 1968: 139). Ze had hem daarvoor gevraagd wat voor soort huisbroeken hij droeg en
was zichtbaar geschokt toen hij antwoordde dat hij rondliep in korte broeken waarmee hij niets
anders bedoelde dan zijn oude verlepte* schoolbroeken (Vianen 1972: 59). Als we weer thuis zijn,
moet ik onmiddellijk mijn huispakje aantrekken (Ferrier 1968: 34). Ook: huiskleren . - Etym.: Bij
kinderen staan deze woorden tegenover school-*. In AN verouderend.
(dons1989)
huis’broek (de, -en): zie huis-*.
(dons1989)
huishoudster (-s), eufemisme voor zwarte of gemengdbloedige slavin of vrije vrouw, als concubine,
eventueel tevens huishoudster, van een blanke man.
< Europees-Nederlands huishoudster, een vrouw die in loondienst een huishouden bestuurt.
Zie ook: maatje * , op zijn Surinaamsch leven* .
1819 (Lammens 161) - 1874 (Klinkers 1997:177). 1881 (Kappler 1883:29).
Opmerking: Ook in het voormalige Nederlands Oost-Indië (WNT). > /N’/bc/3-5/-.
(dons2013)
huisje spelen (speelde, heeft gespeeld), vadertje en moedertje spelen. En wat doe je als je huisje
met Marleen speelt?, vroeg de juf nu uit pure belangstelling (Rappa 1984: 17). - Etym.: De AN
vertaling is niet geheel juist. Veelal zal in Sur. de nadruk meer liggen op het imiteren van een eigen
huis dan op het imiteren van een echtpaar, aangezien dat veel kinderen als een voorbeeld ontbreekt.
- Syn. popkipatoe* spelen (1).
(dons1989)
huis’jurk (de, -en): zie huis-*.
(dons1989)
huis’kleren (mv.): zie huis-*.
(dons1989)
huismeid, negerslavin ( meid* ) als huisbediende.
Ook in Nederland eertijds gebruikelijk voor vrouwelijke huisbediende.
1739 (Beeldsnijder 1994:309). - 1863 (Ehrhardt 2000:212).
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Zie ook: huisneger* . > /N-N’/bc/2-4/-.
(dons2013)
huis’mensen (alleen mv.), huisgenoten. Het achterbalkon is voor huismensen om naar beneden te
gaan en het voorste balkon is voor mensen van buiten, dus geen huismensen (Doelwijt 1971: 41). Etym.: Het zijn de mensen met wie men in één huis woont. S ososoema (oso = huis; soema =
mensen). - Zie ook: mensen*.
(dons1989)
huismier, faraomier, een zeer klein, rood miertje dat veel in huizen voorkomt ( Monomorium
pharaonis)
1835 (Teenstra 2:477). 1855 (Focke 81, ook voor andere kleine soorten).
Zie ook: suikermier* . > /N-N/d/4/-.
(dons2013)
huismusje, huiswinterkoninkje ( Troglodytes aedon albicans ); heden in Sranantongo en SurinaamsNederlands gadofowroe * , zie verder aldaar voor andere namen.
Het leeft en nestelt graag nabij, op of in een huis, net als de huismus ( Passer domesticus) in
Nederland.
1740 (Anonymus 23). > /N’/d/2/-.
(dons2013)
huis’muskiet (de, -en), naam voor enige soorten muskiet* die algemeen zijn in huizen. De
stadsfilaria* wordt overgebracht door de filariamuskiet, die een typische huismuskiet is en alleen
steekt als het donker is (Enc.Sur. 687).
(dons1989)
huisneger, negerslaaf ( neger * ) als huisknecht.
1866 (Van Schaick 183).
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana: 1763 Hartsinck 1770:382), mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: jongen * , (voete)booi* , huismeid * . > /(N-Am)?W?/bc/4/W./.
(dons2013)
huis’neger: zie neger* (3).
(dons1989)
huis’pakje (het, -s): zie huis-*.
(dons1989)
huisvogeltje, als huismusje * .
1771 (Nepveu 336). > /N-N/d/2/-.
(dons2013)
hul’ler (de, -s), (ook:) pelmolen in een rijstpellerij waarmee padi* (3) wordt gepeld en ook enigszins
gepolijst. - Etym.: SN h. kan ook betekenen, evenals AN h.: pulper, d.i. een apparaat dat koffiebonen
pelt en polijst. - Zie ook: sheller*.
(dons1989)
hulp’agent (de, -en), politie-ambtenaar met een van de twee laagste rangen, t.w. hulpagent 1e of
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2e klasse. Zie Enc.Sur. 487.
(dons1989)
hulp’kracht: Korps Vrouwelijke Hulpkrachten (het), (hist.) onderdeel van de Stads-* en Landwacht
(z.a.), opgericht in 1942. De Vrouwencommissie van de Vereniging ’Ons Suriname’ houdt op zondag
27 september een bijeenkomst in het Hugo Olijfveldhuis te Amsterdam ter herdenking van het feit
dat 45 jaar geleden het Korps Vrouwelijke Hulpkrachten van de Stads- en Landwacht werd opgericht
(WS 29-8-1987).
(dons1989)
hulp’onderwijzer (de, -s), onderwijzer met de laagste van de drie onderwijzersrangen. Naast de
genoemde opleidingen zijn er nog een aantal cursussen voor de hulponderwijzersakte (zgn. 4de
rang) en de boslandakte*, die via een staatsexamen behaald kunnen worden (Enc.Sur. 444). - Etym.:
AN h. was van 1857 tot 1878 de term voor een onderwijzer van een lagere school die aan het
schoolhoofd als hulp was toegevoegd (Van Dale). - Opm.: De andere rangen zijn hoofdonderwijzer*
en onderwijzer. - Zie ook: vierderangs*.
(dons1989)
Hy’drocleysfamilie (de), Zwanebloemfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Butomaceae) . - Etym.:
Genoemd naar wet. Hydrocleys nymphoides.
(dons1989)
Hydro’leaffamilie (de), Bosliefjesfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Hydrophyllaceae). - Etym.:
Genoemd naar wet. Hydrolea spinosa.
(dons1989)
hys’ter (de, -s), (uitspr. hijs’ter of hais’ter), vorkheftruck. - Etym.: Genoemd naar het merk Hyster.
(dons1989)
hyste’risch, sexueel opgewonden, geil. ’ Ik heb haar gezien’, zei Samuel tergend langzaam. ’Ergens
in de buurt van een nogal berucht café.’ () ’Ze is een hysterische meid, hè?’ begon Samuel opnieuw
(Vianen 1972: 55-56). - Etym.: In AN had h. vroeger o.m. dezelfde bet., nu bet. het ’zenuwachtig
opgewonden’ i.h.a., vooral m.b.t. vrouwen.
(dons1989)
ice’-cream (uitspr. E: ais’kriem),
(dons1989)
ice’-cream-bus (de, -sen), (uitspr. ais’kriem-bus), huishoudelijk apparaat voor het maken van
consumptie-ijs. De ice-creambus wordt nog vaak gebruikt. Deze bestaat uit een houten tobbe, een
roestvrije bus met deksel, een houten roerder en een beugel met rader en handvat (S&S 272). Etym.: Zie ice-cream*, zie de omschrijving.
(dons1989)
ice-cream-soda (de, -(’s)), (uitspr. E ais’-kriemsoda), versnapering bestaande uit icecream*
overgoten met stroop* (limonadesiroop) en sodawater, in een glas. - Etym.: E.
(dons1989)
Id (het), Id-ul-fitr, het feest van de Mohammedanen aan het eind van de maand Ramadan. Het is het
belangrijkste Moslimfeest in Suriname, dat door de Hindostanen* zelfs als ld (hét feest) wordt
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aangeduid; bij de Javanen* staat het als Bodo* of Lebaran* bekend (Enc.Sur. 294). - Etym.: Zie cit.
(dons1989)
ietappelboom (de, -bomen), (veroud.) syn. van maurisi*: z.a. De Iet-Appelboom is mede een soort
Palmietboom*, doch dikker van Stam en van een gemeene hoogte, zynde het Blad, dat wel vyf
Voeten lang en een Voet breed is, byna als een Bananas, ligt van Kleur. De Vruchten zyn trossen van
Appelen, van gedaante als een Pyn-Appel, en ter groote van een Mans Vuist (Hartsinck 1770: 68;
enige vindpl.). - Etym.: Van Ar. ite = idem. Zie verder het cit.
(dons1989)
igname (-s), jam, een uit Afrika ingevoerde en gekweekte klimplant ( Dioscorea alata ) en de eetbare
knollen van deze.
Zie jammes* . Het lijkt waarschijnlijk, dat ook de volgende vormen van de naam hier thuishoren:
ayaemes, ayames , ayamens, alle meervoud (1669, Schiltkamp & De Smidt 55). Tropisch Amerikaans
element, sub 1.
1763 (Pistorius 39). - 1770 (Hartsinck 60).
Oudste vindplaats in Oostelijk Guyana (De Myst 1677:36, inhames , meervoud). > /Am/cp/2/O./.
(dons2013)
ijs (de, -), ijsje, ijsco, portie consumptie-ijs. Na ’t afloop kregen we een ijs (Alers 18). - Etym.: Kan
opgevat worden als een verkorting van ijscream*. AN ijs (het) = (1) kristalijs (bevroren water), (2) SN
ice-cream* (1). Zie ook: schaafijs*.
(dons1989)
ijs-, indien gevolgd door de naam van een bederfelijk, eetbaar produkt, duidt op het feit dat dit
produkt in gekoelde vorm is ingevoerd en evenzo wordt bewaard. De bekendste voorbeelden zijn
ijsappel* en ijskool*. - Etym.: Het koelhouden geschiedde vroeger op ijs. Zie Enc.NWI 332.
(dons1989)
ijs’appel (de, -s, -en), appel. Ik zou graag naar Nederland willen gaan. () Dan zou ik veel ijsappels
eten (Doelwijt 1971: 21). - Etym.: Zie ijs-*. SN appel* is een andere vrucht: z.a.
(dons1989)
ijs’blok (het, -ken), ijs’blokje (het, -s), blokje hard consumptie-ijs. De zogenaamse ijsblokjes zijn
gemaakt van water, suiker en een smaakje, maar ook wel van melk, suiker en een smaakje (vanille)
(S&dS 275). - Etym.: AN ij. = blok(je) kristalijs; dat noemt men in Sur. een ’blok(je) ijs’, in het E van
Guyana: ice block = id. - Samenst. bijv. kokosijsblokje (zie Vianen 1972: 90).
(dons1989)
ijs’breker (de, -s), 1. puntig gereedschap om ijs uit een kom o.i.d. los te bikken en aan stukken te
stoten. Ze zal het gezicht van Jamillahs broer bewerken met de ijsbreker die ze altijd in haar tas
heeft wanneer ze ’s avonds de deur uitgaat (Vianen 71: 35). - 2. (veroud.) koperen stamper van
vijzel indien gebruikt met hetzelfde doel als 1 nu. - Etym.: AN ij. = gespecialiseerde boot die
bevroren vaarwater openbreekt.
(dons1989)
ijs’cream (uitspr. ijs’kriem), 1. (de), consumptie-ijs. Ik kreeg ice-cream aangeboden (Roemer 1982:
246). Voor het maken van ijscream heeft men een vruchtenvla nodig of melkvla die bevroren wordt
(Voeding goed 74). - 2. (de, -(s)), ijsje, ijsco, portie consumptie-ijs. Zullen we hier een ice-cream
gebruiken? (Doelwijt 1972b: 95). - Etym.: i. is E en bet. ’roomijs’. In BN komt voor: ijskream. Zie ook
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ijs*. - Samenst. bijv. ook ijscreamset (Schoonhoven 163). Zie ook: schaafijs*.
(dons1989)
ijs’cream: zie ice-cream*.
(dons1989)
ijs’kool (de, -kolen), (hist.) op ijs ingevoerde en bewaarde kool. Men duidt deze ingevoerde groenten
dikwijls aan met het voorvoegsel ’ijs’*; zo spreekt men van ijskool, ijsappelen*, enz., omdat ze
gewoonlijk in ijs worden aangevoerd (Enc.NWI 332). - Etym.: Zie het cit. - Opm.: Kool wordt
tegenwoordig in Sur. zelf gekweekt.
(dons1989)
ijs’schaaf (de, -schaven), schaafje met een reservoir voor het maken van schaafijs*. Hij [de
schaafijsman*] blijft staan, slaat het zeil open; de ijsschaaf komt te voorschijn. En dan maar schaven.
Als de schaaf gevuld is, tikt hij ertegen met het hout van de wagen, open gaat hij, en de eerste
’schaaf’* glijdt in een kinderhandje. Dan komt de stroop* () eroverheen (Hangalampoe 1 (1): 16;
1973). - Etym.: Zie de omschrijving en het cit., zie schaafijs*. Zie ook: schaaf*.
(dons1989)
ijs’stang (de, -en), (langwerpig) blok ijs uit de ijsfabriek. Een grote houten bak, twee wielen, twee
handvaten en onderaan twee steunen. In de bak komen de ijsstangen (Hangalampoe 1 (1): 16; 1973);
dit is de beschrijving van een schaafijskarretje*. - Syn. stang* ijs.
(dons1989)
ijs’water (het), ijskoud water, vaak met blokjes ijs erin, als drank. Ze sliep tot één uur, werd wakker
met een droge mond en hoofdpijn, dronk water uit de kraan omdat ze geen zin had naar de keuken
te lopen om ijswater te halen () (Doelwijt 1972b: 32). - Etym.: AN ij. = buitenwater dat (weer)
ontstaan is door dooi (het smelten van ijs). - Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI.
(dons1989)
ij’zer (het, -s), (i.h.b.:) verkorting van klopijzer*: z.a. - Etym.: AN ij. = o.m. naam voor allerlei
voorwerpen van ijzer.
(dons1989)
ij’zeren kam (de, -men), kam van metaal (soms ijzer, meestal koper) bestemd om te pressen* (1).Etym.: Ook in slordig AN wordt ’ijzer’ en ’ijzeren’ wel gebr. m.b.t. metaal i.h.a. Dat geldt ook voor S
isri. - Syn. ijzerkam*, preskam*.
(dons1989)
ij’zerhart, 1. (de. -en), boom met rood sap in de bast, onaanzienlijke bloempjes in trosjes en met
zeer hard kernhout ( Bocoa prouacensis, Krerekrerefamilie*). Zie L&Me 223. - 2. (het), hout van deze
boom. IJzerhart is een gitzwarte houtsoort met een helder witgeel spint (Muntslag 136). - Etym.: De
naam heeft betr. op de hardheid van het kernhout. - Zie ook: savanne-ijzerhart*.
(dons1989)
ijzerhard, ijzerhart, een boomsoort ( Bocoa prouacensis ) en het zeer harde hout van deze.
Europees-Nederlands ijzerhard (bn.) betekent ‘zo hard als ijzer’. Voor de latere schrijfwijze met - t
(vanaf Teenstra 1835 1:402 of eerder): zie hart * .
1740 (Anonymus 15). 1855 (Van Sypesteyn 184). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
571, met verkeerde wetenschappelijke naam). → ( ijzerhart ).
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Zie ook: basterdijzerhart* . > /X/wp/2-6/-.
(dons2013)
ijzerhartboom, als ijzerhart * (de boom).
1835 (Teenstra 1:402).
Opmerking: Teenstra (zie boven) onderscheidt twee niet nader geïdentificeerde ‘soorten’: “man en
wijve of oeman ijzerhartboom”. > /X-N/wp/4/-.
(dons2013)
ijzerhout, als ijzerhard * .
Het WNT vermeldt de naam sedert 1652 voor een aantal andere tropische boomsoorten met zeer
hard hout, zo ook het OED sedert 1657 voor Engels iron-wood , met de toevoeging ‘plaatselijk
soortgebonden’.
1718 (Herlein 227). - 1768-1780 (Quandt 1807:170, Eisenholz, verduitsing van het SurinaamsNederlandse woord).
Oudste vindplaats voor deze soort in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:75), mogelijk afkomstig van
daar. > /X/wp/1-3/W./.
(dons2013)
ij’zerkam (de, -men), syn. van ijzeren* kam: z.a. Zijzelf streek* haar haar tot sluik met hete
ijzerkammen (Cairo 1976: 43). - Syn. ook preskam*.
(dons1989)
ijzerkruid (het), struikachtig onkruid ( Stachytarpheta jamaicensis ).
< Europees-Nederlands ijzerkruid, enige verwante planten in Europa.
1769 (Fermin 1:232). 1770 (Hartsinck 87). 1913 (J. Spalburg 29). →. > /N’/wp/2-6/-.
(dons2013)
ijzervarken (het), (gewoon) grijpstaartstekelvarken of boomstekelvarken ( Coendou prehensilis ).
Europees-Nederlands ijzervarken was een naam voor de in Nederland inheemse egel ( Erinaceus
europaeus ). Van Riebeeck gebruikte deze naam ook al voor een stekelvarken van het genus Hystrix
in de Kaapkolonie (1652/62, WNT).
1740 (Anonymus 21, eyzer varken). - 1770 (Hartsinck 91, yzervarken).
Zie ook: djiendjamaka * , egel * , stekelvarken* .
Oudste vindplaats in Brazilië (Marcgrave 1648:233). > /N’/d/2/B./.
(dons2013)
I’lexfamilie (de), Hulstfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Aquifoliaceae ). - Etym.: Genoemd naar
wet. Ilex jenmani .
(dons1989)
imbibi’tiewater (het), (i.h.b., gebr. op suikeronderneming Mariënburg) water dat gesproeid wordt op
de ampas* in de derde molen (een proces in de suikerfabricage). - Zie ook: sapimbibitie*.
(dons1989)
Im’ro, mannennaam.
(dons1989)
in: Bij de benaming van ziekenhuistarieven wordt ’ in’ gebruikt voor ’inclusief’ en ’out’ voor
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’exclusief’ (alle andere dan de ligkosten). Zie bijv. de cit. De minister ontkende dat bij het nemen van
een beslissing voor een ’all-in-arts-in’ tarief voor de overheidsziekenhuizen wat betreft de derde
klasse de medici geen inspraak hebben gehad (WS 6-3-1982). Voor de intensive-care afdeling
betaalt men nu voor de derde klasse Sf* 150,- allout-arts in (WS 26-3-1983). - Etym.: Het is een
uitbr. van de E uitdr. (ook in Sur. en Ned. gebr.) ’all-in’, d.i. ’alles inbegrepen’, toegepast op prijzen
i.h.a. E in (bw.) = o.m. erbij in(gesloten); out (bw.) = o.m. erbuiten (gesloten).
— : zie kreek* (2), zie rivier*.
(dons1989)
Indiaans’ bn.: zie Indiaans(e) bakove*, kalebas*, karboeger*, pijlriet*, pruim*, spiegel*, zwaard*; zie
ook koren*.
— : Indiaan’se zen’ding (de), zending van de Evangelische Broedergemeente* onder Indiaanse
Surinamers. In 1808 kwam er een voorlopig einde aan de speciale Indiaanse zending (Enc.Sur. 184).
- Zie ook: Boslandzending*, Chinese*, Indonesische* (Javaanse*) en Hindostaanse* zending.
(dons1989)
Indiaansch: Indiaansche calabas, zie bokscalabas* .
- : Indiaansch dak, dak van duurzaam palmblad. De huizen en hutten van indianen hebben zo’n
dak.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 39). > /N+N-/ic+bc/1/-.
- : Indiaansche jasmijnboom: zie jasmijnboom* .
- : Indiaansch katoen, inheemse katoensoort ( Gossypium peruvianum). Wordt verbouwd in dorpen
van indianen.
1771 (Nepveu 199). 1835 (Teenstra 1:268).
Zie ook: bokkenkatoen * , katoen* (1). > /N+N/cwp/2-4/-.
- : Indiaansche peper: zie peper * .
- : Indiaansche pot: zie Indiaansche waterpot * .
- : Indiaansche ruilder: zie Indianenruylder* .
- : Indiaansche spiegels, spiegels om aan indianen te verkopen of bij hen te ruilen. Verondersteld
kan worden dat ze een bepaalde afmeting en vorm hadden.
1745 (Schiltkamp & De Smidt 528). 1761 (Schiltkamp & De Smidt 708). > /N+N/r/2/-.
- : Indiaansche waterpot (-ten), poreuze kruik voor het koel bewaren van drinkwater, vervaardigd
door indianen; model en versiering als bij hen gebruikelijk; de tegenwoordige naam is watrakan (<
Sranantongo).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:158) - 1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213).
1839-1851 (Van der Aa 1993:16, Indiaansche pot). Zie ook: waterkan* . > /N+N/ic+bc/2/-.
- : Indiaansch zwaard: zie zwaard* .
Indianenruylder, Indiaansche ruylder, ruil(d)er, handelaar die zich toelegt op ruilhandel, in dit
geval met Indianen; kan een posthouder * zijn.
1696 (Dragtenstein 56). 1771 (Nepveu 301).
Opmerking 1: Bij Hartsinck (1770:580) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Opmerking 2: In dezelfde periode ook kortweg ruylder genoemd. > /N-N/bc/1-2/ W./
(dons2013)
Indianin (de, -nen), indiaanse vrouw.
1680 (Van der Doe e.a. 1992:18). - 1781 (McLead 1993:99).
Zie ook: bok * (2). > /N’/ic/1-3/-.
(dons2013)
Indone’sische zen’ding (de), zending van de Evangelische Broedergemeente* onder Javaanse*
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Surinamers en in Suriname woonachtige Indonesiërs. De Indonesische Zending meldt een geestelijke
opwekking onder de jeugd (Hernhutter zending in Sur. en Ned., verslag 1981: 15). - Syn. Javaanse*
zending. Zie ook: Boslandzending*, Chinese*, Indiaanse* en Hindostaanse* zending.
(dons1989)
influen’za (de), verkoudheid; griep. Nauwelijks hadden we te Goddo voet aan wal gezet, of we
vernamen dat hier en in omgevende dorpen een ziekte gewoed had, welke in één maand tijds () aan
ten minste 25 menschen het leven had gekost. Naar de beschrijving en de zieken, welke ik later
onderzoeken kon, bleek dat de oorzaken influenza en malaria waren (van Ommeren in Stahel 1927:
66). - Etym.: In AN veroud. E influenza = griep. In Sur. Wordt ’griep’ zelden gebr.
(dons1989)
ingenie (-n), suikerfabriek op een plantage * .
Zie ingenio* .
1669 (Schiltkamp & De Smidt 38).
Eerder in het voormalige Nederlands Oost-Indië (1600, WNT, Aanvang p. 4091). > /Port./pt/1/-.
(dons2013)
ingenio (-s), suikermolen, suikerfabriek.
Van Lier (1977:19) stelt, met verwijzing naar de vertaling van Warren (1667) uit 1669 en naar Herlein
(1718), dat “de processen van suikerbereiding en de naam van de fabriek” - op p. 18 al genoemd,
ingenio - aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw door Nederlanders met Portugese
namen werden aangeduid. Voor Suriname is dit niet juist. Op Barbados noemden de Engelsen de
fabriek inderdaad ingenio (Ligon 1657;1673:55), maar Warren (1667:17) geeft voor Suriname sugarworks . De vertaler (1669:15) heeft dit vertaald met “Zuycker wercken ofte Ingenios”. Wellicht
baseerde deze zich op de literatuur over Brazilië: z uycker-Ingenios bij De Laet (1625:417) en
Ingenios bij Carpentier (1635, in De Laet 1644:447). Bij Herlein komt het woord niet voor. Zie echter
het eenmalige voorkomen van ingenien* .
(dons2013)
ingiban’ji (de, -’s), naam voor een aantal roodbruine slangesoorten: de maanslang ( Oxyrhopus
trigeminus), Chironius cinnamomeus en Pseudoboa-soorten. - Etym.: S (ingi = Indiaan(s); banji = ?),
heeft misschien betr. op de kleur.
(dons1989)
inginoot(e), cashewnoot, van de caschouboom* ; heden Surinaams-Nederlands kasjoe.
< Sranantongo ingi , dat is ‘indiaans’ + Europees-Nederlands noot, of Sranantongo inginoto
(Stedman 1796:211).
1769 (Fermin 1:171, inginoote); in de vertaling van 1770 (1:157) inginoot) .
Opmerking: Bij Focke (1855:91) en latere schrijvers verstaat men onder Sranantongo inginoto de
bokkenoot * of sawarinoot* . > /(S-N)?S?/wp/2/-.
(dons2013)
igne-pipe, enige boomsoorten van het genus Couratari en hun hout.
< Sranantongo ingipipa (Focke 1855:45), ‘indianenpijp’. Twee mogelijke verklaringen: 1) Indianen
vervaardigen een zeer lange en dikke sigaret door een stuk bast van zo’n boom daartoe te bewerken
en op te rollen, als beschreven door Ostenorf (1962:107). 2) Teenstra (1835, 1:363): “Hiengé-pipa
draagt (...) eene vrucht als eene Goudsche pijpenkop, zijnde witachtig graauw van kleur, echter tot
niets nut.”
1740 (Anonymus 15). - 1858 (Van Sypesteyn 139, als Sranantongo, ingi-pipa). → ( ingipipa, als
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Sranantongo). > /S/wp/2-6/-.
(dons2013)
ingiso’po (de, -’s), mauritiushennep, een plant met dikke, vlezige bladeren in een wortelrozet
( Furcraea foetida, Ingisopofamilie*). De zuidelijke val* wordt ook Sopo-soela genoemd, vermoedelijk
omdat langs deze val talrijke Injie-sopo’s () staan (Stahel 1927: 5). - Etym.: S, lett ’Indiaanse zeep’
(ingi = Indiaans; sopo = zeep). In het binnenland doet het sap van de plant dienst als zeep. Oudste
vindpl. Teenstra 1835 II: 339 ( Ingoo sopo).
(dons1989)
ingisopo (de), mauritiushennep ( Furcraea foetida ).
< Sranantongo ingisopo (Schumann 1783:161), betekent ‘indiaanse zeep’. Het sap uit het blad wordt
door bewoners van het binnenland als zeep gebruikt.
1835 (Teenstra 2:269, ingoosopo ). 1872 (Anonymus 35). →.
Zie ook: aloë * , waterpinan* . > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
Ingiso’pofamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Agavaceae). - Etym.: Genoemd naar ingisopo*.
(dons1989)
ingi-tayer (-s), zoete aardappel of bataat, heden patat (zie patatte* ).
< Sranantongo ingi, ‘indiaans’ + tayer* .
1835 (Teenstra 2:283, inje-taijer). > /S-Braz./cp/4/-.
(dons2013)
in’kisten (kistte in, heeft ingekist), in een kist bergen; kisten (van een lijk). Hoewel bij de oprichting
[van de ’Lijkbewassersvereniging* Hervormde Gemeente’] bepaald was dat alleen hervormden
opgebaard, behandeld en ingekist zouden worden, heeft de vereniging haar diensten in de loop der
jaren ook aan anderen verleend (WS 1-10-1983). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
in’komen (kwam in, is ingekomen), geld inzetten bij kaarten of dobbelen. Inkomen! Vlug, man!
(Helman 1954a: 20).
(dons1989)
in’legger (de, -s), zeskantige vlieger (fefiprinta*), verdeeld in een aantal verschillend gekleurde,
vierkante vakken. Zie C. Ooft 94. - Etym.: Het woord kan betrekking hebben op het feit dat de
vakken lijken ’ingelegd’. - Syn. dambord*. Zie fefiprinta* voor de namen van andere vliegers.
(dons1989)
in’neemketel (de, -s), (hist.) bij een serie van vier ketels (kookpannen) voor de bereiding van suiker
de eerste, tevens grootste. Een stel van vier ketels wordt aldus verdeeld, als: de grootste is de
inneemketel, de tweede de likaketel*, de derde de melassieketel*, en de vierde of laatste de test*
(Teenstra 1835 I: 227; enige vindpl.). - Etym.: In deze ketel wordt het suikerrietsap opgenomen. Zie ook: pan* (2).
(dons1989)
inneemketel, bij een serie van kookpannen ( suikerketels * ) voor de bereiding van suiker de grootste,
dienende om als eerste het dan nog onbewerkte suikerrietsap op te nemen.
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1835 (Teenstra 1:224).
Zie ook: kap * , likaketel * en melassieketel* , test * . > /N-N/pt/4/-.
(dons2013)
in’neemsluis (de, -sluizen), (hist.) op een plantage* (A. 1) de sluis waardoor rivierwater ten behoeve
van het stelsel van vaarwegen en het waterwerk* werd ingelaten. De inneemsluizen, die van
Europesche steenen opgemetseld worden, zijn veelal kostbaar () (Teenstra 1835: 171). - Etym.:
Oudste vindpl. Blom 1786. - Zie ook: inneemtrens*, molentrens*; loossluis*.
(dons1989)
inneemsluis, (waterinneemsluis, de), sluis waardoor rivierwater op een plantage * wordt ingelaten
ten behoeve van de vaarwegen en aandrijving van de watermolen.
1786 (Blom 56). 1787 (Blom 62, waterinneemsluis ). - 1835 (Teenstra 1:170). →. > /N-N/pt/3-6/-.
(dons2013)
in’neemtrens (de, -trenzen), (hist.) op een plantage* (A. 1) de trens* die de inneemsluis* verbond
met het stelsel van vaarwegen, dat tevens de opslagruimte was voor het ingenomen water; soms (als
in het cit.) tevens molentrens* (z.a.). De molen of groote inneemtrens is gewoonlijk 50 voeten breed,
en maakt met de daarmede verbondene transporttrenzen () een afzonderlijk water uit; door dit hier
opgeschut wordende water worden de suikermolens, die door water gedreven worden, in werking
gebragt (Teenstra 1835 I: 172; oudste vindpl.). - Etym.: Zie de omschrijving, zie trens*. – Zie ook:
loostrens*.
(dons1989)
inneemtrens, watergang ( trens* ) waardoor via de inneemsluis* rivierwater op een plantage * wordt
ingenomen. Kon aanvankelijk tevens dienst doen als molentrens* .
1835 (Teenstra 1:172). →. > /N-(E?W?)/pt/4-6/-.
(dons2013)
insekt’ (het, -en), (ook:) dier dat schade of hinder veroorzaakt in of aan huis of erf*. Wij verdelgen
voor u alle insecten in huis z.a. kakkerlakken, mieren, vleermuizen, houtluizen*, ratten enz. (DWT 93-1981, in adv.). - Etym.: Veroud. AN i. = (ook:) nietige persoon (WNT 1912); E insect = (ook:)
hinderlijke of minderwaardige persoon.
(dons1989)
in’strijker (de, -s), (nieuw woord) figuur die met een heet strijkijzer op textiel kan worden
overgebracht. Wasechte instrijkers (letters en cijfers) (DWT 3-2-1981, in adv.).
(dons1989)
instrumen’tenpaneel (het, -panelen), (ook, niet alg.:) dash-board van auto. En we hebben niet meer
ruimte in onze autos kunnen inbouwen door de wagen als een doos te bouwen. Neen we hebben een
ruimte gezocht en gevonden tussen motor en instrumentenpaneel, tussen radiator en grill (DWT 232-1981, in adv.). - E instrument-panel = instrumentenbord i.h.a.
(dons1989)
investa’tie (de, -s), investering.
(dons1989)
iracobi, boomsoorten van het genus Siparuna , tegenwoordig jarakopi (< Sranantongo) geheten.
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< Karaïbisch irakopi (Klooster 2003:202).
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 17). > /K/wp/1/-.
(dons2013)
irriga’tie, 1. (de, -s), verkorting van irrigatiekanaal*: z.a. Hiermee is in feite begonnen met de
drooglegging van het eerste deel van het tracé van de hoofdirrigatie nabij Tamansari alsmede met
die van het areaal dat voor de rijstcultuur zal worden gebruikt (WS 25-9-1982).-2. (’ Irrigatie’,
volkst., gebr. in Nickerie), het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer. Ik werk bij Irrigatie
(mond.). - Etym.: (1) Zie irrigatiekanaal*. (2) Ontstaan doordat aanvankelijk en daarna nog heel lang
het belangrijkste werk van dit ministerie bestond in het aanleggen van waterbeheersingssystemen
ten behoeve van de landbouw.
(dons1989)
irriga’tiekanaal (het, -kanalen), naam voor iedere grotere watergang die deel uitmaakt van een
waterbeheersingssysteem, dus ook voor bijv. de loostrens* van een rijstpolder*. - Etym.: AN irrigatie
bet. in feite alleen ’bevloeiing’, maar wordt hier opgevat als woord voor het geheel van activiteiten
en voorzieningen die de waterbeheersing ten behoeve van de landbouw dienen.
(dons1989)
isola’tietape (de, -s), (uitspr. isolaat’sieteep), isolatieband bestemd om het wegvloeien van
elektrische stroom te voorkomen. - Etym.: E tape = o.m. band.
(dons1989)
i’vy (de, -’s), (uitspr. E: ai’vie), klimmende sierplant met gevlekte bladeren, van de Salomonseilanden
( Scindapsus aureus, Tajerfamilie*). De meeste huizen daar, luksueus, lagen zowat verscholen achter
hagen van faja-lobi*, bougainville, ivy, angalampoe* en ander kleurig gebloemte (Cairo 1977: 10). Etym.: De overeenkomst met E ivy (AN klimop, Hedera helix, Cassavehoutfamilie*) bestaat alleen in
het klimmen. - Syn. klimop* (2).
(dons1989)
ja? tw., wat zeg je?, wat zegt U?, wat is er? Zullen we iets drinken? vroeg Nettie, roep Johnny eens
voor me. - Johnny kwam aanlopen: Ja? (Doelwijt 1972b: 99). - Etym.: Het lijkt mogelijk, dat het
gebruik van ’ja?’ wanneer men iets niet verstaan of begrepen heeft, voortkomt uit angst of althans
schaamte. Stamt het dan wellicht uit de slaventijd? Vgl. de etikette die voorschrijft, dat men de
koningin op een vraag die een veronderstelling inhoudt nooit met een rechtstreekse ontkenning mag
beantwoorden.
(dons1989)
jaag’neger: zie neger* (3).
(dons1989)
jaar: ... jaar hebben (had, heeft gehad), ... jaren oud zijn. Vijfenvijftig jaar heb ik! ik ben nie na’
school geweest ma’ ik weet precies hoeveel jaar ik meer heb dan jij! (Cairo 1976: 10). - Etym.: Het is
lett. vertaald S: me ab’ moro jari lek’ joe = (lett.) ik heb meer jaren dan jij.
(dons1989)
jaar’dag (de, -en), verjaardag. Op haar jaardag, een aantal maanden geleden, was hij de straat
overgestoken en had bij Varekamp een boek voor haar gekocht (Dobru 1968c: 54). - Etym.: In AN
veroud., gebr. in BN. - Samenst. bijv. koninginnejaardag (Hijlaard 35). Zie ook: verjarie*.
(dons1989)
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jaas (de), (veroud.) framboesia. Onder de voornaamsten [ziektes] werd geteld de Jaas of Jawes*, een
leelyke Plaag, die meest alle nieuwe Slaaven aantast, en waar van men het niet voor ongelukkig
rekent als de helft ’er van in leeven blyft (Hartsinck 1770: 913). - Etym.: Zie onder yaws*. Oudste
vindpl. plak. van 1728 (S&dS395).
(dons1989)
jaas, jas (de), jaws, yaws, 1. framboesia; 2. een leishmaniasis die in hedendaags SurinaamsNederlands bosyaws genoemd wordt (Van Lier 1972:476).
< Engels yaws, ook yaaz (OED, sedert 1679); jawes bij Warren (1667:4); mogelijk afkomstig uit
Westelijk Guyana (zie beneden).
Deze twee ziektes hebben in hun uiterlijke symptomen veel gemeen: zweren, builen en puisten op
de huid. Ze werden bestreden met jawspoeders (1850; Oostindie 1989:146). De eerstgenoemde
wordt veroorzaakt door een bacterie ( Treponema pertenue ); besmetting heeft plaats van de ene op
de andere persoon door rechtstreeks lichamelijk contact. Bij de tweede is de ziekteverwekker een
flagellaat ( Leishmania brasiliensis ), die wordt overgebracht door een jaasvlieg * . De oorspronkelijke
betekenis van de naam is eerstgenoemde. De tweede genoemde ziekte werd in Suriname pas
onderkend in de jaren ’20 van de 20e eeuw. Voordien werden de twee ziektes over een kam
geschoren.
1: 1728 (Schiltkamp & De Smidt 395, d’jaas). 1855 (Focke 49). → ( jaws , yaws).
Zie ook: krabbejaas * , Guinesche pokken * , najaas * . > /E?W?/z/2-6/-.
2: 1770 (Hartsinck 32). 1835 (Teenstra 1:365). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
723).
Zie ook: negerjaas* . > /E?W?/z/2-5/-.
1 of 2: 1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:108, djaas, diaas ). 1771 (C. Dahlberg, onder nr.
28, jass ). 1832 (Teenstra 1842:256, jawsziekte ), 1854 (Landré 1955:39, yaws).
Ook in Westelijk Guyana betekenis 1of 2 of beide (Groen 1792, 2:9, jas), mogelijk afkomstig van
daar. > /E?W?/z/2/W./.
(dons2013)
jaasbonken, peesknopen als overblijfselen na framboesia ( jaas* , 1).
Vergelijk jasie [< Sranantongo] bonken (1762, Oud Notarieel Archief Suriname 213).
1786 (Blom 397).
Opmerking: Nepveu (1771:146) noemt ze “bonken van jaas”.
Zie ook: mamma-yaws* , najaas * . > /(E?W?)-N/z/3/-.
(dons2013)
jaashok, als jaashuis * .
1735 (Van Stipriaan 1993:365). > /(E?W?)-N/z/2/-.
(dons2013)
jaas’huis (het, -huizen), (hist.) vermoedelijk: onderkomen van lijders aan jaas* en wellicht ook
andere besmettelijke ziektes. Volgens Fontaine (1979: 16) ’verblijf voor schurft- en lepralijders’. Wat
lucht geschept: hier sla ik de ooge, vry en bly,/ Naar jaashuis, timmerloots, naar weide of droogery,/
Waar ’t kleine volk om ’t werk schynt met elkaêr te kampen (P.F. Roos 1804, cit. volgens Lichtveld &
V. 211). - Etym.: Zie jaas* en krabbejas* (3). Oudste vindpl. 1772 (zie Fontaine).
(dons1989)
jaashuis, op een plantage * het onderkomen voor slaven die lijden aan jaas* (1 en 2) en wellicht ook
andere besmettelijke ziektes.
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Vergelijk Engels yaw(s)-house (OED; Cassidy & Le Page 1980, citaat 1811); zie ook huis* .
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161). - 1783 (Roos 44). > /E/z/2-3/-.
(dons2013)
jaasvlieg, jasvlieg (-en), -je, een zandvliegje ( Lutzomyia -soort) dat jaas* (2) overbrengt.
Vergelijk ook Sranantongo jasifré (Focke 1855:49) met dezelfde betekenis.
1740 (Anonymus 25). - 1855 (Focke 49, jasvliegje ). 1881 (Kappler 1883:85, yawsvlieg ). > /(E?W?)N/d/2-5/-.
(dons2013)
jacaran’da (de, -’s), boom met gevind blad en pluimen van paarsrode bloemen, aangeplant als
sierboom ( Jacaranda obtusifolia, Groenhartfamilie*). Wat men langs sommige straten aantreft, zijn in
hoofdzaak oude Mahoniebomen en wat Flamboyants. Nieuwer zijn hier en daar de Tulpenbomen*,
Jacaranda‘s en Bottlebrushes*() (Helman in Helman 1977: 384). - Etym.: Het is de wet. naam van het
genus ontleend aan het Tupi. - Zie ook: jashout*.
(dons1989)
jacht’gebied (het, -en), (term uit de wetgeving betreffende de jacht) gedeelte van Suriname waar de
jacht aan beperkende, wettelijke bepalingen onderhevig is. Voor alle genoemde zoogdieren - behalve
de jaguar, waarop het hele jaar gejaagd mag worden - is het jachtseizoen (in het ’jachtgebied’)
gesloten van 1 jan. tot 30 april (Enc.Sur. 307). - Etym.: AN j. = gebied waar men jagen mag. Dus: in
AN onderscheidt een j. zich door een grotere vrijheid, in SN door beperkingen betreffende het jagen.
(dons1989)
jacht’kamp (het, -en), 1. eenvoudige hut, meestal slechts een dak op palen, dienende als tijdelijk
onderkomen voor boslandbewoners* die meer dagen op jacht zijn op grotere afstand van hun dorp.
- 2. groepje van dergelijke hutten. Wanneer ze laat in de middag ontwaken, zijn de mannen
thuisgekomen uit het jachtkamp. Die worden feestelijk ontvangen en er heerst vreugde, want ze
hebben grote voorraden meegebracht, zodat het dorp geen honger zal behoeven te lijden in de
regentijd* (A. de Vries 1962: 101). - Etym.: (1) Zie kamp* (2). (2) Zie ook de AN bet. van ’kamp’
onder kamp*. - Zie ook: viskamp*.
(dons1989)
jagtzak, weitas. Omhangtas, in gebruik in het binnenland, onder meer om benodigdheden bij de
jacht in mee te nemen.
1766 (Hoogbergen 1985:123) - 1798 (Weygandt 128). > /N-N/bc/2-3/-.
(dons2013)
I. jack (de, -s), (uitspr. dzjek of djek), krik. Op een onbewaakt moment zwaait Mando met een djak
in de richting van de dame* (Mando 25). - Etym.: E.
(dons1989)
II. jack (de, -s), (uitspr. djek), Amerikaans dikbekje, een vinkachtige zangvogel waarvan het
mannetje zwart met grijs, het wijfje geelbruin is ( Sporophila americana) . Hun voorkeur [van
zangvogelliefhebbers] gaat uit naar zaadeters zoals twatwa*, picolet* en roti*. In wat minder aanzien
als ’zangers’ staan gelebek*, moestas [zie moustache*], jack en de gewone kanaries* (Helman 1978:
78). - Etym.: Vermeulen (160) schrijft djek
(dons1989)
jack’-shirt (het, -s), (uitspr. E: dzjek’sjurt), dun jasje voor heren, met open boord, korte mouwen,
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vier zakken en vertikale plooien aan de voorzijde en een band in de rug. - Etym.: Vgl. E jacket =
colbertjasje; E shirt = overhemd. Het j.-s . houdt het midden tussen deze twee kledingstukken. Syn. (meer gebr.) shirt-jack*. Zie ook: Burnham-dress*, guayabera*.
(dons1989)
ja’ger (de, -s), (ook, veroud. (?):) syn. van bruine bosspin*: z.a. Zie je daar iets bewegen, Kodjo?
fluisterde meneer Bos. - Ja meneri... een jager, mompelde de bosnegerjongen, want zo noemen ze
in Suriname de gevaarlijke vogelspin (Tarantula) (Butner 1961: 5). - Etym.: Oudste vindpl. Hartsinck
1770: 106, maar het is niet zeker dat op die plaats dit dier bedoeld wordt. - Syn. ook krabspin*.
(dons1989)
jager: Korps Zwarte Jagers, militaire eenheid van vrije negers, onder deze naam bestaande van
1772 tot 1818, vervolgens onder andere namen tot 1872.
Zie ook: Corps Koloniale Guides * , Compagnie K. G. * , Redi Moesoe * , ’s Lands Vrijkorps * . >
/N+N/o/2-3/-.
(dons2013)
jagerneger, jaagneger, negerslaaf ( neger * ) aangesteld als jager.
1840 (Winkels I:24). 1866 (Van Schaick 129). > /N-Am/pp/4/-.
(dons2013)
jakan’ta (de, -), naam voor twee onderling verwante boomsoorten behorende tot de Jakantafamilie*,
nl. gewone jakanta die ook wel zwarte jakanta genoemd wordt ( Poraqueiba guianensis ) en rode
jakanta ( Dendrobanga boliviana) . Zie L&Me 158. - Etym.: S.
(dons1989)
Jakan’tafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Icacinaceae ) . - Etym.: Genoemd naar jakanta*.
(dons1989)
jakje: zie jakkie*.
(dons1989)
jak’kie (de, -s), 1. een soort slanke, rolronde meerval met scherpe stekels in rugvin en beide
borstvinnen ( Rhamdia quelen ). - 2. larf (kikkervisje) van de paradoxale kikker ( Pseudis paradoxa). Etym.: In oudere lit. vindt men alleen deze, meer Ned. schrijfwijze, i.t.t. het syn. djaki*, dat S is. Dat
de twee dieren dezelfde naam hebben, komt voort uit de verwarring die er vroeger heerste omtrent
hun identiteit en (vermeende) relatie. Zie bijv. het volgende cit.: De Jackie (Rana pisces, en bij Linn.
Rana paradoxa) is een veelvuldig in Suriname gevonden wordende visch, zoo glad als een paling en,
even als deze, zonder schubben; echter is dit niet die visch, welke in eenen kikvorsch verandert.
Sommigen zijn van meening geweest, dat dit de Jackie is, en geen wonder ook, daar deze in een’
kikvorsch veranderende visch veel overeenkomst (ofschoon baarden hebbende) met de Jackie heeft,
hetwelk ook welligt de oorzaak is geweest, dat Mejufvrouw De Merian in deze hare stelling gedwaald
heeft; ook wordt niet de visch, gelijk zij beschrijft, uit den kikvorsch, maar wel de kikvorsch uit den
visch voorgebragt (Teenstra 1835 II: 457). Oudste vindpl. Herlein 1718: 199 ( jakje, vermoedelijk een
hypercorrectie). - Syn. van 1 vetjakkie*, van 2 toddejakkie*.
(dons1989)
jakje (de), ja(k)kie (de), 1. een draadmeerval (soort vis; Rhamdia quelen ); 2. de uitzonderlijk grote
larf (‘kikkervisje’) van de paradoxale kikker of Surinaamse staartvors ( Pseudis paradoxa).
< Karaïbisch yaki (Ahlbrinck 1931:540) in betekenis 1. Courtz (2005) noemt het woord in geen van
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de twee betekenissen voor het Karaïbisch. De twee wezens lijken sterk op elkaar en zijn vaak
verward. Overgenomen in het Sranantongo ( djaki) kreeg het beide betekenissen (zie Focke 1855:23),
ook in het Surinaams-Nederlands, eventueel onderscheiden als vetjakkie * (1) en toddejackie* (2). De
Encyclopedie van Suriname (156 en 308) onderscheidt djaki (1) en jackie (2).
Opmerking: Het citaat uit Teenstra in Van Donselaar (1989) is verwarrend en niet meer ter zake
doende.
1 a ( jakje): 1718 (Herlein 199).- 1771 (Nepveu 349).
1 b ( jakkie): 1769 (Fermin 2:244). 1796 (Stedman 71; jackee , Engelse spelling).? (ook djakie, onder
invloed van Sranantongo). > /K/d/1-6/.
2 a ( jakje): 1705 (Merian 71). - 1771 (Nepveu 349).
2 b ( jakkie): 1769 (Fermin 2:244). → (ook djakie, < Sranantongo). > /S/d/1-6/-.
(dons2013)
Jacob Evertsen (of Everts), als grauwe munnik* (een soort vis), in dit geval Epinephelus itajara.
In het begin van de 17e eeuw werd een zaagbaars uit oostelijke zeeën ( Serranus variolosus) door
zeelieden genoemd naar de admiraal van die naam vanwege diens taankleurige, gevlekte huid (Veth
1889:154; Sanders 1991:87). De naam raakte vervolgens verspreid over andere zaagbaarzen met
spikkels, vlekken of zelfs strepen (zie WNT 7, 1:108).
1693 (Reeps 21).
Ook in Brazilië (Marcgrave 1648:169), en afkomstig van daar. > /Braz./d/1/B./.
(dons2013)
jam (de, -s), (uitspr. E: dzjem), (ook:) jam-session, d.i. een bijeenkomst van popmuziekgroepen
(ook jazz-) voor muzikale improvisatie.
(dons1989)
jam’mer (de), ellende, verdriet. Meisje*, wat ben je mager geworden, wat heb je voor een jammer?
(mond.) - Etym.: In AN in deze bet. veroud., wel als predikaatswoord (’het is jammer’) en als tw. met
de bet. van ’helaas’.
(dons1989)
jammesvis (de), een soort vis ( Schizodon fasciatus), behorende tot de kopstaanders.
< Sranantongo njamsifisi (Focke 1855:89, njammisi-fisi ).
1740 (Anonymus 24). - 1835 (Teenstra 2:450). → ( njamsifisi, als Sranantongo).
Opmerking: Het hoeft niet zo te zijn dat Focke (1855), hoewel de rangschikking van het Sranantongo
bij hem suggereert dat hij het opvat als een samenstelling van njammisi (zie jammes* ), dat ook
bedoelde.
Zie ook: makamaka* . > /S/d/2-4/-.
(dons2013)
ja’moen: zie jamun*.
(dons1989)
jampo’nica (de, -’s), heesterachtige sierplant met witte, lichtrode of paarse bloemen met
langgesteelde, gekroesde kroonbladen, afkomstig uit Oost-Azië en N.O.-Australië ( Lagerstroemia
indica, Jamponicafamilie*). Daarnaast een vaas met jamponica’s (Cairo 1977: 136). - Etym.: Kan
genoemd zijn naar Japan, waar de plant o.m. thuis is. Voor de toevoeging van de m: vgl. S japanési
óf jampanési = Javaanse* Surinamer. - Syn. japonica*.
(dons1989)
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Jampo’nicafamilie (de), Kattestaartfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Lythraceae ). –’Etym.:
Genoemd naar jamponica*. - Zie ook: kattestaart*.
(dons1989)
jammes, james, jams (de), jammen (meervoud) jam, een uit Afrika ingevoerde en gekweekte
klimplant ( Dioscorea alata ) en de eetbare knollen van deze.
Tropisch Amerikaans element, sub 1. Zie ook igname * .
1685 (Schiltkamp & De Smidt 155). 1693 (Reeps 21, jamas). 1694 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 518, jammen , mv.) - 1786 (Blom 381, jam’s). 1789 (Hoogbergen 1984:59, jamjes). 1857
(Hoogbergen 1978:6, yames ). → ( jams).
Opmerking: Anonymus (1740:15) met jammesie < Sranantongo (zie boven).
Ook in Oostelijk Guyana (Reeps 1793:9, 10) en in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:71).
Zie ook: boksjams * . > /Am/cp/1-6/O./W./.
(dons2013)
jams (de, -), jam’si (de, -’s), 1. inheemse, gekweekte klimplant die eetbare knollen voortbrengt
( Dioscorea alata, Napifamilie*), in AN gerekend onder ’yam’ of ’yamswortel’. - 2. knol van deze
plant. Jams zijn de stengelknollen van Dioscorea Cayennensis L. [veroud. wet. naam] en worden als
aardappelen gegeten (van Cappelle 402). - Etym.: Volgens RD (18, 304) komt ’nyam’ van Mende
(Afr.) ’nyamii’ en bet. in die taal ’bataat’ (zoete patat*). AN jam (Van Dale) is de naam voor de knol
van verschillende soorten Dioscorea en voor enige typen aardappel. - Zie ook: aardvrucht*.
(dons1989)
ja’mun (de, -), (uitspr. H: dja’moen), 1. syn. van jamunboom*: z.a. Men vindt djamoen (djamoe)
verwilderd o.a. op Lelydorp en Charlesburg (May 32). - 2. blauwpaarse bes(sen) van de jamunboom*
waaruit enige dranken en een jam worden bereid. 1 kg. jamun geeft plm. 0,5 liter sap (S&S 267). Etym.: H. Schrijfwijze vaak djamoen of jamoen, schrijfwijze en uitspr. vaak zonder n. - Syn.
koeliedruif*. Samenst. ook o.m. jamunjam (Cairo 1977: 151).
(dons1989)
ja’munboom (de, -bomen), (uitspr. dja’moenboom), gekweekte vruchtboom uit de Oude Wereld met
kleine, witte bloemen en paars-blauwe bessen ( Syzygium cumini, Goejavefamilie*). Hij liep voorbij
de djamoebomen van het B.O.G. Als hij nu maar een slokje wijn gehad had, dacht hij! Al was het van
die bessen, om zijn verstand te benevelen (Cairo 1977: 232). - Etym.: Zie jamun*. Aangezien de
vertakking laag begint, wordt de boom ook wel jamunstruik genoemd (zie Vianen 1969: 79). - Syn.
jamun* (1), koeliedruif* (1).
(dons1989)
jan snij’der, 1. (de, -), soort boom ( Pouteria guianensis, Sapotillefamilie*). Jan Snijder, SUR. een
hooge boom met een rechten stam en plankwortels (Enc.NWI 589). - 2. (de), hout van deze boom.
(dons1989)
Jan-bij-nacht (de, mv.?), (veroud.) rolstaartbeertje, kinkajoe ( Potos flavus) . Ook is ’er zeker Dier,
Jan by Nacht genaamd, omdat het, des daags nooit te voorschyn komt, maar des nachts uitgaat om
te rooven: zoo groot als een middelmaatige Kat, bruin van Hair, veel gelykende naar een Aap
(Hartsinck 1770: 97; enige vindpl.). - Etym.: Zie het cit. - Syn. netikeskesi*.
(dons1989)
Jantje (de, -s), Nederlandse soldaat. Woedend als ik geweest had kunnen zijn, betast ik het
legergroen dat sinds het vertrek van de Jantjes uit Paramaribo een heel andere betekenis heeft
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

gekregen () (Vianen 1979b: 16). - Etym.: AN J. = matroos, i.h.b. van de oorlogsvloot. WNT (1926)
citeert één geval, een gedicht uit 1672 van J. Westerbaen, waarin J. bet. ’gemeen soldaat’. In het
jargon van de Ned. troepen in Libanon: ’Jan’ = soldaat (G.L. van Lennep in NRC 16-6-1979).
(dons1989)
japo’nica (de, -’s), syn. van jamponica*: z.a. Japonica laat zich gemakkelijk door stekken
vermenigvuldigen en wordt soms ook voor heggen gebruikt (Stahel 1944: 191). - Etym.: Zie
jamponica*.
(dons1989)
jaraba’ka (de, -’s), grote grijsbruinige tot gele zeemeerval ( Sciadeichthys luniscutis ) . De jarabaka is
een grote vis die 40 kg zwaar kan worden (Vermeulen 197). - Etym.: S; volgens BN 120: 88 (1980)
van E yellow back = gele rug. - Syn. geelbagger*.
(dons1989)
ja’rakopi (de), heester of boompje met tegenover elkaar staande takken, de zeer kleine, groenige
bloempjes in groepjes in de bladoksels ( Siparuna guianensis, Jarakopifamilie*). Aftreksel van jarakopi
plus finibita* in gedroogde toestand als thee gebruikt, geldt als aansterkend middel na bevallingen
(May 27). - Etym.: S.
(dons1989)
Ja’rakopifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Monimiaceae ). - Etym.: Genoemd naar jarakopi*.
(dons1989)
I. ja’ri (de, -’s), geschenkje dat een winkelier een vaste klant een maal per jaar geeft, meestal tussen
Kerstmis en Oudjaar. Vroeger kon je makkelijk aan bombels* komen door van winkel tot winkel te
gaan en zodra je iets had gekocht voor hoe gering ook, je jari op te eisen. O wee, de Chinees*, die
aan enig kind een bombel durfde te geven, want de hele buurt kwam dan ook om z’n jari vragen (Ta
Maddie in WS 31-12-1983). - Etym.: S, bet. ’jaar’. Vgl. nieuwjaar* vragen.
— : bi’gi jari (de, -), kroonjaar op hogere leeftijd. In elk geval Nene Spier zou zestig worden op 20
februari en de voorbereidingen waren dagen daarvoor reeds in volle gang. Nene had een jaar lang
gespaard om deze bigi jari te vieren (Dobru 1968a: 35). - Etym.: S (bigi = groot; jari = jaar). - Zie
ook: getal*, jubileum*.
(dons1989)
II. ja’ri (de, -’s), punt bij djoel*. Zien enkele renners kans de achterlijn te passeren, en terug te
komen in de djoel*, dan keren een of meer houders zich om en rent de voorlijn-houder naar deze
lijn terug, om de kans op een jari te verkleinen (Nekrui 20).
(dons1989)
ja’rig zijn met (was, is geweest), blij zijn met, de koning te rijk zijn met. Als ik mijn kinderen had
meegenomen, zouden ze jarig zijn met die boeken* (vrouw die in de wachtkamer van de dokter een
stapel tijdschriften ziet liggen). - Etym.: ’Jarig zijn’ geeft een verheugd gevoel. AN ’jarig zijn met’ en
’nog niet jarig zijn met’ = een moeilijkheid hebben met (!).
(dons1989)
I. jas (de), framboesia. Jas, eene ongemeen zware huidziekte (Teenstra 1835 I: 365). - Etym.: Zie
onder yaws*. - Samenst.: jaswater*, klaverjas*, krabbejas*.
(dons1989)
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II. jas (de, -sen),
(dons1989)
jas’hout, (veroud.) onduidelijke naam voor een of meerdere boomsoorten en hun hout. Het Jashout
groeit op hooge en lage landen, hebbende lange, smalle bladeren; men noemt het ook Basterd
Goebaij, wordende veel gebrand, welks kool daarna tot een poeder gestampt, voor een dressie* op
de jas* gestrooid wordt (Teenstra 1835 I: 365; enige vindpl.). Het kan Jacaranda obtusifolia
(Groenhartfamilie*) zijn. Deze heet in het Paramakaans* ’jasibon’ (jasi = jas* (I); bon = boom). Van
de verwante ’goebaja’ (S; Jacaranda copaia) worden jonge knoppen verwerkt in een medicijn tegen
bosyaws* (Ost. 168). Echter, S jasi-oedoe = Vismia confertiflora (Savannemangrofamilie*). - Etym.:
Zie cit. enz. - Zie ook: jacaranda*.
(dons1989)
jashout, de boomsoort Jacaranda copaia of Jacaranda obtusifolia (subspecies rhombifolia) of beide.
Er werd volgens Teenstra (zie beneden) - nu nog? - een medicijn uit gewonnen tegen jaas* (2). Zie
voor bijzonderheden dienaangaande e.a. ook onder basterdgoebaij* .
1835 (Teenstra 1:365).
Opmerking: Het is niet de soort die heden in Sranantongo yasi-udu heet (Woordenlijst SranantongoNederlands-Engels 1995:252). > /(E?W?-N/wp/4/-.
(dons2013)
jasje (het, -s), colbertjasje. - Etym.: Het bet. nooit ’overjas’. - Zie ook: mantel*.
— : jas en das, staande uitdrukking voor herenkleding bestaande uit kostuum, overhemd en das,
’wandelkostuum’. - Syn. ’gejast* en gedast’.
(dons1989)
jas’mijn (de, -en), 1. sierheester met grote, witte bloemen en melksap, uit India ( Tabernaemontana
coronaria, Kotomisifamilie*). Jasmijn heet hier een heester met groote, witte, gevulde bloemen, die
veel als snijbloemen dienst doen. Deze jasmijn wordt hier vrij dikwijls aangeplant (Stahel 1944: 193).
- 2. Arabische jasmijn, een sierheester met sterk geurende, witte bloemen, zonder melksap, uit India
( Jasminum sambac, Melatifamilie*). Zie Hangalampoel (4): 34; 1974. - 3. Kaapse jasmijn, een
sierheester met welriekende, witte bloemen, zonder melksap, uit Oost-Azië ( Gardenia jasminoides,
Fajalobifamilie*). - 4. bloem van een van deze soorten, i.h.b. van 2. Op* Zoelen stond op de
middentafel van rotan iedere middag om zes uur een doorzichtige glazen kom tot aan de rand
gevuld met water uit de put, waarop drijvende jasmijnen half in knop, om de boze avondgeesten van
het erf* te houden (Vianen 1971: 40). - 5. verkorting van jasmijnwater*. Mijn moeder zit aan mijn
bed. Ik hoef mijn ogen niet open te doen. Jasmijn en eclat* is om mij heen (Roemer 1982: 57). Etym.: De soorten 1-3 lijken alle op AN j. = de in Europa veel aangeplante Jasminum officinale
(Melatifamilie*). - Syn. van 2 melati*.
(dons1989)
jasmijnboom: Indiaansche jasmijnboom, ingevoerd en gekweekt sierboompje ( Plumeria rubra).
Europees-Nederlands jasmijnboom heeft primair betrekking op heesters van het genus Jasminum .
De naam is, wel of niet met een onderscheidend bijvoeglijk naamwoord, vervolgens gegeven aan
allerlei andere heesters.
1705 (Merian 8).
Zie ook: frangipane* . > /N+N/cp/1/-.
(dons2013)
jasmijn’water (het), reuk- en toiletwater, gemaakt van de bloemen van jasmijn* (2), ook gebruikt
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voor magische doeleinden. Ze schrijft poëtische brieven, die nauwelijks over Nohar gaan. Ze vergeet
niet te vertellen dat ze haar haren met jasmijnwater heeft gewassen (Vianen 1971: 40). - Syn.
jasmijn* (5).
(dons1989)
jas’water (het), (veroud.) water in gewrichten en slijmvliezen als gevolg van jas* (I, framboesia). Zie
Enc.NWI 305. - Syn. krabbejas* (1).
(dons1989)
jaswater, water in gewrichten en slijmvliezen als gevolg van framboesia ( jaas* , 1).
1855 (Focke 49). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 305).
Zie ook: krabbejas* . > /(E?W?)-N/z/4-5/-.
(dons2013)
Javaan’ (de, Javanen), (i.h.b.:) Surinamer van Javaanse afkomst, d.i. afstammend van bewoners van
Java. - Opm. 1.: Er wonen in Suriname ook burgers van Indonesië van Javaanse afkomst. Ook dezen
noemt men AN Javaan. Er wordt in woord en geschrift doorgaans geen onderscheid tussen de twee
groepen gemaakt. Opm. 2.: Java wordt in het W bewoond door Soendanezen, in het NO door
Madoerezen en voor het overige door Javanen in strikte zin. In Suriname hoorde en hoort men dit
onderscheid niet maken. Ook in de meer alg. toegankelijke literatuur wordt er niet over gerept.
(dons1989)
Javaans’ bn., bw., (i.h.b.:) van of behorende bij Javanen*. - Zie ook: Surinaams-Javaans*.
— : zie Javaans blad*, Javaanse dominee*.
— : Javaan’se zending (de), zending van de Evangelische Broedergemeente* onder Javaanse*
Surinamers en in Suriname woonachtge Indonesiërs. De Javaanse zending van de Evangelische
Broedergemeente in Suriname, bekend onder de naam Dutja Watjana, heeft aan de Wicherstraat in
Paramaribo een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen (WS 5-9-1987). - Syn. Indonesische*
zending. Zie ook: Boslandzending*, Chinese*, Indiaanse* en Hindostaanse* zending.
(dons1989)
Javaan’se (de, -n), (i.h.b.:) Javaanse* vrouw.
(dons1989)
jawari, gewone opossum, een buidelrat ( Didelphys marsupialis ).
< Arowaks jawarè (Staffeleu 1975:9) of afkomstig uit Westelijk Guyana.
1740 (Anonymus 21, jauwari).
Bij Hartsinck (1770:89) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: awari * (I), beursrot* , boschrat* (1), zakrot* . > /Ar?W?/d/2/W./.
(dons2013)
ja’wes (de), (veroud.) framboesia. De Jawes, zynde een soort van kwaade Ziekte, is by hen [de slaven]
een gemeene kwaal, en zo besmettelyk dat een Vlieg op zo een Mensch gezeeten hebbende zich op
enig open of gewond deel van een ander plaatsende, die besmetting overbrengt () (Hartsinck 1770:
32). - Etym.: Zie onder yaws*. Oudste vindpl. Warren (vert.) 1669: 7.
(dons1989)
jaws (de), framboesia. Hun middel tegen jaws () is een sterk afkooksel van wilde goejave*-bladeren
() waarmede de zweren worden schoongewassen en dan bestrooid met een poeder van dezelfde
bladeren (Enc.NWI 723). - Etym.: Zie onder yaws*.
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(dons1989)
Jaycee, 1. (uitspr. djeesie’; de), de Junior Kamer van Paramaribo. Een paar verenigingen laten
geregeld van zich horen: de op Amerikaanse leest geschoeide pragmatisch idealistische clubs ’Lions’
en ’Junior* Chamber’, de laatste in de wandeling ’Jaycee’ (Djeesie) genoemd (van Teylingen 88). - 2.
(uitspr. djee’sie; de, -s), lid van deze organisatie. De Paramaribo Jaycees hebben aan de
kinderafdelingen van het Academisch-, St. Vincentius- en Diaconessen Ziekenhuis alsmede aan ’s
Lands Hospitaal* speelgoed geschonken (WS 31-3-1984). - Etym.: Het is de E uitspr. van J.C., de
afkorting van Junior* Chamber.
(dons1989)
je’je (de, -(s)), begrip uit de wintigodsdienst* waaraan door verschillende personen een zeer
verschillende inhoud wordt gegeven: 1. syn. van kra*: z.a. Het hart is de zetel van de kra, die ook
wel eens genoemd wordt jeje () (Wooding 126). - 2. syn. van jorka*: z.a. Zie Schoffelmeer I: 38. - 3.
bovennatuurlijk wezen i.h.a. Zie Wooding 497, zie Schoffelmeer I: 38. - Etym.: Van Afr. herkomst. Opm. i.v.m. 3.: De Broedergemeente* vertaalt ’Heilige Geest’ in het S met ’Santa Jeje’.
(dons1989)
jeuken (jeukte, heeft gejeukt), (ook overg.:) prikken, prikkelen. Merken we dat de tayer* jeukt, dan
voegen we 1 theelepel bruissoda toe (Voeding goed 50). - Etym.: Het is een verruiming van de AN
bet.
(dons1989)
Je’zus: mijn (me) Jezus, uitroep van angst, schrik, ontzetting. Vlug, de leba* is ook terug! Me jeses!
(Cairo 1986: 108). - Etym.: Ook in S: mi Jezus.
— : voor Jezus (op zichzelf staande uitdr.), echt waar, eerlijk waar. Ze hebben de bestuursopzichter
vermoord, antwoordt Vergilius. - Zeg voor Jezus! - Waarom zou ik liegen? (Vianen 1971: 48). Etym.: Het is kort voor: Dat verklaar ik voor Jezus. - Zie ook: voor God*.
(dons1989)
je’zustranen (mv.), paardestaartvormig sierkruid met buisvormige, rode bloemen, uit Mexico
( Russelia equisetiformis, Bezemkruidfamilie*). Zie Ost. 164. - Etym.: De naam heeft vermoedelijk
betr. op de vorm van de bloemen. - Syn. dameslippen*.
(dons1989)
jo, (uitspr. met korte o), jij (jou) in de aanspreeknaamval (vocatief). Jo wreedaard, ik zal je eens te
pakken krijgen, schreeuwt Paina hem nog steeds toe (Barron 1984a: 15).
(dons1989)
job (de, -s), (verouderend) sigarettepapiertje, vloeitje. - Etym.: Genoemd naar het merk Job. - Zie
ook: jobpapier*, lijmpapier*.
(dons1989)
job’papier (het), (veroud.) vloeitje zonder gom. - Etym.: Zie job*. De benaming was korte tijd in
gebr. ter onderscheiding van lijmpapier*, dat wel gegomd was.
(dons1989)
jocataijapeper, poeder van tuinpeper* .
Herkomst van het woord niet geïdentificeerd.
1835 (Teenstra 2:265). > /X-N/cp/4/-.
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(dons2013)
jockey (de, -’s), (uitspr. jok’kie), onderbroek. Hij trok zijn jockey recht en kleedde zich verder aan
(Vianen 1972: 19). - Etym.: Genoemd naar het merk Jockey.
(dons1989)
jo’denbaard (de, -en), kruidachtige sierplant met kruipende of hangende, bruine stengels met kleine
blaadjes, uit West-lndië; bloeit zelden ( Pilea nummularilifolia, Jodenbaardfamilie*). Jodenbaard wordt
hier veel in potten, ook in hangmanden geplant (Stahel 1944: 182). - Etym.: In hangende vorm is de
plant baardvormig. S djoebarba = lett. id. AN j. = syn. van ’moederplant’ ( Saxifraga sarmentosa,
Hortensiafamilie*), zo genoemd naar de vorm van de bloemen.
(dons1989)
Jo’denbaardfamilie (de), Brandnetelfamilie, een familie van tweezaadlobbige kruiden, vaak met
brandharen, met kleine bloempjes ( Urticaceae ) . - Etym.: Genoemd naar jodenbaard*. - Zie ook:
brandnetel*.
(dons1989)
jodenkars, zekere wilde nachtschade ( Solanum americanum) waarvan de bladeren als groente
gegeten worden.
Kars ‘kers’ heeft betrekking op de ronde vruchten, verder is de naam niet te verklaren.
1740 (Anonymus 16).
Zie ook: agoema * . > /N-N’/wp/2/-.
(dons2013)
jo’denkruid (het), (veroud.) naam voor een plant die (nog) niet nader aangeduid kan worden. Zie
Hartsinck 1770: 88 (enige vindpl.).
(dons1989)
jodenkruid, niet geïdentificeerde kruidachtige plant.
De beschrijving bij Hartsinck vertoont geen gelijkenis met die van enige plantensoort die in
Europees-Nederlands van verleden of heden dezelfde naam droeg of draagt.
Bij Hartsinck (1770:88) voor Suriname of Westelijk Guyana of beide. > /(N-N)?W?/wp/2/W./.
(dons2013)
jo’denpinda (de, -’s), (niet alg.) 1. sierheester met lange trossen gele of rode vlinderbloemen, de
zaden in peulen; van onbekende herkomst ( Caesalpinia pulcherrima, Krerekrerefamilie*). Zie Ost. 83.
- 2. zaad van deze plant. - Etym.: De smaak van de zaden lijkt iets op die van pinda. De associatie
met ’joden’ kan liggen in ’niet echt’ of/en ’zuinig’ (vanwege de zwakke pindasmaak). S djoepinda =
lett. id. - Syn. van 1 sabinabloem*.
(dons1989)
Johan Cruijff zn., aanduiding bij bingo voor het getal 14. - Etym.: J.C., een wereldvermaarde Ned.
voetballer, droeg lange tijd het rugnummer 14. Nieuwe term.
(dons1989)
johannes: zekere munt; zie onder gulden * .
(dons2013)
joinen: zie djoinen*.
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

(dons1989)
jokken (jokte, heeft gejokt), idem, liegen. Waar was je, Nohar? - Ik sliep. - Je jokt. Je moet me
gehoord hebben, want ik heb lang en hard geklopt (Vianen 1971: 19). - Etym.: In AN is j. i.h.a. een
kinderwoord. In SN is het algemeen, vaak gebr. als men het zware ’liegen’ wil vermijden.
— : jokken voor, 1. liegen tegen. Als ik kom, onverwachts en helemaal uit de Vereenigde Provinciën,
dan tref ik mijn plantage* aan zoals hij is. Geen valse papieren, geen leugenarij, niemand krijgt kans
om voor me te gaan jokken! (Cairo 1982: 365). - 2. liegen over. () maar toen ik lang ziek was
kwamen ze elke week naar me kijken, ze brachten eieren mee en melk, ik zal niet voor ze jokken,
want het zijn heel aardige mensen (Clara E. Colli volgens Van Westerloo & D. 9). - Etym.: Zie voor*. Syn. van 1 en 2 liegen* voor.
(dons1989)
jon’gemansliefde (de, -s), (verouderend) syn. van kotomisi* (3): z.a. Zie Ost. 188.
(dons1989)
jongen (-s), neger * als huisknecht.
< Europees-Nederlands jongen (zie WNT) of < booi * < Engels boy .
1768 (Van Dyk 47). 1835 (Friderici 53).
Opmerking: Ook in het voormalige Nederlands Oost-Indië (WNT).
Zie ook: huisneger* , (voete)booi* . > /N’?S?E?/bc/2-4/-.
(dons2013)
jon’gens-leren-liegen-om-meisjes-te-bedriegen (de), houtige sierplant met blauw-violette
bloemtrossen en gele bessen, uit tropisch en subtropisch Amerika ( Duranta repens,
Korsoewiwirifamilie*). Zie Ost. 180. - Etym.: ? In het voormalige NOI ’stoute jongens en zoete
meisjes’.
(dons1989)
jon’genstrouw, jon’genstrow (de), inleidende Hindoe-godsdienstige plechtigheid ten huize van een
a.s. bruidegom, twee dagen voor de bruiloft. - Etym.: ’Trow’ is S. - Syn. telvan*. Zie ook:
meisjestrouw*, bhatvan*.
(dons1989)
jong’man (de, -s), mannetje in jeugdkleed van een kooivogel die om de zang gehouden wordt. De
Jongmans [van de blauwdas*] onderscheiden zich van de wijfjes door eenig wit aan de slagpennen
(P&P 1910: 421). - Zie ook: repman* (lep’man*), tigriman*.
(dons1989)
jong’vloed (de, -en), net opkomende vloed. De Watramama* houdt verblijf in kreken*. Zij komt nooit
anders te voorschijn dan om hare kleinen* te zoogen of zich het haar te kammen met den
wonderkam, en wel altijd met jongvloed (van Cappelle 335). - Etym.: Oudste vindpl. Lammens 1822;
1982: 167 ( Jong vloed).
(dons1989)
jongvloed, net opkomende vloed.
1818 (Lammens 151). - 1855 (Focke 36). →. > /N-N/m/3-6/-.
(dons2013)
jood’aap (de, -apen), (veroud.) syn. van bisa*: z.a. Zie Staffeleu 12. - Etym.: ? - Syn. ook
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kwataswagri*.
(dons1989)
joosje (-s), naam voor strandlopers (vogels, voornamelijk Calidris-soorten).
< Sranantongo josijosi (Focke 1855:51); het betekent in hedendaags Sranantongo ook kleintje
(Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1995:96).
1771 (Nepveu 333).
Opmerking: Penard & Penard (1908:237) gebruiken (weer?) josie-josie . > /S/d/2/-.
(dons2013)
joost (de, -en), (verouderend) kleine knikker met gekleurde figuren, om mee te spelen. Als ze klaar
zijn met spelen, geven ze de gewonnen joosten terug (Hijlaard 17). - Etym.: Vgl. E jostle, justle =
botsing, stoot die doet schudden; to jostle, to justle = o.m. botsen, stoten tegen. S josi - Zie ook:
enkel*, jowka*, spuit*, tol*.
(dons1989)
jor’ka (de, -(’s)), (begrip uit de wintigodsdienst*) 1. (in ruime zin), geest van een overledene die
diens herinneringen en ervaringen met zich draagt en zich in diens aardse gedaante kan vertonen;
vandaar ook ’geestverschijning’ of zelfs ’spook’. Volgens sommigen de gehele ziel omvattende en
aldus de voortzetting van de kra* na de dood (a), volgens anderen van de kra* afgescheiden (b). - 2.
(in beperkte zin), als 1 voor zover niet een kabra* of profen* (d.z. i.h.a. oude vooroudergeesten; ook
te verdelen in a en b (zie onder 1)). - Het derde geestelijke gedeelte van een mens [naast kra* en
djodjo*] is de jorka, (). Dit gedeelte bevat alle herinneringen en ervaringen die de mens in deze
wereld heeft opgedaan. Na de dood splitst het zich af van de kra, de zuivere ziel, en gaat naar het
dodenrijk () (Wooding 492; hier 2, a). ’ Jorka’ in zijn algemene betekenis slaat op alle individuen die
voorgoed hun lichaam verlaten hebben. In zijn bijzondere betekenis wil ’jorka’ zeggen de geest van
’n overledene die geen kabra* of profen* is (Schoffelmeer I: 30; hier 1 + 2, b). - Etym.: Van K
’joroka’ = geest. - Zie ook: jeje*.
(dons1989)
jorka (de, -s), geest van overledene die zich manifesteren kan volgens de religieuze overtuiging van
indianen en negers.
< Sranantongo jorka (Schumann 1783:75) < Karaïbisch joarakan (Focke 1858a:311).
1775 (Sneebeling 1973:20, 21). 1819 (Lammens 162). 1905 (Van Stockum 67). →. > /(K)S/ic/2-6/-.
(dons2013)
jor’kafowroe (de, -s), naam voor alle nachtzwaluwen, voornamelijk grijs en bruin gevlekte vogels
( Caprimulgidae en Nyctibiidae ); soms wordt er een uil of een andere nachtvogel mee bedoeld (zie
Cairo 1986: 19). De jorkafowroe of boetaboeta* is een nachtvogel, grijs van kleur met grote
uitpuilende ogen, brede, platte kop en ver opensplijtende bek () (Vermeulen 151). - Etym.: S (jorka o.m. spook; fowroe - vogel). - Syn. boetaboeta*, spookvogel*.
(dons1989)
jor’kapesi (de, -(’s)), naam voor twee wilde struiken met gele bloemen en rechte peulen ( Cassia
occidentalis en C. quinquangulata, Krerekrerefamilie*). Op de hobbelige berm, opgeworpen grond uit
de trens*, een woeste, een meter hoog opschietende vegetatie van diverse gewassen, onder andere
een peulsoort ’jorka pesi’ geheten (Waller 79). - Etym.: S (zie jorka*, zie pesi*). - Opm.: Uit het zaad
van de eerste kan een koffiesurrogaat gemaakt worden.
(dons1989)
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jorojoro, 1. soort boompje ( Thevetia peruviana); 2. snoer met gespleten vruchten van 1, slaven
dienend als rammelaar bij hun dansen.
< Sranantongo jorojoro (Sack 1910:54), een klanknabootsing (zie betekenis 2).
1: 1835 (Teenstra 1:365, jurrie-jurrie ). 1910 (Sack 54). →. > /S/wp/4-6/-.
2: 1834 (Teenstra 1842:122, jurrie-jurrie ). - 1846 (Lammens, 1982:180, jolo-jolo ). Focke
1858b:94. →. > /S/sc/4-6/-.
(dons2013)
Joukaene (mv.), Aukaners* .
Genoemd naar de kreek * die thans Djoekakreek heet, een zijstroompje van de Marowijne, waarlangs
de stam woonde ten tijde van het vredesverdrag met het koloniale bestuur in 1760.
1762 (Schiltkamp & De Smidt 750). → ? ( Djoeka).
Opmerking 1: In 1762 ‘Joekaase opperhoofden’ (Dragtenstein 2002:224).
Opmerking 2: Al voor 1914 kreeg Djoeka ook de ruimere betekenis van ‘boschneger’ in het
algemeen. > /N”/r/2-(7)/-.
(dons2013)
jouw: veel gebruikt op plaatsen waar in AN ’je’ gezegd of geschreven zou worden. Zorg dat je stevig
in je schoenen staat, dan maak je jouw toets goed (Rappa in A&P 1981: 3). Gefeliciteerd, lieve
moeder Rita namens jouw dochters Cheryl en Rubia (WS 3-9-1983, in adv.). - Etym.: In AN alleen
gebr. als het woord nadruk heeft.
(dons1989)
jow’ka (de, -’s), knikker om me te spelen. () tussen de twee knikkers is een afstand, niet groter dan
de spanwijdte tussen duim en middelvinger, zodat je hiermee nog net de twee jowka’s kunt raken
(Dobru 1968c: 9). - Etym.: S. - Zie ook: enkel*, Joost*, spuit*, tol*.
(dons1989)
jo’zeflelie (de, -s), kruidachtige sierplant met witte, hangende bloemen, uit Columbia [Eucharis
grandiflora, Jozefstaffamilie*). Zie Ost. 218. - Etym.: Het is een lelie-achtige plant, die enigszins lijkt
op SN lelie* en AN lelie. BN Sint-Jozeflelie = gele crocus ( Crocus luteus, Gladioolfamilie*). - Syn.
jozefstaf*.
(dons1989)
jo’zefstaf (de, mv. ?), syn. van jozeflelie*: z.a. Zie Ost. 218. - Etym.: De bloeistengel is stafvormig.
(dons1989)
Jo’zefstaffamilie (de), Narcissenfamilie, een familie van eenzaadlobbige kruiden met een gerokte bol
en altijd grondstandige bladeren, bloemen drietallig, vruchtbeginsel onderstandig ( Amaryllidaceae ) .
- Etym.: Genoemd naar jozefstaf*.
(dons1989)
ju’bel (de, mv. ?). (veroud. of hist.) 1. schoen van jubelleer*. - 2. paar van zulke schoenen. Hij had
twee paar schoenen: een schoolschoen [zie school-*] met verlakte punten en een bruine jubel voor
zondag (Hijlaard 68; enige vindpl.). - Etym.: Zie i.v.m. bet. 2 schoen*.
(dons1989)
ju’belleer (het), (veroud. of hist.) soort leer. De schoenmaker laat zien diverse monsters leer: de
keuze valt op een paar jubelleer (goudkleur) en een paar glanzend gelakt leer (Waller 105; enige
vindpl.).
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(dons1989)
jubila’ris (de, -sen), (ook:) jarige die een leeftijd bereikt heeft van een rond aantal jaren. De avond
tevoren wordt de verjaardag ’ingezongen’. () Nadat ze enkele liederen ten gehore hebben gebracht,
gaat de deur open en de lichten worden gedoofd. Dan gaat, of beter marcheert het hele gezelschap
dames naar binnen en al zingend trekken ze de kamer rond naar de jubilaris (Legêne 16). - Etym.:
Zie jubileum*.
(dons1989)
jubile’um (het, jubilea), (ook:) het bereiken van een leeftijd van een rond aantal jaren. Het is de
moeite waard om een verjaarsfeest in Paramaribo mee te maken, vooral wanneer het een jubileum
betreft (50 jaar oud b.v.) (Legêne 16). - Etym.: AN j. kan betr. hebben op verscheidene
hoedanigheden, i.h.b. een maatschappelijke functie, waarin men een rond aantal jaren heeft
doorgebracht, echter niet op een leeftijd. – Zie ook: jubilaris*, getal*, bigi jari*.
(dons1989)
Jubile’umfonds (het), de naam van de begrafenisvereniging van de Evangelische Broedergemeente*.
Zie Enc.Sur. 53.
(dons1989)
juffer, juffrouw: zie Spaans * .
(dons2013)
juf’fer: zie Spaanse’ juffer.
(dons1989)
jum’bo (de, -’s), jum’bogarnaal (de, -garnalen), naam voor drie soorten in zee levende
reuzengarnalen (Penaeus-soorten; zie 2e cit.). De voorwaarden zijn, dat men dient te vissen op grote
garnalen (Jumbo’s) en dat de vis en de kleinere garnalensoorten als nevenopbrengsten moeten
worden gezien (Dahlberg 140). De garnalensoorten die op zee worden gevangen en geëxporteerd
naar de Verenigde Staten en Japan zijn: jumbogarnaal ’brownies’* (Penaeus aztecus), ’spotted red’*
(P. brasiliensis) en ’white shrimp’* (P. schmitti) (Enc.Sur. 640). - Etym.: Het gebruik om iets zeer
groots van het voorvoegsel ’jumbo’ te voorzien, komt uit de USA; ’Jumbo’ is de naam voor een
olifant. - Zie ook: sarasara*, seabob*, tiger* shrimp, wetbere*.
(dons1989)
Ju’nior Chamber (de), (uitspr. E: djoen’jer-tsjember), de Junior Kamer van Paramaribo. De Junior
Chamber van Paramaribo, wier leden op hun veertigste eruit vliegen, traint hen in zelfvertrouwen,
bijvoorbeeld door hen op een vergadering te verrassen met de opdracht over een kwartier een talk
van tien minuten te houden () (van Teylingen 88). - Etym.: Het is de E naam (chamber = kamer) voor
zo’n organisatie. - Syn. Jaycee* (1).
(dons1989)
jura’tor (de, -(e)s), (hist.) soort notaris met een ruime taak. De jurators sijn verplicht de voor haer te
passere instrumente uyterlijck binnen den tijt van ses weecken naer de stipulatie ter secretarie te
brengen () (eed van 1691; S&dS 192). - Etym.: Lat., bet. ’gezworene’. Syn. gezworen klerk*. Oudste
vindpl. plak. van 1676 (S&dS 80).
(dons1989)
jurator (-(e)s), soort notaris met ruime taak.
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< Latijn jurator, betekent: ‘gezworene’.
1676 (Schiltkamp & De Smidt 80). 1684 (Schiltkamp & De Smidt 139, juratoor , jurateur). - 1754
(Schiltkamp & De Smidt 616).
Zie ook: gezworen klerk* . > /Latijn/bs/1-2/-.
(dons2013)
ju’te: Surinaamse jute (de), 1. naam voor twee halfheesters met handvormig ingesneden bladeren,
tropisch Amerikaans ( Malachra radiata en M. fasciata, Angalampoefamilie*). Door het Departement
van den Landbouw werd voorts nog aandacht besteed aan eenige andere vezelplanten, zooals agave
cantata, manila hennep, Sunn hennep, Surinaamsche jute (malachra radiata), rosella, rameh, okrum
(van Traa 101, enige vindpl.). - 2. de bastvezel van deze planten die op jute lijkt.
(dons1989)
ju’te- (als eerste lid van een samengesteld zn.) jute (bn.), van jute. Nohar hoeft niet te raden wat er
allemaal in de gestreepte jutetassen en in het valies* zit (Vianen 1971: 65). Ook: jutezak (Vianen
1971: 85). - Etym.: Eertijds in AN ook aan elkaar, echter a.v.: ’jute-zak’ (WNT 1926).
(dons1989)
K.D.N, (de), (schooltaal) biologie als vak op de middelbare school. - Etym.: Afkorting van ’kennis der
natuur’.
(dons1989)
kaai’huis (het, -huizen), hut waarin een menstruerende bosnegerin* zich terugtrekt. Een bijzondere
weg loopt van de hutten, welke men kaaihuizen noemt, naar de rivier, alleen om de ontmoeting met
de mannen te voorkomen, waardoor de kracht der obia’s* zoude verminderen (Kappler 1854: 136;
enige vindpl.).
(dons1989)
kaaihuis, hut voor een menstruerende boschnegerin * om zich in terug te trekken en aldus contact te
voorkomen met mannen, van welke de kracht van hun obia’s* anders zou verminderen.
Herkomst van het woord niet achterhaald.
1854 (Kappler 1983:136). > /X-N/r/4/-.
(dons2013)
kaai’manbank (de, -en), lage, houten bank voor twee of drie personen, in de vorm van een
kaaiman, in gebruik bij Indianen. De langere kaaiman- en tijgerbanken* met twee of drie zitplaatsen
zijn echter duidelijk anders dan de bosnegerstoeltjes, de zijkanten zijn met zwarte lijnen en stippen
versierd (Volders 135).
(dons1989)
kaalstaart, een soort buidelrat ( Philander opossum). De achterste helft van de staart is onbehaard.
1763 (Pistorius 58) - ?
Opmerking: Staffeleu (1975:8) geeft de naam, in navolging van Husson (1973:6), aan dit dier, maar
hij wordt in Suriname nu niet (meer) gebruikt. In Grzimek (10:61) kaalstaartbuidelrat voor de
verwante en in Suriname zeldzame Metachirus nudicaudatus . > /N-N/d/2-?/-.
(dons2013)
kaan (het), (veroud.) suikerriet ( Saccharum officinarum, Grassenfamilie*). () terwyl op die Plantagie*
gemaalen werd, en meest al de Slaaven in ’t Veld waren, om Kain of Suikerriet te kappen en dat naar
den Molen te brengen; hadden de Wegloopers* zich den geheelen morgen en meer dagen bevoorens
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onthouden rondom de Gronden* aan den Boschkant, van waar zy alles konden zien wat de Slaaven
deeden (Hartsinck 1770: 757). - Etym.: Vgl. E cane, S ken = id.; later SN keen*. Oudste vindpl. plak.
van 1687 ( caen, kaen; S&dS 176). Verder caangrond (plak. van 1699, S&dS 236) en bij De Kom
(1935; 1981: 47) nog kantras voor tras*. - Syn. riet*.
(dons1989)
kaan(het), kaen(-), kain(-), caan(-), cain(-); keen(-); kien(-), (alle spellingen, ook in de
samenstellingen) suikerriet ( Saccharum officinarum ).
< Engels cane.
1687 (Schiltkamp & De Smidt 176). - 1788 (Roos 1804:36)
Zie ook: riet * , crioole* keen * . ↳ /E/cp/1-3/-.
Schrijfwijzen met k- vanaf 1687, met c- 1687-1763.
Schrijfwijzen met - a- 1687-1770, met - ee- 1733-1835. De schrijfwijze met - ie- heeft mogelijk
onder invloed gestaan van de uitspraak in Sranan, die wellicht neigde naar een korte i - zie Focke
(1855:56), die als alternatieve Sranantongo-spelling kin geeft.
Bij de hieronder volgende samenstellingen heeft het deel kaan alle mogelijke spelvarianten. Zie ook
rietkaan * .
kaandras(-): zie kaantras(-) * .
kaangrond, bij een suikerplantage het met suikerriet beplante deel (zie ook grond * I, 2).
Zie ook: rietgrond * of suikergrond* , rietland * of suikerland*
1699 (Schiltkamp & De Smidt 236). 1735 (Bijlsma 1923:54). ↳ /E-E/pt/1-2/-.
kaanpijl, tophalm van suikerrietstengel waaraan de bloei-aar ( ros; zie ook pijl * ), in het bijzonder
indien gebruikt als stek.
1835 (Teenstra 1:194-5).
Zie ook: (riet)top * . ↳ /E-X/cp/4/-.
kaanpont, pont* voor het vervoer van geoogst suikerriet.
1786 (Blom 49). - 1835 (Teenstra 1:209).
Zie ook: rietpont* . ↳ /E-(N’?W?)/pt/3-4/.
kaansap, sap uit suikerriet.
1785 (Roos 1804:207). ↳ /E-N/cp/3/-.
kaanstok, suikerstok, suikerrietstengel (WNT 16:504, 505).
1730 (Hartsinck 1770:758). 1788 (Roos 1804:41).
Zie ook: (riet)stok* , riet * (opmerking). ↳ /E-N/cp/2-3/-.
kaanstoker, slaaf die in het kookhuis* het vuur onderhoudt.
Als brandstof werd uitgeperste en gedroogde keen * ( keentras* , tras * , 1) gebruikt.
1762, 1764 (Oostindie 1989:110, 105). ↳ /E-N/pp/2/-.
kaantras, als tras * (1).
1708 (Valkenburg, kaanberg ). - 1800 (Oostindie 1989:461, kien tras ).
Ook het Engels kent cane-trash , maar in de betekenis tras * (2, zie oed). ↳ /E/pt/1-3/-.
kaantrasloods, loods voor de opslag van keentras* . Zie ook trasloods * .
1733 (Oostindie 1989:54) - 1827 (Oostindie 1989:54). ↳ /E-N/pt/2-4/-.
(dons2013)
kaart I., een touwtje, grasspriet of iets dergelijks met evenveel knopen als er dagen resten tot een
beraamde actie of een te voorziene gebeurtenis.
Men brak er iedere dag een stukje met een knoop af. Quandt (1807:254) noemt het een KnotenKalender (Duits). Van iets dergelijks moet ook sprake zijn geweest in 1759 (Hartsinck 1770:793):
“Koorden met Knoopen”. Roth (1922; 1948:24) vertaalt het woord als bij Van Berkel (zie beneden) in
het Engels met cord.
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1678 (Van der Doe e.a. 1992:12, carte, caerte ; ibid. 13, caertje ).
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:22, 50; kaart), mogelijk afkomstig van daar. > /W?
/ic/1/W./.
(dons2013)
kaart (de, -en), (ook, hist.:) stuk ’papier’-geld gemaakt van een speelkaart (dus van karton). Het
kleingeld bestaat in kaarten van 10, 15, 20, 30 en 50 stuivers*, f* 5 en f 10, welke alle door hare
grootte en stempels van elkaar onderscheiden zijn (Beijer 1823: 49). - Etym.: Zie kaartengeld*.
Oudste vindpl. not. van 1764 (S&dS 1350).
— : vrij’e kaart, vrijkaart*. Zie Schoonhoven 160.
(dons1989)
kaart II. (-en), stuk ‘papier-geld’ gemaakt van een speelkaart (dus van dun karton).
Zie kaartengeld* .
Opmerking: Behalve rechthoekige waren er ook ronde en achthoekige kaarten (Schiltkamp & De
Smidt 1378, 1379); zie verder De Jong (1980:84).
1764 en volgende. (Schiltkamp & De Smidt 1350 en volgende). - 1827 (Encyclopedie van Suriname
211).
Zie ook: guldenskaart * , schelling(s)kaart * . > /N’/bs/2-4/-.
(dons2013)
kaar’tengeld (het), (hist.) ’papier’-geld gemaakt van speelkaarten, in gebruik van 1761 tot 1827
(Enc.Sur. 211). De meeste plantaadjen* worden bij vast accoord, volgens een zeer vele jaren
bestaand gebruik, behandeld; men betaalde vroeger vijftig stuivers* en drie guldens* kaartengeld, in
het jaar per kop* () (Kuhn 1828: 50). - Etym.: Oudste vindpl. not. van 1761 (S&dS 1349). - Zie ook:
kaart*, suikergeld*.
(dons1989)
kaarte(n)geld (het), ‘papiergeld’ gemaakt van speelkaarten.
Dit geld werd door de overheid als wettig betaalmiddel in omloop gebracht van 1761 tot 1827
(Encyclopedie van Suriname 211).
1761 (Schiltkamp & De Smidt 1349). - 1827 (zie boven).
Zie ook: koperen penning * , papegaaiepenning * , suikergeld * . >/N’-N/bs/2-4/-.
(dons2013)
kaartenwarrande, warrande * (3) voorzien van een uitmetingskaart.
1786 (Blom 345). > /N-E/bs/3/-.
(dons2013)
kaas: zie groene* kaas.
(dons1989)
kabaai’ (de, -en), 1. (verouderend) wit, linnen jasje voor mannen als nette huisdracht. Zie Van
Schaick 1866: 73. - 2. pyjamajasje. Alles is mooi, behalve ik, want ik ben nog in slaapbroek* en
kabaai (Hijlaard 40). - Etym.: S kabai. Bij Van Dale o.m.: kabaai, kabaja, van Maleis-Persische
oorsprong en gebruikelijk in het voormalige NOI; gekleurd lang baadje van inlandse vrouwen; wit
damesjak met borduursel; wit, linnen jasje als huisdracht of nachtgewaad voor heren. De SN bet.
sluiten dus aan bij het laatste. SN slaapbroek* en kabaai (of omgekeerd: z.a.) kan ook vertaald
worden met AN pyjama.
— : kabaai en slaap’broek, pyjama. Zie Schoonhoven 155. - Etym.: Zie kabaai*, zie slaapbroek*. http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Syn. slaapbroek* en kabaai, slaappak*, nachtpak*. Zie ook: nachtkleren*.
(dons1989)
kabaai(tje), bovenkledingstuk met mouwen (nadere gegevens ontbreken) voor mannen.
In Europees-Nederlands met verschillende details (WNT), uit het voormalige Nederlands Oost-Indië,
het woord is van Maleis-Persische oorsprong.
1855 (Focke 52). 1866 (Van Schaick 73). > /X/bc/4/-.
(dons2013)
I. kab’bes (de), palmkool, d.i. een groente of tafelzuur uit het hart (de top) van enige palm-soorten,
i.h.b. de koningspalm*. De kabbes wassen, in stukjes snijden, goed laten uitlekken en drogen (S&S
298). - Etym.: Vgl. veroud. AN kabuis = soort kool die als groente gegeten wordt ( Brassica,
Koolfamilie*). E cabbage = kool; E palm-cabbage = palmkool. Oudste vindpl. 1771 ( Cabbes; zie De
Beet 91).
(dons1989)
cabbes I., enige boomsoorten, voornamelijk behorende tot de Vlinderbloemenfamilie, en hun als
timmerhout gebruikte hout.
< Engels cabbage-tree (OED). Vergelijk ook Sranantongo kabbisi (Focke 1855:57).
Er lijkt verband te zijn met cabbes * (II), gezien de betekenis van cabbage en bark en hun
samenstellingen in het Engels van Jamaica (Cassidy & Le Page 1980:87). De bark ‘een grote
bladschede’ van een cabbage tree (een cabbes * , II, 2) wordt daar gebruikt als mat. Cabbage-tree
bark echter is daar de bast van de cabbage-bark tree (een cabbes , 1, in dit geval Andira inermis),
waaruit een wormdrankje wordt bereid.
1689 (Schiltkamp & De Smidt 86). → ( kabbes ). > /E/wp/1-6/-.
- : rode cabbes, de boomsoorten Andira coriacea, Andira inermis en Andira surinamensis en hun
bruine tot steenrode (zie rood * ) hout.
1802 (Blom 186). - Focke 1858c:22. →.
Opmerking: Ook rode cabbes-hout (De Surinaamsche Courant 1804 nr. 48).
Zie ook: wormbast* . > /N+E/wp/3-6/-.
- : witte cabbes, een boomsoort, vermoedelijk Abarema jupunba, die tot de Mimosafamilie behoort.
Het hout is wit. De gelijkenis met rode cabbes * lijkt slechts te bestaan in de grofheid van de vezels
van het hout, zoals Muntslag (1979:137) vermeldt.
1802 (Blom 186). - 1855 (Van Sypesteyn 176). →. > /N+E/wp/3-6/-.
- : zwarte cabbes, (de), een boomsoort ( Diplotropis purpurea) en zijn hout.
Het kernhout is donker bruin (zie zwart* ). Vergelijk Engels black cabbage-tree (OED, Stedman
1796:310).
1787 (Blom 303). - Focke (1858c:22). →.
Opmerking: Ook zwarte cabbes-hout (De Surinaamsche Courant 1804, nr. 27). > /N+E/wp/3-6/-.
cabbes II., cabbis (de), 1. palmkool, dat is het eetbare merg van een cabbesboom* ; 2. kort voor
cabbesboom* .
< Sranantongo cabbesi (C. Dahlberg 1771 nr. 65), kjabisi , kabbis (Focke 1855:57) of < Engels
cabbage (Smith 1987:421), wellicht mede onder invloed van Europees-Nederlands kabuis, een soort
kool.
1: 1749 (De Beet & Price 44). - 1856 (Dragtenstein 163). → ( kabbes ).
Opmerking: Bij Anonymus (1740:16) staat kabbis kool, zonder dat blijkt of het om de boom of de
kool gaat. > /E?S?/wp/2-6/-.
2: 1755 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 296 fol. 178, kappes ). - 1849 (Van
Sypesteyn). Zie ook de Opmerking onder 1. > /E?S?/wp/2-4/-.
(dons2013)
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II. kab’bes, 1. (de, -), naam voor enige boomsoorten van de wet. genera Andira, Diplotropis,
Hymenolobium, Vataira en Vataireopsis (alle van de Bonenfamilie*): zie resp. rode kabbes*, zwarte
kabbes*, makakabbes* of wormbast*, gele kabbes*; zie echter ook witte kabbes*. Zie Ost. 96-98,
L&Me 196-198, 203, 208, 225-226. - 2. (de), hout van deze bomen. Men heeft de neiging iedere
grof- of ruwdradige houtsoort de naam Kabes met een of ander voorvoegsel te geven (Muntslag
137). - Etym.: S kabisi. Oudste vindpl. van 1 verslag van 1774 ( Cabes, zie De Beet 157), van 2 plak.
van 1689 ( cabbes; S&dS 186).
— : ge’le kabbes, 1. (de, -), naam voor twee boomsoorten met geelachtig hout ( Vatairea guianensis
en Vataireopsis speciosa, Bonenfamilie*). Zie L&Me 225-226. - 2. (de), hout van deze bomen. Zie
Muntslag 137. - Zie kabbes* (II). Oudste vindpl. Westeroüen v.M. 1883: 27. S geri kabisi (geri =
geel).
— : ro’de kabbes, 1. (de, -), naam voor drie onderling verwante boomsoorten met pluimen van roze
of lichtpaarse bloemen, ongeveer ronde vruchten en roodbruin kernhout ( Andira coriacea, A. inermis
en A. surinamensis, Bonenfamilie*). Zie L&Me 196-198. - 2. (de), hout van deze bomen. Voor kleine
siervoorwerpen is Rode Kabes zeer geschikt (Muntslag 137). - Etym.: Genoemd naar de kleur van het
kernhout (zie rood*); zie kabbes* (II). Oudste vindpl. Teenstra 1835 1: 365. S redi kabisi (redi =
rood*). - Zie ook: wormbast*, Andira*.
— : wit’te kabbes, onbekende boom en/of hout van deze, vermoedelijk behorende tot de
Officierskwastjefamilie*. Witte Kabes is wit en heeft ruwe draden als Rode Kabes*, maar het is brozer
en vermolmt gauw. De boom wordt erg dik, vandaar de naam Hasaw (olifant). Het wordt ook wel
witte tamarinde* genoemd (Muntslag 137, enige vindpl.). - Etym.: Zie kabbes* (II), zie het cit.
— : zwar’te kabbes, 1. (de, -), boom met paars-roze vlinderbloemen in fijn behaarde pluimen en
donkerbruin kernhout ( Diplotropis purpurea, Bonenfamilie*). De Zwarte Kabbis groeit op hoog land;
hiervan vindt men zeer zware boomen () gevende een hard timmerhout, dat zeer nabij het
Bruinhart*-hout komt () (Teenstra 1835 I: 366; oudste vindpl.). - 2. (de), hout van deze boom.
Zwarte Kabes kan o.a. gebruikt worden voor binnenvloeren en stijlen (Muntslag 137). - Etym.: Zie
kabbes* (II); genoemd naar de kleur van het kernhout.S blaka kabisi (blaka = zwart).
(dons1989)
cabbesboom, koolpalm, dat is iedere palmsoort die palmkool ( cabbes * , II, 1) levert.
1763 (Pistorius 69, kabes-boom). 1772 (De Beet 133, cabus boom). > /(E?S?)-N/wp/2/-.
(dons2013)
kab’besworm (de, -en), (veroud.) larf van de palmsnuitkever ( Rhynchophora palmarum) . Zeer
bekend is de groote Rhynchophorus palmarum, waarvan de larve de kabbesworm (), in het merg van
verschillende palmsoorten leeft. De Indiaanen kweeken* deze larven om ze als voedsel te gebruiken
(Enc.NWI 209). - Etym.: Zie kabbes* (I), zie worm* (2). Oudste vindpl. Kappler 1854: 48, 98: cabbisworm, kabbis-worm.
(dons1989)
cabbesworm (-en), palmworm, dat is de larf van de palmsnuitkever ( Rhynchophora palmarum).
Het dier leeft in en voedt zich met cabbes * (II, 1). Zie worm* ; vergelijk Engels cabbage-tree worm
(OED).
1740 (Anonymus 26). - 1855 (Focke 57). → ( kabbesworm ).
Zie ook: palmietworm* . > /(E?S?)-N/d/2-6/-.
(dons2013)
cabeljau (de), een grote roofvis van het zoete water ( Hoplias macrophthalmus); heet heden in
Surinaams-Nederlands anjoemara (< Sranantongo).
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Behalve in de grootte is er geen bijzondere gelijkenis met de Europees-Nederlandse kabeljauw
( Gadus morhua ), een zeevis.
1718 (Herlein 199). - 1839 (Benoist 19).
Zie ook: heymaar * , njoemara* .
Opmerking: De naam komt ook voor bij Keye (1659:71, Brazilië) zonder nader gegeven en bij
Hartsinck (1770:121, voor Suriname of Westelijk Guyana of beide; Americaansche kabeljauw) als
synoniem van laulau* (zie aldaar). > /X/d/1-3/B./ W./.
(dons2013)
kabe’sa (de, -’s), (schertsend woord) 1. hoofd. Ach, wat hadden deze mensen geleerd? Zo’n beetje
heldere kabbes* in z’n kabesa vertelde ’em, dat ze niks konden (Cairo 1979b: 76). - 2. hersens,
denkvermogen. De Hernhutters hebben ook een eigen Mulo, de Selecta. Daar wordt meer op
vroomheid dan op kabissa, hersens, gelet (Pos 1985: 75). - Etym.: Sp. cabeza = hoofd.
(dons1989)
kabouterman ( - nen), doodskop- of doodshoofdaapje ( Saimiri sciurus).
< cabooneman (Hartsinck 1770:96) < Arowaks kabuanama (Fanshawe 1949:64).
1718 (Herlein 173). 1763 (Pistorius 61). 1770 (Hartsinck 96, kaboutermannetje, voor Suriname of
Westelijk Guyana of beide).
Opmerking: Het lijkt waarschijnlijk, dat de eerste twee vindplaatsen en wellicht ook de derde alle
teruggaan op het voorkomen bij Van Berkel (1695:81) voor Westelijk Guyana.
Zie ook: doodshoofdje * , marmazet * , monkie(monkie)* . > /W?/d/1- 2/W./.
(dons2013)
ka’bra (de, -), (begrip uit de wintigodsdienst*) oude vooroudergeest, behorende bij een bepaalde
bere* (bloedverwantschapsgroep). Volgens verschillende personen zijn er verschillende uitbreidingen
of beperkingen aan de omschrijving te geven: geest van een eertijds gedoopt lid van de bere; wel of
niet bezeten van een winti* (god); zelf een winti (god) of dat geworden; wel of niet ook profen*
omvattende; e.a. Soms ook beschouwd als syn. van jorka*. Zie Woording 138 e.v., zie Schoffelmeer I:
30 e.v. Deze [de bonoeman*] nam in een kalebas* een beetje gewoon water, sprak tegen Anana*,
Gron-Mama [ = Aisa*], de kabra en de andere jorka* en vroeg om aanvaarding van het offer door de
profen* (Wooding 383). Verschillende zagen het onderscheid met de jorka* in ’t tijdsverloop na de
dood. Na gedurende ’n kortere of langere periode jorka geweest te zijn, wordt de overledene kabra
(Schoffelmeer I: 30). - Etym.: Van Afr. herkomst.
(dons1989)
ka’briet (de, -en), 1. (verouderend) geit (d.w.z. de soort: Capra hircus ). De geiten of bokken, hier
cabrieten geheeten, worden in Suriname veelvuldig gevonden () (Teenstra 1835 11: 386).-2.
(veroud.) syn van bosgeit*: z.a. Kabritjes of Rheën, deze werden by de Borgers en Planters opgevoet
als ander tam Vee, zyn niet groter als een gemene Bok; haar vlees is heel lekker, en zy bletteren als
Schapen (Herlein 1718: 170). - Etym.: (1) In AN veroud. (WNT 1926). S krabita. (2) Vgl. E cabrit =
’Amerikaanse antilope’ (WNT 1926). S boesi-krabita (boesi = bos). Zie ook de vorm krabiet*.
(dons1989)
kabriet, kabrit (-ten), grauw spieshert ( Mazama gouazoubira nemorivaga), heden in SurinaamsNederlands genaamd klein boshert .
< Europees-Nederlands kabriet (geit, Capra hircus ; WNT).
1718 (Herlein 170, kabritje ). - 1770 (Hartsinck 230).
Zie ook: boschgeit* , ree * . > /N’/d/1-2/-.
(dons2013)
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ka’djel: zie kajal*.
(dons1989)
kaffer (de, -s), ka’fri (de, -’s), (gebr. bij Hindostanen*) scheldwoord voor Creool* en neger*.
Hindoestanen*, die spottend naar me staren: ’Zij, een achterlijke Kaffer in het culturele rijk van de
kastebewuste wijzen uit het Oosten.’ Dat ik dat niet gevoeld had (Roemer 1982: 96). Ze hadden het
gehad over de’kafri’s’, de negers*. En dan zag je ze lachen! (Cairo 1977: 121). - Etym.: ’Kaphri’ is H
en komt van Arabisch ’kafir’ = ongelovige (niet-moslim). Het is ook Hebreeuws, in de bet. van
’plattelandsbewoner’. Kaffer kan aansluiten bij beide bet. in het AN: (met hoofdletter) ’Bantoe-neger
uit Z.O.-Afrika’ en (met kleine letter) ’lomperd, vlegel’. In het laatste geval gaat k. terug op bargoens
k., dat weer komt van Hebreeuws ’kafri’ (zie boven). Zie J. de Vries en Van Dale.
(dons1989)
kaisoi’ (kesoi’) (de), bladgroente verwant aan Chinese mosterd en evenals deze een cultuurvorm van
Brassica juncea (Koolfamilie*). De kaisoi wassen en snijden in grote stukken en kort smoren (S&S
114). - Etym.: Chinees. - Zie ook: amsoi*, paksoi*.
(dons1989)
kajaka’ja bn., rechtopstaand, in de war, onverzorgd (gezegd van haar). - Etym.: S.
(dons1989)
kajaka’jakip (de, -pen), type kip met op de kop rechtopstaande veertjes. Kijk! Die kaja kaja kip staat
zo te loerloeren na’ me! Net of dat ’t me iets wil gaan komen zeggen! (Cairo 1980c: 94). - Etym.: Zie
kajakaja*.
(dons1989)
ka’jal (de), (uitspr. H: kaa’djel), zwart smeersel gebruikt als eye-liner. Ze kleedt zich aan, kamt haar
haren voor de lange Wandspiegel vol vlekken en verft de onderrand van haar ogen met kadjel
(Vianen 1969: 78). - Etym.: H (eigenlijk ’kajar’).
(dons1989)
kajot’, kajo’te, 1. (de), klimplant met ranken, met stervormige, groenig-lichtgele of witte bloemen
en peervormige vruchten, uit Cuba en Jamaica ( Sechium edule, Meloenfamilie*). Zie Ost. 203. - 2.
(de, mv.?), eetbare vrucht van deze plant. Kajote kan i.p.v. met melk bereid worden met ui, tomaat
en gedroogde garnalen (S&S 130). NB: Kajotjes scheiden bij het schillen een klaverig vocht af (S&S
130). - Etym.: S (kajot).
(dons1989)
kak (de, -s), (gebr. in Nickerie) haan (mannelijke kip). - Etym.: Van E cock = id. Het is in Nickerie
ook S. Elders S: kakafowroe (fowroe = vogel, kip).
(dons1989)
ka’kalakaskowtoe, kala’kaskowtoe (de, -s), (volkst.) ambtenaar van het Bureau Openbare
Gezondheidszorg (B.O.G.). ’ Kakkerlak-politie’, k’kalaka-skowtoe, zou dan komen. En die ’politie’
was eigenlijk geen mannengroep voor misdaad. Nono [S, nee nee], ze kwamen spuiten, tegen
muskiet* van malaarja. En tegen filaarja*, die je olifantsbeen, bimba* kon geven (Cairo 1980c: 33). Etym.: S (kakalaka = kakkerlak; skowtoe = politie-agent). De naam heeft betrekking op de functie
van ’bestrijder van ongedierte’. - Zie ook: flitsoldaat*.
(dons1989)
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kakaston’ (de), Chinese lekkernij bestaande uit gekonfijte zoet-zoute pruimen. Volgend jaar zal de
productielijn worden uitgebreid met gedroogde vruchten en Chinese lekkernijen, zoals bigi foetoe en
kakaston (WS 16-11-1985). - Etym.: S; betekenis? - Syn. bigi-foetoe* (II); het cit. is dan ook niet
juist.
(dons1989)
kakavis, niet nader geïdentificeerde soort meerval (vis), volgens Fermin (zie beneden) geelbagger* .
< Sranantongo kaka vischi (Fermin 1765:68), kakafisi (Focke 1855:53).
Zie ook: bottervisch * .
1771 (Nepveu 348). 1835 (Teenstra 2:448; daar ook bottervisch * ). > /S/d/2-4/-.
(dons2013)
ka’ketoe (de, -s), kraagpapegaai of zonpapegaai, een zeer fraaie papegaai, met rug, vleugels en
staart groen, kop isabel tot bruinig, hals, borst en buik rood en blauw. Behalve jachthonden, meestal
van Indianen afkomstig, en kippen, houden zij [Bosnegers*] er zelden huisdieren op na; het meest
nog het een of andere boshoen - samen met de kippen - of een siervogel zoals de kakatoe (Helman
1978: 77). - Etym.: AN k. = naam voor enige papegaaisoorten met een kuif uit Z.O.-Azië en
Australië. De SN naam moet wellicht toegeschreven worden aan het feit, dat de SN k. zijn kraag kan
opzetten zoals een AN k. zijn kuif. Oudste vindpl. Stedman 1796: 238 (E: beautiful parrots, called
here cocatoos). Elisabeth van der Woude (geciteerd in Lichtveld & V. 51) zag in 1678 aan de Oayapoc
(Frans Guiana) zowel ’papegajen’ als ’kacketoes’.
(dons1989)
kaketoe (-s), kraagpapegaai ( Deroptyus accipitrinus), heden in Surinaams-Nederlands genoemd
fransmadam.
< Europees-Nederlands kaketoe , kakatoe , naam voor enige soorten papegaaien behorende tot de
Cacatuinae uit Zuidoost-Azië en Australië (sedert 1662, < Maleis kakatua , Van Veen & Van der Sijs).
Evenals deze kan de kraagpapegaai zijn kraag opzetten.
1796 (Stedman 238, cocatoo, Engelse vorm). 1835 (Teenstra 2:425). →.
Oudste vindplaats in Oostelijk Guyana (Van der Woude 1677; Lichtveld & Voorhoeve 51). > /N’/d/36/O./.
(dons2013)
kakkerlak, (ook:) albino-neger.
Wellicht erop berustend dat een albino het zonlicht schuwt, net als een kakkerlak
1845-1849 (Boekhoudt 1874:90).
Opmerking: Ook en eerder (1714) in het voormalige Nederlands Oost-Indië (WNT 6, 1:906), wellicht
van daar afkomstig.
Zie ook: blafard* . > /N’/r/3/-.
(dons2013)
kak’kerlakblad (het), ingevoerd sierplantje met groen en paarse blaadjes en paarse bloempjes,
tropisch Amerikaans ( Zebrina pendula, Gadodedefamilie*). - Etym.: Men vindt vermoedelijk, dat de
blaadjes op kakkerlakken lijken.
(dons1989)
kakkerlakkengat, kakkerlakkenhol, bijnaam voor het voormalige kruitmagazijn van het fort
Zeelandia, in gebruik als gevangeniscel (Attema 1981:46), vol ongedierte (Teenstra, zie beneden). De
naam kan berusten op het laatste of op de gelijkenis met een donker gat waarin een kakkerlak zich
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overdag ophoudt.
1835 (Teenstra 2:124, kakkerlakkengat ). 1866 (Van Schaick 95, kakkerlakkenhol). > /N-N/bc/4/-.
(dons2013)
kak’kerlakkenhol (het), (hist.) bijnaam van een donkere isoleercel in het Fort Zeelandia toen dat nog
als gevangenis dienst deed. Eer Archibald haar aangreep en naar buiten bracht, lag zij op de knieën
en smeekte afgestraft te worden, zoo zwaar als ’t Massera [meester] goeddacht, als zij maar niet
naar den prokureur-generaal () gebracht en in ’t kakkerlakkenhol opgesloten werd (van Schaick
1866: 95). - Etym.: De naam kan een vergelijking inhouden met de nauwe, donkere holletjes waarin
kakkerlakken zich overdag verbergen, maar ook betrekking hebben op de aanwezigheid van vele
kakkerlakken in deze cel.
(dons1989)
kak’kerlakspin (de, -nen), naam voor alle wolfspinnen, d.z. jagende spinnen zonder web ( Lycosidae
en Pisauridae ) . Sommige spinnen maken geen web om daarin op de loer te gaan liggen, maar ze
gaan op jacht om hun prooi te bemachtigen, b v. de bosspin* en de kakkerlakspin (Vermeulen 236;
enige vindpl.). - Etym.: De vrouwelijke dieren dragen hun eieren in een cocon aan het achterlijf mee,
net als een aantal kakkerlaksoorten.
(dons1989)
kak’si bn. kattig; mondig, scherp gebekt (gezegd van vrouwen en vooral meisjes). ’ Je hebt een oogje
op Ruy’ kwetterde het nog klein, nog vormloos, maar zo te zien flink kaksie dingetje (Rappa 1980:
10). - Etym.: S, bet. volgens Woordenl. SNE: vechtlustig; volgens BN 120: 88 (1980) van E cocky =
hanig.
(dons1989)
kala’kaskowtoe: zie kakalakaskowtoe*.
(dons1989)
kalebas’ (de, -sen), 1. verkorting van kalebasboom*: z.a. Doordat bij het ontbossen ten behoeve van
de dorpsbouw geen bomen werden gespaard en binnen de dorpskern aangeplante boompjes (enkele
exx. cocospalm, gujave*, kalebas, citrus* en kers*) overwegend nog klein zijn, ziet men - althans
voorlopig - weinig van houtige gewassen (J.H.A. Boerboom & B.S. in Celos rapp. 51 (4): 8; 1971). -2.
vrucht van de kalebasboom*. Op* Hanover staat een boom vol grote kalebassen midden in het dorp.
- 3. halve, uitgeholde en gedroogde vrucht als 2, vrnl. in gebruik als nap. Kijk, daar ligt een kalebas.
Ga er mee naar de rivier. Schep wat water voor mij. Ik heb dorst (A. de Vries 1957 (5): 24). - 4.
vrucht van de Indiaanse kalebas* (z.a.). - 5. uitgeholde en gedroogde vrucht als 2 of 4, dienende als
waterkruik. - 6. kapsel dat eruit ziet alsof men een kalebas* (3) op het hoofd heeft, dus al het haar
op gelijke hoogte recht afgeknipt. - Etym.: AN k, = een kruipende plant ( Cucurbita lagenaria,
Meloenfamilie*), de vrucht van deze plant en een nap van de halve vrucht. Uiterlijk lijken de vruchten
van AN en SN k. sterk op elkaar. Oudste vindpl. van 1 Teenstra 1835 II: 256; van 2 Herlein 1718:
127; van 3 Brouwn 1796; 1984: 71 ( Calbas) . S krabasi. - Opm.: Bij Stedman (1796: 160) zegt een
vrouw over een van haar slavinnen: ’Sir, this is a callebasee.’ Een dergelijke uitdrukking is nu niet
meer bekend. Van Lier (bij Stedman, p. 461) veronderstelt dat het betekende ’een kom die van hand
tot hand is gegaan’, derhalve aansluitend bij bet. 3 hierboven. Samenst. ook: boskalebas*.
— : Indiaan’se kalebas’, (veroud.?) 1. type van de fleskalebas ( Lagenaria vulgaris, Meloenfamilie*)
met zeer grote vruchten in de vorm van een peer. - 2. vrucht van deze plant. De Boks* of
Indiaansche Calabas, welke aan ranken langs den grond loopt, en door de Slaaven gebruikt wordt als
de grootste soort, om Water naar de Tuinen te brengen (Hartsinck 1770: 54; oudste vindpl.). - Etym.:
De plant en de vrucht lijken op AN kalebas, de vrucht ook op SN kalebas* (2). Indianen en Bosnegers*
kweken de plant en maken van de vruchten waterkruiken. - Zie ook: poe* (I).
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(dons1989)
calabas I., callebas, calbas (de, -sen), 1. vrucht van de calabasboom * , wellicht soms de fleskalebas
(zie calabas* II); 2. als 1, gedroogd, uitgehold en voorzien van een gat, dienende als kan en kruik; 3.
de helft van 2 (niet van calabas* II), dienende als schaal, kom, drinknap en dergelijke; 4. kort voor
calabasboom * .
Schrijfwijze met k- (in Suriname): 1718 (Herlein 149), 1770 (Fermin 1:175) en vanaf 1828 (Kuhn 66);
heden kalebas, ook in de samenstellingen.
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1: 1718 (Herlein 127). - 1855 (Focke 64). →.
Zie ook: calabasvrucht * .
Ook in Brazilië (1659 Keye 46) en Westelijk Guyana (Anonymus 1763:6). > /Am/cp/1-6/B./W./.
2: 1718 (Herlein 127). - 1796 (Brouwn 1984:71). → (ook bij vrije mensen).
Zie ook: godde* , maraka * .
Ook in Brazilië (Keye 1659:46). > /Am/sc/1-6/B./.
3: 1740 (Anonymus 93). - 1866 (Van Schaick 122). →.
Zie ook: kalabas-schaal* , coui* .
Ook in Brazilië (Keye 1659:46), in Oostelijk Guyana (Reeps 1692:8) en in Westelijk Guyana (Van
Berkel 1695:11).
/Am/sc/2-6/B./O./W./.
4: 1770 (Fermin 1:175). 1913 (J. Spalburg 75). →.
Zie ook: boschkalebas* . > /Am/cp/2-6/-.
(dons2013)
calabas II., als Europees-Nederlands woord (heden kalebas, ook in de samenstellingen) met
equivalenten in onder meer Spaans, Portugees, Engels en Frans, betreft de fleskalebas, dat is de
vrucht van Lagenaria siceraria , een over de grond slingerende plant. Deze vrucht heeft van oudsher
in Suriname soortgelijke toepassingen als de Surinaams-Nederlandse calabas* (I, zie 1 en 2).
Indianen (en boschnegers* ) kweken de soort om van de vruchten kruiken te maken, vandaar ook de
naam Indiaansche calabas of bokscalabas* voor Suriname, Westelijk Guyana of beide (Hartsinck
1770:54).
Zie verder: eiercalabas* , kopcalabas* en kruithoorncalabas(je) * , calabasje * , corre * en wilde fles* .
(dons2013)
kalebas’boom (de, -bomen), laag boompje dat als vruchten kalebassen* (2) levert ( Crescentia cujete,
Groenhartfamilie*). De kalebasboom, met zijn talrijke scheefgroeiende stammen en de langwerpige
dicht bijeenstaande bladeren, wordt hier overal en zeer algemeen geplant (Stahel 1944: 91). - Etym.:
Zie kalebas*. Oudste vindpl. P. Herman (herbarium) 1646-1695 (zie Van Ooststroom en Brinkman).
(dons1989)
calabasboom, aangeplante boomsoort ( Crescentia cujete) die calabassen* (I, 1) levert.
1689 (Hermann fol. 44). - 1858 (Copijn 8). →.
Zie ook: calabas* (I, 4).
Wellicht ook in Westelijk Guyana (zie Hartsinck 1770:54).
Opmerking: De identiteit van de man kalebasboom bij Teenstra (1835, 1:366) is niet duidelijk. >
/Am-N/cp/1-6/ W./.
(dons2013)
kalebas’hout, 1. (de, -), naam voor een aantal boomsoorten: (a) Terminalia amazonia en bij uitbr.
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wellicht ook andere Terminalia-soorten (Akirafamilie*). Zie L&Me 136. (b) Citharexylum
macrophyllum en zes Vitex-soorten (Korsoewiwirifamilie*). Zie L&Me 289.- 2. hout van deze bomen.
- Etym.: ? Zie hout* (c). Skraba-si-oedoe (oedoe = hout; boom, in samenst.).
(dons1989)
calabasje, kruithoorn gemaakt van een kruithoorncalabas * (zie aldaar).
1757 (Schiltkamp & De Smidt 643 ( calbassie ). - 1790 (Hoogbergen 1984:90). > /N’/bc/2-3/-.
(dons2013)
kalabasschaal (-en), als calabas* (I, 3).
1828 (Kuhn 66). 1854 (Kappler 1983:21).
Zie ook: coui* > /Am-N/sc/4/-.
(dons2013)
kalebas’stroop (de), siroop bereid uit het sap van de kalebas* (2). Kalebasstroop (sap met
toevoeging van suiker koken) wordt bij alle borst- en longaandoeningen aanbevolen (May 28). Etym.: Zie kalebas* (2), zie stroop*.
(dons1989)
calabassenstroop, siroop bereid uit het sap van de calabas* (I, 1).
1835 (Friderici 51). → ( kalebasstroop ). > /Am-N/bc/4-6/-.
(dons2013)
calabasvrucht, als calabas* (I, 1).
1770 (Hartsinck 20). 2000 (Nederlands in Suriname 5, 2:5). > /Am-N/cp/2-6/-.
(dons2013)
kalibade (de, -s), (verouderend?) soort vlieger. () in de droge* tijd zwieren onze vliegers door de
blauwe lucht. Mijn grote oranje-blauwe pondo* wordt gesneden door een zwart-witte kalibade, de
scherven aan zijn kronkelende staart glinsteren venijnig in de zon (de Rooy 1979: 15; enige vindpl.).
- Zie voor de namen van andere vliegers fefiprinta*.
(dons1989)
Kali’na (het), de taal van de Karaïben* in Suriname. Zie Enc.Sur. 598. - Etym.: Zie Karaïb*. ’Kalina’
bet. in de taal van de Karaïben ’mens’ en wordt door hen ook gebruikt om de eigen groep als geheel
aan te duiden (Enc.Sur. 325). - Syn. Karaïbisch* (1).
(dons1989)
kalkbeen, een ziekte, vermoedelijk een been met een gezwel dat hard geworden is (zie WNT 2,
1:201).
1736 (Beeldsnijder 1994:201). > /N-N/z/2/-.
(dons2013)
kalkoen’ (de, -en), (ook veroud.:) een voornamelijk zwartgroene bosvogel met kale, rode plekken
aan de kop, thans bekend als marai* ( Penelope maraiI ) . Dan heeft men ’er nog de wilde Kalkoen,
Maroude genaamd, van grootte als een kleine Kalkoen, met een lange zwarte Staart, gespikkeld van
Veeren rondom de Bek en Oogen, hebbende een rood Vlies als onze Kalkoen (Hartsinck 1770: 111).
- Etym.: Zie bij het syn. boskalkoen*. Oudste vindpl. Elisabeth van der Woude (1678, cit. volgens
Lichtveld & V. 51) die aan de Oayapoc (Frans Guiana) ’kalcoenen’ zag. NB: Soms werd de naam
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gegeven aan een andere vogel die hoenderachtig is of lijkt, bijv. aan de kamikami* (zie Van Cappelle
403).
(dons1989)
kallakee’ (de, -s), 1. plakplaatje. - 2. stikker. - Etym.: Vgl. AN kalkeren (calqueren) = een figuur
kopiëren op een onderliggend stuk papier door deze over te trekken, daarbij gebruik makend van
kalkeerpapier (doortrekpapier). ’Calque’ (ook F) = doorgetrokken tekening.
(dons1989)
ka’mal (de, -s), (alleen gebr. bij Hindostanen*), (Indische) lotus, een waterplant met grote, roze
bloemen en grote, ronde bladeren van welke een deel drijft, uit tropisch Azië ( Nelumbo nucifera,
Kamalfamilie*). Vandaag/ zing ik/ pluk ik/ leg ik u/ een mala* [H, krans]/ halfontloken kamals/ om
uw hals (Shriniväsi 1964; 1984: 46). - Etym.: H. - Opm.: Wordt i.h.a. ’lotus’ genoemd.
(dons1989)
Ka’malfamilie (de) bepaalde plantenfamilie ( Nelumbonaceae) . - Etym.: Genoemd naar kamal*.
(dons1989)
kamawari, Amerikaanse blauwe reiger, zwartkruinreiger of sokoireiger ( Ardea cocoi), thans
Surinaams-Nederlands koemawari (< Sranantongo).
< Sranantongo kamawari . (Focke 1855:53) of < Karaïbisch akamawarie (Penard & Penard 1908:155).
1796 (Stedman 319, camawarry , Engelse spelling). > /K?S?/d/3/-.
(dons2013)
kameleon’ (de, -s), marmerleguaan, een boomhagedis ( Polychrus marmoratus), bij uitbr. naam voor
alle (verkleurende) boomhagedissen (agama’s*). Nog vindt men hier drie soorten van kameleons, bij
de Negers* agamma’s* geheeten () (Teenstra 1835 II: 438; oudste vindpl.). - Etym.: De overeenkomst
met AN k. ( Chameleo vulgaris, een reptiel uit de Oude Wereld) ligt i.h.b. in het verkleuren. Polychrus
marmoratus is bij Ned. terrariumhouders bekend als ’Amerikaanse kameleon’.
(dons1989)
cameleon, marmerleguaan of (bij terrariumhouders) Amerikaanse kameleon ( Polychrus marmoratus).
< Europees-Nederlands cameleon , een reptiel van de Oude Wereld ( Chameleo vulgaris), dat evenals
de Surinaams-Nederlandse cameleon naar behoefte verkleurt.
1740 (Anonymus 25). - 1855 (Focke 2). → ( kameleon ).
Zie ook: agama * . > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
ka’mer (de, -s), (ook:) 1. eenkamerwoning uit een kamerwoning*. In de kamer naast* en vast aan die
van Amalia is Magti komen wonen (Hijlaard 98).-2. (i.h.b.:) slaapkamer. - Etym.: (1) In AN veroud.
voor een rijtjeshuis van één kamer (WNT 1926). (2) In advertenties heeft k. soms alleen betrekking
op de slaapkamers van een huis. De woonkamer wordt immers vaak zaal* o.i.d. genoemd.
(dons1989)
kamer (-s), eenkamerwoning voor slaven (na 1863 voor vrijen) uit één rij in een langwerpige barak
op een erf * .
< Europees-Nederlands kamer onder meer voor een rijtjeshuis van één kamer.
1782 (De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant nr. 300, camer ). 1913 (J. Spalburg 1,
37, 68). > /N’/bc/3/-.
(dons2013)
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ka’merplicht (de), ’verplichting’ in het huwelijk tot sexuele omgang. Voor problemen in zaken,
liefde, werk, bescherming, vrouwenziektes o.a. menstruatie en mannen die hun kamerplicht niet
meer kunnen etc. (WS 20-9-1986, in adv.).
(dons1989)
kamerstel (-len), meubels voor een kamer, vermoedelijk een tafel met bijbehorende stoelen.
Genoemde betekenis wordt gesuggereerd door de soortgelijke later optredende termen eetstel en
terrasstel (zie Van Donselaar 1989).
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 108). > /N-N/bc/4/-.
(dons2013)
ka’merwoning (de, -en), lang, barakachtig gebouw van hout, waarin in één rij een aantal
eenkamerwoningen (kamers*). De slavenhuizen die sedert midden van de 18e eeuw van hout werden
gebouwd, waren meestal van het type der zogenaamde kamerwoningen. Het zijn op kleine neuten*
van omstreeks 40 cm hoogte aan elkaar gebouwde, uit één stuk bestaande vierhoekige
wooneenheden die bloksgewijs werden neergezet (Enc.Sur. 133). - Etym.: Zie de omschrijving en het
cit., zie kamer* (2).
(dons1989)
kam’fer (de, -s), (ook:) kruid met gele bloemhoofdjes, sterk geurend naar kamfer ( Melampodium
camphoratum, Asterfamilie*). - Etym.: AN k. = produkt van de kamferboom ( Cinnamomum
camphora, Advocaatfamilie*). S kamfroe. - Zie ook: kamferblad*.
(dons1989)
kam’feranansi (de, -s), zeer magere persoon. Ma Akoeba van je, is beslist geen schoonheid baja*!
Ze is zo mager als een kamfr’anansi! (Cairo 1976: 146). - Etym.: Heeft het betrekking op een spin (S
anansi) die te lijden heeft gehad van kamfer? - Zie ook:fintjoles*.
(dons1989)
kam’ferblad (de), viltig behaard kruid met kluwens van gele bloempjes ( Waltheria indica,
Cacaofamilie*). Ook vindt men op hooge zandige savanes* het kamferblad, welks bladeren gekookt
als een heilzaam middel tegen koortsen en tegen wormen aan kinderen toegediend worden (Teenstra
1835 1: 339; oudste vindpl.). - Etym.: ? Vermoedelijk zijn deze soort en kamfer* vroeger onderling
verward. Het is zelfs mogelijk, dat het voorgaande cit. betrekking heeft op kamfer. S kamfroewiwiri
(kamfroe = kamfer; wiwiri = o.m. blad). - Syn. (wilde) malva*, soldatenthee*.
(dons1989)
kamferblad, kruid met bladeren die sterk naar kamfer ruiken ( Unxia camphorata).
1835 (Teenstra 1:339). →.
Opmerking: De gegevens in Van Donselaar (1989:185) zijn onjuist. > /N’-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
comphor(hout), niet nader te bepalen boomsoort uit de Laurierfamilie en het geurige hout van deze,
als gebruikt voor zolders.
< Engels comphor-wood .
1786 (Visscher Heshuysen 336, 339). > /E/wp/3/-.
(dons2013)
kami(e)s: zie kamisa*.
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(dons1989)
kamika’mi (de, -’s), trompetvogel, trompetter-vogel, een zwarte vogel met grijze rug, lange hals en
poten ( Psophia crepitans ). Een tamme kamikami is een interessante vogel, die vrij rondloopt in huis
en op het erf* (Vermeulen 143). - Etym.: S, van K akami. Oudste vindpl. Stedman 1796: 143 (E: ’in
Suriname called camy-camy ’) . - Opm.: Van Cappelle (p. 403) noemt het dier kalkoen*.
(dons1989)
kamikami (de, ’s), trompet(ter)vogel ( Psophia crepitans ).
< Sranantongo kamikami (Focke 1855:53) < akami (Schumann 1783:5) < Karaïbisch akami (Hoff
1968:14, Courtz 216).
1796 (Stedman 143, camy-camy , Engelse spelling). - 1855 (Focke 53). →.
Zie ook: trompetter* .
/(K)S/d/3-6/-.
(dons2013)
kami’na (de), 1. op bomen groeiende klimplant ( Heteropsis jenmanii, Tajerfamilie*). De wortels [van
Philodendron grandifolium] kunnen als bindmateriaal dienst doen, maar zijn niet zo sterk als die van
kamina () (Ost. 253). - 2. wortels van deze plant, die langs boomstammen groeien en in de lucht
hangen en gebruikt worden om te binden en te vlechten. Uit kamina weet iedere bosbewoner* en arbeider in één of twee dagen een draagmand van Indiaans model te vlechten (Ost. 252). - Etym.: S.
- Syn. van 2 kaminatité*.
(dons1989)
kami’natité (de), syn. van kamina* (2): z.a. Met kamina-tité bindt de Indiaan de balken van zijn huis
bijeen (Ost. 252). - Etym.: S (tité = o.m. touw).
(dons1989)
kami’sa (de, -’s), lendendoek, bestaande uit een lap die tussen de benen wordt doorgehaald en aan
voor- en achterzijde geslagen over een draad om het middel, zo, dat een voor- en een achterpand
blijven hangen; gedragen door mannen, vrouwen en grote kinderen bij Bosnegers* - bij de vrouwen
onder een pantje* (3) - en door sommige mannen bij de Bovenlandse* Indianen, eertijds ook door
negerslaven. Jonge meisjes () krijgen evenals de jongens [bij Bosnegers*] pas bij de puberteit een
echte kamisa (Helman in Helman 1977: 54). - Etym.: S en K, afkomstig van Sp. camisa = (over)hemd.
In oudere lit. N vormen, zoals camies (regl. van 1745, oudste vindpl.; S&dS 535), kamies (Lammens
1822; 1982: 110) en kamis (Kappler 1854: 85).
(dons1989)
camies (de, -en), camis, lendendoek die tussen de benen door bevestigd is, zoals ook heden
gedragen door boschnegers* of marrons* .
< Portugees camisa ‘hemd, overhemd’, mogelijk van Spaans.
1712 (Dragtenstein 74) - 1835 (Teenstra 2:217). 1899 (J. Spalburg 1979:92, kamisa, als
Sranantongo). →.
Zie ook: paantje * . > /Port./sc/1-4/-.
(dons2013)
kammen (kamde, heeft gekamd), (ook:) opmaken (van haar).
(dons1989)
kamp (het, -en), kampje (het, -s), (ook:) 1. huis, gebouwd op de traditionele wijze, van Indianen of
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Bosnegers*; hut. De kampen in het dorp [van Indianen] stonden kriskras door elkaar (Cirino 2: 13). 2. tijdelijke en meestal provisorische hut, meestal bestaande uit slechts een dak op palen. De eerste
avond wandelden George en ik naar het kampje van de arbeiders van de Geologische
Mijnbouwkundige Dienst (de Klerk 53). De mannen onder* het kamp begonnen de touwen van hun
drums strak te zetten en de vrouwen schraapten hun keel (Bradley 1975: 40). - 3. (verouderend)
dorp van Indianen of Bosnegers*. Van hier gingen wij nu al opwaarts in heet zand klimmende naar
een kamp () van Caraïbische Indianen, welk kamp uit ongeveer 50 à 60 zielen bestond () (Teenstra
1835 II: 143; oudste vindpl.). - Etym.: AN kamp = o.m. tijdelijk onderkomen buiten de bewoonde
wereld. Oudste vindpl. van 2 Kappler 1854: 59. S kampoe = bet. 1, 2 en 3. - Opm.: Bij bet. 2 hoort
men, in verband met het karakter van het bouwseltje, vaak ’onder’* i.p.v. ’in’; zie het cit. van
Bradley. Samenst. van 2: boskamp(je)*, danskamp*, jachtkamp*, viskamp*; van 3 wegloperskamp*.
(dons1989)
camp (de, -en), dorp van boschnegers* of indianen.
< Europees-Nederlands camp , een eenvoudige en tijdelijke behuizing; een Surinaams-Nederlands
camp is wel eenvoudig, maar niet (met opzet) tijdelijk; later ook in de betekenis van ‘hut’.
1762 (Inventaris Archief Sociëteit van Suriname 313 fol. 140). - 1858 (Copijn 5). →.
Zie ook: wegloperskamp* . > /N’/r/2-6/-.
(dons2013)
kampement’ (het, -en), (ook:) militair terrein met kazerne(s) en bijgebouwen. In het jaar 1951 werd
een aanvang gemaakt met het vervangen van de sterk verouderde houten en zinken loodsen door
stenen gebouwen. In de daarop volgende jaren werd met deze vervanging en vernieuwing in versneld
tempo doorgegaan totdat het kampement zijn huidige vorm kreeg (Gids 75). - Etym.: AN k. = kamp,
legerplaats. - Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI.
(dons1989)
Kamperfoe’lie (de), sierheester met sterk geurende, witte tot gele buisvormige bloemen, uit OostAzië ( Lonicera japonica , Vlierfamilie*). - Etym.: Verwant aan en lijkend op AN k. = Lonicera
periclumenum, een soort die o.m. in Ned. voorkomt.
(dons1989)
kam’rawenke (de, -s), naam voor vier soorten hagedis die in huizen tegen de muren worden
aangetroffen: een soort daggekko ( Gonatodes humeralis ), de huisgekko ( Hemidactylus mabouia ), het
wenkpootje ( Cnemidiphorus lemniscatis) en een soort mabuya ( Mabuya mabouya) . Ganm’ma* loekoe
[S, kijk]: kijk: die kamrawenke is onder die post* gegaan! (Cairo 1981c: 331). - Etym.: S, lett.
’kamermeisje’.
(dons1989)
kamera wintje, een soort boom en zijn (timmer)hout.
< kamra wentje (Focke 1855:54). Dat betekent ook ‘kamermeisje’ en ‘soorten hagedis die in huizen
tegen de muren zitten’. Nadere gegevens ontbreken, het verband is niet duidelijk.
1835 (Teenstra 1:367). > /S/wp/4/-.
(dons2013)
kan (de, -nen), (ook:) 1. kroes, mok; beker. Een brood* van vijf/ één cent boter/ en een kan
suikerwater/ voor het ontbijt (Dobru 1968d: 12). - 2. (conserven)blik. Hieruit blijkt m.i. voldoende,
dat wij er voorlopig niet aan kunnen denken bier in kannetjes op de markt te brengen (de West 3-41981). - 3. liter. - Etym.: Vgl. veroud. AN k. = o.m. (a) drinkgerei met een deksel, (b) liter. E can
(i.h.b. in Am.) = o.m. (conserven)blik. - Samenst. van 1 o.a. theekan (Barron 1981a: 84), van 2
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quaker* oatskan, zalmkan*.
(dons1989)
kan (-nen), kannetje (-s), stenen kruikje, als ingevoerd met bier of mineraalwater.
< Europees-Nederlands kan , een vaatwerk om mee te schenken.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1855 (Focke 54).
Ook in Westelijk Guyana (Essequibo en Demararische Courant 29-12-1793) en mogelijk van daar.
Zie ook: spawaterkannetje * . > /N’?W?/bc/2-4/W./.
(dons2013)
ka’na (de, -’s), naam voor de cultuurvormen van twee inheemse soorten bloemriet, nl. rode kana
met rode bloemen ( Canna indica ) en gele kana met gele bloemen ( Canna glauca ), van de
Sakasirifamilie*). Ze staan in volle bloei. Rode en gele kana’s (Ferrier 1968: 179). - Etym.: De naam is
dezelfde als de wet. genusnaam ( Canna). - Syn. kanan*, van de rode soort ook sakasiri*.
(dons1989)
kanal’je: zie kanarie*.
(dons1989)
ka’nan (de, -s), syn. van kana*: z.a. Zie Fl.Sur. V (1), 1979.
(dons1989)
kana’rie (de, -s), tangara (vogel) waarvan het mannetje donkerblauw en geel is, met opvallend
helderblauwe bovenkop ( Euphonia musica); bij uitbr. verzamelnaam voor alle tangara’s van het
genus Euphonia (AN organisten) die als kooivogels om de zang gehouden worden, de mannetjes
blauw met geel, de wijfjes voornamelijk fletser blauw, groen en geel; dat zijn verder geeldas*,
blauwdas*, savanneblauwdas(kanarie)*, grenadier* en S wetibere. De ander is een kanarie. Die is
blauw, maar zijn buik is geel (A. de Vries 1957 (6): 6). - Etym.: Overgenomen van AN kanarie, die SN
’Hollandse kanarie’* genoemd wordt. S kanari, blaw-ede-kanari (’blauwkopkanarie’). NB: Andere
vogelsoorten die kanarie genoemd worden (fransmankanarie*, mangrokanarie*) horen niet tot de
bovengenoemde groep. - Opm.: In een boek (1864-1875) van L.A.J. Burgersdijk (cit. volgens WNT
1926): ’ Euphonia musica in Suriname kanalje geheeten ().’
— : Hollandse kana’rie, kanarie, d.i. de (voornamelijk) gele, vinkachtige kamervogel Serinus canaria.
- Etym.: AN k. heet naar de Canarische eilanden, waar de wilde vorm van deze vogel oorspronkelijk
vandaan komt. Bij de SN naam dient de toevoeging ’Hollandse’ om het dier te onderscheiden van de
SN kanarie*: z.a.
(dons1989)
kanawatepi(hout), niet geïdentificeerde boomsoort en zijn hout.
De naam lijkt van indiaanse herkomst.
1763 (Pistorius 51, 52). 1769 (Fermin 1:245). > /Ind.?/wp/2/-.
(dons2013)
kandra (de), zekere heester ( Jacaranda obtusifolia subspecies rhombifolia) met in de schors geel
melksap dat wordt aangewend tegen ringworm; heden genoemd jaifi (< Sranantongo) of morokobita
(< Sranantongo).
Afkorting van kandra-oedoe , alleen bij Teenstra (1835).
Zie ook: momooije* . > /S/wp/4/-.
(dons2013)
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kan’dratiki (de, -’s), een slanke, zilvergrijze ombervis met geelachtige vinnen, die in zee leeft
( Cynoscion virescens). Zie Enc.Sur. 324. - Etym.: S, lett. bet. ’kandelaar’.
(dons1989)
kaneel’: zie poederkaneel*, rooskaneel*, witte* kaneel.
(dons1989)
kaneelappel, steenappel, de eironde vrucht van de kaneelappelboom* .
Zie appel * (2). De vrucht smaakt enigszins naar kaneel.
1765 (Fermin 133). - 1768-1780 (Quandt 1807:146; Kanelapfel, een verduitsing van het SurinaamsNederlandse woord). →.
Opmerking: Europees-Nederlands kaneelappel is een cultuurvorm van de Europees-Nederlandse
appel(boom) ( Malus sylvestris).
Zie ook: kleine zuurzak* . > /N’-N’/cp/2-6/-.
- : wilde kaneelappel, vermoedelijk een wilde boomsoort van het genus Annona .
1771 (C. Dahlberg nr. 2).
Zie ook: boschzuurzak * > /N+(N’-N’)/-/wp/2/-.
(dons2013)
kaneelappelboom, de ingevoerde steenappelboom ( Annona squamosa), die de kaneelappel *
(steenappel) voortbrengt.
1770 (Hartsinck 50). 1774 (Houttuyn 1, 3:89). →. > /(N’-N’)-N/cp/2-6/-.
(dons2013)
kaneel’duif (de, -duiven), onduidelijke naam voor enige bruine duivesoorten: (a) de grote Columba
plumbea (volgens OJ); (b) de kleine Columbigallina talpota (steenduifje*, roestduifje) en de kleine C.
minuta; (c) bruine huisduiven (’ Te koop kaneelduiven ’ ). - Etym.: De naam heeft betr. op de kleur. S.
kanerdoifi (kaneri = kaneel; doifi = duif). AN k. is de naam voor enige duiven uit het Indo-Maleise
gebied ( Macropygia ).
(dons1989)
kaneel’hart (de), 1. boomsoort met kernhout dat bij droging naar donker bruin verkleurt ( Licania
canella, Advocaatfamilie*). Zie L&Me 162-163. Vele [bomen van de Advocaatfamilie*] leveren
waardevol hout, zoals pisi* soorten, wana* (), kaneelhart (), rozenhout* () (WB e.a. 132). - 2. hout
van deze boom. - Etym.: Deze soort is zeer verwant aan kaneelpisi* waarvan de bast duidelijk naar
kaneel ruikt. Bij de onderhavige soort ruiken bast en hout wel aromatisch maar niet kaneelachtig.
Het lijkt mogelijk, vooral ook gezien het element ’hart’, dat de naam berust op de combinatie van de
genoemde verwantschap en de kleur van het kernhout. S kaner’ati (kaneri = kaneel; ati = hart).
(dons1989)
kaneelhart, enige boomsoorten van het genus Licaria (vroeger geheten Acrodiclidium ) en hun hout.
De naam is per soort ontleend aan een (of meer) van de volgende eigenschappen: de bast is
aangenaam aromatisch, die van Licaria guianensis ruikt naar kaneel; het hout is aromatisch; het
kernhout (zie hart * ) verkleurt aan de lucht van geel/lichtbruin naar kaneel/donkerbruin.
1802 (Blom 190). - 1855 (Van Sypesteyn 176). →.
Zie ook: geelhart* , kanelenhout * . > /N’-N/wp/3-6/-.
(dons2013)
kanelenhout, als kaneelhart* .
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1718 (Herlein 210). 1770 (Nepveu 365). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 30). >
/N’-N/wp/1-5/-.
(dons2013)
kaneel’orchidee (de, -ën), orchidee met lange stengels en vele bruin-met-gele bloemen ( Encyclia
selligera, Orchideeënfamilie*). Een bekende Surinaamse soort is b.v. ook de kaneelorchidee () die
men veel kan vinden in struwelen op droge rotsen in het binnenland (o.a. Voltzberg) (WB e.a. 182).
(dons1989)
kaneel’pisi (de), 1. boom met geelbruin, goudglanzend hout en een bast die naar kaneel ruikt
( Licaria guianensis, Advocaatfamilie*). Zie L&Me 163. - 2. hout van deze boom. - Etym.: Zie de
omschrijving, zie pisi*. - Zie ook: kaneelhart*.
(dons1989)
ka’nifro (de), 1. jobstranen, een grassoort uit Oost-Azië, in Suriname verwilderd ( Coix lacrima-jobi,
Grassenfamilie*). Wormen: () kanifro: Een aftreksel van de plant gebruiken* (Sedoc 32). - 2. id., de
harde, grijze, glimmende vruchtjes van deze plant die als kralen gebruikt worden. Deze kleine
jongen werd aan de zorgen van zijn zusje [AN!] toevertrouwd, een handige meid van een jaar of tien.
Die legde hem in een bootje en voer met hem de kreek* af op zoek naar kanifro. () Op een open plek
in het bos vond ze zoveel kraaltjes, dat ze de tijd vergat en haar hele mandje vol plukte (A. de Vries
1961: 72). - Etym.: S.
(dons1989)
kankan’oedoe (de), soort boom ( Apeiba echinata, Kankanoedoefamilie*). Zie WB e.a. 252. - Etym.: S
(kankan = kam; oedoe = hout; boom); heeft betr. op de vorm van de gestekelde vrucht. Oudste
vindpl. Teenstra 1835 I: 368.
(dons1989)
kankanoedoe, twee boomsoorten ( Apeiba petroumo en Apeiba tibourbou).
< Sranantongo kankanoedoe (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:80), betekent ‘kamboom’,
genoemd naar de gestekelde vrucht.
1835 (Teenstra 1:368). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
Kankan’oedoefamilie (de), Lindefamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Tiliaceae). - Etym.: Genoemd
naar kankanoedoe*.
(dons1989)
kankantri (de, -’s), wilde kapokboom, een zeer grote boomsoort ( Ceiba pentandra ,
Kankantifamilie*). De mannen der wetenschap hadden ontdekt dat deze insecten [een schadelijke
wants] zich in groot aantal verzamelde op de kankantri, die ook een bol met een zeer fijn en zacht
pluis produceert (Waller 75). - Etym.: S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 369. Volgens Enc.NWI (199)
’zonder twijfel’ een vervorming van het E cottontree = katoenboom of wattenboom. Zie ook het
oudere kattentri(e)*. - Opm.: Het accent kan op de eerste, de tweede of de derde lettergreep liggen,
zo ook bij de samenst.
(dons1989)
Kankantrifamilie (de), familie van tweezaadlobbige bomen met schubben of sterharen; bladeren
vaak handvormig samengesteld; vaak met wollige haren aan de binnenkant van de vrucht
( Bombacaceae). - Etym.: Genoemd naar de kankantri*. - Opm.: Bij L&Me (120) Boskatoenfamilie .
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(dons1989)
kankantrikever (de, -s), Braziliaanse prachtkever, een grote, groen glanzende soort ( Euchroma
gigantea ). De Braziliaanse prachtkever (kankantri-kever) 4 à 5 cm lang en donker goud-groen van
kleur met paarse weerschijn. De bovenlandse* indianen dragen de dekschilden als sieraad
(Vermeulen 311; enige vindpl.).
(dons1989)
kankantriparkiet (de, -en), een groene dunbekparkiet met oranje vleugelvlekken en een korte staart
( Brotogeris chrysopteris ). - Etym.: Zie kankantri*, zie parket*. S kankantriprakiki = lett. id.
(dons1989)
kankantrizwaluw (de, -en), (veroud.?) kleine schaarstaartgierzwaluw, een zwarte gierzwaluw met
witte keel en hals ( Panyptila cayennensis). In de kolonie* staan Witdas Gierzwaluwen bekend als
Kankantrie-zwaluw, omdat hare nesten bij voorkeur aan de dikke takken van de Kankantrie* ()
gebouwd worden (P&P 1910: 96). - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
kan’kergras (het), soort onkruid ( Cyperus rontundus, Baboen-nefifamilie*). - Etym.: ’Kanker’ heeft
betrekking op het ongewenste woekeren van de plant. - Syn. adroe* (1).
(dons1989)
cano (de, -(e)s, -en), indiaans vaartuig, groot of klein.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 34). - 1855 (Van Sypesteyn 65).
Zie ook: corjaar* , periage* .
Ook in Brazilië (Keye 1659:43), Oostelijk Guyana (De Myst 1677:11) en Westelijk Guyana (Van Berkel
1695:14).
Opmerking: In 1679 canootje (Lichtveld & Voorhoeve 1980:58). > /Am/ic/1-4/B./O./W./.
(dons2013)
kanonneer’plant (de, -en), klein plantje met roodachtige stengels, kleine blaadjes en zeer kleine
bloempjes ( Pilea microphylla, Jodenbaardfamilie*). Zie Ost. 24. - Etym.: De in de knop gebogen
meeldraden strekken zich plotseling waardoor het stuifmeel als een wolkje wegschiet.
(dons1989)
kans (de, -en), (i.h.b.:) kwade kans, kans op mislukking, risico. Je moet zelf maar weten of je in de
rivier gaat zwemmen. Je neemt een kans. - Etym.: In AN alleen in de uitdr. ’de kans lopen, dat...’. E
chance heeft bovengenoemde bet. vaak, bijv.: I’m taking no chances = ik neem geen risico.
(dons1989)
kan’sel (de, -s), idem, preekstoel. Het altaar is een houten optrek. Geen kansel, slechts een slanke
standaard waarop een dik boek (Roemer 1982: 247). - Opm.: Het woord ’preekstoel’ is in Sur.
vrijwel onbekend, in AN het meest gebruikte woord. Zie echter preektafel*.
(dons1989)
kant: zie Franse* kant.
(dons1989)
kanten (kantte, heeft gekant), voeden van een baby door deze volgens een bepaalde methode vol
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pap te gieten. Zij [de slavinnen] houden hunne kinderen den buik ten allen tijde gespannen door
middel van het zoogenaamde kanten, dat is, het kind op den rug over den schoot leggen, met de
voeten tegen den buik der moeder en het hoofd naar beneden, en hetzelve vervolgens de
Gongootee* tegen wil en dank in te gieten () (Teenstra 1835 II: 188). - Etym.: Vgl. S kanti =
volgieten; E to cant = o.m. kantelen, duwen, (doen) overhellen; F decanter, N decanteren = afgieten.
Oudste vindpl. Lammens 1822; 1892: 103. - Opm.: Het was eertijds een populaire methode bij
negers en Creolen*. Met het verdwijnen van het verschijnsel verdwijnt het woord.
(dons1989)
kanten I. (gekant), voeden van een baby door deze vol pap te gieten, waarbij het kind klem ligt op
schoot.
< Sranantongo kanti (Focke 1855:54), betekent ook inschenken in het algemeen en omleggen in het
algemeen. < Engels to cant, Smith 1987:202, betekent onder meer ‘omleggen’.
1822 (Lammens 1982:103). - 1835 (Teenstra 2:188). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 398).
Opmerking: Gebruikelijk bij negerslavinnen. > /S/sc/3-5/-.
(dons2013)
kanten II., disselen, in dit geval vierkant kappen (een gevelde boomstam).
< Europees-Nederlands kanten, dat is steen of stenen bekappen (WNT 7, 1:1368).
1745 (Inventaris Archief Raad van Politie 798).
Zie ook: kweelen* . > /N’/pt/2/-.
(dons2013)
kanter (-s), negerslaaf met als functie te kanten* (II).
1737 (Beeldsnijder 1994:300). - 1806 (De Surinaamsche Courant nr. 25). > /N’/pp/2-3/-.
(dons2013)
kant’klaar bn., bw., (niet alg.) kant en klaar, geheel klaar. Zie Essed 128.
(dons1989)
kant’lijn: aan/langs de kantlijn bw. uitdr., (niet alg.) aan de kant, langs de kant. Het
[carnavalsoptocht] begon met de majorettengroep van Arthur Leuden, nu ressorterend onder
Cultuur, Jeugd en Sport. () Ach, jongen, het was verdraaid leuk hoor. En vooral de mensen die ’aan
de kantlijn’ stonden hebben er flink van genoten (WS 6-3-1982).
(dons1989)
kanton’ (het, -s), 1. kort voor kantongerecht*: z.a. Hij stond terecht voor de rechter van het tweede
kanton. - 2. kort voor de behuizing van een kantongerecht*. Studenten en arbeiders worden door de
politie-agenten neergeknuppeld in hun pogingen ook het Eerste Kanton te bezetten (Vianen 1971:
164). - Etym.: AN k. = het gerechtsgebied (territoriaal) van een AN kantongerecht.
(dons1989)
kanton’gerecht (het, -en), het laagste van de twee Surinaamse burgerlijke rechtcolleges, zaken
behandelende die in Nederland door een kantongerecht of door een rechtbank zouden worden
behandeld; er zijn er drie, met een onderlinge taakverdeling die ten dele onderwerpelijk en ten dele
territoriaal is. Krachtens art. 25 van het reglement op de Surinaamse rechterlijke organisatie () zijn er
drie kantongerechten, alle standplaats hebbende te Paramaribo (Enc.Sur. 526). - Etym.: AN k. =
gerecht waaraan de uitoefening van de rechtsmacht in een AN kanton is opgedragen. In SN is de
korte vorm kanton* alg. - Zie ook: Hof* van Justitie.
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(dons1989)
kanton’rechter (de, -s), rechter van een kanton*. De kantonrechter had de lijnbus chauffeur
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf plus een geldboete en intrekking van het
rijbewijs voor de duur van één jaar. Vandaar dat hij in hoger beroep was gegaan en in twee instantie
voor het Hof* diende (WS 6-3-1982).
(dons1989)
I. kap (de, -pen), (ook:) gewelfde doodkistdeksel met overgrijpende rand. Het ministerie van Sociale
Zaken stelt een eenvoudige kist zonder kap ter beschikking, en een eenvoudige lijkkoets met
geüniformeerde koetsier en dragers voor het vervoer (Buschkens 275). - Etym.: Deze bet. heeft het
meest gemeen met AN veroud. k. = dakvormige deksel op een (open) graf (WNT 1926). - Zie ook:
platte* doodkist.
(dons1989)
II. kap (de, -pen), (ook:) overwinning bij troefcall*, door de daarvoor nodige zeven slagen alle achter
elkaar te maken, door het koppel dat de troef heeft bepaald.
— : stinkende kap, als kap* (II), echter door het koppel dat de troef niet heeft bepaald.
(dons1989)
kap, kookpan voor suiker ( suikerketel * ) in een suikerbedrijf.
< Sranantongo kappa < Engels copper, Focke 1855:55.
Alleen in mallasie kap voor melasseketel * bij Blom (1802:71).
Opmerking: Nog bestaande exemplaren worden in Surinaams-Nederlands heden kapa (<
Sranantongo) genoemd. > /S/pt/3/-.
(dons2013)
ka’pa (de, -’s), 1. (verouderend) grote, open ketel, zoals vroeger gebruikt in een suikerfabriek.
Tegenover de plek waar nu zijn huisje stond was de suikermolen. De waterput en de kapa waren er
nog (Mungroo 1977: 14). - 2. grote pan of schaal, bijv. door het aanmaken van deeg of beslag. - 3.
grote mond. Ik zeg: hóu je kapa, of we gaan uitvechten! (Cairo 1980c: 537). - Etym.: S. Vgl. E copper
= o.m. ketel.
(dons1989)
ka’pafles (de, -sen), (niet alg.) fles van middelmatig grote inhoud (tussen ¼ en 1 liter). - Zie ook:
djogo*.
(dons1989)
kapa’si (de, -’s), naam voor de vijf soorten gordeldier die in Suriname voorkomen ( Dasypodidae).
Nou, maar ik heb eens een hond achter zo’n kapassi aan zien zitten. Toen had je het meest moeten
zien springen (Butner 1969: 44). - Etym.: K en S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 415 ( capacie). Syn. schildvarken*. Samenst. ook: granmankapasi*.
(dons1989)
capasie (de, -’s), gordeldier (in Suriname vijf soorten, uit de familie Dasypodidae).
< Sranantongo capasi (Fermin 1765:2) of < Karaïbisch kapasi (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 398, Courtz 290).
1796 (Stedman 122; capasee, Engelse spelling). - 1872 (Anonymus 66). → ( kapasie).
Zie ook: schildvarken * , tatou* . > /K?S?/d/3-6/-.
(dons2013)
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capasi-marabons (-zen), vermoedelijk hetzelfde dier als de heden in het Surinaams-Nederlands
genoemde kapasiwaswasi (< Sranantongo), een sociaal levende wesp ( Synoeca surinama).
Ze hebben hun nest soms in het verlaten hol van een capasie* (Vermeulen 1961:217).
< Sranantongo kapasi-marabonsoe (Focke 1855:55).
1854 (Kappler 1983:78). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 370).
Zie ook: maribons* . > /S/4-5/-.
(dons2013)
kapa’simarabons: syn. van kapasiwaswasi*: z.a.
(dons1989)
kapa’sislang (de, -en), bosmeester, een gifslang met bruinachtige en zwartachtige tekening
( Lachesis mutus). Ja meneer, er zijn een boel verschillende slangen als ik het goed bedenk. Je hebt
makka-slangen* en kapasie-slangen, je hebt ôroekoekoe’s*, ratelslangen, tweekopslangen [zie toeede-sneki*], reditere*, aboma*, bushmasters*, papegaaislangen*, zeker wel honderd soorten nog, in
het bos en op de savanne* en bij de zwampen* (Helman 1954a: 26); NB: er is niet een deskundige
aan het woord, zie de syn.! - Etym.: Deze slang huist soms in het hol van een kapasi*. - Syn. Bushmaster*, kapasisneki*, maka* (5), makaslang*, makasneki*.
(dons1989)
kapasislang, bosmeester, een gifslang ( Lachesis mutus), heden in Surinaams-Nederlands in het
algemeen maka(slang) of makasneki.
Het dier huist soms in het hol van een capasie* . Vergelijk Sranantongo kapasisneki.
1854 (Kappler 1983:56). → ( kapasislang ). > /(K?S?)-N/d/4-6/-.
(dons2013)
kapa’sisneki (de, -’s), syn. van kapasislang. De twee hier voorkomende zeer gevaarlijke slangen zijn
de ’saka-sneki’* en de ’maka-sneki’* of ’kapasi-sneki’, respectievelijk de ratelslang () en de Lachesis
muta, hier in navolging van Brits Guyana ook bekend als ’bush master’* () (Waller 140). - Etym.: Zie
kapasislang*. S sneki = slang.
(dons1989)
kapa’siwaswasi (de, -(’s)), soort sociaal levende wesp ( Synoeca surinama). Synoeca surinama (L), de
kapasi-waswasi, is 20-24 mm lang, geheel staalblauw met bruine, doorschijnende vleugels (Enc.Sur.
644). - Etym.: S; zie waswasi*; volgens Vermeulen (217) hebben ze hun nest soms in het verlaten hol
van een kapasi*. - Opm.: Ook wel genoemd kapasimarabons, bijv. door Kappler 1854: 78; zie
marabons*.
(dons1989)
kapel’ka (de, -’s), kapel’ke (de, -s), vlinder. Een blauwe kapelka vliegt in het rond en gaat tenslotte
op haar schouder zitten (Barron 1981 b: 69). - Etym.: Kapelka (kaperka) is S. In AN veroud.: kapel.
(dons1989)
kapel’lendoos (de, -dozen), vrucht van de apekam* (1), een liaan ( Pithococtenium crucigerum,
Groenhartfamilie*). De platte, helderbruine zaden hebben twee breede, fijne, glanzende vleugels, die
ze in staat stellen over groote afstanden met den wind mee te vliegen. Aan deze eigenschap dankt
deze vrucht nog een anderen naam en wel die van kapellendoos (Stahel 1944: 203). - Etym.: Zie het
cit. AN veroud. k. = een doos om opgezette kapellen (vlinders) in te bewaren (WNT 1926). - Syn.
apekam* (2), papamonidoosje* (2).
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(dons1989)
kapitein’ (de, -s), (ook:) dorpshoofd (bij Indianen); clanhoofd en in een dorp van één clan tevens
dorpshoofd (bij Bosnegers*). Hoewel Europeanen en Indianen weinig met elkaar te maken hadden,
moest er toch een basis zijn voor gemeenschappelijk overleg als dit nodig mocht zijn. Daarom werd
het dorpshoofd door het gouvernement erkend en tot kapitein benoemd (van Renselaar 23). De
kapitein van Granbori [een Bosnegerdorp] was naar zijn kostgrond* (Woei 132). - Etym.: Oudste
vindpl. A. Cabeliau 1597, cit. volgens Lichtveld & V. 33: capiteyn van de Indiaenen. Bij Warren (vert.,
1669: 18), is een Capitain een oorlogsaanvoerder van Indianen. S kapten. Vgl. E captain, dat een veel
ruimere bet. heeft dan AN k. en S kapten. - Opm.: In het E van Jamaica hebben sommige
dorpshoofden de titel ’colonel’ (K.M. Bilby in NWIG 57: 41; 1983).
(dons1989)
capitein I. (de, -s), 1. dorpshoofd bij indianen; 2. militaire aanvoerder bij boschnegers* ; 3.
dorpshoofd bij boschnegers* .
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1: 1679 (Lichtveld & Voorhoeve 1980:61). - 1855-1863 (Bartelink 1916:44). → ( kapitein ).
Ook in Oostelijk Guyana (Zeeuw 1627 in Lichtveld & Voorhoeve 1980:16) en Westelijk Guyana (Van
Berkel 1695:50).
Opmerking: In Van Donselaar (1989:189) wordt Warren (1669) ten onrechte geciteerd. > /Am/ic/16/O./W./.
2: 1768-1780 (Quandt 1807:113). 1771, 1773 (De Beet 91, 149).
Ook in Westelijk Guyana, 1763 (Lichtveld & Voorhoeve 1980:78). > /Am/o/2/W./.
3: 1796 (Brouwn 67). - 1854 (Van Sypesteyn 159). →. > /Am/r/3-6/-.
(dons2013)
capitein II., kapitein (-s), vertegenwoordiger van de gouverneur in een divisie * .
< Europees-Nederlands capitein , voor diverse leidinggevende functionarissen, niet echter burgerlijk
ambtenaar.
1685 (Schiltkamp & De Smidt 156). 1828 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 184) >
/N’/bs/1-4/-.
(dons2013)
kapiteins’hout, 1. (de), naam voor de boomsoorten van het genus Brosimum (Bospapaja-familie*) en
wellicht nog andere soorten van dezelfde familie. - 2. (het), hout van deze bomen. - Etym.: Zie
hout* (c). - Zie ook: letterhout*.
(dons1989)
kap’mes (het, -sen), hakmes (keukengereedschap). - Etym.: In AN veroud. - Zie ook: houwer*.
(dons1989)
ka’poewa (de, -’s), waterzwijn, waterhaas ( Hydrochoerus hydrochoerus ) - De kapoewa of
watervarken is het grootste knaagdier van de wereld (Vermeulen 108). - Etym.: K en S. Oudste
vindpl. Teenstra 1835 I: 203.
(dons1989)
kapoea (-’s), waterzwijn, waterhaas ( Hydrochoerus hydrochoerus ).
< Sranantongo kapoewa (Focke 1855:55) < Karaïbisch kapia (Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië 369), kapiwa (Courtz 291).
1835 (Teenstra 1:203). →.
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Zie ook: tovou* , watervarken * . > /(K)S/d/4-6/-.
(dons2013)
kapoewe’ri (de, -’s), betrekkelijk laag bos (kapoeweribos*), struweel of ruige begroeiing van
grassen, kruiden en struikjes op een plaats waar het oorspronkelijke bos gekapt is; secundaire
vegetatie. Lopende door een kapoeweri met een collega-opzichter deed hij plotseling een sprong
achteruit. Ik dacht aan een slang of een wespennest (Waller 46). - Etym.: Oorspr. uit hetTupiGuarani, een Indianentaal, nu o.m. in Brazilië als ’capoeira’ (Enc.Sur. 325). Mogelijk voelt men er in
Suriname in S kapoe (= kappen) en S wiwiri (= o.m. gras, onkruid). Lammens (1822; 1982: 119;
kappe wieri ) leidt het tweede lid aldus af. Ook werden o.m. gevonden cappewirie 1768 (oudste
vindpl.), Capuwerie 1771 en capewerie 1776 (de Beet resp. 77, 91, 224). - Opm.: Volgens Teenstra
(1835 1: 418) was er ook een boomsoort die k. genoemd werd, maar niet duidelijk is welke.
(dons1989)
capuerie, ca(p)pewerie (de, -s), kapoeweri, (gebied met) secundaire vegetatie, dat is spontane
vegetatie (zoals ruigte, struweel en secundair bos) op een plaats waar het oerbos gekapt is.
< Braziliaans capoeira (Encyclopedie van Suriname 325). Mogelijk beïnvloed door Sranantongo kapu
(kappen) en Sranantongo (wi)wiri (onder meer gras, onkruid).
1735 (Bijlsma 1923:58, capueere ). - 1855-1863 (Bartelink 1916:32) → ( kapoewerie ). > /Braz./m/26/-.
- : in capuerie, braakliggend (gezegd van landbouwgrond).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:118). 1771 (Nepveu 41). → 1884 (Elout van Soeterwoude
41). > /N+Braz./r/2-5/-.
(dons2013)
kapoewe’ribos (het, -sen), (niet alg.) secundair bos. In hoog bos en kapoeweriebos, plaatselijk
talrijk (L&Me 134, over kopi*). - Etym.: Zie kapoeweri*.
(dons1989)
kappewierie, kappewieriehout, zekere soort boom, respectievelijk houtige gewassen in het
algemeen die vooral aangetroffen word(en) in capuerie * .
1835 (Teenstra 1:361). > /Braz.-N/wp/4/-.
(dons2013)
kapoewer’iparkiet (de, -en), een groen met bruine parkiet* met een lange staart ( Pyrrhula picta). Etym.: Zie kapoeweri*, zie parkiet*. S kapoeweriprakiki.
(dons1989)
kappen, (ook:) 1. met een houwer* (kapmes) verwonden of doden (van dier of mens. En die kaaiman,
is die er nog? - Nee Juffrouw, mijn vader heeft hem gekapt (A. de Vries 1957 (7): 44). De beklaagde
had zijn concubine zodanig gekapt, dat ze op de rand van invaliditeit is komen te verkeren (WS 2-41983). - 2. (i.h.b. vissen kappen) methode van vissen in het donker, waarbij men lopend langs de
oever of door ondiep water vissen met een flashlight* (zaklantaarn) verblindt en dan met één klap
van een houwer* (kapmes) doodt. Een dikwijls toegepaste methode is het kappen van vis met de
houwer* in de avond bij licht (Geijskes 1954: 64). - Etym.: In AN bet. 1 veroud. - Zie ook: kapwond*,
kapper*. Samenst. van 1 doodkappen*, kappartij .
— : een (kost)grond(je) kappen, (i.h.b.:) een stuk bos openhakken om daar een grond(je)* (grond*,
7; kostgrond*, 3) aan te leggen. De man [bij Bosnegers*] kapt voor zijn vrouw of elk zijner vrouwen
een grondje; dat betekent, hij hakt van een uitgekozen plekje de zware boomen om en laat het vuur
de omgevallen woudreuzen zoo veel mogelijk verslinden (Stahel 1927: 39). - Syn. een (k.)g.
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openkappen*. - Zie ook: grondje branden*, lakken*.
— : zie een lijn* kappen, zijn manja* en zijn tros* gekapt hebben.
(dons1989)
kappen (gekapt), met een bijl, kapmes (machete, houwer * ) of iets dergelijks verwonden (een paard
of landbouwhuisdier).
< Europees-Nederlands kappen , in deze zin alleen met betrekking tot mensen.
1711 (Schiltkamp & De Smidt 281). - 1795 (Schiltkamp & De Smidt 730). →. > /N’/r/1-3/-.
- : savane kappen, gras maaien met een lang kapmes (machete, houwer * ).
Zie savane* (3).
1835 (Teenstra 1:186)
Zie ook: waaien * (1), rietkappen * . > / Am+N/pt/4/-.
(dons2013)
kap’per (de, -s), (i.h.b.:) man die bij het kappen van een lijn* het feitelijke kapwerk verricht. De
kapper heeft een klein kompas in zijn hand en zoekt de koers die de achteraanlopende opnemer*
hem aangeeft (de Klerk 162). - Zie ook: voorkapper*, kapploeg*; barbier*.
(dons1989)
kapper, man die met een lang kapmes (machete, houwer * ) een pad baant of een tracé uitzet in bos
of ander dichtbegroeid terrein.
1862 (Hoogbergen 1978:76). →.
Zie ook: rietkapper* . > /N’/r/4-6/-.
(dons2013)
Kap’pertjesfamilie (de), een bepaalde plantenfamilie ( Capparidaceae). - Etym.: ’Kappertjes’ zijn de
als specerij gebruikte bloemknoppen (ook in Suriname geïmporteerd) van de ’kapper’ of
’kappertjesplant’ ( Capparis spinosa), een struik uit het Middellandsezeegebied.
(dons1989)
kappewierie en daarop gelijkende woorden: zie kapoeweri*.
(dons1989)
kap’ploeg (de, -en), ploeg mannen die een lijn* kapt en de eerste andere daarbij behorende
werkzaamheden verricht. George en ik gaan met de kap-ploeg mee, die bestaat uit baas Jules Sabayo
als opnemer*, Pasjensi als waarnemer* en Doljanki als kapper* (de Klerk 193). - Zie ook:
voorkapper*. Opm.: De in het cit. genoemde samenstelling van de ploeg geldt bij een geologische
prospectielijn.
(dons1989)
kap’tablet (de, -ten), C.A.P.-tablet (d.i. caffeine, asperine, phenacetine), bij uitbr. naam voor alle
tabletten tegen hoofdpijn. Ik heb hoofdpijn, zei zei. () De vrouw liep de kamer uit en kwam terug met
een glas water en een kaptablet (Vianen 1979a: 202).
(dons1989)
kaptein Ko’fi (de), syn. van baskopoe* (een vogel): z.a. Zo moet ook de naamsafleiding van een
bosvogel, de Baskopu*, ook wel genoemd Soldatenvogel*, of Kaptein Kofi (), algemeen bekend om
zijn melodieuze zang, zijn ontstaan (Bubberman 148). - Etym.: Vermoedelijk was k.K. een bepaalde
kapitein* van de Bosnegers*.
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(dons1989)
kapucij’ner (de, -s), 1. struikvormige cultuurvorm van een oorspronkelijk Aziatische plant ( Vigna
sinensis, Bonenfamilie*), met licht-paarse bloemen en hoekige, bruine zaden. Peulgewassen zijn
zeer geliefd: de gekiemde soja of oerdi* (gropesi*), tuinerwt en Surinaamse capucijner (Enc.Sur.
650). - 2. het (eetbare) zaad van deze plant. - Etym.: Het zaad lijkt sterk op AN k., die afkomstig is
van een cultuurvorm van Pisum arvense (Bonenfamilie*), een voedselplant o.m. in Ned. - Zie ook:
blak’aipesi*, botropesi*, djaripesi*, leysboon*. Opm.: De toevoeging ’Surinaamse’, als in het cit, is
niet gebr.
(dons1989)
kap’wond (de, -en), snijwond, vleeswond, opgelopen door snijden, kappen* (1) of een andere ruwe
aanraking. De kruiden-obia ofwiwiri-obia [zie obia*] beschermt tegen kapwonden, die de mensen
met scherpe voorwerpen, zoals kogels, pijlen en messen kunnen oplopen (Stephen 1983: 57). Etym.: Zie kappen* (1).
(dons1989)
Karaïb’ (Caraïb), Indiaan van het volk der Karaïben, die o.m. wonen in het noorden van Suriname.
Zie Enc.Sur. 325. - Etym.: Vervorming van ’kalina’ (bet. ’mens’), zoals dit volk zichzelf noemt; deze
naam wordt meer alg. gebr. voor hun taal (Kalina*). - Opm.: De vrouwelijke vorm is Karaïbische. Zie
ook: Benedenlandse* Indianen, Moerato*, Telewoejoe*, Karboeger-indiaan*.
(dons1989)
Karaïbisch (Caraïbisch), 1. (zn.; het), de taal van de Karaïben in Suriname. - 2. (bn.), eigen aan,
behorende tot de Karaïben*. - Etym.: Zie Karaïb*. Taalkundig heeft het woord een andere bet.: Er
bestaat een groep van ’Karaïbische talen’, waartoe behalve het Karaïbisch of Kalina* o.m. ook het
Trio* en het Wajana* behoren (Enc.Sur. 598). In AN bet. ’Karaïbisch’ i.h.a. ’eigen aan, behorende tot
het Karaïbische gebied (West-lndië)’.
(dons1989)
karai’la (de, -’s), (gebr. in Nickerie), 1. cultuurvorm van een klimmend kruid met gele bloemen, uit
Azië en Afrika, ook verwilderd, meer bekend als sopropo* ( Momordica charantia, Meloenfamilie*). 2. de eetbare, augurkvormige vrucht van deze plant. - Etym.: H. Ook in het E van Guyana.
(dons1989)
ka’rakara (de), liaan met grote trossen oranjerode bloemen ( Norantea guianensis,
Rafroeterefamilie*). - Etym.: Ar. - Syn. rafroetere*, regenbloem*.
(dons1989)
karakara, een soort liaan ( Norantea guianensis ).
< Arowaks karakara (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 513).
1854 (Kappler 1983:108; caracalla ). →. > /Ar/wp/4-6/-.
(dons2013)
carapatluis, karpatluis (-luizen), soort teek, vermoedelijk de Amerikaanse bosluis ( Amblyommasoort).
< Portugees carrapato, ‘teek’.
1839-51 (Van der Aa 1993:20). 1847 (Winkels III:48).
Zie ook: krapa* (II), koepari * . > /Port.-N/d/4/-.
(dons2013)
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ka’ravankamp (het, -en), kamp* (2) met een dak dat geconstrueerd is als een krafana*. - Etym.:
Karavan komt van krafana : z.a. Het heeft dus niets te maken met AN caravan = eenvoudige
woonwagen, i.h.b. voor gebruik in de vakantie.
(dons1989)
karbeel’ (de, karbelen), (krabeel’), schoorbalkje in houten hoekconstructie. - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
karboe’ger (de, -s), (veroud.) persoon (i.h.b. man) geboren uit een negerin en een mulat of uit een
mulattin en een neger, dus ¾ neger en ¼ blank. De zorg en verpleging zijner gevangenen had hij aan
Archibald opgedragen, een zeventienjarigen Karboeger, dien James hem voorgesteld had als zijn
kweekeling (van Schaick 1866: 84). - Etym.: Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 811 ( Caboeger ). Vgl.
’caboclo’ (Port.) in Brazilië en ’cabukru’ in Guyana (D.g.f. 18): halfbloed van blanke en Indiaan.
Tegenwoordig (volgens Woordenl. SNE) S kaboegroe (bn.) = gemengdbloedig. NB de mening van
Veth (1889: 104): Eigenlijk zijn de Karboegers een stam van Indianen, die de oevers van de Tibitirivier, een zijtak van de Coppename, bewoont. Deze Karboeger-Indianen* onderscheiden zich van de
andere Indiaansche stammen door een donkerder huidskleur en gekroesd haar. Zij zijn blijkbaar een
gekruist ras, en men beweert dat zij afstammen van Caraïben*, die van een gestrand schip de
mannen gedood en de vrouwen weggevoerd hebben. Deze schr, veronderstelt verder, dat men in
Paramaribo een persoon die ¾ neger en ¼ blanke is, k. noemde, omdat deze nog het meest op een
’ Karboeger-Indiaan’ leek. - Syn. sambo*. Zie ook: mesties*, kasties*, poesties*, testies*; Creool*,
neger*; dogla*.
— : Indiaan’se karboe’ger, (veroud.) persoon (i.h.b. man) geboren uit een Indiaan(se) en een
neger(in), dus ½ Indiaan en ½ neger, AN zambo. De Indiaansche Karboegers () zijn ongemeen schoon
en veelal grooter en sterker, dan de Indianen en de Negers zelve zijn (Teenstra 1835 II: 161; oudste
vindpl.). - Syn. karboeger-indiaan* (1).
(dons1989)
cabouger (de, -s), cabougerin, carbouger(in), carboekkel, caboekkel, 1. persoon geboren uit een
neger(in) en een mulat(tin), ook attributief; 2. zambo, dat is een persoon geboren uit een neger(in)
en een indiaan(se), ook attributief; 3. vertegenwoordiger van zekere negroïd gemengde indiaanse
stam, gevestigd aan de Coppename en de Tibiti.
Portugees caboclo < Tupi caá-boc , voor persoon geboren uit een blanke en een indiaan(se) (Van
Veen & Van der Sijs 133). Vergelijk Sranantongo kabugru (Schumann 1783:77, Duitse spelling) voor
betekenis 1 en 2. Vormen met en zonder - r- wisselen elkaar af.
1: 1749 (De Beet & Price 1982:67). - 1855 (Focke 52). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 114, karboeger). > /Port./r/2-5/-.
2: 1762 (De Beet & Price 131). - 1781 (McLeod 1993:99). > /Port./r/2-3/-.
3: 1711 (Dragtenstein 67). - 1839-51 (Van der Aa 1993:31). 1889 (Veth 104). > /Port./r/1-5/-. Zie
ook: cabouger-neger * , mesties* , poesties* , casties* , testies* , blanke creool* .
- : Indiaansche cabouger, als carbouger* (2).
1835 (Teenstra 2:152). 1855 (Focke 52). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 115, I.
karboeger). > /N-Port./r/4-5/-.
(dons2013)
karboe’ger-indiaan’ (de, -indianen), 1. (veroud.) syn. van Indiaanse karboeger*: z.a. Deze Indianen
[aan de Tibiti] zijn Karaiben* en ook grootendeels van een ras, dat uit vermenging met gevlugte
negers is voortgekomen, alhier Karboeger Indianen genoemd () (M.J.L Bounié 1836, cit. volgens
Hoogbergen 11; oudste vindpl.). - 2. (volgens Veth, zie onder karboeger*) lid van een verdwenen
Indianenstam, de Karboegers. - 3. Indiaan met negerbloed in zijn voorgeslacht. De moerato* zijn
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bovendien zichtbaar gemengd met negroïden en worden op grond daarvan Karboe-ger-lndianen
genoemd (Enc.Sur. 325). - Etym.: Zie karboeger*. NB i.v.m. bet. 3: S kaboegroe (bn.) bet.
tegenwoordig gemengdbloedig i.h.a. (Woordenl. SNE).
(dons1989)
cabouger-indiaan, als cabouger * (3).
1836 (Hoogbergen 1978:11). 1854 (Van Sypesteyn 161). 1903 (Van Coll 463). > /Port.-N/r/4-5/-.
(dons2013)
cabouger-haar, hoofdhaar als van een cabouger * (1), dat is roodachtig.
1774 (De Beet 1984:164). > /Port.-N/r/2/-.
(dons2013)
karboegerin (de, -nen), (veroud.) vrouwelijke karboeger*: z.a. Tjobo Diana voerde nu een prachtig
uitgedoste karboegerin ten dans, die om hetgeen zij te doen had, Aflaw genoemd werd (F.H. Rikken
1907, cit. volgens Doelwijt 1974: 20).
(dons1989)
cabouger-neger (de, -s), als cabouger * (1).
1774 (De Beet 1984:164). > /Port.-Am/r/2/-.
(dons2013)
cardamon: wilde cardamon (de), fors kruid ( Renealmia alpina) waaruit ten behoeve van de
voedselbereiding een gele kleurstof en een olie worden gewonnen; thans in Surinaams-Nederlands
geheten masoesa (< Sranantongo).
Europees-Nederlands cardamom is een kruid ( Elettaria cardamomum , uit dezelfde familie) en de
daaruit gewonnen specerij.
Bij Hartsinck (1770:82) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /N+N’/wp/2/ W./.
(dons2013)
kardinaal’ (de, -nalen), goudvoorhoofdpipra (Grzimek IX: 165) of roodkopmanakin, een vogelsoort
waarvan het mannetje rood met zwart is ( Pipra aureola ). In moerassig bos in het kustgebied is de
Surinaamse kardinaal () heel gewoon (Enc.Sur. 392). - Etym.: Het is mogelijk, dat de naam berust op
de (zwakke) gelijkenis met AN kardinaal(svogel) = de Noordamerikaanse Cardinalis virginianus. Ook
kan het een rechtstreekse vergelijking zijn met de kardinalen van de R.K. kerk, die een rood habijt
dragen. In beide gevallen lijkt het waarschijnlijk, dat de naam door Nederlanders bedacht is
aangezien men de ’kardinalen’ in de andere (AN) betekenissen in Suriname niet van eigen
aanschouwing kent. - Opm.: Op een Sur. postzegel van 70 cent (1977) genoemd ’roodkapmanneke’,
een gelegenheidsnaam; in Grzimek worden de Pipra-soorten en hun verwanten ’manneke’ genoemd,
de onderhavige soort heet in het E ’crimson-hooded manakin’.
(dons1989)
corkietje, huiswinterkoning ( Troglodytes aedon albicans ); heden in Sranantongo en SurinaamsNederlands gadofowroe * , zie verder aldaar voor andere namen.
Herkomst onduidelijk, zie Van Donselaar (2000a:268).
1770 (Hartsinck 107). > /X/d/2/-.
(dons2013)
ka’relballen (-balde, heeft gekarelbald), kaatseballen. - Etym.: Het woord is vermoedelijk afkomstig
van een versje, dat bij een bepaald kaatsebalspel wordt gezongen en waarvan de regels beginnen
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met: Karel één..., Karel twee..., Karel drie... enz. - Syn. karelen*.
(dons1989)
ka’relen (karelde, heeft gekareld), syn. van karelballen*: z.a.
(dons1989)
kareop’sel (de, -s), syn. van calleopsel*: z.a. - Opm.: Deze naam is de normale in de spreektaal.
(dons1989)
ka’roebojo (de, -’s), bojo* van korenmeel* (maïsmeel) met kokosmelk. Op een tafel, waarover een
wit kleed lag, stonden de spijzen en dranken voor de jorka*. Er was een cassavebrood*,
broodbeschuit* (), karu-bojo () (Wooding 383). - Etym.: Zie bojo*; S karoe = o.m. maïs.
(dons1989)
karpet’ (de), viltzeil, linoleum. Dan vloer, zonder karpet, liep schuins (Cairo 1980b: 172). - Etym.:
AN k., E carpet = vloerkleed dat niet de gehele vloer bedekt.
(dons1989)
karpos’san (de), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) syn. van liemswied*: z.a. - Etym.: Het is
de door Javanen* vervormde naam van Grafhorst, een railbaanopzichter* die dit kruid op Mariënburg
invoerde als bodembedekker voor de railbaan*. - Syn. ook desi*, paardebloem*.
(dons1989)
kar’ro: zie caro*.
(dons1989)
karton’netje (het, -s), bierviltje. De barkeeper verwijdert zich zonder iets terug te zeggen en brengt
even later het flesje bier, dat hij met een nors gezicht op een Heineken kartonnetje zet (Vianen
1971: 87). - Syn. bierfiltertje*.
(dons1989)
cassa, cas, kas (de), uit belasting verkregen overheidsgeld met een afzonderlijke, al of niet van te
voren vaststaande, gespecificeerde bestemming.
Geen enkele betekenis van cassa en dergelijke in verband met geld komt in het WNT (7, 1:17101716) met de bovenstaande overeen.
1701 (Schiltkamp & De Smidt 244). -1815 (Schiltkamp & De Smidt 1344). > /N’/bs/1-3/-.
- : cassa der modique lasten, cassa * ter bestrijding van naar verhouding matig grote, bijzondere
lasten.
1701 (Schiltkamp & De Smidt 244). - 1805 (Schiltkamp & De Smidt 1257).
- : cassa tegen de weglopers, wegloperskassa, cassa * ter bestrijding van de kosten van de strijd
tegen de weglopers * .
1749 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 81). - 1815 (Schiltkamp & De Smidt 1347).
- : cassa der gemeene weyde, cassa * ter bestrijding van de kosten ten behoeve van het publieke
weidegebied rondom Paramaribo.
1728 (Schiltkamp & De Smidt 394). - 1815 (Schiltkamp & De Smidt 1344).
(dons2013)
kase’ko (de), moderne soort dans en dansmuziek, ontwikkeld uit de traditionele muziekvormen van
Bosnegers* en Creolen*. In modernere dansmuziek (kaseko genoemd) vindt men moderne
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blaasinstrumenten als melodieinstrumenten (Enc.Sur. 412). - Etym.: Volgens Woordenl. SNE: S.
(dons1989)
kas’geld (de), 1. onderlinge spaarkas waaruit alle deelnemers een uitkering krijgen volgens een
volgorde die door loting is vastgesteld. Ze hoopte later ook naar Holland te gaan en nu was ze in een
kasgeld waarmee ze oud en nieuw op Curaçao ging vieren (Ferrier 1968: 137). - 2. uitkering uit zo’n
spaarkas. - Etym.: Kasmoni* (S), dat lett. hetzelfde bet., wordt ook, en vaker nog, in SN gebr. - Zie
ook: hand* (4).
(dons1989)
casiri (de), indiaanse alcoholische drank, bereid uit het afkooksel van cassave * (1) door dit te laten
gisten.
< Karaïbisch casiri (Van Coll 1903:643) of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1770 (Hartsinck 25, cassyry). - 1854 (Kappler 1983:70). → ( kasiri ).
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:75, cassyry).
Zie ook: pajarware* , pernou * , tapana * . > /K?W?/ic/2-6/W./.
(dons2013)
kasi’ri (kasji’ri) (de), zwak alcoholische drank, bereid uit cassave en gebruikt door Indianen. Na
afloop van gemeenschappelijke arbeid waren degenen die gewerkt hadden bijeen: er werd gezongen
en gedanst en er was kasiri (Kloos 85). - Etym.: K. Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 25 ( Cassyry ). Opm.: Er bestaan verschillende soorten k .
(dons1989)
kasi’ripot (de, -ten), zeer grote, aardewerken pot, vervaardigd door Indianen voor de bereiding van
kasiri*. Ware technische kunststukken zijn soms de enorme kasiripotten voor de grote hoeveelheden
gistdrank die bij feesten worden verzwolgen. Ze moeten soms door vlechtwerk van lianen nog
worden versterkt aan de buitenzijde (Helman 1978: 143).
(dons1989)
kasjes, (veroud.) onbekende soort vis. Zie Hartsinck 1770: 122 (enige vindpl.).
(dons1989)
kasji’ri: zie kasiri*.
(dons1989)
kas’joe (de, -s), 1. soort boompje met knoestige takken ( Anacardium occidentale, Manjafamilie*). De
meeste gewassen kunnen geen lang durende droogte verdragen. Daarentegen is een flinke droge*
tijd vereist voor manja* en kasjoe, anders bloeien ze niet, of vallen de pas gezette vruchten af
(Enc.Sur. 369). - 2. de gele of rode, sappige schijnvrucht, d.i. de verdikte vruchtsteel, van deze
boom. - 3. het zaad uit de vrucht van deze boom, AN cashewnoot. - Etym.: S. Veroud. namen en
schrijfwijzen acajou (Herlein 1718: 217; e.a.), acajouboom (Hartsinck 1770: 46), acasjouappel
(Elisabeth van der Woude 1678, volgens Lichtveld & V. 51), cachou (Teenstra 1835 I: 359),
cachouboom (Hartsinck 1770: 46), caju en cajou (Commelin 1689, oudste vindpl.; zie Brinkman),
kasjou-boom (Kappler 1854: 35), casjoe (Stahel 1927: 18). De AN naam van 1 is volgens Van Dale
’acajoe- of kasgoeboom’. C&L en RD (623) leiden het E cashew als volgt af: Tupi (Indianentaal) acaju,
Port. acaju, F acajou. - Zie ook: boskasjoe*, savannekasjoe*.
(dons1989)
caschou, cachou, acajou, cajou, acajou (de), 1. aangeplante vruchtboom ( Anacardium occidentale );
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2. cashew, het eetbare zaad uit de nootvormige vrucht van 1.
Tropisch Amerikaans element, sub 3. Introductie van het woord in de samenstelling caschou-appel *
in het Europees-Nederlands is van Houttuyn (2, 2:405 en volgende; 1774).
1: 1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck bak 1 nr. 3, in Brinkman 1980:79, cajou). 1835 (Teenstra
1:359). → ( kasjoe).
2: 1693 (Reeps 21, cassioe). 1740 (Anonymus 16). 1858 (West-Indië 2:127, caschoupitten).→
( kasjoe).
Ook in Brazilië (De Laet 1625:443, accayou ) en Oostelijk Guyana (De Myst 1677:17, accasjouw ).
Zie ook: inginoot* ,
1+2: /Am/cp/1-6/B./O./.
- : wilde caschou, inheemse boom, in het algemeen laag en grillig gevormd ( Curatella americana),
heden in Surinaams-Nederlands schuurpapierboompje , maar in het algemeen savannekasjoe
genoemd.
De groeivorm lijkt op die van caschou .
1835 (Teenstra 1:359). 1858 (West-Indië 2:75) - 1910 (Sack 45).
Zie ook: bosch-caschou * . > /N+Am/wp//4-5/-.
(dons2013)
caschou-appel (de, -en), de sappige schijnvrucht - het is de verdikte vruchtsteel - van de caschou *
(1).
Zie ook: appel * (2).
1705 (Merian 16).
Oudste vindplaats in Brazilië (Keye 1659:54, acajou-appel ), zo ook in Oostelijk Guyana (Van der
Woude 1678 (Lichtveld & Voorhoeve 51) en Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:72, cajouw-appel ).
Opmerking 1: Merian (zie boven) geeft ook kortweg appel .
Opmerking 2: Houttuyn (2, 2:408; 1774) geeft catsjoe-Appelen zonder aanwijzing over het gebied
van herkomst. > /Am-N’/cp/1/B./O./W./.
(dons2013)
caschouboom, als caschou * (1).
1705 (Merian 16). - 1770 (Hartsinck 46).
Ook in Brazilië (Keye 1659:53, caziouboom ). > /Am-N/cp/1-2/B./.
(dons2013)
Kas’joefamilie: zie Manjafamilie*.
(dons1989)
kasmo’ni (de), 1. syn. van kasgeld* (1): z.a. De kasmoni wordt gewoonlijk door een vrouw
georganiseerd. Dit houdt in dat ze wekelijks of maandelijks bij de leden van de kasmoni een
vastgesteld bedrag int (Enc.Sur. 327). - 2. syn van kasgeld* (2): z.a. Zodra ze die kasmoni had
ontvangen, zou ze hem [een beleende ring] terughalen (Mungroo 1977: 16). - Etym.: S (moni =
geld), lett. kasgeld*, dat ook, maar minder, gebr. wordt. - Zie ook: hand* (4).
(dons1989)
kasmo’nihouder, -houdster (de, -s), iemand die een kasmoni* organiseert en beheert. Hij was bij*
een der laatste kasmoni-houders van ’t land gegaan (Cairo 1980a: 26). - Etym.: Zie kasmoni*.
(dons1989)
kasri’po (de), donkere stroop bereid uit bittere cassave*, gebruikt in verscheidene gerechten. Het uit
de matapi* lopende sap wordt door de Indianen gebruikt als middel tegen brandwonden. Ook wordt
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het wel boven een zacht vuurtje ingedampt tot een dikke, donkere stroop, de kasripo (Ost. 39). Etym.: Opgenomen in Woordenl. SNE; vermoedelijk uit een Indiaanse taal. Oudste vindpl. Blom 1786
( cassiripo). In het E van Guyana: cassareep (D.g.f. 19).
(dons1989)
casiripo, cassiripo (de), siroop bereid uit cassave * (1), gebruikt in gerechten.
< Karaïbisch casseripo (Fermin 1769, 1:69), kasiripo (Courtz 294).
1765 (Fermin 207). - 1835 (Teenstra 2:263). → ( kasripo ).
Opmerking: In Engels van Amerikaanse koloniën cassareep sedert 1832 (OED). > /K/ic/2-6/-.
(dons2013)
kasri’popot (de, -ten), Indiaanse, dikke soep van kasripo*, met veel Spaanse pepers, met stukken
vlees en vis erin en verder alles wat eetbaar en voorhanden is; zie verder onder het syn. peperpot*
(1). Ofschoon er een zekere verscheidenheid van voedsel is, behoort kassavebrood* en peperpot*
onveranderlijk tot het menu van de Indianen. Deze laatste, ook kasripopot genaamd, bestaat uit
bittere kasavesap, dat tot een dikke substantie is gekookt, en daardoor zijn giftige eigenschappen
heeft verloren (Enc.NWI 103; enige vindpl.).
(dons1989)
Kas’sa tegen Weglopers (de), (hist.) overheidsorgaan dat de strijd tegen de weglopers*
administratief en financieel regelde. Zie Hoogbergen 24, 256 ( Cassa ... ).
(dons1989)
kassa’ve-: zie cassave-*.
(dons1989)
kastan’je (de, -s), zaad van de kastanjeboom*. De kastanjes uithalen en wassen (S&S 37). - Etym.: Er
is enige gelijkenis in de vorm met AN k. = zaad van tamme kastanje ( Castanea sativa, Beukenfamilie)
en paardekastanje ( Aesculus hippocastanum, Paardekastanjefamilie), twee o.m. in Ned. voorkomende
bomen. Oudste vindpl. Kuhn 1828: 77 ( castagne).
(dons1989)
castagne (-s), het eetbare zaad van de kastanjebroodboom* .
Het lijkt op Europees-Nederlands kastanje: het zaad van de tamme kastanje ( Castanea sativa) en van
de paardenkastanje ( Aesculus hippocastanum ).
1828 (Kuhn 77). →. > /N’/cp/4-6/-.
(dons2013)
kastan’jeboom (de, -bomen), een cultuurvorm van de broodvruchtboom ( Artocarpus communis,
Bospapajafamilie*). Een klein erf-badkamertje [zie erf* (4), zie badkamer*] stond scheef te rotten
onder een kastanjeboom (Cairo 1977: 27). - Etym.: Er is geen gelijkenis tussen deze boom en de AN
k., wel tussen beider zaden: zie kastanje*. - Syn. katahar* (1). Zie ook: man-van-woord* (1).
(dons1989)
kastan’jebrood(vrucht)boom (de, -bomen), syn. van kastanjeboom*: z.a. De tweede soort heet men
kastanjebroodboom, doordien deszelfs pitten die grootte en gedaante hebben, met eene menigte
vleesagtige punten rondom de bolsters () (Teenstra 1835 II: 248; oudste vindpl.). - Etym,: Zie
kastanjeboom* en kastanje*. - Syn. ook katahar* (1).
(dons1989)
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kastanjebroodboom, een cultuurvorm van de brood(vrucht)boom ( Artocarpus communis) met
stompe stekels op de vrucht, thans in Surinaams-Nederlands geheten kastanjebroodvrucht .
1835 (Teenstra 2:248). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 56, met daar een oude
wetenschappelijke naam).
/N’-N/cp/4-5/-.
(dons2013)
kastan’jebroodvrucht (de, -en), 1. vrucht van de kastanjeboom*. - 2. kort voor
kastanjebroodvruchtboom*: z.a. Er komen hier twee soorten van deze boom [de broodvruchtboom]
voor, een met pitten, de zoogenaamde kastanje-broodvrucht of Kaloeweh en een zonder pitten ()
(Stahel 1944: 33). - Etym.: Zie kastanjeboom* en kastanje*. - Syn. van 1 resp. 2 katahar* (2 resp. 1).
Zie ook: man-van-woord*.
(dons1989)
kasteel’ (de kastelen), schooier, geminachte persoon. Ai* baja, mijn lot is zwaar. Ik heb mijn sopi*
echtgenoot in Landsweldadigheidsgesticht geplaatst en nu wordt mijn zoon, een kasteel van een
vent, in Landsbaldadigheidsgesticht opgenomen (BN 120: 98; 1980). - Etym.: Vernomen zonder
bevestiging: k. = bordeel; kasteelheer = souteneur. Dit zou kunnen aansluiten bij AN kast = o.m.
bordeel. De meest gebr. bet. van k. in AN is ’burcht’, ’slot’. - Syn. waterkasteel* (1).
(dons1989)
kastele’ren (kasteleerde, heeft gekasteleerd), (niet alg.) castreren. - Etym.: Vervorming van AN.
(dons1989)
kas’ter bn., (vooral gezegd door oude mensen) garstig, ranzig (boter, vet, spek). - Etym.: Het syn.
gaster* is meer alg.
(dons1989)
kas’teren (kasterde, is gekasterd) garstig, ranzig (gaster*, kaster*) worden. Zie Cairo 1978b: 358. Etym.: Zie kaster*. - Syn. gasteren*.
(dons1989)
kas’terolie: zie castorolie*.
(dons1989)
kastich(e): zie kasties*.
(dons1989)
kasties’ (de, kastiezen), (veroud.) persoon geboren uit een blanke en een mesties*, dus 7/8 blanke
en 1/8 neger. Daarom roep ik U heden op, gij Surinamers* allen tesamen, zoals hij U voordoet in
Uwe talrijke kleurschakeringen, als daar zijn: volbloed Neger, Karboeger* en Mulat, en de lichtere
tinten van mesties*, kasties, poesties*, tot de geheel op de blanken gelijkende Testies* toe; verder in
Uwe kruising met het Aziatisch element en met de Roodhuid; ik roep U op tot gemeenschappelijk
gaan (E.J.A. Themen 1913, cit. volgens Polanen 61). - Etym.: Van Port. castigo = (iemand) van goed,
zuiver ras, waarmee hier bedoeld wordt iemand die in een kolonie uit Europese ouders geboren is
(WNT 1926). E castees. Oudste vindpl. Lammens (1822; 1982: 99), die ook de vrouwelijke vorm
kastiezin gebruikt. Tegenwoordig bet. (volgens Woordenl. SNE) S kastisi (bn): gemengdbloedig. Opm.: In het voormalige NOI ook gebr., maar daar misschien voor een andere mengverhouding van
het blanke en het inlandse element (zie Veth, zie Valentijn 1724-1726, cit. in WNT 1926). - Zie ook:
Creool*, neger*; dogla*; karboeger*, sambo*.
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(dons1989)
casties (-sen), castice, man geboren uit een blanke en een mesties* , dus 7/8 blanke en 1/8 neger;
ook attributief en dan ook met betrekking tot negerslavinnen.
< Portugees castiço, betekent iemand van goed, zuiver ras, in dit geval in een kolonie geboren uit
Europese ouders.
1771 (Nepveu 103). - 1855 (Focke 56). 1913 (Themen in Polanen 1982:61).
Opmerking: Al eerder in gebruik in het voormalige Nederlands Oost-Indië voor een andere
mengverhouding van het blanke en het inlandse element (WNT 7, 1:1769).
Zie ook: cabouger * , mistiche * , poesties* , testies* , blanke creool* . > /Port./r/2-5/-.
(dons2013)
castiesin, vrouw geboren uit een blanke en een mesties* , zie casties* .
1798 (Weygandt 19). - 1861 (Winkels II:280). > /Port./r/3-4/-.
(dons2013)
kat: vliegende kat, een soort vampier ( Desmodus rotundus ).
Europees-Nederlands vliegende kat was toentertijd al en nu nog de naam voor enige plantenetende
vleermuissoorten uit Zuidoost-Azië en Australië. De vampier heeft weinig meer met een kat gemeen
dan het uiterlijk van de bek en van het gebit.
Bij Hartsinck (1770:98) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: vliegende hond* . > /(N+N’)?W?/d/2/W./.
- : wilde kat, tijgerkat * , te weten ocelot ( Leopardus pardalis melanurus) en aan deze verwante
katachtige roofdieren.
Europees-Nederlands wilde kat is de naam voor Felis silvestris , de kleinere kat van de Oude Wereld
uit welke de huiskat gefokt is.
Bij Hartsinck (1770:89) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /X/d/2/W./.
(dons2013)
katahar’ (de, -), 1. een cultuurvorm van de broodvruchtboom ( Artocarpus communis,
Bospapajafamilie*). Op het houten bankje tegen de brede stam van de katahar, vol geelgroene
borstvormige vruchten, nemen zij plaats (Vianen 1969: 51). - 2. vrucht van deze boom. Ze komen
met allerlei lekkers aandragen, zoals versgebakken pinda’s en stukjes katahar (Vianen 1971: 119). Etym.: H. - Syn. van 1 kastanjeboom*, kastanjebrood(vrucht)boom*, van 2 kastanjebroodvrucht*. Zie
ook: man-van-woord*.
(dons1989)
katamaran (de, -), (veroud.?) soort slikslede, syn. van modderpaard* (z.a.). Visscherspaard*,
modderpaard*; een plank van een voet of 10, 12, en daarop een kist zonder deksel. () Het toestel
wordt ook katamaran en njawari genoemd (Enc.NWI 356); dit laatste is niet juist: zie njawari*. Etym.: E catamaran =vlot; dubbele boot. Het woord komt uit het Tamil, een taal van India en Sri
Lanka. Is het ingevoerd door de Hindostanen*? in Woordenl. SNE ook als S.
(dons1989)
kathari’na (katari’na, katri’na) (de, -’s), gevlekte pantsermeerval of amazonepantsermeerval, een
grote soort kwikwi* met een matig ronde staartvinrand ( Hoplosternum thoracatum ). Een enkele keer
is er een goede vangst. Soms ook wel, maar van die heel kleine platkoppen* en armetierige
katharina’s (C. Ooft 56). - Syn. katharinakwikwi*. Zie ook: kwikwi*, platkop*, sokekwikwi *.
(dons1989)
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kathari’nakwiki (katarina-, katrina-) (de, -’s), syn. van katharina. Zie Enc.Sur. 359. - Etym.: S
kat(a)rina-kwikwi; zie kwikwi*. - Zie ook: platkop*, sokekwikwi*.
(dons1989)
ka’to (de), catechu opgelost in water, als gorgeldrank gebruikt bij zere keel. - Etym.: Het is een
verkorting en vervorming van catechu.
(dons1989)
kato, zeer hoge boom, ontstaan uit zekere abrasa * (boomwurger, in dit geval Ficus maxima).
< Sranantongo katu (Klooster e.a. 116).
1835 (Teenstra 1:337, cato) → ( katoe).
Zie ook: Adam-en-Evaas-boom* . > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
katoen’ (de), 1: Teenstra (1835 I: 265 e.v.) geeft een aantal namen voor vormen van inheemse en/of
ingevoerde katoensoorten (Gossypium-soorten, Angalampoefamilie*), die ten dele authentiek lijken,
ten dele wellicht vertalingen van Indiaanse namen of bedenksels van hemzelf zijn. Van deze is alleen
rode katoen* of snipkatoen* op naam te brengen. De andere zijn: baboenkatoen, bokkenkatoen (ook
in Enc.NWI 401), kruipkatoen (kruipend), tuinkatoen (een sierheestertje), vogelkopjeskatoen en
Bourbons katoen (volgens Teenstra een andere soort dan op Java; ook bij Westeroüen v.M. 1880: 24).
In herbarium van Rijksuniversiteit Utrecht witte katoen voor een vorm van Gossypium barbadense. 2. (ook, i.h.b. onder medisch personeel:) watten. - Etym.: (2) Vroeger werd katoenpluis gebruikt
zoals watten nu en heette toen ’katoenen watten’ (WNT 1926). In het E van Ghana (Afr.) gebruikt men
’cotton’ alleen in de bet. van ’watten’ (Sey 92). - Zie i.v.m. 1 ook: boskatoen*, savannekatoen*.
— : rode katoen, vorm van de tropisch Amerikaanse katoensoort Gossypium barbadense met rood
aangelopen stengels en bladeren. Bij hoofdpijn neme men wat zaadpluis (watten) van de rode
katoen. Het geval aansteken. Het opsnuiven van de rook heet verlichting te geven (May 30). - Etym.:
Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 267. - Syn. snipkatoen*.
(dons1989)
katoen, 1. (als in Europees-Nederlands) de plant (genus Gossypium), en zijn vruchtpluis, met een
aantal soorten, rassen en andere variëteiten met eigen, soms niet of moeilijk te duiden namen. De
meeste zijn aangetroffen bij Teenstra (1835); 2. het vruchtpluis van boschkatoen * (zie aldaar).
Zie, behalve de twee onderstaande soorten planten: Indiaansche katoen* , baboenkatoen * ,
bokkenkatoen * , kruipkatoen * , tuinkatoen * en vogelkopjeskatoen* . Boschkatoen * en fridericikatoen*
horen daar niet bij. Zie ook: kleine wolboom * .
- : Bourbons katoen, een ras van sea-island-katoen, een gecultiveerde heester ( Gossypium
barbadense ).
Dat Bourbon een streek is in Kentucky kan zonder meer de naam niet verklaren.
1835 (Teenstra 1:265). 1883 (Westeroüen van Meeteren 24).
Zie ook: katoen* . > /N+N/cp/4-5/-.
- : rode katoen, een vorm van sea-island-katoen (zie de vorige).
Het hart van de bloem is rood, de stengels en bladeren zijn rood aangelopen.
1835 (Teenstra 1:267). →.
Zie ook: katoen* . > /N+N/cp/4-6/-.
: schone respectievelijk vuile katoen, katoenpluis dat bij het oogsten wit (dus niet verkleurd)
respectievelijk bruin verkleurd is (Blom 1786:297). > /N+N/pt/3/-.
(dons2013)
*
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katoengrond: zie grond (I, 2).
(dons2013)
katoen-menarie (-s), als manarie* (2).
1835 (Teenstra 1:417). > /N-(S?Ind.?)/pt/4/-.
(dons2013)
katoenmolen, apparaat met een draaiend element dat ruwe katoen van zaden zuivert, hetzij
aangedreven als een beestenmolen * (a), hetzij met behulp van een trapmechaniek (b) en in dat geval
ook genoemd katoentrapmolen * of trapmolen* .
a: 1792 (Van Stipriaan 1993:189); b: 1786 (Blom 296). 1822 (Van Stipriaan 189:190). > /NN/pt/3/-.
(dons2013)
katoen’tje (het, -s), (ook, niet alg.:) verkorting van katoenvogeltje*: z.a.
(dons1989)
katoentrapmolen (-s), als katoenmolen * (b).
1804 (De Surinaamsche Courant nrs. 53 en 87). > /N-N/pt/3/-.
(dons2013)
katoen’vogeltje (het, -s), witschoudertiran, een zwart-en-witte watertiran (vogel) ( Fluvicola pica).
Katoenvogels () zijn dadelijk van de andere Tiranvogels te onderscheiden door hun zwart en wit
vederkleed, alsmede geheel witte onderdelen (P&P 1910: 207). - Etym.: In tegenstelling tot in het
cit., gebr. men nu voornamelijk het verkleinwoord. De naam is ontleend aan de gewoonte van deze
vogels om veel katoen, als dat beschikbaar is, in hun nest te verwerken (P&P 1910: 207). S
katoenfowroe (fowroe = vogel). - Syn. katoentje*.
(dons1989)
katoen’worm (de, -en) onbekende parasiet in de katoenplant. Zie Teenstra 1835 I: 283 (enige
vindpl.).
(dons1989)
katoenworm, rups van de vlindersoort Aletia xylina .
Zie worm* ; het dier tast de katoenplant aan.
1786 (Blom 293). - 1835 (Teenstra 1:283). Ook kortweg worm* (Lammens 1822;1982:193). > /NN/d/3-4/-.
(dons2013)
katri’na(kwikwi). zie katharina(kwikwi)*.
(dons1989)
kattenglas, mica.
Kat- duidt in samenstellingen vaak op valsheid of onechtheid (WNT 7, 1:1871). Het WNT geeft voor
mica: ‘kattenzilver’ of ‘kattenglimmer’ (citaat van 1784).
1722 (IJzerman 1911:656).
Opmerking: Het woord hoorde tot het jargon van bergwerkers. > /N-N/r/1/-.
(dons2013)
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kattestaart, als sierplant gebruikte cultuurvorm van Amaranthus caudatus.
De naam heeft betrekking op de vorm van de bloeiwijzen. Europees-Nederlands kattestaart ( Lythrum
salicaria ) heeft dat ook, maar is geen verwant en diende vermoedelijk ook niet als voorbeeld.
1855 (Focke 134).
Opmerking 1: In hedendaags Surinaams-Nederlands is kattestaart de naam voor een verwante
sierplant, Amaranthus macrostachya.
Opmerking 2: Een niet geïdentificeerd ‘onkruid’ wordt door Teenstra (1835, 1:205) kattestaart
genoemd.
Zie ook: gekoleurde caleloe* . > /N-N/cp/4/-.
(dons2013)
cottontrie, kattentrie, kankantrie (de), wilde kapokboom ( Ceiba pentandra ).
De ontwikkeling uit Engels cotton-tree loopt bij het Sranantongo en het Surinaams-Nederlands min
of meer parallel, waarbij het Surinaams-Nederlands zijdelings ook invloed van het Sranantongo lijkt
ondervonden te hebben, en eindigt bij beide met kankantri ( e). Lammens (1822; 1982:180) geeft ook
‘kamboom’, in de onjuiste veronderstelling dat de naam ontleend zou zijn aan Sranantongo kankan ,
het woord voor ‘kam’.
Bij het Sranantongo is genoemde ontwikkeling als volgt: kattantri (Schumann 1783:32) > kankantri
(Focke 1855:54). De oudste vorm in het Surinaams-Nederlands is aangetroffen bij Mauricius (1750)
in de samenstelling cattentrieboom* (zie aldaar).
cottontree : 1822 (Lammens 1982: 180, kattentrie ). 1854 (Kappler 1983:60).
cottontrie: 1752 (Inventaris Archief Raad van Politie 803 fol. 46). 1783 (Roos 1804:160).
cottentrie: 1785 (Roos 1804:167).
Deze drie: /E/wp/2-4/-.
kattentrie : 1752 (Inventaris Archief Raad van Politie 803 fol. 46). - 1787 (Blom 422). > /E/wp/2-3/.
kankantrij : 1787 (Blom 346).
kankantrie : 1822 (Lammens 1982:180). 1835 (Teenstra 1:369). →.
Deze twee: /S/wp/3-6/-.
Buiten deze spreiding valt: cattoentrie (Nepveu 1771:368).
(dons2013)
kat’tentri(e) (de, -(’)s), kat’tentri(e)boom (de, -bomen), (veroud.) wilde kapokboom, een zeer grote
boomsoort, thans bekend als kankantri* ( Ceiba pentandra , Kankantrifamilie*). Op de Plantagie
Spieringshoek geleegen aan de Rivier Commewine in de Colonie Suriname, was zo een KattentriBoom, die de Negers niet wilden kappen, wyl het een Godheid van hun was; ten zy zy dezelve eerst
bezwooren en Offerande deeden (Hartsinck 1770: 42). Bij Blom (1786: 422) Kattentrie. - Etym.:
Oudste vindpl. Mauricius 1750 (zie Van Lier 40): Cattentrie boom. Van E cottontree = lett.
katoenboom, wattenboom.
(dons1989)
kottontrieboom als cottontrie* .
cattentrie(-) boom: 1750 Mauricius in Van Lier 1977:40). 1771 (Nepveu 250).
kottentrieboom: 1787 (Roos 1804:65).
kankentrieboom : 1802 (Blom 192). 1915 (Weiss 32). > /E-N/wp/2-5/-.
(dons2013)
kat’testaart (de, -en), 1. Zuidamerikaanse sierheester met als bloeiwijzen lange aren en rood
gevlekte bladeren ( Acalypha macrostachya, Cassavefamilie*). - 2. sierheester uit Z.O.-Azië met als
bloeiwijzen zeer lange, rode aren en groene bladeren ( Acalypha hispida , Cassavefamilie*), AN ’rode
kattestaart’ of ’tropische kattestaart’. - Etym.: De aren lijken bij beide soorten op de staart van een
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kat. Vgl. ook het E van W.l. voor 2: ’red-hot cat tail’ (lett. roodgloeiende kattestaart) en ’pussy tail’
(Hargreaves 11). S poespoestere (poespoesi = kat; tere = staart). In AN en enige N dialecten worden
met k. ook enige planten uit o.m. Ned. aangeduid met staartvormige bloeiwijzen, die overigens met
SN k. niets gemeen hebben. - Opm.: Teenstra (1835 I: 205) noemt een gras k. ; vermoedelijk is dit
een van de grassoorten die in het S ’poespoestere’ heten.
(dons1989)
katvisch, enige niet nader te identificeren soorten meerval.
< Sranantongo katfisi (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:30) of < Engels catfish.
Europees-Nederlands katvisch is ‘minder soort vis, goed voor de kat’ (WNT).
1771 (Nepveu 347). →. > /E?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
ka’um (de, -(s)), (uitspr. ka’oem), Javaanse* islamitische voorganger bij de Westbidders*. De ka’um
leidt de wekelijkse gebedsdienst in de moskee (), maar is ook aanwezig bij een typisch Javaanse*
gebeurtenis als de slametan, waar het vooral gaat om het verstevigen van contacten met de
geestenwereld (Enc.Sur. 327). Dan zal ik een huwelijksbeambte roepen en je huwelijk met mijn
dochter in het bijzijn van santri’s* en kaums laten inzegenen (Asmawidjaja 64). - Etym.: Jav. - Syn.
Javaanse dominee*.
(dons1989)
kaw-maca, kaumaca, een gestekelde soort palm ( Bactris campestris ).
< Sranantongo kaumaka (Focke 1855:56).
1771 (Nepveu 356). 1835 (Teenstra 1:407).
Opmerking: Later ook de Surinaams-Nederlandse naam voor enige grotere, gestekelde palmsoorten,
waaronder mocaja * . > /S/wp/2-4/-.
(dons2013)
kauwerie(r) (de, mv.?), (veroud.) egaal bruine meerval uit de midden- en benedenloop van de
rivieren ( Pimelodes blochii) . Ik doe den kauwerier omkantelen in den stroom (P.F. Roos 1804, cit.
volgens Lichtveld & V. 209). Bij Teenstra (1835 II: 448): kauwerie. - Etym.: Men gebr. thans alg., ook
in SN, S kawe’ri.
(dons1989)
kauwerie, kawerie, een soort meerval (vis) van het zoete water ( Pimelodus blochii).
< Sranantongo kaweri (Encyclopedie van Suriname 328) of < Karaïbisch kaweri (Ahlbrinck 1931:214,
Courtz 295).
1740 (Anonymus 24). - 1835 (Teenstra 2:448). →.
Opmerking: Bij Roos (1783:41) kauwerier. > /K?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
cauwriertje, cauriertje (-s), witwangfluiteend ( Dendrocygna viduata), heden in SurinaamsNederlands genaamd wiswisi (< Arowaks).
< Karaïbisch kawlierie (Penard & Penard 1908:103), kauwiriri (Ahlbrinck 1931).
1740 (Anonymus 23). - 1796 (Stedman 407; cawereerkee , Engelse spelling). > /K/d/2-3/-.
(dons2013)
ka’vel: in kavels betalen (betaalde, heeft betaald), in termijnen betalen. - Etym.: AN kavel = deel, in
diverse bet., echter niet in deze.
(dons1989)
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kaw’-ai (de, -’s), 1. soort liaan ( Mucuna sloani, Bonenfamilie*). - 2. een zaad van deze liaan. Dan
bij kinderspel, met ook zo’n soort van steentje, lieten ze ’t wrijven op de grond. En dan geplakt
houwen tegen het dijbeen van een ander, aftelspel. (Ze namen ook kaw-ai: koeie-oog, een soort van
harde zwarte boon, die kinderen, om hun spel te maken met ’t. Hun aftelspel. ) (Cairo 1981 c: 336). 3. hanger bestaande uit een zaad als 2, gevat in goud en eventueel met een gouden figuurtje
versierd. - Etym.: S (kaw = koe; ai = oog; het zaad lijkt op een koeieoog).
(dons1989)
kawfoe’toe (de, -s), bult op een periodiek overstroomde bodem. Karakteristiek voor dit soort
terreinen [drasbos*] zijn zeker de kawfoetoes. Dit zijn kleine of tot enkele meters grote bulten,
onderling gescheiden door geultjes, die wel 60 cm diep kunnen zijn. Meestal echter bedragen de
hoogteverschillen 10 tot 25 cm (L&Mo 14). - Etym.: S (kaw = koe; foetoe = poot; een terrein met
kawfoetoes ziet eruit, alsof er koeien in de modder hebben lopen trappen).
(dons1989)
kaw’foetoeboi (de, -s), naam voor twee zwarte vogels met een kromme kam op de snavel,
behorende tot de koekoekachtigen: de ani ( Crotophaga ani ) en de grote ani ( C. major ) . Talrijk is de
kawfoetoeboi (), een zwarte vogel met lange staart en een smalle hoge snavel (Enc.Sur. 349). Etym.: S, lett. ’koeienknecht’ (kaw = koe; foetoeboi = knecht); deze vogels lopen veel in weiden
tussen het vee en pikken daar de parasieten van de huid van de dieren. Oudste vindpl. Penard 1900
I: 78. - Syn. smousvogel*.
(dons1989)
kaw’fré (de, -), daas, daasvlieg, d.i. de naam voor een groep steekvliegen met grote ogen waarvan
de wijfjes bloed zuigen bij warmbloedige dieren (Tabanus-soorten). Je kunt in de bauxiet gaan bij
Suralco of Billiton met zo’n als het achterlijf van een kawfree blikkerende aluminiumhelm op, maar
dan voel je je ook weer zo onderdeel van een chain-gang (van Teylingen 31). - Etym.: S (kaw = koe;
fréfré = vlieg).
(dons1989)
kawi’na, kaw’na, 1. (de, -’s), middelmatig grote cylindervormige trom met aan beide zijden een
trommelvel, van Creoolse* herkomst. De kawina wordt gebruikt bij de seculiere kawinadansen,
waarbij ook de kwatro* gebruikt wordt (Enc.Sur. 412). - 2. (de), muziek en dans waarbij de kawina*
(1) een overheersende rol heeft; kort voor kawinamuziek resp. kawinadans. Alex van om de hoek bij
Dina had zo mooi verjaring* gevierd, gister. Gewoon kawna heeft hij laten dansen, geen
afgoderijmuziek (Cairo 1980c: 14). - Etym.: S. - Samenst. verder: kawinamelodietje (Dobru 1969:
33), enz.
(dons1989)
kazeer’zout, kazier’zout (het), koosjer zout, gebruikt vooral door joden voor voedselbereiding, door
anderen ook voor magische doeleinden. Zie Stephen z.j.: 102. - Etym.: S kaseri = koosjer; rein.
(dons1989)
keeks, cakes (uitspr. als eerste) (de, keeksen), soort grote, ronde, platte koek, bereid met rum. Dan
is mijn keeks gevallen*! Wat een schande... En ik heb nog wel zoveel lucht erin geklopt, Heer
(Helman 1954a: 12). Hij wil geen Engelse bol*: Niks waard, zegt hij, cakes is beter (Hijlaard 41). Etym.: AN keeks (van E cakes) was vroeger ook een plat en rond gebak (WNT 1926). Nu in AN alleen
’cake’ (E) = lichte, zachte koek. S kiksi.
(dons1989)
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keen (de), (veroud.?) suikerriet ( Saccharum officinarum, Grassenfamilie*). - Etym.: Oudste vindpl.
Blom 1786. Vgl. E cane, S ken = id. In oudere lit. caen e.d.: zie kaan*. - Syn. riet*.
(dons1989)
keen’pijl (de, -en), (niet alg.) ros, d.i. de tophalm van een suikerrietstengel waaraan de bloei-aar. De
bloesem van het suikerriet is zilverkleurig, groeijende in een bos aan den top van eene lange gladde
spier, even eens als het zaad aan het raaigras groeit; deze spier groeit midden uit de bladeren op en
wordt ook keenpijl genoemd (Teenstra 1835 I: 194; oudste vindpl.). - Etym.: Zie keen*, zie pijl*. S
kenperi (ken = suikerriet; peri = pijl). - Syn. keentop*, pijl*.
(dons1989)
keen’pont (de, -en), (hist.) vaartuig (binnenpont*) voor het vervoer van suikerriet. Het nu geel
geworden riet* wordt vervolgens gekapt, getopt en schoongemaakt, dat is, van kroon en bladeren
ontdaan, daarna in tweeën en drieën gehakt, en in bossen van 3 a 4 voeten lengte en bijna zoo dik
als eene mans dij gebonden, tot welk zamenbinden men de afgekapte bladeren bezigt; waarna
hetzelve met de keen of suikerpont* () naar den molen gebragt wordt () (Teenstra 1835 I: 209). Etym.: Zie keen*, zie pont*. Oudste vindpl. Blom 1786. S kenpondo. - Syn. rietpont*.
(dons1989)
keen’top (de, -pen), (alg.) syn van keenpijl*: z.a. - Etym.: Zie keen*. - Syn. ook pijl*.
(dons1989)
keentras, gestreepte kopstaander ( Leprinus fasciatus), een riviervis behorende tot de karperzalmen,
heden in Surinaams-Nederlands genaamd kintrasi (< Sranantongo) of kwana .
De naam komt in de Surinaams-Nederlandse vorm voor bij Focke (1855:68) en in de Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië (450), maar in beide gevallen voor een verkeerde soort. > /S/d/4-5/-.
(dons2013)
kees (de, kezen), gestreepte koekoek, een bruin gestreepte vogel met een kuifje ( Tapera naevia ). Zie
Haverschmidt 155. - Etym.: De roep doet denken aan de woorden ’Kees pe i de?’ (S) = Kees, waar
ben je? (Enc.Sur. 349). NB P&P (1910: 31): In de kolonie* staan Gestreepte Koekoeken bekend als
Dreetin, de jongen echter als Kees-kees (). - Zie ook: kesikesi*.
(dons1989)
kei bn., keihard, i.h.b. gezegd van een opgepompte bal.
(dons1989)
keien (keide, heeft gekeid), (ruw woord) zwanger maken. Je keide d’r en scheepte haar af met een
KLM-tripje van 1500 gulden* voor zes weken Holland (Ferrier 1969: 89). - Etym.: Er kan gedacht
worden aan drie verbanden. (a) Het kan bet. ’(kei)hard maken’, zoals een voetbal (zie kei*). Vgl. het
syn. spannen*. (b) In veroud. AN keien, bekeien = voor de mal houden, foppen (WNT 1926). Vgl.
’verneuken’, dat in Ned. ook bet. kan ’voor de mal houden’, (c) In AN van de 17e eeuw was ’keyeren’
een vormvariant van ’kinderen’ (van Sterkenburg).
(dons1989)
kei’zersnee (de, -ën), (ook, als bouwterm:) horizontale zaagsnede in een krom geworden houten
kolom of post waardoor het mogelijk wordt deze weer recht te krijgen.
(dons1989)
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kel, kil (de), (’slang’) kerel, vent. Ik ben namelijk bang dat als die kel [mijn vader] geluk had gehad,
ik een of andere rijkemanszoon zou zijn nu (Dobru 1969: 21). Boi*, wat hebben we die kil
uitgelachen (Vianen 1971: 128). - Etym.: Het is misschien een samentrekking van ’kerel’.
(dons1989)
kel’der (de, -s), (hist.) kist verdeeld in vakken, bestemd voor het vervoer van vierkante flessen (als
veroud. AN), echter in Suriname eertijds ook gebruikt (a) voor het vervoer van andere dingen en (b)
als inhoudsmaat. a: Ik ontving met die boot het een en ander van Reunie, maar helaas de rijst was in
plaats van in een kelder juist in een kleine zak ingepakt en de Bosnegers* beweerden, dat de zak
onderweg een gat had gekregen en een deel van de rijst was daaruit gelopen (Spalberg 1899; 1979:
70). - b: Cassave bijvoorbeeld werd niet per kilo of zak verhandeld maar per kelder, die men tot
boven de rand mocht opladen totdat de eerste knol eraf valt (Waller 32).
(dons1989)
kelder (-s), vaatje, tonnetje.
< Engels kilderkin (OED 8:426).
1718 (Inventaris West-Indische Compagnie 1139). - 1791 (Hoogbergen 1984:109). 1899 (J.
Spalburg 1979:70).
Opmerking: Niet te verwarren met kelder in de betekenis van ‘kist met vakken voor flessen’, toen
zowel in Nederland als in Suriname in gebruik. Het citaat uit 1899 in Van Donselaar (1989:195) heeft
niet betrekking op dit laatste, maar op de hier gegeven Surinaams-Nederlandse betekenis. >
/E/bc/1-5/-.
(dons2013)
kel’derhol bn., onderloops. De schrik sloeg ’Ma Retraite’ [een plantage*, A. 1] om het hart en zij liet
hare sluis op kelderhol onderzoeken. Dit bleek ook het geval te zijn. Door tijdig ingrijpen kon
instorten worden voorkomen (Waller 91). - Etym.: AN k. (een bouwterm) = met kelders onder het
gehele gebouw, onderkelderd.
(dons1989)
kelduivel, kildu(i)vel (de), (veroud.) sterk alcoholische drank gestookt uit suiker. De Drank, waar
mede de Slaven haar vervrolijken, werd Dram*, Kil-Duivel of anders gezegd Duivels-dood genoemt;
welke men de Kanne van twe Stoop voor 12. stuivers* koopt. Deze gemelde Dram, werd van de
vuiligheid van de Lekker* of Melasjes, anders Zuiker-water, gedistileerd () (Herlein 1718: 110). Door
deze overhaling van den loowijn* bekomt men eenen sterkeren spiritus*, voorloop, geheeten,
wordende elders ook kelduivel genoemd (Teenstra 1835 I: 236). - Etym.: Van veroud. E killdevil (to
kill = doden; devil = duivel). Oudste vindpl. plak. van 1684 ( kilduvel; S&dS 142). In veroud. N slechte
sterke drank, niet noodzakelijk uit suiker (WNT 1926, 1941). - Opm.: De twee cit. beschrijven
verschillende bereidingswijzen. Zie ook: dram*, garappa*, kilthum*, lowijn*, taffia*.
(dons1989)
kelk (de, -en), (ook:) stoel van een plant. Een zwampbos* telt veel pina*-kelken .
(dons1989)
ke’lor (de), kleine, gekweekte boom waarvan de jonge bladeren en de onrijpe vruchten als groente
gegeten worden; uit Z.O.-Azië ( Moringa oleifera , Kelorfamilie*). Zie Enc.Sur. 328. - Etym.: Jav. - Syn.
peperwortelboom*.
(dons1989)
Ke’lorfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Moringaceae ). - Etym.: Genoemd naar kelor*.
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(dons1989)
kemp’haantje (het, -s), jassana (Grzimek VIII: 156), een voornamelijk bruin-en-zwarte steltloper
(vogel) ( Jacana jacana ). Kemphaantjes leven vooral in open zwampen* (Vermeulen 144). - Etym.:
Deze vogels voeren schijngevechten uit, net als AN kemphaan, een kleine steltloper ( Philomachus
pugnax) in Ned. S kepanki is duidelijk afgeleid van AN kemphaantje. Oudste vindpl. Pistorius 1763:
69.
(dons1989)
kemphaantje, jassana of leljacana, een moerasvogel ( Jacana jacana ).
Voert schijngevechten uit, net als het Europees-Nederlandse kemphaantje ( Philomachus pugnax) in
Nederland.
Herlein (zie beneden) vat kemp op als hemp, beide in Nederland een gewestelijke naam voor
‘hennep’, en schrijft hemphaan .
1718 (Herlein 182). - 1770 (Hartsinck 111). 1908 (Penard & Penard 1:230). →. > /N’/d/1-6/-.
(dons2013)
kep (de), (gebr. in Nickerie, verouderend) politieagent (ook als aanspreektitel). Kep, goeie morgen. Etym.: Het lijkt een afkorting van E captain.
(dons1989)
ke’per (de, -s), hoekkeper, d.i. een uitspringende hoek gevormd door twee hellende dakvlakken. Etym.: AN k. = rib (balk) van een kapgestel. - Zie ook: kiel*.
(dons1989)
ke’perdak (het, -en), schilddak, al of niet met doorbrekingen als dakkapellen (koeps*). - Etym.: Zo’n
dak heeft vier kepers*.
(dons1989)
kepke’pi, ke’pi (de, -’s), 1. smal paadje, i.h.b. in het bos. - 2. in het terrein herkenbaar gemaakt
tracé voor een lijn* (raai). Van het kamp aan den voet van top 1080 zal de lijn* doorgetrokken
worden - voorlopig maar als een eenvoudig ’kepie’ - naar den zuidvoet van top 1250 (Stahel 1927:
87). - Etym.: S kepi = keep, insnijding; S kepkepi = paadje; tracé.
(dons1989)
kerf’tabak, (veroud.) onbekende soort vis. Zie Hartsinck 1770: 122 (enige vindpl.).
(dons1989)
kerk houden, een christelijke dienst houden op een andere plaats dan in een kerkgebouw.
1873, 1878 (Klinkers 1997: 155, 156). →.
Opmerking: Heden ook met betrekking tot religieuze oefeningen van ander geloof dan christendom.
> /N+N/bc/4-6/-.
(dons2013)
kerk: kerk houden (hield, heeft gehouden), een huisdienst houden. - Etym.: S ori kerki (ori =
houden; kerki = kerk). - Opm.: Het wordt ook gezegd door Hindoes e.a. niet-Christenen. – Zie ook:
morgen-*, ochtend-* en avondzegen*.
(dons1989)
kerk’bel (de, -len), luiklok van een kerk. Het Diaconessenhuis in Paramaribo heeft ten behoeve van
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zijn kapel via het Zeister Zendingsgenootschap een kerkbel in Nederland besteld (WS 17-11-1986).
- Etym.: Zie de omschr., zie bel*.
(dons1989)
kerkhof: Stenen Kerkhof (het), volksnaam voor de derde Oranjetuin* : zie aldaar
Genoemd naar de hoge, stenen ommuring.
(dons2013)
kerk’palm (de, -en), arekapalm of betelpalm, uit Z.O.-Azië ( Areca catechu, Palmenfamilie*).
(dons1989)
kerk’zaal (de, -zalen), het inwendige deel van een kerk waar zich tijdens de dienst/mis de gelovigen
bevinden. Ik heb opgemerkt, dat in de meeste kerken de ster het hele jaar door in de kerkzaal blijft
hangen weliswaar zonder licht, daardoor is die met advent niet meer zo mooi (R.F. Polanen in
Kerkbode E.B.G.S.* cit. volgens WS 20-12-1986).
(dons1989)
kern (de, -en), (i.h.b.:) kern (pit) van de oliepalm, palmpit. Als ook uit de kernen van obé* olie kan
worden gewonnen, dan zullen wij volledig in onze spijsoliebehoefte voorzien (WS 22-5-1982). Etym.: In AN in deze bet. veroud.
(dons1989)
kern’bedrijf I (het, -bedrijven), landbouwbedrijf van de overheid of van een grote onderneming,
tevens dienende als kern (centrum) van een samenwerkingsverband met een aantal kleine
ondernemers (vrnl. particuliere landbouwers). De Vruchtentuin Borna was eind 1970 beplant met 12
ha guave, 9,5 ha kers*, 2 ha markoesa*, 1 ha zuurzak en 1 ha papaja. () Naast het kernbedrijf
zouden er 25 bedrijven à 4 ha komen (Enc.Sur. 366).
(dons1989)
ker’nenbedrijf, kern’bedrijf II (het, -bedrijven), palmolieonderneming. Het kernbedrijf zal de
Landbouwmaatschappij in staat stellen veevoer en kernolie* te fabriceren (WS 15-5-1982).- Etym.:
Zie kern*.
(dons1989)
ker’nenolie, kern’olie (de), palmolie, van de oliepalm (obé*, 1). De fabriek kan per etmaal 13 ton
kernen* verwerken tot kernenolie en kernenperskoek* (WS 14-5-1983). Het kernbedrijf* zal de
Landbouwmaatschappij in staat stellen veevoer en kernolie te fabriceren (WS 15-5-1982). - Etym.:
zie kern*.
(dons1989)
ker’nenperskoek, kern’perskoek (de, -en), veekoek geperst van het produkt dat van kernen*
overblijft als daar de kernolie* uitgewonnen is. Kernenolie* is grondstof bij de bereiding van
cosmetische producten, imitatiemelkproducten, magarine, cacaoboter en aanverwante artikelen,
terwijl kernenperskoek wordt gebruikt als veevoer (WS 14-5-1983). - Etym.: Zie kern*.
(dons1989)
kerosi’ne-olie (de), 1. petroleum als brandstof voor verlichting. Gingen ze dood dan gingen hun
kleren, de lakens, kussens en matrassen in de oven. Brandspiritus en kerosineolie erover (Hijlaard
79). - 2. (nieuwe bet.) benzine voor auto of bromfiets. - Etym.: S karsinoli. AN k. en E kerosene =
een fractie van aardolie waartoe lamppetroleum en parafine behoren.
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(dons1989)
kerosinelamp, petroleumlamp.
< Engels kerosinelamp
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 89). > /E/bc/4/-.
(dons2013)
kers (de, -en), 1. naam voor twee inheemse, ook gekweekte vruchtboompjes of -heesters: (a) met
witte, viertallige bloemen ( Eugenia uniflora, Goejavefamilie*); (b) met kleine, roze of lichtpaarse,
vijftallige bloemen ( Malpighia punicifolia, Lontoekasifamilie*). De zon gaat onder en omspoelt de
palmen op de erven*, de appelbomen*, de kersen, de manjebomen* en de sapotille met een
duisterrode gloed (Vianen 1969: 73). - 2. vrucht van 1: (a) diep gegroefd, met één pit; (b) glad of
oppervlakkig gegroefd, met drie pitten. Ook aan zijn kleine blauwe vogel/ tussen de kersen - te
mooi om waar te zijn -/ herken ik weer; () (Vianen 1974: 19). - Etym.: Deze vruchten - ze zijn rood
- lijken uiterlijk op AN kers (zie -kers*). S kersi = 1 en 2. Oudste vindpl. van 2 (a) Hartsinck 1770:
56. - Syn.van 1 kersenboom*, van 1 (a) en 2 (a) geribde kers*, Surinaamse kers*, kriekjes-overzee*, van 1 (b) en 2 (b) Westindische kers*.
— : gerib’de kers, 1. syn. van kers* (1a): z.a. Zie Ost. 109. - 2. syn. van kers* (2a): z.a. De Geribde
Kersen hebben een’ grooten steen, welke met weinig vlees omgeven is () (Teenstra 1835 I: 419;
oudste vindpl.). - Etym.: Zie kers* (2a). - Syn. Surinaamse kers*, kriekjes-over-zee*.
— : Surinaam’sekers, 1. syn. van kers* (1a): z.a. Zie Ost. 109. - 2. syn. van kers* (2a): z.a. Vooral
de Surinaamse kers en de babykers* komen veel op de markt (Stahel 1944: 33). - Etym.: Vroeger was
deze naam, ook in de lit., onduidelijk, tegenwoordig echter wordt hij vrij consequent alleen gegeven
aan Eugenia uniflora. Volgens D.g.f. (73) heet de soort in het E van Guyana: Surinam cherry = lett. id.
- Syn. geribde kers*, kriekjes-over-zee*.
— : Westin’dische kers, 1. syn. van kers* (1b): z.a. Zie Ost. 124. - 2. syn. van kers* (2b): z.a.
Minister Ardjosemito wil ’t overigens niet bij uien laten. Zijn ministerie gaat ook de teelt van droge
gewassen als westindische kers, manja*, ananas, markoesa* en papaja propageren (WS 25-4-1987).
- Etym.: Nederlanders gebruikten eertijds ’West-lndië’ wel voor alle Ned. overzeese gebiedsdelen in
tropisch Amerika, dus niet alleen voor het gebied van de Westindische eilanden.
(dons1989)
kars, kers, 1. vrucht van de karsenboom * (1), geribd, met één pit, zuur; 2. vrucht van de
karsenboom * (2), glad, met vele pitjes, zoet, heden genoemd West-Indische kers.
< Europees-Nederlands kars, de vrucht van wilde en gekweekte vormen van enige Prunus -soorten,
waarop de Surinaams-Nederlandse kersen lijken.
Spelling met - a- 1740-1788; met - e- 1705-1770. →.
Zie ook: boschkers * , jodenkars * , savannekers* .
1: 1770 (Hartsinck 56) →.
Zie ook: kriekjes-over-zee* . > /N’/cp/2-6/-.
2: 1740 (Anonymus 16). →. > /N’/cp/2-6/-.
- : Amerikaanse kars, als kars* (1).
1705 (Merian 7). > /N+N’/cp/1/-.
- : geribde kars, 1. als kars* (1); 2. als karsenboom * (1).
1. 1835 (Teenstra 1:419). 1839-51 (Van der Aa 1993:22). →. > /N+N’/cp/4-6/-.
2. 1771 (C. Dahlberg nr. 5). > /N+N’/cp/2/-.
- : Surinaamsche kars, 1. als kars* (1); 2, als kars* (2).
1. 1770 (Fermin 1:158). →. > /N+N’/cp/2-6/-.
2. 1771 (C. Dahlberg 96). > /N+N’/cp/2/-.
- : zoete kars, als kars* (2).
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1872 (Anonymus 67). 1883 (Westeroüen van Meeteren 22). > /N+N’/cp/4-5/-.
- : zure kars, als kars* (1).
1872 (Anonymus 67). 1883 (Westeroüen van Meeteren 32). > /N+N’/cp/4-5/-.
(dons2013)
kers- (als eerste lid van een samengesteld zn.). kerst-. Bijv. kersboom, kerskaart, kerstijd*. Ja
meneer en mevrouw ik had jullie een kerskaart gestuurd en brief (in brief, 1976). - Etym.: Oudste
vindpl. plak. van 1736 ( kersdagh; S&dS 427). In AN spreektaal veroud. (WNT 1926). Vgl. S kresneti
(lett. kerstnacht) = Kerstmis.
(dons1989)
ker’senboom (de, -bomen), syn. van kers* (1): z.a. Karsse-bomen, zijn van de grootte als die in
Neerland; maar de vrugt is geribt met acht kanten, hebben zo veel steentjes in hem gesloten als er
verdelinge zijn (Herlein 1718: 205; oudste vindpl.). In dit cit. worden de soorten kennelijk verward. Etym.: AN k. : zie kers*.
(dons1989)
karsenboom, kersenboom, 1. inheemse, ook gecultiveerde vruchtboom ( Eugenia uniflora ); 2. uit
West-Indië ingevoerde, gecultiveerde vruchtboom ( Malpighia punicifolia ); 3. als 1, 2, allebei of niet
te identificeren.
1: 1718 (Herlein 205). - 1771 (C. Dahlberg nr. 5). →. > /N’-N/cwp/1-6/2: 1718 (Herlein 205). - 1763 (Pistorius 30). →. > /N’-N/cp/1-6/-.
3: 1783 (Roos 38). →. > /X/cp/3-6/-.
(dons2013)
kerst’bol (de, -len), rond kerstbroodje, door kinderen aan anderen aangeboden opdat dezen hun
deel kunnen nemen door er een stuk af te knijpen. Mede uitgaande van de filosofie van
onbaatzuchtigheid en het betrekken van je medemens, ook wat je materieel is toegevallen, moest je,
je kerstbol offrerend, de huisgenoten en mede-erfbewoners* aflopen. Hierbij werd door deze en
gene een stukje van de bol afgeknepen (Jules Defares in WS 25-12-1982). E tym.: Zie bol* (2). - Zie
ook: bollenknijpen*.
(dons1989)
kerst’boom (de, -bomen), (ook:) kunstboom in de vorm van en dienende als kerstboom.
Ondertussen is door de gebeurtenissen hier de kerststemming er vrijwel geheel uit. In vele huizen is
de kerstboom in de kast blijven liggen en zo ook de wand- en plafondversiering (WS 1-1-1983) Etym.: Sparren komen in Suriname niet voor. Slechts weinigen kunnen het zich veroorloven met
Kerstmis een ingevoerde spar te plaatsen.
(dons1989)
kerst’misbloem (de, -en), (veroud.) ballonplant, een kruidachtige sierplant, klimmend met ranken,
met kleine, groenachtige bloemen en sterk opgeblazen, vlezige vruchten; tropisch Amerikaans
( Cardiospermum halicacabum, Knippafamilie*). Zie Enc.NWI 197. - Etym.: Bloeit niet in het bijzonder
met Kerstmis.
(dons1989)
kerst’orchidee (de, -ën), op bomen groeiende orchidee met grote, voornamelijk paars gevlekte
bloemen ( Oncidium lanceanum, Orchideeënfamilie*). De meest bekende Orchidee is hier ongetwijfeld
() de kerstorchidee, zoo genoemd, omdat ze meestal tegen Kerstmis overvloedig bloeit (Stahel 1944:
175). - Etym.: Zie het cit. - Syn. decemberorchidee*, tijgerorchidee*.
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(dons1989)
kerst’tijd (de), Kerstmis. Een dame* was voor ’t eerst op reis geweest en wel naar Duitsland. Ze
wilde de kersttijd daar meemaken (van der Jagt 46).
(dons1989)
ke’sikesi (de, -’s), (veroud.) zonparkiet, een geel-oranje-groene parkiet* met lange staart ( Aratinga
solstitialis ). Zie P&P 1908: 487 ( kessie-kessie ). - Etym.: Volgens P&P een Indiaanse naam die betr.
heeft op de roep. Bij Hartsinck (1770: 108; oudste vindpl.) vernederlandst: Keesje-keesje.
(dons1989)
keske’si (de, -’s), 1. zwarte kapucijn(er)aap ( Cebus apella). De gewone kesikesi is wijd verspreid en
komt algemeen voor in Suriname (Mittelmeier & v.R. 18). - 2. (bij uitbr.) naam voor beide in
Suriname voorkomende kapucijnerapen, d.z. de voorgaande en de grijze k . ( Cebus nigrivittatus ) .
Smitje is gaan jagen op apen; ik heb bij het oplopen in het tegenoverliggende bos enkele kesi-kesi’s
(Cebus sp.) gezien (Geijskes 1957: 246). - 3. (bij verdere uitbr., in het spraakgebruik van mensen
die de dieren niet goed kennen) naam voor alle Surinaamse apen, behalve baboen* en kwata*. Zie
Staffeleu 7 (die ten onrechte ook de monkimonki* van deze naam uitsluit). - Etym.: S. Oudste vindpl.
Stedman 1796: 93 (E spelling: keesee-keesee ). - Opm.: In Grzimek (X: 372) wordt voor C. apella als
AN naam genoemd ’apella’, voor C. nigritittatus ’bruine kapucijnaap’. Staffeleu (15) e.a. geven deze
laatste naam echter aan C. apella. Bij Herlein (1718: 172) lootsman, bij Hartsinck (1770: 96)
loodsman .
(dons1989)
kisikisi, kesikesi, naam voor de kleinere apensoorten, soms specifieker.
< Sranantongo kisikisi (Fermin 1765:43), kesi kesi (Van Dyk 1768:17). De uitspraak lag vermoedelijk
in het midden, zoals ook nu nog.
1796 (Stedman 93; keesee-keesee , Engelse spelling). 1835 (Teenstra 2:404; keesie keesie). →
( keskesi ).
Opmerking 1: Later is de naam in Sranantongo en Surinaams-Nederlands beperkt geraakt tot de
twee in Suriname voorkomende kapucijnapen ( Cebus -soorten, waaronder de mecoe* ); zie Penard
(1900, 1:29-30).
Opmerking 2: Volgens Lichtveld (1929:525) komt de Sranantongo-naam uit Afrika ( kése ). NB: ook
Karaïbisch kesioe (Ahlbrinck 1931:291) voor ‘satansaap’.
Opmerking 3: Houttuyn (1761; 1, 1:351) vermeldt als Europees-Nederlandse roepnaam voor iedere
aap Kees . > /S/d/3-6/-.
(dons2013)
kesoi’: zie kaisoi*.
(dons1989)
Ke’ti-koti (de), feestdag op 1 juli ter herdenking van de emancipatie* (2) op 1 juli 1863. Keti-koti
(op z’n Surinaams*) of Dag* der Vrijheden () is uitbundiger gevierd dan de tweevoorgaande jaren (WS
10-7-1982). - Etym.: S, lett: de ketenen (keti) verbroken (koti). - Syn. ook: Emancipatiedag*.
(dons1989)
ket’ting (de, -), (ook, als landmeetkundige term) lengtemaat, eertijds 20,714 m, thans 20 m. Er werd
echt hard gewerkt en binnen een zes weken zo*, hadden we een groot stuk grond van misschien
honderd bij honderd ketting schoon gemaakt en klaar voor beplanting (B. Ooft 1969: 71). - Etym.:
Oudste vindpl. plak. van 1684 (S&dS 143). Ontleend aan E chain = id. (66 voet). - Opm.: Officieel
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buiten gebruik sedert 1874 (Enc.NWI 467), desondanks nog alg.
— : ket’ting geven (gaf, heeft gegeven), 1. opwinden (klok). Max, je moet die horloge* ketting
geven, bekte Airis zomaarzo (Cairo 1979b: 20). - 2. eerst ruimte geven aan iets verkeerds om
daarna des te harder te kunnen ingrijpen. Zie Cairo 1980c: 492. - Etym.: De uitdr. lijkt ontleend aan
het opwinden van een staande klok door een gewicht aan een ketting omhoog te trekken. Bet. 2 lijkt
als een fig. toepassing van bet. 1 te zijn ontstaan.
(dons1989)
ketting (-, -en, -s), landmeetkundige lengtemaat van 20,714 meter, later 20 meter.
< Engels chain (OED, vanaf 1661).
1684 (Schiltkamp & De Smidt 143). - 1874 (zie beneden) →.
Opmerking: Sedert 1874 officieel buiten gebruik (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 467),
maar in de praktijk nog voorkomend tot minstens 1990 (advertentie in krant). > /E/bc/1-6/-.
(dons2013)
keu’kendoek (de, -en), 1. handdoek in de keuken. Waar is die doek? Oh, ik heb die baddoek* in me
handen. Ik had gedacht het was een keukendoek (Cairo 1976: 64). - 2. theedoek, droogdoek. Etym.: In beide bet. een doek die in de keuken wordt gebruikt. In veroud. AN: bet. 2. - Zie ook:
bordlap*, handdoek*, baddoek*.
(dons1989)
keu’kentissue (de), (uitspr. keu’kentissjoe), keukenrol. Vijf kartonnen rollen, afkomstig van een lege
keuken-tissue () (A&P 1980a: 8). - Etym.: Zie de omschrijving, zie tissue*.
(dons1989)
keurmeester van de suikeren, ambtenaar die bij de waag de te exporteren suiker keurt.
1683 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 402) - 1828 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 403). > /N+N/bs/1-4/-.
(dons2013)
ki’britiki (de), kinderspel daarin bestaande dat iemand een stokje verstopt en de anderen het
moeten zoeken. Kibri tiki. Dit spel wordt meestal buiten gespeeld. De naam van het spel zegt het al;
er wordt een stokje verstopt (Nekrui 30). - Etym.: S (kibri = verstoppen; tiki = stokje).
(dons1989)
kiek (de, -s): nieuw woord, gebruikt in allerlei verbanden, voor iets dat prikkelt, dus bijv. prettig,
leuk of spannend is. Ach, als je op een regenachtige vakantieochtend geen kieks hebt te beleven, dan
ben je misschien geneigd de telefoon op te pakken om de een of andere sma* [hier: relatie] van je op
te bellen (Rappa 1980: 114); hier: verzetje. De dag van diploma-uitreiking van de Middelbare School
was ook zo* en kiek. Ik was geslaagd, na onder andere tijdens het Nederlands mondeling weggezakt
te zijn bij gedichtenanalyse () (Rappa 1980: 56); hier: opmerkelijke gebeurtenis. Maar mi gado, mijn
god, mi bakra [S, mijn heer] ik vertel jou teveel, ik vertel jou alles wat niemand weet, nou heb je weer
een kiekje, mang [man] ! Ik leer je teveel, mang! (de Recht 155); hier: ongeoorloofde kennis, ’ t Is een
kiek = ’t Is leuk. Hij is ’n kiek = Hij is leuk, hij maakt grapjes. - Etym.: Het lijkt afgeleid te zijn van E
kick = o.m. prikkel. Zie echter ook: een kiek* nemen/vangen.
— : een/zijn kiek nemen (nam, heeft genomen), (nieuwe ww. uitdr.) gaan kijken, in het bijzonder
om zich te amuseren. Meer vaart, la me naar Paranam gaan, eens kijken of die ouwe-gouwe van me
er nog is. Hopelijk is ze niet bezet, dan kan ik vanavond een kiek bij d’r nemen (Rappa 1980: 11).
Eerst schrik ik. Dan neem ik me kiek, mooi fo [voor] me. Plotseling hoor ik - vlak achter me in een
ander schuilplekje: Ik kom! Ik kom! (Cairo 1978: 72). - Etym.: Zie kiek*. Het kan in deze uitdr.
echter ook samenhangen met AN kijk(je).
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— : een/zijn kiek vangen (ving, heeft gevangen), (nieuwe ww. uitdr.) syn. van een/zijn kiek* nemen:
z.a. Op de zaterdagen ging Jolanda ook vroeg van huis, ze ging met haar Lyceumkroe [zie kroe*]
met knetterende brommetjes [zie brom*] naar de stad om eerst bij Krasje* een kiek te vangen en om
daarna met de groep een matinee* te gaan bekijken (Rappa 1984: 37).
(dons1989)
kiel (de, -en), (ook:) kilkeper, d.i. een inspringende hoek gevormd door twee hellende dagvlakken. Etym.: In veroud. AN kielkeper. – Zie ook: keper*.
(dons1989)
kik’vorsvogel (de, -s), (veroud.) onbekende vogel. Zie Hartsinck 1770: 114 (enige vindpl.).
(dons1989)
kikvorschvogel, nachtzwaluw (zie boetaboeta * ).
De bek van zo’n vogel is, evenals bij een kikvors, zeer wijd. Vergelijk de wetenschappelijke naam van
het genus Brachystomus en de Nederlandse naam kikkerbek , die hetzelfde betekenen, bij
nachtzwaluwen uit Zuidoost-Azië (Grzimek 8:472). De naam kan in Suriname ook gekomen zijn uit
Westelijk Guyana (zie beneden).
Bij Hartsinck (1770:114) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /X/d/2/W./.
kilduivel, kilduvel, als dram * , zie aldaar.
< Engels killdevil.
1684 (Schiltkamp & De Smidt 142). - 1755 (Sneebeling 18; kildevil ). - 1835 (Teenstra 1:236;
kelduivel ).
Opmerking: Buiten Suriname (of West-Indië) bij de marine (1794, WNT). > /E/sc/1-4/-.
(dons2013)
kil: zie kei*.
(dons1989)
kilduivel: zie kelduivel*.
(dons1989)
kilduivel, kilduvel, kelduivel, als dram * , zie aldaar.
< Engels killdevil.
1684 (Schiltkamp & De Smidt 142). - 1755 (Sneebeling 18; kildevil ). - 1835 (Teenstra 1:236;
kelduivel .
Opmerking: Buiten Suriname (of West-Indië) bij de marine (1794, WNT). > /E/sc/1-4/-.
(dons2013)
ki’lometer, (indien zonder lidw. en gevolgd door een getal:) aanduiding voor een plaats aan een weg
of langs een lijn* gelegen op een bepaald aantal kilometers van het beginpunt; kan het karakter
krijgen van een eigennaam; vaak afgekort. Op kilometer elf had hij gezien op welke verstrooide
manier prinsessen uit hun ogen kunnen kijken. Hij stond helemaal achter de vlaggende en zingende
kinderen van het Pad van Wanica (Vianen 1971: 29); het gaat om een plaats langs de weg van
Paramaribo naar Zanderij waar schoolkinderen prinses Beatrix verwelkomen. Nog denzelfden middag
geef ik opdracht, dat de zeven beste vrachters* morgen, Zondag, naar de Lucie-rivier moeten
verhuizen om daar van K.M. 7 naarde Lucie-rivier te vrachten* (Stahel 1927: 72).
(dons1989)
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Etym.: Van de medische term voor dit verschijnsel: keloid, keloïdweefsel.
(dons1989)
kilthum (de), (veroud.) sterk alcoholische drank gestookt uit suiker. leder Slaaf wordt door zyn
Meester een wyf gegeeven, die hen ook, zo zy niet overeenkomen, weder ontslaat, en aan een ander
uithuwelijkt. De Bruiloft word, zonder veel plegtigheid, slechts met een Vies Kilthum (zynde een
soort van Brandewyn van Suiker gestookt) gevierd (Hartsinck 1770: 910). - Etym.: Wellicht een
vervorming van kei-* of kilduivel* (z.a.) of rechtstreeks van E killdevil. Oudste vindpl. Hartsinck
1770: 183; daar genoemd syn. van taffia*.
(dons1989)
kin (de, -s), (uitspr. S: tussen kieng en tjieng), naam voor twee soorten tangara: (a) SN rode kin, AN
zilversnaveltangara (Grzimek IX: 430) of fluweeltangara, waarvan het mannetje rood- en bruinachtig
is met een witte ondersnavel ( Ramphocelus carbo ); (b) SN zwarte kin, AN zwarte tangara, waarvan
het mannetje geheel blauwzwart is ( Tachyphonus rufus ). Als kings en blaforki’s [blauwfoortjes*] in
een rijpe papaja pikten waren we blij (Hijlaard 90). De gekuifde Elaenia [vogel] eet er de blakaberi*bessen, de zwarte king zoekt de kleverige oranje-rode zaden in de stervormig opengesprongen
vruchten van de sabanamangro (Teunissen 1980: 16). - Etym.: De naam betr. op de roep van a.
(dons1989)
ki’napolie (de), een olie die als wormdrank gebruikt wordt. Zijn mond was ineens vol speeksel;
suggestief als hij was proefde hij de door de oppasser* in zijn keel gedrukte lepel met suiker en
druppels kienapolie, het glaasje epsomzout* en de lepel castorolie* (Vianen 1972: 138). - Etym.: Het
is de verkorting van ’olie* kinapolie’: z.a. Het lijkt begrijpelijk, dat men het gebruik van twee maal
het woord ’olie’ in deze term als overbodig aanvoelt.
(dons1989)
kind: als kind van huis zijn (was, is geweest), kind aan huis zijn. Hij is als kind van huis bij die
mensen.
(dons1989)
kin’derhobbel (de, -s), schommelstoeltje voor een kind. - Etym.: Zie hobbel*, hobbelstoel*.
(dons1989)
kindermeid, negerslavin ( meid* ) als verzorgster van kinderen van haar meester/meesteres.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 15). > /N’/bc/4/-.
(dons2013)
kin’derwagen (de, -s), wandelwagentje. - Etym.: Vgl. S pikin-nengre-wagi = id. (pikin-nengre =
kinderen (lett. kleine negers); wagi = wagen). - Syn. babyloopwagen*, loopwagen*. Zie ook:
babywagen*.
(dons1989)
kinkanbau, okra, een ingevoerde plant ( Abelmoschus esculentus) en zijn eetbare vrucht; heden
Surinaams-Nederlands oker.
< Portugees quingombô (J.L. Taylor 1970:528).
1689 (Sherard, zie Brinkman 1980, bijlage 1). 1696 (ibid.). 1783 (Schumann 126; gingambo ).
Zie ook: althaea* , okro* . > /Port./cp/1-3/-.
(dons2013)
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kinnebakshammen. Het woord doet vermoeden, dat het stukken vlees betreft van de onderkaak van
slachtvee; ze werden ingevoerd.
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 7).
(dons2013)
ki’no (de, -’s), 1. (veroud.) film (als verschijnsel). Voor wie van kino houden/ Is het nu een goeie
tijd/ Voor ’t bezoek aan een theater/ Is men maar heel weinig kwijt (Sonja in De West 18-11-1935,
cit. volgens Doelwijt 1974: 88). - 2. bioscoop. Kort voor de pauze liep hij de kino binnen en sloot
zich beneden aan bij Soedjono en de andere jongens (Vianen 1972: 129). - Etym.: Kan opgevat
worden als verkorting van veroud. AN ’kinematograaf’ (filmtoestel) en ’kinematografie’
(cinematografie), in bet. 2 ook van syn. kinotheater*. Deze verkorting is in Ned. nooit gebruikt, wel
in het D: Kino.
(dons1989)
ki’notheater (het, -s), (veroud.) bioscoop. Het Kino Theater Bellevue stelt de hele netto opbrengst
van een voorstelling ten bate der werkelozen (de Kom 154). - Etym.: Zie ook het syn. kino* (2).
(dons1989)
ki’os (de, -sen), kiosk (de, -en), bar. Ik ben een beetje laat, mi goedoe [S, m’n liefje], maar die
meisjes in de kiosk wilden me niet loslaten (Helman 1954a: 19). - Etym.: De SN bet. sluit niet aan bij
AN en E kiosk = stalletje voor de verkoop van kranten, bloemen, rookgerei e.d.
(dons1989)
kip zn.: kan bij de benaming van sommige gerechten betekenen ’met of van kippevlees’: sate kip =
sate van kippevlees; rijst-kip* = rijst met kip. - Zie ook: geit*, koe*, rund*, varken*.
— : hippe kip (de, -pen), leuk en/of goed gekleed meisje. Ik vergat om mijn school af te maken, met
een motorfiets en een hippe kip was je toch een man? (Rappa 1980: 106). - Etym.: ’hip’ en ’kip’
komen in AN beide voor in dezelfde bet. als hier in SN, echter niet in combinatie als een vaste uitdr.
(dons1989)
kip’pebout (de, -en), vlezig deel van het uitstekende deel van de poot van een kip, aan het levende
dier of toebereid als gerecht. En daarnaast was er voor iedereen nog een geroosterde kippebout (WS
24-4-1982). - Etym.: In feite is het niet de bout* (dij) van het dier, maar de scheen. Het wordt gebr.
ter onderscheiding van kippepoot*. - Zie ook: hanebout*.
(dons1989)
kippenkweek: zie kweek* .
(dons2013)
kip’peniertjes (alleen mv.) kippeniertjes, -hartjes en/of -maagjes voor consumptie. - Etym.: Vgl.
soortgelijk verwarrend geval in het S: S ati = hart, echter at’siki (siki = ziekte) = tering, t.b.c.
(volgens Woordenl. SNE), maagkwaal (volgens Cairo 1979a: 44).
(dons1989)
kip’pepastei (de, -en), 1. pastei waarvan de vulling bestaat uit kippevlees, worteltjes, erwtjes en
andere ingrediënten, ev. ook aardappelpuree; gebruikt als hoofdgerecht. Zie S&S 159. - 2. siergroen
(van planten). - Etym.: (1) AN k. - pastei vrnl. gevuld met ragout van kippevlees. - Syn. van 1
pastei*. Zie ook: pom*.
(dons1989)
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kip’pepoot (de, -poten), onderste, geel geschubde deel van de poot van een kip. Kippepoot (). Van
een geslachte kip de verhoornde huid van de poot afhalen en in de zon drogen (May 32). - Etym.:
Het wordt gebr. ter onderscheiding van kippebout*. - Zie ook: hanepoot*.
(dons1989)
kis’kadie (de, -s), (gebr. in Nickerie) een grote tiran (vogel), bruin met geel, de kop geel, zwart en
wit ( Pitangus sulphuratus ), elders in Suriname genoemd grietjebie*. - Etym.: Van E (kiskadee);
klanknabootsing: de vogel lijkt dit woord te roepen.
(dons1989)
kiskisimaka, naam voor enige soorten van kleine palmen ( Bactris-soorten).
< Sranantongo kisikisimaka (Focke 1855:58).
1835 (Teenstra 1:407; kees-keesimaka). → ( keskesmaka). > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
kistendragers, zij die ten behoeve van een begrafenis de kist met de dode dragen.
In Europees-Nederlands toentertijd al dragers , zowel professionele als incidentele (WNT).
1742, 1750 (Schiltkamp & De Smidt 496, 591). > /N-N/r/2/-.
(dons2013)
klaar bn., bw., (ook:) 1. niet meer voorhanden, op. Mevrouw, er is nog wel thee, maar de suiker is
klaar. - 2. afgelopen, opgehouden. De muziek was klaar, de bandleden pakten hun instrumenten in .
— : klaar zijn met (was, is geweest), afgedaan hebben met. Roebia is woedend op Nohar. Hij moet
niet denken dat hij met haar kan doen wat hij wil. Ze neemt het niet langer. En hij hoeft haar ook
niet meer op te bellen. Ze is klaar met hem (Vianen 1971: 117). - Etym.: S ’a kaba nanga en’ = lett.
’hij is klaar met hem’.
(dons1989)
klaar’sel (het), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) heldere suikerstroop verkregen door
filtratie van diksap, bestemd voor de fabricage van geraffineerde (witte) suiker. - Zie ook: klaren*.
(dons1989)
klabaai (-en), in een kazerne een horizontale staaf voor het bevestigen van hangmatten.
< Europees-Nederlands klabaai , een zeemansterm, met betrekking tot zo’n voorziening op een
schip.
1854 (Kappler 1983:14). > /N’/bc/4/-.
(dons2013)
klafie’ters: zie klauwfieters*.
(dons1989)
klam’bi (de, -’s), nauwsluitend jak met veelal een punthals en een schootje, zoals gedragen door
Javaanse* vrouwen. Het is alsof ze [Javaanse* werkster] nog in huis is en hij ieder ogenblik kan
verwachten dat ze op de deur van zijn kamer zal kloppen, gekleed in sarong en klambie, lachend
met de vriendelijke plooitjes uit haar ooghoeken, de platte lipjes iets uit elkaar, zodat haar vierkante
tanden nog net te zien komen (Vianen 1971: 7). - Etym.: Jav., volledig ’klambi goeroeng’.
(dons1989)
klap: een klap’ draaien (draaide, heeft gedraaid), een klap geven. Oom Willem kwam langs en
maakte ons standjes. Baas Hendrik draaide ons af en toe een klap. Maar je kon ook bij ze
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binnenlopen voor een bord eten (B. Ooft 1969: 93). - Etym.: Vgl. AN ’een draai om de oren’ = een
klap tegen de zijkant van het hoofd. - Zie ook: klappen*, slaan*.
(dons1989)
klappen (klapte, heeft geklapt), (ook:) slaan. Ze heeft gehuild. Mijn oom heeft haar geklapt, vertelt
ze me en dat mijn eten in de keuken staat (Ferrier 1968: 106). - Etym.: Van het zn. ’klap’. AN k. =
o.m. SN bossen* (A. 1) en kloppen* (1). — Zie ook: klap* draaien, slaan*.
(dons1989)
klaren (klaarde, heeft geklaard), (ook, gebr. op suikeronderneming Mariënburg:) zuiveren van
ruwsap* door het vuilsap* er in een clarifier* uit te laten bezinken, mede dankzij de toevoeging van
calciumfosfaat. - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
klaroen’ (de), wilde soort bladgroente ( Amaranthus dubius, Klaroenfamilie*), bij uitbr. enige
verwante wilde plantesoorten ( Amaranthus-soorten ). Doe hierin de geschilde, in stukken gesneden
cassave, de goed gewassen klaroen, wat zout en bovenop de gaargekookte pesi* (Voeding goed 23).
- Etym.: S kraroen; NB Kraroenstraat in Paramaribo. Teenstra (1835 II: 275) spreekt van Krabe. - Zie
ook: fijne klaroen*, diaklaroen*, strandklaroen*, zwampklaroen*.
— : fijne klaroen, een kleine soort klaroen ( Amaranthus lividus ). Fijne klaroen met steel en al
’plukken’. Bereiden als dagoeblad* (S&S 112). - Etym.: Zie klaroen*. Bij Teenstra (1835 II: 275) fijne
kraloe. S finikraroen = lett. id.
(dons1989)
caleloe, calaloe, karaloe, kraloe, Surinaamse amarant, wilde plantensoorten, voornamelijk van het
genus Amaranthus , als bladgroente gegeten.
Het woord komt al heel vroeg in Spaans, Portugees en Engels van tropisch Amerika voor; de
herkomst is indiaans (Cassidy & Le Page 1980:89) of Afrikaans (Allsopp 1996:130). Tropisch
Amerikaans element, sub 1 of 2.
1693 (Reeps 21, calleloe). - 1787 (Blom 247, karaloe). 1835 (Teenstra 2:275, kraloe ). 1872
(Anonymus 66, klaroen ). → ( kraroen, klaroen ; ten dele ook gekweekt).
Zie ook: diakraloe* en zeekraloe * . > /Am/wp/1-6/-.
- : fijne kraloe, de kleinste soort kraloe * ( Amaranthus blitum ).
1835 (Teenstra 2:275). → ( fijne klaroen ). > /N+Am/wp/4-6/-.
- : gekoleurde caleloe, een caleloe* , vermoedelijk met gekleurde bladeren en in dat geval
Amaranthus caudatus, Amaranthus tricolor of beide.
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 28).
Zie ook: kattestaart * . > /N+Am/wp/1/-.
- : grove kraloe, een soort kraloe * , wellicht Amaranthus dubius, die algemeen is en grover dan de
fijne kraloe * .
1835 (Teenstra 2:275). > /N+Am/wp/4/-.
- : Surinaamse calaloe, een soort caleloe* , vermoedelijk (heden) gogomango (< Sranantongo),
Phytolacca rivinoides.
1771 (C. Dahlberg nr. 66).
Opmerking: Cassidy & Le Page (1980:429) vermelden uit 1774 en 1814 een Phytolacca-soort van
Jamaïca die daar Surinam calalu heette. > /N+Am/wp/2/-.
(dons2013)
Klaroen’familie (de), Amarantenfamilie, een familie van tweezaadlobbige, meest kruidachtige
planten met kleine blaadjes en kleine, vaak groene of witte bloempjes in dichte knoedels
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( Amaranthaceae). - Etym.: Genoemd naar klaroen*.
(dons1989)
klas’se-oudste (de, -n), kind dat de schoolklas vertegenwoordigt en medeverantwoordelijk is voor
een goede gang van zaken in het lokaal. Hij groet, wacht tot de laatste leerlingen, met uitzondering
van de klasseoudste, het lokaal hebben verlaten en loopt met zijn bruine leren tas onder de arm het
lokaal uit (Vianen 1971: 5). - Etym.: Hoeft de oudste van de klas niet te zijn.
(dons1989)
klassiek’ bn., (ook:) saai, niet vlot; traditioneel (m.b.t. iemands kleding of zijn totale gedrag). Deze
man, hoe ben je zo academisch dat het lijkt als* je zwarte hersentjes je nek gaan* breken, fo [voor]
je? Klassiek no k’ka [S, ’als de kak’] (Cairo 1977: 16). - Etym.: Er wordt overeenkomst gesuggereerd
met Europese, klassieke muziek. - Zie ook: viool*.
(dons1989)
klauwfie’ters (mv.), (gemeenz.) handen. Zie Cairo 1980b: 181. - Etym.: BN klauwieren, klawieren =
met handen en voeten slaan; klauteren (de Clerck). In AN (gemeenz.) klavieren, klauwieren = handen.
- Opm.: Men zegt ook wel klafieters.
(dons1989)
kla’verjas (de), jas* (1, framboesia) in kloven in de voeten. Zie Enc.NWI 305. - Etym.: Het lijkt een
vervorming van krabbejas* (2, z.a.). AN k. is een kaartspel.
(dons1989)
klaverjas, framboesia ( jaas* , 1) aan de voeten en handen.
< krabbejaas * .
1855 (Focke 49). →. > /S/z/4-6/-.
(dons2013)
kleed (het, kleden), (ook, verouderend:) jurk. Dus [bij haar belijdenis] had ze wit kleed om d’r
lichaam (Cairo 1978b: 272). - Etym.: In AN veroud. (daar meestal ’kleedje’); voorkomend in BN, ook
in Zeeuws alsmede enige andere dial. Vgl. D Kleid = id.
(dons1989)
kleed’jesgoed (het), (verouderend) stof voor het maken van jurken. Zie Menkman 1932: 248. Etym.: Zie kleed*.
(dons1989)
kleef’kikker (de, -s), naam voor boomkikkers die ook in huizen tegen muren en ramen worden
aangetroffen. Maar merkwaardiger dan de fluitkikkertjes* zijn de boom- of kleefkikkers. In mijn
eerste kosthuis zat er elke avond een boven de tuindeuren (de Klerk 43). - Etym.: Op een vertikaal
vlak lijkt het dier als gekleefd te zitten. - Zie ook: melkkikker*.
(dons1989)
klein: zie klein(e) bamboe*, birambi*, boshert*, droge* tijd, fajalobi*, foengoepalm*, goudenregen*,
markoesa*, marmelade*, natte* tijd, paloeloe*, pingping*, regentijd*, tong*, trens*, warimbo*.
(dons1989)
klein’broertje (het, -s), broer of halfbroer jonger dan de betrokkene. Lena kwam daarzo. Ze was aan
’t lopen met Harold. Harold was d’r kleinbroertje (Cairo 1980c: 203). - Syn. broertje*. Zie ook:
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broer*, kleinzusje*.
(dons1989)
klei’ne (de, -n), (ook:) 1. jong (maar niet ’mensenkind’). De Watramama* houdt verblijf in kreken*.
Zij komt nooit anders te voorschijn dan om hare kleinen te zoogen of om zich te kammen met den
wonderkam, en wel altijd met jongvloed* (van Cappelle 335). - 2. plas. Joosje komt voor het
resultaat van het urine onderzoek. Joosje: heeft dokter nog wat gevonden in mijn kleine? (Fernandes
z.j.: 38). - Etym.: (1) Vgl. S pikin, dat zowel ’klein’ en ’kleintje’ als ’kind’ en ’jong’ (zn.) kan
betekenen. (2) Vrmdl. kort voor ’kleine boodschap’ o.i.d., wat niet (meer?) gebruikt wordt. - Syn. van
1 en 2 kleintje*. Zie i.v.m. 2 ook: kleinen*.
(dons1989)
kleinen (kleinde, heeft gekleind), plassen. Kolabatra, die slanke meid, was gaan kleinen (Cairo
1979b: 95). - Etym.: Vrmdl. voortgekomen uit kleine* (2).
(dons1989)
klein’geld (het), wisselgeld (ev. ook bankbiljetten van een gulden* of meer). Heb je nog ecoline voor
me gekocht? - Het ligt in die tas. Ik heb ook nog kleingeld van je (Vianen 1972: 116). - Etym.: AN k.
= pasmunt.
(dons1989)
kleintje (het, -s), (ook:) 1. jong (maar niet ’mensenkind’). Tante had hier een héél grote mand
besteld voor haar Duitse herdershond, die kleintjes moest krijgen (1. v.d. Werff in Bauxco Nieuws,
febr. 1965: 13). - 2. plas. Ik heb een kleintje gedaan in mijn broek (van Cappelle 274). - Etym.: Bet.
1 komt ook voor in AN, echter veel minder alg. dan in SN, waarin ’jong’ vrijwel niet gebr. wordt. Bet.
2 lijkt een verdere ontwikkeling te zijn van kleine* (2): z.a. - Syn. van 1 en 2 kleine*.
(dons1989)
klein’zerig (ook:) lichtgeraakt, overgevoelig; kleingeestig. Dan begon de tocht naar de Heiligeweg,
waar de stallen, ook van varkens waren. Tussen haakjes de omwonenden klaagden niet over de
stank. Men was in die tijd niet kleinzerig (Waller 82). En toch niet kleinzerig. Ik bedoel dat zij zich
door attenties van andere meisjes [aan haar vriend] niet liet verleiden tot goedkope jaloezie (Dobru
1968b: 29). - Etym.: In AN veroud., wel gebr. in Z.-Nederland.
(dons1989)
klein’zusje (het, -s), zuster of halfzuster jonger dan de betrokkene. Zie Cairo 1980a: 74. - Syn.
zusje*. Zie ook: zuster*, kleinbroertje*.
(dons1989)
klei’savanne (de, -s, -n), savanne* (1, 2) waarvan de bodem bestaat uit klei of uit een andere
bodemsoort die zwaarder is dan puur (wit)zand*. Door regelmatig branden door de mens zijn
plaatselijk open kleisavannen ontstaan waar ten dele andere soorten groeien dan op zandsavannen*
( Enc.Sur. 628 ).
(dons1989)
klem (de), tetanus. De eerste minuten zag ik alleen maar die tanden voor mijn ogen zweven, die
leerling-dokter die me een half uurtje later bij de Eerste Hulp een klem-injektie gaf en de wonden
aan mijn arm behandelde, lachte mij breed lachend toe (Rappa 1980: 20). - Etym.: In AN veroud.,
ook in de bet. van ’spierverstijving’ i.h.a. - Samenst. ook: klemspuit (= tetanusinjectie).
(dons1989)
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klem’los bn., (voetbalterm) niet klemvast (gezegd zowel van de keeper als van de bal). Dat doelpunt
kwam uit een klemlos bal
(dons1989)
klemmen (klemde, heeft geklemd), (i.h.b.:) door samentrekking van de vagina de penis vasthouden
en kneden. Javaanse* meisjes klemmen. - Wat sèk [zeg] je?! Ma Lien schrok! Hoe kwam hij daarbij?
Dat hij niet goed bij verstand was op dat ogenblik was vast en zeker! (Cairo 1976: 28). - Opm.: Het
is een techniek die vooral Javaanse* vrouwen beheersen.
(dons1989)
klep (de, -pen), (ook:) verkorting voor klepkooi. Ze praten over hun repman* en wijfje, dat ze
vanmorgen bijna één gevangen hebben, maar de klep was niet goed (Hijlaard 120).
(dons1989)
klerk (de, -en), (ook, niet alg.:) winkelbediende, verkoper. De dief pakte snel het apparaat weg en
liep daarmee de winkel uit. De klerk sloeg alarm bij een politieman die bij het ministerie van Leger
en Politie op wacht stond (WS 7-9-1985). - Etym.: In AN (verouderend) alleen ’bediende belast met
schrijfwerk’. - Syn. winkelklerk*.
— : gezworen klerk, (hist.) soort notaris met een ruime taak. De geswooren clercquen sullen
gehouden weesen te obedieeren en te observeeren alle ordres aan haar te geeven door d’Heeren
Gouverneur en Raaden alsmeede d’Heeren Raaden vergadert of in commissie zijnde en de secretariss
off secretarissen () (instr. van 1721; S&dS 339). - Etym.: Vert. van E sworn clerk = id. (Enc.NWI 513).
Oudste vindpl. plak. van 1699 (S&dS 233). - Syn. jurator*.
(dons1989)
kletsen (kletste, heeft gekletst), 1. vervelen, hinderen; i.h.b. iemand van de andere sexe hinderlijk
achterna lopen. Ze hadden een hele scène. Ze zei tegen hem, dat hij kon opdonderen, wat hij meer
kwam kletsen, dat hij naar zijn hoeren kon gaan in plaats van haar te komen lastig vallen (Dobru
1968c: 23). - 2. ( kletsen aan) prutsen aan. Hé, wat klets je aan mijn televisie? - Etym.: In AN wordt
k. gebruikt voor een aantal ongunstige vormen van ’praten’. - Zie ook: lullen*.
(dons1989)
kleur (de), (ook, als goudzoekersterm:) geringe hoeveelheid stofgoud in het kruit*. Al wat gevonden?
Goud bedoel ik. - Een béétje kleur, meer niet, was het antwoord (Butner 1960: 111). - Etym.: De
aanwezigheid verraadt zich door de contrasterende kleur.
— : zie goede*, slechte* kleur.
(dons1989)
kleu’renslide (de, -s), (uitspr. kleu’renslait), kleurendia. Erg mooi. Een vreemde sfeer omspande het
erf* zodanig dat ik er in de poort* naar bleef kijken. Net een kleurenslide (Dobru 1968a: 41). Etym.: ’Slide’ is E.
(dons1989)
kleur’kaart (de, -en), prent waarvan men een stukje mag kleuren tegen betaling van ëen (kleine)
bijdrage voor een bepaald doel. Eenmaal in genade toegelaten tot de viering van het Kerstfeest
begon het huis-aan-huis aflopen met de kleurkaart, waarmee tegen de maximale inleg van een
dubbeltje* het feest consumptief mogelijk kon worden gemaakt (Jules Defares in WS 25-12-1982). Etym.: AN k. - staalkaart van een verffabriek.
(dons1989)
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kleur’kaart(en)actie (de, -s), geldinzameling voor een goed doel met behulp van kleurkaarten*. In
het kader van het bijeenbrengen yan bijna 700.000 gulden* voor de renovatie yan 66 woningen
houdt de Estherstichting vpor ex-Hansen* patiënten een kleurkaartenahtie (WS9-6-1984).-Etym.:
Zie kleurkaart*.
(dons1989)
kleur’kaart(en)houder (de, -s), iemand die geld voor een goed doel inzamelt met behulp van
kleurkaarten*. De noden zijn zó talrijk en de benodigde gelden zó groot, dat telkens weer () de mens
in de samenleving gekonfronteerd wordt met intekenlijsten, lotenboekjes, strikjesverkopers* of
kleurkaarthouders (Bauxco Nieuws, juni 1965: 7). - Etym.: Zie kleurkaart*.
(dons1989)
klim’op (de), 1. (als AN) een klimplant o.m. uit Nederland, in Suriname gekweekt als potplant
( Hedera helix, Cassavehoutfamilie*). - 2. klimmende sierplant met gevlekte bladeren, van de
Salomonseilanden ( Scindapsus aureus, Tajerfamilie*). - 3. (niet alg.) bruidstranen, een gekweekte
klimplant met trossen lichtroze tot witte bloemen, uit Mexico ( Antigonon leptopus,
Mierenhoutfamilie*). - Syn. van 2 ivy*, van 3 kransbloem*.
(dons1989)
kliniek’ (de, -en), (ook:) praktijkafdeling van een arts of tandarts, al of niet verbonden met zijn
woonhuis, Gewoonlijk was het venster* dicht en lag ze op de vloer met het tijdschrift, meegenomen
uit de kliniek van de dokter (Vianen 1979: 44). - Etym.: AN k = inrichting voor (meestal
specialistische) verpleging. - Syn. poli* (2), polikliniek*.
(dons1989)
klink’zand (het), fijn, gekleurd opvulzand*. De bevolking van Meerzorg en Mariënburg in het
district* Commewijne heeft vrachtwagens, een graafmachine en klinkzand beschikbaar gesteld om
wegen die door de zware regenval haast onbegaanbaar waren geworden, te herstellen (WS 14-51983). - Etym.: Dit zand vormt een stevige ondergrond, bijv. bij bouwen en wegaanleg, doordat het
goed (in)klinkt, d.i. zich goed ’zet’. - Opm.: Er bestaat rood* klinkzand (zie YP 1980: 126).
(dons1989)
klip: de Klip, zekere stenen trap aan de oever van de Surinamerivier te Paramaribo, heden de
Marinetrap geheten.
Wellicht zo genoemd, omdat het een enigszins uitstekend stenen element is.
1788 (Roos 1804:72). 1835 (Teenstra 2:111).
Opmerking: Met de klippen (Schiltkamp & De Smidt 750) in 1761 wordt vermoedelijk ook deze trap
bedoeld. > /N’/r/3-4/-.
(dons2013)
klipsteen, uit de bodem gehaald gesteente bestaande uit een conglomeraat van zandsteen en
schelpen, dienend als bouwmateriaal.
< Europees-Nederlands klipsteen, brokstukken afgehouwen van klip (rots), als bouwmateriaal.
1718 (Herlein 47). - 1822 (Lammens 1982:31). > /N’/bc/1-3/-.
(dons2013)
kloklantaarn (-s), vermoedelijk een verhangbare, van een lampenglas voorziene lantaarn, voor
gebruik in huis (Teenstra 1842:125) en buitenshuis (1822, Lammens 1982:93).
Vergelijk: “... dit dansen duurde bij het heerlijk starrenlicht en een paar verlichte glazene klokken,
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die daartoe in voorraad [‘al klaar’] hingen, tot tien uren.”(WNT 7, 2:4216 (1793-1796).
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 88) - 1842 (zie boven). > /N-N/bc/3-4/-.
(dons2013)
klok’vogel, klok’kevogel (de, -s), een cotinga (vogel) waarvan het mannetje geheel wit is ( Procnias
alba ). De klokkevogel (), waarvan het mannetje geheel wit is en een lelvormig aanhangsel aan de
bovensnavel heeft, heeft een tweedelige roep, waarvan de eerste op een luide gongslag lijkt en de
tweede op de fluit van een scheidsrechter (Enc.Sur. 131). - Etym.: De naam is ontleend aan het
eerste deel van de roep (zie het cit.).
(dons1989)
klomp (de, -en), sandaal met houten zool. Een vrouw in een versleten jurk was de winkel komen
binnen sloffen op houten klompen die een eigenaardig geklepper voortbrachten, tip-tip, tip-tip (B.
Ooft 1969: 32). - Etym.: S krompoe. AN k. = gesloten schoen bestaande uit één stuk hout. Vgl. E
dump = o.m. (extra) dikke zool, E dog = o.m. schoen met houten zool, d.i. AN klompschoen. - Zie
ook: teptep*.
(dons1989)
kloos tw., term bij het knikkerspel wakatjopoe*: zie het cit. Het kan ook voorkomen, dat de
boegroes* [van de tegenspeler] te ver van de speler af komen te liggen. Dan roept hij ’kloos’ (engels:
close). Dan kunnen de anderen hem toestaan enkele stappen dichterbij te komen of zij rollen hun
boegroes wat dichter naar hem toe (Nekrui 12). - Etym.: Zie het cit.; E close = dichtbij.
(dons1989)
klop klop tw.: uitroep van iemand die buiten staat om de aandacht te trekken van iemand
binnenshuis, ook van iemand die ergens aankomt en dat de reeds aanwezige(n) wil aan-kondigen.
Op hetzelfde moment dat Josua op het Vaillantsplein in de trein naar Kwakoegron stapte, werd er op
het bordes van het huis van meneer Donkers ’klop, klop!’ geroepen. Mevrouw Donkers, nog in
badmantel, kwam naar voren (Butner 1957b: 107). - Etym.: De uitroep bootst het kloppen op een
deur na. - Opm.: Gebruikt waar een bel of zelfs een deur ontbreekt, ook in situaties waarin men in
Nederland wel hoort/hoorde ’volk!’ of ’vollèk’!
(dons1989)
klop’appel (de, -s), (verouderend) 1. boom met eetbare vruchten, thans meer bekend als S batbati
( Ambelania acida, Kotomisifamilie*). - 2. vrucht van deze boom. Het blanke saprijke vleesch dezer
vrucht is ongemeen fijn en smakelijk, maar de melkslijm moet er worden uitgeklopt, waarna men
deze vrucht klopappel noemt (Teenstra 1835 I: 350; oudste vindpl.). - Etym.: De boom is genoemd
naar de vrucht, zie het cit. zie ook -appel*.
(dons1989)
klopappel, de vrucht van Ambelania acida, de boomsoort die thans batbati (< Sranantongo)
genoemd wordt.
De vrucht is pas eetbaar nadat er eerst het ‘melkslijm’ uitgeklopt is. Zie ook appel * (2).
Opmerking: De oudste vondst, die bij Von Sack (zie beneden), bestaat in de verduitsing Klopfapfel .
1821 (Von Sack, 2:70). 1835 (Teenstra 1:350). → (verouderend). > /N-N’/wp/4-6/-.
(dons2013)
klop’ijzer (het, -s), los metalen plaatje van enige dikte, door schoenmakers gebruikt als ondergrond
bij bepaalde reparatiewerkzaamheden. - Etym.: ’Klop’ heeft betr. op het kloppen met de hamer. Opm.: Meestal wordt hiervoor gebruikt de omgekeerde zool van een ouderwets strijkijzer.
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(dons1989)
kloppen (klopte, heeft geklopt), (ook:) 1. in de handen klappen. ’ Klop eens in je handjes... () ’
(kinderversje). - 2. masturberen door man. Hij liet het bed zo min mogelijk kraken bij het ’kloppen’
(men mocht hem horen daarboven!) (Cairo 1977: 100). - Etym.: (1) In AN veroud. (2) In veroud. AN
kan k. bet. ’geslachtsgemeenschap hebben’ (WNT 1941). Ook klopper (Rappa 1984: 35).
(dons1989)
klos (de, -sen), klosje (het, -s), houten klos voor garen e.d. - Opm.: Andere, kleinere klossen
noemt men een kluwen(tje)*.
(dons1989)
klu’wen (de, -s), klu’wentje (het, -s), klein, meestal geheel recht klosje van karton (pijpje) of
plastic, voor zijde, garen o.i.d. Klutje garen in dezelfde kleur als gebruikte goed en het aantal
naalden (Sedoc 55). - Etym.: AN kluwen wol, katoen e.d. noemt men in Sur. altijd, zoals ook wel in
Ned., een bol wol, enz. - Zie ook: klos(je)*.
(dons1989)
km, K.M. e.d.: zie kilometer*.
(dons1989)
knife’bat (de, -s), (uitspr. naif’bat), slijpplankje bekleed met schuurpapier gebruikt door
schoenmakers. - Etym.: E knife = mes: bat komt van E board = plank. - Syn. biesbat*.
(dons1989)
knijp’tang (de, -en), schoenmakerstang waarmee een stuk leer stevig vastgehouden kan worden aan
zijn rand en eventueel losgetrokken. - Etym.: AN k. = nijptang, d.i. een tang waarmee men spijkers
e.d. kan uittrekken.
(dons1989)
knip’pa (de, -’s), 1. vruchtboom met kleine, witte bloempjes, uit Venezuela en Midden-Amerika
( Melicoccus bijugatus, Knippafamilie*). De oudste van het vijftal, Mohammed, veegt met een
verongelijkt gezicht de bladeren onder de manjeboom*, de sapotille en de knippa op een hoop
(Vianen 1969: 84). - 2. vrucht (eetbaar) van deze boom. Ik ben () gearriveerd in Suriname om () te
genieten van de simpele heerlijkheden van het land (), bijv. manjas*, bacoven*, maripas*, knippas
enz., want tijdens mijn verblijf waren ze volop beschikbaar (WS 21-9-1985). - Etym.: Volgens BN
120: 88 (1980) van ’genipap’ (Guyana), de vrucht van tapoeripa*. S knepa. - Syn. van 1
knippaboom*. Zie ook: bosknippa*.
(dons1989)
knippa, een ingevoerde vruchtboom ( Melicoccus bijugus ).
Tropisch Amerikaans element, sub 3.
1689 (P. Hermann) en 1774 (C. Commelin), beide volgens Wijnands (1983:185). →.
Zie ook: knippenboom* . > /Am/cp/1-6/-.
(dons2013)
knippen (alleen meervoud), vruchten (eetbare noten) van de knippenboom* .
Tropisch Amerikaans element, sub 3.
1755 (Jacquin, zie Houttuyn 2, 2:277;1774). → ( knippa < Sranantongo). > /Am/wp/2-?/-.
(dons2013)
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knip’paboom (de, -bomen), syn van knippa* (1): z.a. De kooi van de kanarie* hangt niet aan de
muur. Die hangt in de boom. () Het is een knippaboom (A. de Vries 1957 (6): 7). - Etym.: Zie
knippa*. In oudere lit. de vernederlandsing knippenboom (zie Westeroüen v.M. 1883: 33).
(dons1989)
knippenboom, een ingevoerde boomsoort ( Melicocca bijugus ).
Zie knippen* .
1774 (Houttuyn 2, 3:692). - 1910 (Sack 42). > /Am-N/wp/2-5/-.
(dons2013)
Knip’pafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Sapindaceae). - Etym.: Genoemd naar knippa* (1). Opm.: Bij L&Me (269) Gawetri-familie .
(dons1989)
knip’penboom: zie knippaboom*.
(dons1989)
knobbelboasi, vorm van boasie * (lepra) met knobbels onder de huid.
1798 (Teenstra 1835, 2:195). > /N-(S?W?)/z/3/-.
(dons2013)
knockout’: een’daagse knockout’ (de, -s), (uitspr. nokout’), sporttoernooi van één dag waar een
afvalcompetitie wordt afgewerkt. - Etym.: Knockout is hier de verkorting van knockoutcompetitie*:
z.a.
(dons1989)
knockout’competitie (de, -s), (uitspr. nokout’-), (sportterm) competitie volgens het afvalsysteem,
afvalcompetitie. - Etym.: ’Knockout’, een E en internationale term uit de bokssport (to knock = slaan;
out - uit), bet. hier dat men met één nederlaag al definitief uitgeschakeld (’uitgeslagen’) is. In Ned.
wordt het ’afvalsysteem’ soms wel eens ’knockoutsysteem’ genoemd.
(dons1989)
knof’lookliaan (de, -lianen), liaan die sterk naar knoflook ruikt ( Mansoa alliaceum,
Groenhartfamilie*). De knoflook liaan o ftingi teté [S] wordt door de Indianen in bijna geheel tropisch
Amerika als geneesmiddel gebruikt (Stahel 1944: 76).
(dons1989)
knof’lookpitje (het, -s), teentje knoflook. Voor de saus neemt men 3 gesnipperde knoflookpitjes,
een eetlepel uien, een stuk gember, een stukje trassi, een beetje suiker en zout, 2 fijngesneden
ontpitte pepers* (Voeding goed 53). - Etym.: Zie het syn. pitje*.
(dons1989)
knoflookrank, een soort liaan die sterk naar knoflook ruikt ( Mansoa alliacea ), in SurinaamsNederlands heden genaamd knoflookliaan .
1689 (Hermann fol. 35). →.
Zie ook: uepollin* . > /N’-N/wp/1-6/-.
(dons2013)
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knoop pem’badoti (de, knopen), (niet alg.) ronde of ovale bonk gedroogde pembadoti*. Winkel X te
Amsterdam maakt bekend dat uit het buitenland een kleine hoeveelheid D’dibrikaka* is ontvangen.
Ook enkele ’knopen’ Pemba doti en Temreman kréti [timmermanskrijt*] en enkele krabasi’s
[kalebassen*] (Helman 1978: 35; cit. uit adv. in Sur. blad in Ned., 1975). - Syn.: kofoe* pembadoti
(meergebr.).
(dons1989)
knoop’tafelboom (de, -bomen), boompje met onder de knopen van de twijgen een verdikking
( Cordia nodosa, Tafelboomfamilie*). Behalve de 2 behandelde komen nog 8 soorten [van Cordia],
meestal kleine bomen, in hoog bos voor, waarvan () knooptafelboom, opvalt door stijfbehaarde
twijgen met verdikkingen, waarin mieren wonen (L&Me 124). - Etym.: Zie de omschrijving, zie
tafelboom*.
(dons1989)
knup’pelweg (de, -wegen), sleeppad, overdwars belegd met ronde stammetjes op enige afstand van
elkaar om het slepen van boomstammen e.d. te vergemakkelijken. Knuppelweg is een begrip uit de
jaren waarin het stamhout door de boslandbevolking* met de hand werd uitgesleept (Enc.Sur. 349). Etym.: AN k. = een weg van overdwars gelegen en tegen elkaar aansluitende stammetjes, aangelegd
over een bodem, bijv. een moerasbodem, waarop mensen zich anders niet zouden kunnen
verplaatsen.
(dons1989)
ko’ba (de, -’s), komvormig stuk huisraad om een vloeistof in te doen; kan allerlei formaten hebben:
kom om te drinken, terrien, teiltje. Toen ik thuis bij die meneer kwam, kreeg ik een koba vol melk.
(Tiny Graanoogst in A&P 1981b: 26). - Etym.: S.
(dons1989)
kob’biescheer (de, -scheren), 1. zeer kort geknipt haar. - 2. iemand met zeer kort geknipt haar. Etym.: Volgens WNT (1941): BN kobbe = o.m. dichte of kroezige haardos. In Zeeuws dial, wordt
’kobie’ spottend gebruikt voor ’hoofd’. Er kan i.h.a., dus niet alleen via het laatste geval, verband
zijn met ’kop’.
(dons1989)
ko’dokoe (de, -s), soort meerval van zout en brak water ( Arius grandicassis ). Zie S&S 177, 184. Etym.: S.
(dons1989)
koe (de), (ook:) koeievlees, rundvlees. Hij zit vol beperkingen. Hij eet geen koe. Hij drinkt niet, zelfs
niet om er het genot aan te ontdekken waar anderen het over hebben (Vianen 1971: 97). - Syn.
rund* (2). Zie ook: geit*, varken*; kip*.
(dons1989)
koeak’: zie kwak* (I).
(dons1989)
koe’bi (de, ’s), een zilverkleurige ombervis, voornamelijk voorkomend in de benedenlopen der
rivieren ( Plagioscion surinamensis); ook enige andere ombervissen worden soms koebi genoemd (zie
bijv. banban*). Koebi wordt gehengeld met aas of met kleine visjes (Geijskes 1954: 66). - Etym.: S.
Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 457. - Zie ook: zeekoebi*.
(dons1989)
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koebie (-s), een ombervis van de rivieren ( Plagoscion surinamensis) en enige verwanten van deze.
< Sranantongo koebie (Schumann 1783:93).
1835 (Teenstra 2:457). →.
Zie ook: schelvis* (1 en 2). > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
koe’biston (de, -), kalksteen uit het evenwichtsorgaan (wet. otoliet) in de kop van een koebi*. Het
zijn trouwens heel vreemde middelen die ook tegen allerlei andere euvelen worden gebruikt:
fijngewreven diatoetoe [S, hertegewei] () of de staart van de tamanoea* (miereneter), middelen die
moeten worden omgeroerd met een koebiston () en die dienstig zijn tegen stuipen bij jonge kinderen
(Helman 1978: 37). - Etym.: Zie koebi*. S ston = steen.
(dons1989)
koebiston, otoliet (evenwichtssteentje) uit de kop van een koebie* .
Er wordt magische kracht aan toegekend
< Sranantongo koebiston (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1995:68); Sranantongo
ston, ‘steen’.
1732 (Inventaris Archief Raad van Politie 792 fol. 2). →. > /S/r/2-6/-.
(dons2013)
koed’zoe (de), kruipend kruid gebruikt voor bodembedekking en groenbemesting, afkomstig uit
Z.O.-Azië ( Pueraria phaseoloides, Bonenfamilie*). Nadat koedzoe als bodembedekker algemeen
ingang had gevonden en men ziekten en plagen gemakkelijker kon bestrijden met de nevelspuit,
schenen de meeste problemen [in de citruscultuur] opgelost te zijn (Enc.Sur. 370). - Etym.: Genoemd
bij de Japanse naam van de Japanse soort Pueraria thunbergiana, waar k. sterk op lijkt.
(dons1989)
koefleur’, kofleur’ (de, -s), een geheel kaneelkleurige cotinga, een vogel ( Attila cinnamomeus ). In
de kolonie* staan de Bruine Tiran Kotinga’s bekend als Kofleur (P&P 1910: 161).
(dons1989)
koe’jake (de, -’s), (uitspr. met è), roodsnaveltoekan, een blauwzwarte toekan met witte keel en
wangen en een rode snavel ( Ramphastos tucanus), bij uitbr. naam voor alle zeven in Suriname
voorkomende toekansoorten, waaronder de gele toekan ( Ramphastos vitellinus) en de tokotoekan ( R .
toco). Panokko ging het bos in om een palmblad te zoeken waarvan hij een korfje kon vlechten, en
toen hij dat afkapte, vloog in de buurt een koejakè van zijn nest, een vogel met een reusachtig grote
snavel (A. de Vries 1962: 76). - Etym.: K en S. In de eerste taal alleen de als eerste genoemde soort
en genoemd naar diens roep. Oudste vindpl. Pistorius 1763: 66 (Coejakee). - Opm.: Teenstra (1835
II: 426) noemt de als eerste genoemde soort witborst.
(dons1989)
coejakee; cojakee (-s), toekan (vogels van het genus Ramphastos).
< Sranantongo koujaki (Fermin 1765:100, Frans gespeld) of < Karaïbisch koejake (Penard & Penard
1910:7, Courtz 301, voor Ramphastos tucanus, van welke de naam de roep nabootst).
1740 (Anonymus 22, cojakee). 1763 (Pistorius 66, coejakee). - 1835 (Teenstra 2:426). → ( koejakè ).
Zie ook: geelborst * , witborst * . > /K?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
koek (de, -en), koekje (het, -s), (ook, meestal in negatief verband, geen koekje ) gemakkelijke,
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meegaande mens. Ze was allesbehalve een koekje op school. Van alles wat om haar heen gebeurde
maakte ze een grap (BN 120: 54; 1980). - Etym.: AN k. = o.m. iets dat gering of waardeloos is; de
uitdr. ’iets voor zoete koek slikken’ betekent ’iets voetstoots aannemen, iets onkritisch aanvaarden’.
Misschien is er verband met dit alles, gezien het volgende cit.: Dit zou onze kennis weer niet erg
vinden, maar ze weet, dat haar man ook geen zoete koek is en haar vriendin evenmin is voor een
kleintje vervaard... (C. Ooft).
— : de koek, (veroud.) vergroting van de milt als gevolg van hypertrofie, veroorzaakt door malaria.
En wyl gezeten, komt een stoet van zieke slaaven:/ Deeze is behebt met koorts, en die met
Venusgaaven; / De een klaagt van beljak*, een ander heeft de koek (P.F. Roos 1804, cit. volgens
Lichtveld & V. 207). - Etym.: Sluit min of meer aan bij AN k. = o.m. een min of meer
samenhangende, samengeklonterde massa (bijv. van opgedroogd bloed). S koekoe = o.m. milt;
vergroting van de milt. Oudste vindpl. Stedman 1796: 472 (E spelling: the kook).
(dons1989)
koek: de koek, vergroting van de milt veroorzaakt door hypertrofie, een gevolg van malaria.
< Sranantongo koekoe : milt en miltziekte (Focke 1855:59) < Afrikaans, Koefoed & Tarenskeen.
1992:73; mogelijk afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1764 (Fermin 85; Kouk, Frans gespeld). - 1855 (Focke 59). 1881 (Kappler 1883:39).
Ook in Westelijk Guyana (Van der Stoop 1799, zie Bosman 1990:197). > /S?W?/z/2-5/W./.
(dons2013)
koek’alesi (de), snelkookrijst, d.i. rijst voor de handel, die, alvorens te zijn gepeld en geslepen, is
gestoomd (gesmoord). Voor de handel moet men dus ook slijpen, waarbij veel eiwit en vitamine
verloren gaat. Dit is te ondervangen door ’parboiling’* (eerst stomen, dan pellen en slijpen). Het is
jammer dat het produkt (koek’alesi) in Suriname niet populair is, in tegenstelling tot Guyana
(Enc.Sur. 369). - Etym.: S (koekoe = koken; alesi = rijst). - Syn. parboiled* (rijst). Zie ook:
parboiling*.
(dons1989)
koek’ammonia (de), ammoniumcarbonaat, gebruikt in beslag om bros gebak te krijgen. Vocht,
geraspte noot, boter, blom*, suiker, kaneel, koekamonia en rooswater* vermengen tot een stevig
deeg [voor blokmout*] (S&S 243). - Etym.: Zie de omschrijving, zie ammonia* (syn.).
(dons1989)
koek’blik (het, -ken), koektrommel. - Etym.: AN ’blik’ kan ’blikken trommel’ betekenen, maar k. is
ongewoon. In SN komt ’trommel’ in deze bet. weinig voor.
(dons1989)
koe’kerom: zie kokerom*.
(dons1989)
koekje: zie koek*.
(dons1989)
koek’vrouw (de, -en), (veroud.) vermoedelijk syn. van bollenvrouw*: z.a. Ze is nu beter. De
medicijnfles met 200 op zijn ziel is leeg. Als de koekvrouw komt, gaan wij het ruilen voor cocoskoek,
geen korenkoek*, want dat kan ze niet kauwen (Hijlaard 25, enige vindpl.).
(dons1989)
koe’la (de, -’s), lange stok, gebruikt om tegen de stroom in te bomen en om de boot af te houden,
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vaarboom. ’ t Valt me op, dat de rivier hier zo ondiep is, dat met de koela kan worden gewerkt, maar
reeds bij Albina was de geringe diepte en waren de vele zandbanken een opvallend verschijnsel voor
deze brede stroom (Geijskes 1957: 200). - Etym.: K (volgens Enc.NWI 407). Volgens Wooding (518,
534) van ’kula’, ’nkula’ (West-Bantoe) = trommelstokken. - Syn. koelastok*.
(dons1989)
koe’laman de (-nen), man die de koela* hanteert en uitkijk is in een korjaal*, tevens bootsman
onder de motorist*. Ik zie een enorme rots op ons afkomen; wij varen te pletter, denk ik angstig. De
koelaman priemt op het allerlaatste moment in het water en we zwaaien af (Woei 146). - Etym.: Zie
koela*.
(dons1989)
koe’lastok (de, -ken), syn. van koela*: z.a. Onder een soort jubelend gezang helpen ze [de
Bosnegers*] met enorme krachtsinspanning de boot in beweging te houden. De lange koelastokken
staan krom als gespannen bogen (van der Horst 32). - Etym.: Zie koela* (syn.). Oudste vindpl.
Spalberg 1899: 13.
(dons1989)
koelder (-s), in een suikerbedrijf een platte, houten koelbak waarin likker * uit de test * overgeschept
wordt.
< Engels cooler (Ligon 1657;1673:91) voor een ‘koelpan’. Blom (zie beneden) vermeldt deze laatste
ook, met dezelfde functie, maar duidt hem aan als een bekken .
1786 (Blom 68). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 129). > /E/pt/3-4/-.
(dons2013)
koe’lekoele (de, -s), Venezolaanse amazone (Grzimek VIII: 382), een groene amazonepapegaai met
geel en blauw aan de kop, met een korte staart ( Amazona amazonica micra ). De jacht op vogels is
niet toegestaan, uitgezonderd op: 1. koemawari* () 2. krombek* () 3. koelekoele () (Teunissen 1972:
42). - Etym.: K en S.
(dons1989)
koe’lie (de, -s), 1. (veroud.) immigrant uit het voormalige Brits-lndië (thans India, Pakistan en
Bangla Desj) of iemand die van zulke immigranten afstamde, thans genoemd Hindostaan(se)*. Op de
markt zien wij Javanen*, Koelies, Chinezen, Boschnegers*, Indianen (J&L 1920b: 1). Niet ver van de
directeurswoning bevonden zich het huis van de opzichter en de andere gebouwen, en om de
plantage* lagen de akkertjes van de koelies, die hier op kleine schaal landbouw beoefenden (Tj.
Arkieman 16). - 2. scheldwoord, althans geringschattende uitdrukking, voor Hindostaan(se) *. Ze
moest zo nodig een koelie hebben, vertelt men. En die koelie heeft ze gekregen. Ze zal nog zien wat
hij met haar zal uithalen. Een koelie kun je toch niet vertrouwen (Vianen 1971: 90). Mooie vrienden
heb je! schetterde meneer Groot. Kijk wat die dronken koelie van je doet (Doelwijt 1972b: 21). Etym.: Oorspr. Tamil (een taal uit India en Sri Langka): gehuurde arbeider, dagloner; bij uitbr.
sjouwer (Enc.NWI 407). In AN en E (cooly) idem, met de toevoeging: gekleurd, in de tropen (Van
Dale). Voor verdere bijzonderheden: J. de Vries 1971. De koelies (1) kwamen vanaf 1873 als
contractarbeiders voor de plantages* (A. 1) naar Suriname. In het E van Guyana en Westindische
eilanden gelden voor ’coolie’ dezelfde ontwikkeling en bet. (C&L). - Opm.: Sommige samenst. gaan
terug op de aanvankelijke, neutrale bet. 1: koelievrouw (Tj. Arkieman 29) e.d., koelieboontjes*, depot*, -druif*, -school*. Andere sluiten aan bij de tegenwoordige bet. 2: koeliebeest (van Teylingen
17; een zeer zwaar scheldwoord), koeliejongen (Vianen 1973: 117), koeliemeid (de Recht 1; zie
meid* (1)), koeliëren*.
(dons1989)
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koelie (-s), immigrant(e) uit het toenmalige Brits-Indië.
< Europees-Nederlands koelie , dagloner, iemand die zware lichamelijke arbeid verricht in een
kolonie in de tropen. Genoemde immigranten kwamen als contractarbeiders voor de plantages * .
Kwamina (1869, voorwoord, in Van Kempen 2003 1:374) gebruikt het woord al in deze betekenis en
een tekening van W.E.H. Winkels uit 1865 heeft als onderschrift onder meer “1863: Kolonisatie met
Europ. Chine. Kulies en Portug.” ( Mededelingen van het Surinaams Museum 53:42). Het woord lag
dus al klaar toen de eersten in 1873 rechtstreeks in Suriname aankwamen. In deze oorspronkelijke
betekenis nog aangetroffen in 1945 (Arkieman 16). Later alleen nog pejoratief gebruikt.
Zie ook: Hindostaans * . > /N’/r/4-5/-.
(dons2013)
koe’lieboontjes (mv.), 1. windend kruid met paarse en witte vlinderbloemen, met peulen en zaden
die gegeten worden; uit Azië ( Dolichos lablab, Bonenfamilie*). - 2. peulen (’bonen’ van deze plant. 3. zaden (bonen) van deze plant. Terwijl de kousebanden* zeer algemeen door iedere
bevolkingsgroep worden gegeten, worden de zwarte koelieboontjes of lablab met een lange witte
navel uitsluitend door de Brits-lndiërs geconsumeerd (Stahel 1944: 19). - Etym.: De plant wordt
uitsluitend door Hindostanen* (zie koelie*, 1) voor eigen gebruik gekweekt. S koelibonki = lett. id. Syn. sem*, sim*.
(dons1989)
Koe’liedepot (het), (hist.) het voormalige opvangcentrum voor Hindostaanse* immigranten in
Paramaribo. Hij heeft in het Koeliedepot aan de kleine Waterstraat gezeten. Ze zijn van Post Leyden
afgehaald door de plantage-eigenaren aan wie ze verhuurd waren (Ferrier 1968: 36). - Etym.: Zie
koelie* (1). AN depot = o.m. bewaarplaats i.h.a., maar ook ’plaats waar troepen voor de dienst
bestemd, verzameld, gekleed en geoefend worden’.
(dons1989)
koe’liedruif (de, -druiven), 1. gekweekte vruchtboom met kleine, witte bloemen en paarsblauwe
bessen, uit de Oude Wereld ( Syzygium cumini, Goejavefamilie*). - 2. bes van deze boom, waaruit
een vruchtenwijn wordt bereid. - Etym.: De boom wordt vooral door Hindostanen* (zie koelie*, 1) op
hun erven* (2) geplant. Zie -druif*; de bes lijkt op een wijndruif. S koelidroifi = lett. id. - Syn.
jamun(boom)*.
(dons1989)
koelië’ren (koelieerde, heeft gekoelieerd), (grof discriminerend woord t.o.v. Hindostanen*, gebr.
door anderen) iets (bijv. een pand) zwaar verzekeren en vervolgens opzettelijk laten verbranden. Etym.: Berust op de veronderstelling, dat i.h.b. Hindostanen* (zie koelie*, 2) zich aan deze vorm van
bedrog zouden schuldig maken.
(dons1989)
koe’lieschool (de, -scholen), (hist.) school voor kinderen van Hindostaanse* immigranten, zoals die
bestond 1890-1907. In 1878 werden de kinderen van immigranten onderworpen aan de leerplicht,
gevolgd door de oprichting van zgn. koeliescholen in 1890, waar in de landstaal van de groep
onderwijs werd gegeven (Enc.Sur. 277). - Etym.: Zie koelie* (1).
(dons1989)
coemacoema (de), een soort meerval ( Arius herzbergeri ), verwant van de christusvis ( koepira * ).
< Sranantongo kumma kumma (Schumann 1783:94) of < Karaïbisch kumma kumma (Van Panhuys
1904:614).
1740 (Anonymus 23, komma komma). 1771 (Hartsinck 121, comcom). 1796 (Stedman 136,
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coemmacoemma ). → ( koemakoema). > /K?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
koe’maroe (de, -s), een zilverwitte, schijfvormige, vrijwel ronde vis van de rivieren, behorende tot de
zaagbuikkarperzalmen ( Myleus rhomboidalis ). In de bovenrivieren en op de vallen* komt de
koemaroe voor; een grote zeer gezochte vis () (Tirion 50). - Etym.: Sj.
(dons1989)
koe’maroenjanjan (de), plant groeiend in vallen* ( Mourera fluviatilis , Koemaroenjanjanfamilie*), bij
uitbr. andere soorten van dezelfde plaatsen en behorend tot dezelfde plantenfamilie. Deze grote
platte vissen [koemaroe*] zwemmen voor en achter stenen en rotsblokken, waar ze de
Podostemonaceae afbijten. De breedbladige planten heten daarom ook koemaroe-njanjang (Geijskes
1954: 63).; - Etym.: S (zie koemaroe*; njanjan = voedsel; zie het cit.).
(dons1989)
Koe’maroenjanjanfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Podostemonaceae ). - Etym.: Genoemd naar
koemaroenjanjan*.
(dons1989)
koemawa’ri (de, -’s), Amerikaanse blauwe reiger of zwartkruinreiger, een grote grjjsachtige
reigersoort ( Ardea cocoi). Van de vele reigersoorten die langs de rivieren gevonden worden, komt
alleen de grote koemawari () als jachtwild in aanmerking (Geijskes 1954: 791. - Etym.: S, volgens
P&P (1908: 155) van K ’akamawarie’. - Zie ook: sabakoe*.
— : blauwe koemawari, (veroud.) syn. van koemawari*: z.a. Zie P&P 1908: 155 . - Etym.: Zie
koemawari*. ’Blauw’ diende ter ondierscheiding van ’wit’: zie witte koemawari*.
— : witte koemawari, (veroud.) syn. van galin* (z.a.), de grote zilverreiger. Zie P&P 1908: 156. Etym.: Zie koemawari*. ’Wit’ diende ter onderscheiding van ’blauw’: zie blauwe koemawari*. - Zie
ook: witte sabakoe*.
(dons1989)
koem’boe (de, -s), 1. palm uit de vruchten waarvan een drank bereid wordt ( Oenocarpus bacaba,
Palmenfamilie*). Een soortgelijke drank maakt men van koemboe (), een palmsoort met een
bloeiwijze als een paardestaart (WB e.a. 192). - 2. blauwzwarte vrucht van deze palm: Uit het
vruchtvlees kookt men soms de olie, die als haarolie dienst doet; meestal echter gebruikt men ze
voor de koemboe-drank (Ost. 261). - Etym.: S, van K koemoe. Oudste vindpl. (met een b erin)
Teenstra 1835 I: 408 ( komboe); bij Kappler (1854) cumu.
(dons1989)
komboe, als coemoe* : zie aldaar
< Sranantongo (Focke 1855:59).
1835 (Teenstra 1:408). 1910 (Sack 10). → ( koemboe). > /(K)S/wp/4-5/-.
(dons2013)
coemoe, comoe, een palmsoort ( Oenocarpus bacaba) en de pruimvormige vrucht van deze waaruit
een drank bereid wordt; heden koemboe.
< Karaïbisch koemoe (Ostendorf 1962:261).
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 14, coeme). 1740 (Anonymus 16, comoe). - 1845-1849
(Boekhoudt 1874:128 coemoe). 1899 (H. Spalberg 1979:82).
Opmerking: Pistorius (1763:30) gebruikt comoe-boom.
Zie ook: palissadecoemoe* ; comupien * , pruim * (3), komboe* . > /K/wp/1-5/-.
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(dons2013)
comupien, vermoedelijk bladeren van coemoe* of palissadecoemoe* voor dakbedekking.
Zie deze namen en pien* (2).
1792 (Stoelman, zie Hoogbergen 1984:149). > /K-X/wp/3/-.
(dons2013)
consaca, zwemmerseczeem (epidermofytie), een schimmelinfectie aan de voeten.
< Sranantongo kumsakka (Schumann 1783:94) < Karaïbisch kumisako (Ahlbrinck 1931:237, Courtz
302).
1740 (Anonymus 20, consakki ). 1796 (Stedman 149). → ( konsaka ). > /(K)S/z/2-6/-.
(dons2013)
consaca-wiwiri, inheems kruid ( Peperomia pellucida) dat een medicijn tegen consaca* levert.
< Sranantongo kumsakkawirri (Schumann 1783:94), konsakka-wiwiri (Focke 1855:63). Zie wiwiri * .
1796 (Stedman 238; consaca-weeree-weeree , Engelse spelling). → ( konsakawiwiri ).
Zie ook: soldatensalade* . > /S/wp/3-6/-.
(dons2013)
koena’mi (de), naam voor twee onderling sterk verwante struiken waarvan het hout en de bladeren
visvergif leveren ( Clibadium surinamense en C. sylvestre, Asterfamilie*). De heester Konna-mie heeft
een zeer rimpelige, naar kurk gelijkende schors, en draagt een klein rond zaad (Teenstra 1835 I:
420; oudste vindpl.). - Etym.: K en S. Ar. konali. - Zie ook: bosduivelboom*.
(dons1989)
konamie, naam voor twee struiken ( Clibadium surinamense en Clibadium sylvestre) die een visvergif
leveren, dat toegevoegd aan open water te vangen vissen naar de oppervlakte drijft.
< Sranantongo koenamie (Focke 1855:59) of < Karaïbisch koenami , Focke 1858a:312, (Courtz 303).
1796 (Stedman 214; konamee, Engelse spelling). - 1854 (Kappler 1983:103). → ( koenami ).
Zie ook: connari* . > /K?S?/wp/3-6/-.
(dons2013)
conane, een inheemse palmsoort ( Astrocaryum paramaca ).
< Karaïbisch en Arowaks koenana (Ostendorf 1962:259).
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 9).
Zie ook: paramakka* . > /Ind./wp/1/-.
(dons2013)
connatepie, koenatepi, enige boomsoorten van het genus Platymiscium en hun hout.
< Arowaks, Karaïbisch en Sranantongo (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917: 407;
Ostendorf 1962:97).
1740 (Anonymus 15). - 1855 (Van Sypesteyn 174). → ( koenatepie ).
Opmerking 1: Van der Aa (1993:20) vermeldt de verkoop van zeker hout uit Suriname onder de
naam konatappihout tussen 1847 en 1851 in Zwolle.
Opmerking 2: De Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917: (466) geeft de naam,
vermoedelijk ten onrechte, aan Matayba camptoneura . > /X/wp/2-6/-.
(dons2013)
koep (de, -s), 1. driehoekige ruimte achter binnentrap, al of niet afgeschermd, meest in gebruik als
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berghok en voor stoute kinderen. - 2. zolder; vliering. - 3. dakkapel. - Etym.: S koepoe. Er kan
verband zijn met AN kuip (zie WNT 1916 onder I. 3). Vgl. ook F en AN coupé (uitspr. koepee’), dat in
div. bet. een apart stuk ruimte kan zijn. - Samenst. van 3: koepdak*. Zie ook: zolder*.
(dons1989)
koe’pari (de, -’s), 1. teek, w.o. de zeer algemene Amerikaanse bosluis ( Amblyomma- soort). Dat is
om de koepari’s van de koeien af te halen, legde hij uit, omdat de koeien de hele dag in de zwamp*
grazen, krijgen ze koepari’s (Maynard c: 14). - 2. (fig.) parasiet. Hij koopt er weer sieraden mee.
Voor die koepari, die parasiet van een meid Ladyan (Ferrier 1969: 91). - Etym.: K en S. Oudste
vindpl. van 1 Teenstra 1835 II: 298 ( Coupari).
(dons1989)
koepari, teek, waaronder de zeer algemene Amerikaanse bosluis ( Amblyomma- soort).
< Sranantongo koepari (Focke 1855:60) of < Karaïbisch kupari (Courtz 304).
1835 (Teenstra 2:298, coupari ; Lammens 195, koepari ). → ( koeparie ).
Zie ook: krapa* (II), karpatluis* > /K?S?/d/4-6/-.
(dons2013)
koep’dak (het, -en), zadeldak (V-dak*) dat al bij de bouw van het huis doorbroken is met een of
twee soms zeer grote dakkapellen (koeps*) die soms bij de nok en/of bij de gevel aansluiten; in het
geval van twee dakkapellen (’ dubbel koepdak ’) zijn deze doorgaans symmetrisch t.o.v. elkaar. Etym.: Zie koep* (3). - Syn. verbroken V-dak*.
(dons1989)
koepen, koeienstal.
Europees-Nederlands koe + pen* .
Ca. 1708 (zie Van der Linde 1966, afb. 5). - 1866 (Van Schaick 45). > /N-E/pt/1-4/-.
(dons2013)
koepi’ra (de, -’s), christusvis, een slanke, loodgrijze zeemeerval ( Sciadeichthys proops ). De koepira
wordt Christusvis genoemd, omdat de vorm van de binnenzijde van het kopskelet doet denken aan
Christus op het kruis ( Vermeulen 197). - Etym.: S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 448 ( Koupila,
Koupira ).
(dons1989)
koepira, christusvis ( Sciadeichthys proops ), een soort meerval.
< Sranantongo koepira (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:624) of < Karaïbisch
kupira , Focke 1858a:312.
1835 (Teenstra 448, koupira, koupila ). →. > /K?S?/d/4-6/-.
(dons2013)
coerehare, twee boomsoorten ( Calophyllum brasiliense en Calophyllum longifolium), heden in
Surinaams-Nederlands genoemd koerali (< Sranantongo).
< Arowaks en Karaïbisch koerahara (Ostendorf 1962:64).
1787 (Blom 304). - 1855 (Van Sypesteyn 176, koerahara).
Zie ook: courari * . > /Ind./wp/3-4/-.
(dons2013)
courari, een boomsoort ( Calophyllum brasiliense ).
< Sranantongo koerali (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:80).
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1787 (Blom 304). 1804 (Eensgezindheid 2, corariboom ). → ( koerali).
Zie ook: coerehare* . > /S/wp/3-6/-.
(dons2013)
koerkoe’roe, kroekoe’roe (de, -’s), ronde, naar boven wijder uitlopende (emmervormige) mand die
op de rug gedragen kan worden aan een draagband die om het voorhoofd sluit. Omstreeks April
begint de papegaaijager* van beroep zich gereed te maken ten einde de zeekust te bezoeken. Als
werktuigen neemt hij een bijl, een houwer* en een koeroekoeroe (draagmand) mee (P&P 1908: 510).
- Etym.: S. Bij Lammens (1822; 1982, 117) koerekoere; oudste vindpl.Brouwn 1796; 1984: 74
( Couroucoury). - Zie ook: moetete*.
(dons1989)
koeroekoeroe, koerokoero, emmervormige draagmand van indiaanse herkomst.
< Sranantongo koeroe-koeroe (Focke 1855:60) of < Karaïbisch koeroekoeroe (Van Panhuys
1904:612), (Courtz 306). Volgens Lichtveld (1929:525) komt het Sranantongo-woord van Afrikaans
ákoré .
1735 (Inventaris Archief Raad van Politie 789 fol. 31). - 1866 (Van Schaick 56). 1903 (Van Coll 485).
→ ( kroekoeroe ).
Opmerking: Couroucourie bij Brouwn (1796; 1984:180), koerikoeri Lammens (1827; 1999:139) en
Kappler (1881;1883: 180). > /K?S?/ic/2-6/-.
(dons2013)
koerta’: zie kurta*.
(dons1989)
koes’koes (de), (gebr. in Nickerie, veroud.) zemelen van rijst. - Etym.: Vgl. ’couscous’ in het E van
Guyana en W.I. eilanden, dat ’korrelige pap’ bet. en vandaar allerlei korrelige produkten (C&L). AN k.
is thans een grofkorrelig meelprodukt afkomstig onder die naam uit Noord-Afrika, gemaakt van
zwarte gierst.
(dons1989)
koe’soewe, koes’we (de), 1. anattoboom, een heester of kleine boom met rode bloemen en rode
vruchten ( Bixa orellana, Koeswefamilie*). Zie Enc.Sur. 351. - 2. anatto of orleaan, d.i. een rode
kleurstof bereid uit de vrucht van deze plant. Door de Indianen wordt koeswe veel gebruikt om er
zich bij dansfeesten het lichaam mee in te smeren () (Ost. 54). - Etym.: K en S. Oudste vindpl.
Teenstra 1835 I: 372 ( Koesoe wee ). - Syn. van 1 en 2 roekoe*. Zie ook: laan*.
(dons1989)
koesoewe, anatto, bixine of orleaan, de rode kleurstof uit de vruchten van de anattoboom ( Bixa
orellana ).
< Sranantongo koesoewe (Focke 1855:60) of < Karaïbisch koesoewe (Van Coll 1903:646, Courtz
307).
1763 (Pistorius 23, cosowee ). 1771 (Nepveu 284). - 1835 (Teenstra 1:372). → ( koe ( oe) we ).
Zie ook: rocoe * , achiote * . > /K?S?/wp/2-6/-.
(dons2013)
Koes’wefamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Bixaceae ). - Etym.: Genoemd naar koes(oe)we* (1).
(dons1989)
koe’tai (de, -s), vieroog (hoogkijker, hoogspringer), naam voor twee rolronde visjes met ver
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uitstekende, horizontaal in tweeën gedeelde ogen, levend in ondiep rivierwater ( Anableps anableps
en A. microlepis ). Scholen koetais spartelen angstig naar het water terug wanneer zij door een al te
onverwachte golf op de modder geworpen worden (Ferrier 1968: 10). - Etym.: S Oudste vindpl.
Stedman 1796: 77 (E spelling: coot-eye ). - Syn. grootoog*.
(dons1989)
koetai, vieroog, de naam voor enige vissen van het genus Anableps.
< Sranantongo (Fermin 1765:81; coutai , Franse spelling) of < Karaïbisch koetai (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 44).
1771 (Nepveu 348, coetaay). - 1855 (Focke 60). →.
Zie ook: grootoog* . > /K?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
koewagter, wagter* , in dit geval herder, dat wil zeggen hoeder van vee (dus ook schapen, varkens
enz.) op een plantage * .
< Europees-Nederlands koewagter, hoeder van alleen rundvee.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:84). - 1855-1863 (Bartelink 1916:55). > /N’-N’/pp/25/-.
(dons2013)
kof (de, -s), opslag aan broekspijp. Hij hoeft er enkel voor te zorgen dat zijn broek niet te kort is en
geen kof heeft (van Mulier 40). - Etym.: S kofoe. E cuff = opslag van mouw, manchet. - Opm.: Als
men spreekt van een brede* of smalle* kof, heeft dat betr. op de omvang van de onderkant van de
broekspijp.
(dons1989)
kof’fer (de, -s), grote, houten kist voor het opbergen en vervoeren van persoonlijke bezittingen.
Vele vaten, kisten, koffers, valiezen*, baskieten * en andere zaken moeten vervoerd worden (J&L
1920a 9). - Etym.: In AN veroud. S kofroe bet. zowel SN koffer als AN koffer. - Zie ook: valies*.
(dons1989)
koffermand: zie pagaal * .
(dons2013)
koffie: rode en zwarte koffie, koffie in de rode bast * en de zwarte bast * : zie aldaar
1828 (Van Borcharen 40).
Zie ook: boeba* . > /N+N/pt/4/-.
- : Surinaamse koffie, zekere soort koffieplant ( Coffea arabica), de bonen en de drank van deze.
Surinaams ( ch ) werd in de loop van de 19e eeuw toegevoegd, ter onderscheiding van de inmiddels
ingevoerde en meer gebruikte Liberica-koffie ( Coffea liberica ), die allengs kortweg koffie genoemd
werd.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 153). →.
De plant /N+N/cp/4-6/-. De drank /N+N/bc/4-6/-.
(dons2013)
koffie: Surinaam’se koffie (de), 1. de plant Arabische koffie ( Coffea arabica, Fajalobifamilie*). De
Surinaamsche koffie werd hier van 1750-1850 op uitgebreide schaal op een 300-tal kleine
plantages* gekweekt (Stahel 1944: 54). - 2. bonen van Arabische koffie. - 3. drank van Arabische
koffie. - Etym.: Surinaamse werd pas ter onderscheiding toegevoegd nadat de eerst geïmporteerde
en thans het meest verbouwde Liberica-koffie ( Coffea liberica ) de overhand genomen had en
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kortweg ’koffie’ genoemd werd (Ost. 197).
— : zie koffie zeven*.
(dons1989)
kof’fieboontje (het, -s), (ook:) huisje van de koffieslak* (z.a.).
(dons1989)
koffiebreekmolen (-s), molen voor het kneuzen (breken) van de buitenste schil ( rode bast * ) van
koffiebessen.
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 21). 1825 (Oostindie 1989:218).
Zie ook: breekmolen * , koffiemolen* , breekhuis * , roller * (2). > /N-(N’?W?)/pt/4/-.
(dons2013)
Kof’fiefamilie: zie Fajalobifamilie*.
(dons1989)
kof’fiegaas (het), metalen gaas met kleine, vierkante mazen. Koffiegaas ¾ x ¾ x 17 BWG x 36" (per
rol) (DWT 2-3-1981, in adv.).
(dons1989)
koffiegrond: zie grond * (I, 2).
(dons2013)
koffiehandbak, niet nader geïdentificeerd hulpmiddel in een koffiebedrijf, waarschijnlijk een
voorloper zonder wieltjes van de schuifbak* .
1758 (Oostindie 1989:488). > /N-X/pt/2/-.
(dons2013)
koffieloods, loods waar geoogste koffiebessen algeheel behandeld worden of pas nadat ze eerst in
een morsloods* van de rode bast * zijn ontdaan.
1768 (Van Dyk 74). - 1801 (Oostindie 1989:219). > /N-N/pt/2-3/-.
(dons2013)
kof’fiemama (de, -’s), grote boom metgestekelde stam, de vlinderbloemen oranjerood, bruinrood en
groen ( Erythrina fusca, Bonenfamilie*). Terwijl koffiemama in het wild veel zaad vormt, doet hij dit in
de geloosde polders niet (Ost. 95). - Etym.: Veel gebruikt als schaduwboom in koffie-aanplanten.
Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 30 ( koffij mama). S kofimama = lett. id. - Syn. sankoka*,
zandkoker* (2). Zie ook: trinidadkoffiemama*.
(dons1989)
koffiemama (de), een boomsoort ( Erythrina fusca), aangeplant als schaduwboom voor koffie en
cacao. < Sranantongo koffi-mama (Focke 1855:60).
1835 (Teenstra 1:300). - 1855 (Focke 60). →.
Zie ook: zandkoker* . > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
kof’fiemamabos (het, -sen), laag zwampbos* gekenmerkt door het overheersen van koffiemama*.
Langs de Noordoever van de Beneden Nickerierivier ten Westen van de polder ’Wageningen’ komen
o.a. deze Koffiemamabossen voor (van Dillewijn 33). - Zie ook: -bos*.
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(dons1989)
kof’fiemamavlinder (de, -s), een bruine dagvlinder ( Aresenura armida erythrinae). De
’kofimamavlinder’ () is een grote bruine vlinder met een donkere band over beide vleugelparen
(Enc.Sur. 646). - Etym.: De rupsen van deze vlinder leven op de koffiemama*.
(dons1989)
kof’fiemat (de, -ten), (hist.) liggende balk of boomstam waarin 10 à 20 gaten die als vijzel dienden
bij het stampen van koffiebessen. Bij elke vijzel staan twee Negers*, ter weerszijden van de koffijmat
één, welke met zware van hard hout gemaakte stampers () beurtelings in den vijzel stampen, en den
bast in 25 à 30 stooten losmaken () (Teenstra 18351: 361; enige vindpl.). - Etym.: Zie de
omschrijving, zie mat*. Oudste vindpl. Blom 1786. Woordenl. SNE: S kofimata = vijzel voor koffie.
(dons1989)
koffiemat, liggende boomstam met 10 à 12 gaten dienende als blokken voor het stampen van
koffiebessen, opdat de buitenste schil ( rode bast * ) breekt en loslaat.
Zie mat* ; bij Focke (1855:79) Sranantongo koffi-matta.
1764 (Oostindie 1989:488). - 1855 (Focke 79).
Zie ook: stampmat* , tomtom-mat* , breekmolen * . > /N-S/pt/2-4/-.
(dons2013)
koffiemolen, als koffiebreekmolen * .
Vergelijk Europees-Nederlands koffiemolen, een handmolen voor het malen van gebrande
koffiebonen. Hoewel het WNT als eerste vondst hiervan 1710 geeft, lijkt het niet waarschijnlijk, dat
de Surinaamse betekenis daarvan afgeleid zou zijn.
1781 (Schiltkamp & De Smidt 1014). 1825 (Oostindie 1989:218; Bosch, 125, 4). > /N-N/pt/3-4/-.
(dons2013)
koffieschop: zie schop * .
(dons2013)
kof’fieslak (de, -ken), soort longslak met een huisje dat op een koffieboon lijkt (koffieboontje*),
voorkomend in de zoute kustmoerassen ( Melampus coffeus). Aan de kust leven ook vier soorten
longslakken (), die af en toe door het zeewater overspoeld worden. De bekendste is de ’koffieslak’
(Melampus) (Enc.Sur. 557).
(dons1989)
kof’fiestaat (de, -staten), (veroud.) koffieplantage. Zie Kuhn 1828; 89 ( koffijstaat ; oudste vindpl.). Etym.: Zie staat* (1).
(dons1989)
koffiestaat, koffieplantage.
Zie staat* .
1788 (Roos 1804:24). -1854 (Van Sypesteyn 201). > /N-E/pt/3-4/-.
(dons2013)
koffiestuk: zie stuk * .
(dons2013)
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koffiewaaimolen (-s), waaimolen (wanmolen) die na het stampen van de gedroogde koffiebessen de
schillen scheidt van de ‘bonen’.
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 53, coffy Waaymolens ). > /N-N/pt/3/-.
(dons2013)
kofleur’: zie koefleur*.
(dons1989)
ko’foe pem’badoti (de, kofoes p.), ronde of ovale bonk gedroogde pembadoti*. - Etym.: S koefoe =
vuist; zo’n bonk heeft de grootte van een vuist. - Syn. knoop* pembadoti.
(dons1989)
koi (de, -), queue, rol onder de koto* (1) (zie het cit.). Bij de feestkleding wordt de koto opgebonden
door middel van een opgevulde rol, koi genoemd (waarschijnlijk een queue de Paris), die de koto
extra wijd doet uitstaan (Enc.Sur. 338). - Etym.: S (zie het cit.). - Zie ook:famiri*.
(dons1989)
koken, suikerrietsap ( likker * ) inkoken tot suiker.
Het WNT geeft wel suikerkoken met een citaat uit 1682 voor ‘suiker fabriceren’.
1786 (Blom 61). > /N’/pt/3/-.
(dons2013)
I.: ko’ker (de, -s), naam voor een aantal voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing, i.h.b.
van de waterlozing: I. duiker of ondergrondse buis voor de toevoer of afvoer van water. Toen de
koker de eerste keer werd blootgesteld voor de reparatie was ik in Nickerie (). Ik verzuimde natuurlijk
niet een kijkje te gaan nemen bij de kokerbouw (Waller 92). - 2. afvoerput in de vorm van een
verwijding van een goot*. De straat werd smaller. Erik werd bang dat hij in de kokers van de goten*
aan de kant van de weg terecht zou komen (Dobru 1968c: 62). - 3. straatputje. - Etym.: In veroud.
AN k. = o.m. bet. 1. Vermoedelijk is bet. 1 de oudste (oudste vindpl. not. van 1745; S&dS 541) en
zijn de andere twee daar achtereenvolgens van afgeleid. Bet. 1 ook in het E van Guyana (D.g.f. 39). S
kokro = 1, 2 en 3. - Zie ook: looskoker*.
(dons1989)
koker (-s), slaaf die kookt * , in een kookhuis* (een) kookpan(nen) te weten suikerketel(s)* bedient.
1693 (Reeps 19). - 1855 (Focke 15).
Zie ook: suikerkoker * . > /N’/pp/1-4/-.
(dons2013)
II. ko’ker (de, -s), (veroud.) arbeider in een suikerfabriek die een kookpan bedient. () Ook daar bij
het koken van suikerrietsap wordt vooral in den nacht omzigtigheid vereischt, uit hoofde, dat het
ketelwerk soms zeer diep hangt en, zoo als men zegt, eene lage batterij* heeft; de glibberigheid van
de stroop kan veroorzaken, dat de kokers () in een’ der ketels vallen (Kuhn 1828: 19; oudste vindpl.).
- Syn. panboiler*.
(dons1989)
ko’keraam: zie kookraam*.
(dons1989)
kokerij, als kookhuis* (zie aldaar).
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In het voormalige Nederlands Oost-Indië met betekenis ‘suikerfabriek’ (WNT).
1693 (Reeps 19). > /N’/pt/1/-.
(dons2013)
kokerom (lidw.?, -s), (veroud.) uitbouw aan een huis of een los staand gebouwtje in gebruik als
keuken. Soo ist dat wij daaerin willende voorsien [t.w. voorkoming van brandgevaar], goedgevonden
hebben te ordonneren (), dat van nu voortaen alle kokeroms en negerhuysen die nieuw gedeckt
werden, sullen moeten werden gedeckt met pannen ofte pingels* () (plak. van 1711, oudste vindpl.;
S&dS 279). - Etym.: Eertijds in het E van Jamaica: cook-room = id. (C&L 120; to cook = koken; room
= vertrek). In plak. van 1764 en 1766 koekerom (S&dS 782, 801). - Zie ook: botrali*.
(dons1989)
kokerom, koekerom, vrijstaande keuken.
< Engels cook-room .
Vormen met - o- 1711 en 1720, met - oe- 1727-1790.
1711 (Schiltkamp & De Smidt 279). - 1790 (Hoogbergen 1984:81). > /E/bc/1-3/-.
(dons2013)
kok’kertje: zie kokriki*.
(dons1989)
kok’kie (de, -s), peukje van een marihuanasigaret. - Etym.: Vgl. E ’slang’: kicky = (peuk van)
marihuanasigaret.
(dons1989)
kokneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam als kok.
1806 (De Surinaamsche Courant nr. 12). > /N-Am/bc/3/-.
(dons2013)
ko’ko zn., bikkelspel. Koko. Voor dit spel dat meestal door meisjes (ca 5-15 jaar) wordt gespeeld,
heeft men vijf steentjes nodig; vandaar dat het ook ’vijf steentje*, ’fefi-ston’ of ’pikin-ston’
genoemd wordt (Nekrui 29). - Etyim.: S.
(dons1989)
ko’kobe, 1. (zn., de), lepra. Duw me niet! Je hand gaat* kokobe krijgen! Jo* bosbeest jo! (Cairo
1980c: 408). - 2. (tw., als voetbalterm): uitroep wanneer een keeper een bal nog net met zijn
vingertoppen van richting laat veranderen. - Etym.: S, van Westafr. herkonpst. ’Cocobay’ in het E van
Guyana en Jamaica (C&L). Bet. 2 berust erop dat lepra een ziekte is die leiden kan tot het verlies van
vinderkootjes of hele vingers. - Syn. van 1 boasie*, de ziekte*. Zie i.v.m. 1 ook: ex-Hansenpatiënt*.
Opm.: Als het wordt uitgeroepen (bet. 2), wordt de laatste lettergreep gerekt.
(dons1989)
ko’kolampoe (de, -s), 1. blikken tuitlampje voor kokosolie met katoenen pit door de tuit getrokken.
Vetpotjes of de inheemse kokolampoe - een simpele door kokosolie gevoede lont - zorgden voor de
verlichting (C.R. Biswamitre in Helman 1977: 214). - 2. petroleumlamp. Met zo’n kokolampoe moet
je voorzichtig omgaan. Vooral met de petroleum en bij het schoenmaken van het lampeglas (G.
Barron 1978, cit. volgens Verroen & K. 12). - Etym.: S (koko = pit; lampoe = lamp). Oudste vindpl.
(van 1) Spalberg 1897; 1979: 52.
— : geen kokolampoe houden (hield, heeft gehouden), niet getuige zijn, i.h.b. van vrijage e.d. Je
kunt niets weten over mij en dat meisje, je hebt geen kokolampoe gehouden toch*? - Etym.: Met een
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k. kan men bijschijnen en verborgen dingen zien.
(dons1989)
ko’kosdistrict (het), bijnaam voor het district* (1) Coronie. Het natuurzwembad van ons cocosdistrict is verwaarloosd. Het zal gerenoveerd moeten worden en zal voorzien worden van de
benodigde faciliteiten (WS 21-8-1982). - Etym.: In Coronie wordt veel kokos geteeld. - Zie ook: de
Kust*, de Zeekust*.
(dons1989)
ko’koskever (de, -s), een neushoornkever die schade veroorzaakt aan de kokospalm ( Strategus
aloeus ). Algemeen is () de kokoskever, 5-6 cm, waarvan de volwassen vrouwtjes jonge palmen, w.o.
kokosbomen en oliepalmen, aanboren, waardoor deze kunnen sterven (Enc.Sur. 330). - Syn.
palmkoningskever*, kokostor*.
(dons1989)
ko’kosorgeade (de), (uitspr. -orzjaa’de), melkachtige drank gekookt uit kokosnootvlees, met
toevoeging van amandelessence. Zie S&S 287. - Etym.: De drank en de naam zijn ontstaan in de
tweede wereldoorlog, toen men geen amandelen kon krijgen om ’echte’ orgeade* te maken, die
sedertdien ook amandelorgeade* wordt genoemd (Dorff 66).
(dons1989)
ko’kostor (de, -ren), syn. van kokoskever*: z.a. Neushoornkever (Strategus aloeus L) ook cocostor
genoemd vanwege zijn schade aan jonge cocospalmen (Geijskes 1967: 19). - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
ko’kosvlinder (de, -s), een bruine dagvlinder waarvan de rupsen jonge palmbladeren eten ( Brassolis
sophorae ).
(dons1989)
ko’krietje: zie kokriki*.
(dons1989)
ko’kriki (de, -’s), 1. struik met windende takken en rode of witte bloemen ( Abrus precatorius,
Bonenfamilie*). Zie Enc.Sur. 472. - 2. enige boomsoorten met geveerde bladeren en paarse bloemen
in eindstandige pluimen ( Ormosia -soorten, Bonenfamilie*). Zie L&Me 213. - 3. naam voor de zaden
van deze soorten (1 en 2), die rood met zwart zijn (dan in AN weesboontje geheten) of geheel rood
zijn en gebruikt worden als kralen. De weesboontjes of krokriki’s () welke in Suriname in drie
grootten voorkomen, schijnen bij de Indianen niet in tel te zijn als grondstof voor halssieraden
(Enc.NWI 755). - Etym.: S. Nederlandse vormen voor 1 bij Vinken (38; kokrietje) en voor 3 bij
Oudschans D. ( kokkertje ). Hartsinck (1770: 69) noemt 2 cokerietboom. - Syn. van 1 en van de zaden
van deze: paternosterboontje*. Zie ook: Ormosia*.
(dons1989)
kol’der (de, -s), (veroud.) kleine, eenvoudige vlieger zonder span* (geraamte). Kleine jongens spelen
met eenvoudige vliegers, kolder genaamd (Enc.NWI 646). - Etym.: In AN al eerder veroud. (WNT
1941). - Opm.: Bij Nekrui (14) met de S naam ’papira-frigi’ = papieren vlieger. Zie voor de namen
van andere vliegers fefiprinta*.
(dons1989)
Kole’ra zn., (volkst.) ’s Lands Psychiatrische Inrichting. Bouw van een brug over de Dominékreek,
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later vervangen door een ophaalbrug en huizenbouw op Wolffenbuttel ter vervanging van het
erbarmelijke etablissement ’Koleera’ waarin de krankzinnigen werden opgeborgen aan het eind van
de Wagenwegstraat, thans Dokter J.F. Nassylaan (Waller 17). - Etym.: S ’kolera’ is id. en ’cholera’, Sp.
colera. De naam is voortgekomen uit het feit dat krankzinnigen vroeger gehuisvest waren in
barakken, die als voorzorgsmaatregel gebouwd waren om eventuele cholerapatiënten onder de
immigranten uit Azië te kunnen isoleren (Gids 114, daar geschreven Colera). - Zie ook:
bewaarplaats*, Wolffenbuttel*.
(dons1989)
kolf (de, kolven), (ook:) cacaovrucht, vrucht van de cacaoboom ( Theobroma cacao, Cacaofamilie*). In
het algemeen worden de kolven en het zachte weefsel van het blad door verschillende boosdoeners
aangetast. De belagers variëren van kleine cacaomotten tot apen en ratten (DWT 10-4-1981). Etym.: Ook AN, maar in Ned. onbekend. Zie cacaokolf* (syn.).
(dons1989)
kolk maken (maakte, heeft gemaakt), iets mooier voorstellen dan het is. Jongens, het is daar op de
savanne* lekker fris*. We lopen die vijf kilometer in een uurtje. - Meneer, U maakt kolk! - Etym.: Zie
ook kolken*.
(dons1989)
kolken (kolkte, heeft gekolkt), (’slang’) overhalen. Ik keek verwijtend naar Tonny, hij had me gekolkt
om te roken, ik wilde vandaag eigenlijk niet (Rappa 1981: 82). - Etym.: Zie ook kolk* maken.
(dons1989)
Kolonie: de Kolonie, Suriname.
Eertijds ter plaatse de meest gebruikelijke aanduiding, althans in geschrifte.
1822 (Lammens 1982:6). - 1908 (Penard & Penard 126). > /N’/bs/3-5/-.
- : de Nieuwe Kolonie, de kuststrook tussen de Coppename en de Corantijn.
De kolonisatie en de aanleg van plantages * begon hier pas omstreeks 1800. Zie ook de Oude
Kolonie * .
1835 (Teenstra 1:74). - 1854 (Van Sypesteyn 68). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
509). > /N+N/bs/4-5/-.
- : de Oude Kolonie, de gekoloniseerde kuststrook tussen de Coppename en de Marowijne. Gebruikt
ter onderscheiding van de Nieuwe Kolonie * .
1822 (Lammens 1982:132). - 1835 (Teenstra 1:74). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië 509). > /N+N/bs/3-5/-.
(dons2013)
kolo’nie: de kolonie, de Kolonie, (veroud.) Suriname. In de kolonie worden Okerparkieten* bijna
algemeen als kamervogels gebruikt (P&P 1908: 498). - Etym.: Gebr. in de tijd (of slechts een deel
van de tijd?) dat Suriname een kolonie was van Nederland. Oudste vindpl. Lammens 1822; 1982: 6.
— : Nieu’we Kolonie (de), (veroud.) het gedeelte van Noord-Suriname tussen de Coppename en de
Corantijn. De kolonie Suriname was in twee hoofdafdeelingen verdeeld, als: de Oude en de Nieuwe
Kolonie. De oude kolonie bepaalt zich tusschen de rivieren Marowijne en de Coppename, de nieuwe
kolonie tot de landen tusschen de Coppename- en de Corantijn-rivieren gelegen (Teenstra 1835 I:
74; oudste vindpl.). - Etym.: De kolonisatie en de aanleg van plantages begon in dit deel van het
land pas omstreeks 1800, terwijl dat in het andere deel toen al ver gevorderd was.
— : Ou’de Kolonie (de), (veroud.) het gedeelte van Noord Suriname tussen de Marowijne en de
Coppename. () voor het aantal plantaadjen * der oude Kolonie zijn acht gepatenteerde Chirurgijns
voorhanden () (Kuhn 1828: 53). - Etym.: Zie Nieuwe Kolonie*. Oudste vindpl. Lammens 1822; 1982:
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132.
(dons1989)
kom’bé (de/het, -s), (veroud.) ’buitentuin’, waarmee vermoedelijk werd bedoeld een grote tuin bij
een voornaam huis in een buitenwijk van Paramaribo; kon vermoedelijk ook dienen voor de verbouw
van voedingsgewassen voor de verkoop. Men kan beginnende van het plein*, als men
noordoostwaarts opgaat, één en een half uur wandelen, gaande vooreerst langs de Kombés of
buitentuinen () (Lammens 1822; 1982: 49). Zie ook Fontaine 169. - Etym.: Nicolaes Combé
(gestorven in 1691 of 1692) bewoonde een plantage* (A. 1) op de plaats waar in 1791 de buitenwijk
De Combé werd aangelegd; deze omvatte aanvankelijk veel buitenverblijven (Enc.NWI 551, Enc.Sur.
123). Het is mogelijk, dat dit de oorsprong van het woord is. Oudste vindpl. not. van 1794 (S&dS
1179), waarin gesproken wordt van ’ perceelen () onder de bijnaam van Combées’.
(dons1989)
combées (alleen meervoud), buitenverblijven en tuinderijen, gelegen in de voorstad ‘De Combé’,
aansluitend bij Paramaribo achter het fort Zeelandia.
Het geheel nam de plaats in van een voormalige plantage * die bewoond geweest was door de
bestuursambtenaar Nicolaes Combé, overleden 1691 of 1692 (Oudschans Dentz 1959:28 en
volgende).
1794 (Schiltkamp & De Smidt 1179). - 1866 (Van Schaick 192).
Zie ook: erf * (2).
Opmerking: Op de plaats van de combées is nu een woonwijk met de naam ‘De Combé’. >
/N’/bc/3-4/-.
(dons2013)
komen (kwam, is gekomen), (ook, ongeveer:) eraan komen, (iemand) te wachten staan. Laat OGEM
over ons arme mensen regeren. Het gaat nog voor ze komen, wacht. Allemaal stuk voor stuk die
grote bedrijven, je gaat* zien! (Cairo 1976: 47). Het gaat* voor je komen = Er zwaait wat voor je, het
zal je betaald gezet worden, er staat je wat te wachten.
— : kom ho’ren, luister eens. Dobru kom horen; geef me een sigaret; van waar kom je? Achtereenvolgens luisterde ik, bood haar een sigaret en een vuurtje aan en vertelde waar ik vandaan
kwam (Dobru 1968a: 30). - Etym.: S kon jere (kon - kom; jere = horen, luisteren).
— : kom goed, komt U goed, (als wens, tevens groet) het beste.
— : kom loop, loop heen. Die leriman* heeft me voor de gek gehouden. Kom-loop! (Helman 1954a:
16). - Etym.: Zie Helman 1954b: 92.
(dons1989)
komkom’mer: wilde komkommer (de, -s), (weinig gebr.) 1. kleine klimplant met ruw behaarde,
hoekige stengels en drielobbige bladeren, tropisch Amerikaans; S koendroe ( Cucumis anguria,
Meloenfamilie*). Langzaam () bereikt hij het met wilde komkommers en gras begroeide zand van het
voorerf* (Vianen 1971: 72). - 2. de ovale, zacht gestekelde, tot 5 cm lange, eetbare vrucht van deze
plant. - Etym.: Verwant aan de komkommer. - Opm.: Volgens Enc.NWI (250) onder dezelfde naam
ook bekend op de Ned. (Benedenwindse) Antillen.
(dons1989)
komman’do-: zie commando-*.
(dons1989)
kompas’ (de, -sen), (ook, gebr. in de Para*) grenslijn van een bepaald gebied, bijv. van een
plantage*. - Etym.: Vgl. E compass = o.m. omtrek; grens.
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(dons1989)
kompa’siman (de, -?), (veroud.) gids in het binnenland. Zie Hoogbergen 489. Dat Baron sijnde de
Compassieman En een Carboeger* mulat in Patamacca sijn dood geschooten (1775; zie De Beet
196). - Etym.: ’Kompasi’ bet. hier waarschijnlijk ’kompas’. Oudste vindpl. 1771 (zie De Beet 91).
(dons1989)
compassieman, gids in het binnenland.
< Sranantongo kompasi (Wullschlägel 1856:5), ‘kompas’. Het betekent hier echter vermoedelijk
‘richting’ (zie WNT 7, 2:5233).
1771, 1774, 1775 (De Beet 1984:91, 157, 196). > /S-N/r/2/-.
(dons2013)
kom’pe (de, -s), 1. (i.h.a.) intieme vriendin, boezemvriendin. - 2. homosexuele vriendin. - 3.
lesbienne. Vanouds is de homofiele vrouw (mati* of kompe) een veel voorkomend verschijnsel in de
Surinaamse maatschappij (Enc.Sur. 285). - Etym.: S, bet. in die taal i.h.a. ’kameraad’. Het doet
denken aan Sp. compañero = kameraad. - Zie i.v.m. 3 ook: schuurmeid*; boeler*.
(dons1989)
konbak’-konfes’ (de, -), schommelstoel. - Etym.: S (kon = kom; baka = achter; fesi = voor). - Syn.
konfes-’konbak’*, hobbel(stoel)*.
(dons1989)
kondo’ (de, -’s), condoom. - Etym.: Vervorming van condoom. - Syn. hoedje*, muts*.
(dons1989)
contre, contri (de, het), contrij (het, -en), woonplaats, plaats die men als zijn ‘thuis’ beschouwt, in
het bijzonder als het een dorp is.
< Engels country, betekent onder meer ‘thuis’ (OED 3:1052; vanaf 1582). Vergelijk Sranantongo
kondre, betekenis idem (Schumann 1783:86).
1759 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:104; contrijen, meervoud). 1759 (ibid. 117, contre ). - 1772
(De Beet 1984:143, contri ). - 1839-1851 (Van der Aa 1993:35, condré ). > /E/r/2-4/-.
(dons2013)
kon’dre: S woord dat (thans) betekent de plaats waar iemand thuis is: (vader)land, streek, dorp. In
oude lit. komen min of meer N vormen voor, die, voor zover gevonden, steeds ’dorp’ (van
Bosnegers*) betekenden. Aan de overkant van het dorp hebben zij [Bosnegers*] ons [militairen] toe
geroepen als dat het oude Contry heete Mi Sal Lossij [Ik zal verliezen] en het nieuwe heete Jou no sal
vindy [Je zult het niet vinden] () (1771; zie De Beet 100). - Etym.: 1772 Condere, het contri (zie De
Beet 137, 143). Vgl. E country = land.l
(dons1989)
kon’dreman (de, -(s)), Surinamer in de rol van landgenoot. Kondreman, ik kan alleen maar besluiten
met u er op te wijzen dat we het heden niet kunnen verlengen en het gisteren hiet weerbrengen en
het morgen, dat ligt verborgen in een ondoordringbare nacht (WS 10-9-1983). - Etym.: S; zie
kondre*.
(dons1989)
contreman, landgenoot, iemand met wie men woonplaats of herkomst deelt.
Zie contre * .
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1745 (Inventaris Archief Raad van Politie 798). → ( kondreman , als Sranantongo) > /E-N/r/2/-.
(dons2013)
konfes’-konbak’ zie konbak’-konfes’*.
(dons1989)
kon’go (de, -’s), 1. een klein type bakove* 1(1). - 2. vrucht van deze plant. De Congo’s doorstaan
echter bij de verschepping een ruwe behandeling der trossen iets minder goed dan de Gros Michel ()
(Stahel 1944: 43). - Etym.: Verkorting van kongobakove*.
(dons1989)
kon’gobakove (de, -s, -n), 1. syn. van kongo* (1): z.a. De Congobacove blijft kleiner en heeft
kleinere, aan de top stompe vruchten; hij is resistent tegen panamaziekte en wat mindergevoelig
voor de door de schimmel Cercospora musae veroorzaakte bladvlekkenziekte (Ost. 237). - 2. syn.
van kongo* (2): z.a. - Etym.: Zie bakove*. Genoemd naar ’Kongo’, eertijds de naam voor een gebied
in Afrika geassocieerd met de rivier de Kongo.
(dons1989)
kon’gogras (het), weidegras uit Afrika (B rachiaria ruziziensis, Grassenfamilie*). Congogras schijnt
niet tegen rupsenvraat te kunnen (LVV 14). - Etym.: Genoemd naar ’Kongo’, eertijds de naam voor
een gebied in Afrika geassocieerd met de rivier de Kongo.
(dons1989)
konijn’ (het, -en), goudhaas, een soort knaagdier behorende tot de agouti’s ( Dasyprocta leporina ).
Toen wij in het bos kwamen, een meter of twintig voor ons, zat een konijn net een mope* te eten
(Doelwijt 1971: 88). - Etym. AN k. = knaagdier o.m. in Ned. met lange oren ( Oryctogalus cuniculus ).
Oudste vindpl. Warren (vert.) 1669: 10. Ook bij Lourens Lourensz Zeeuw/ Nicolaes a Wassenaer 1627
(cit. volgens Lichtveld & V. 17) in Frans Guyana. In lit. soms Surinaams konijn (zie bijv. Geijskes
1954: 75). - Syn. konkoni*. Zie ook: konijntje*.
(dons1989)
konijn (het, -en), agoeti of goudhaas ( Dasyprocta leporina ).
Het is een knaagdier dat goed springen kan, als een Europees-Nederlandse konijn ( Oryctogalus
cuniculus), maar daar overigens (korte oren!) weinig op lijkt.
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1693 (Reeps 21, conijnties ). - 1855 (Focke 62). →.
Zie ook: konikoni * , cotie* .
Oudste vindplaats in Brazilië (De Laet 1625:415), ook in Oostelijk Guyana (Zeeuw 1627, zie Lichtveld
& Voorhoeve 1980:17) en in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:21). > /Am /d/1-6/B./O./W./.
(dons2013)
konij’neoortjes (mv.), naam voor een aantal plantjes behorende tot de Anijsbladfamilie* met kleine,
ronde of ovale blaadjes. - Etym.: De blaadjes hebben de vorm van het oor van een konijn*.
(dons1989)
konijn’tje (het, -s), 1. klein konijn. - 2. (soms:) klein, bruin knaagdier behorende tot de
staartagouti’s ( Myoprocta exilis). - Etym.: (2) Het dier is verwant aan en lijkt op het konijn*, maar is
veel kleiner. In lit. soms genoemd Surinaams konijntje (zie bijv. Staffeleu 52). - Syn. mamboela*.
(dons1989)
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koning (de), 1. evenals in Europees-Nederlands in een molen de vertikale spil die als centraal
onderdeel van het mechaniek de aandrijving overbrengt op het malen * (1). In Suriname in het
bijzonder in een suikermolen de as van de koningsroller* , die samen met de zijrollers* het riet *
maalt * , ofwel uitperst. De koning is bij een beestenwerk * door zwiepings* verbonden met de in het
rond lopende trekdieren, bij een waterwerk* door een horizontaal kamrad en het vertikale
bonkelrad * met het scheprad* . 2. als koningsroller* .
1: 1781 (Schiltkamp & De Smidt 1014). - 1805 (Schiltkamp & De Smidt 1258). > /N’/pt/3/-.
2: 1720 (Oostindie 1989:43). - 1824 (De Surinaamsche Courant nr. 53). > /N’/pt/1-3/-.
(dons2013)
koning: Koning Sa’lomo-olie (de), ingrediënt van sommige kruidenbaden*. Zie Stephen 1983: 113.
— : zie ook koningsroller*.
(dons1989)
ko’ningbrie (de, -s), (veroud.?) kolibrie. In de kolonie* staan Kolibries bekend als Kolibrie,
Koningbrie of Lonkriekie, de grootere soorten echter als Datra* (van Dokter) en de kleinere als
Slagveer* (P&P 1910: 105). - Etym.: S kownoebrie (kownoe = koning).
(dons1989)
koningin’ van de uilen (de), zeer grote, wit met grijze nachtvlinder ( Thysania agrippina ). Koningin
van de uilen. De vleugelwijdte van de vlinder die hier is afgebeeld, is 22 cm (Vermeulen 210). Etym.: Deze vlinder behoort tot de AN ’uilen’ ( Noctuidae ); ’koningin’ heeft betr. op de uitzonderlijke
grootte.
(dons1989)
koningin’nebalsem (de), (niet alg.) kruidje met lila tot paarse bloempjes ( Polygala variabilis,
Koninginnebalsemfamilie*). - Etym.: De naam is ontleend aan de sterke, parfumachtige geur van de
wortelhals.
(dons1989)
Koningin’nebalsemfamilie (de), Vleugeltjesbloemfamilie, een bepaalde plantenfamilie
( Polygalaceae). - Etym.: Genoemd naar koninginnebalsem*.
(dons1989)
Ko’ningsbloemfamilie (de), Zijdeplantfamilie, een familie van tweezaadlobbige, kruidachtige of
houtige en vaak windende planten met melksap, met vergroeidbladige kroon en aanhangsels aan de
meeldraden ( Asclepiadaceae). - Etym.: Genoemd naar het koningsbloempje*.
(dons1989)
ko’ningsbloempje (het, -s), kruidachtige of iets houtige plant met oranjerode bloemen in
schermvormige bloeiwijzen, ook gekweekt als sierplant ( Asclepias curassavica, Koningsbloemfamilie*). Braakmiddelen: koningsbloempje (kownoe blomki)/ Een eetlepel van het vocht uit de
fijngestampte wortels gebruiken (Sedoc 11). - Syn. frederiksbloem* e.a., frederikskatoen* e.a.
(dons1989)
ko’ningskever (de, -s), naam voor alle neushoornkevers ( Dynastinae). AIIe koningskevers leven in
vermolmd hout of palmen die vermolmen (Heyde 1978: 44). - Zie ook: palmkoningskever*,
reuzenkoningskever*.
(dons1989)
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ko’ningspalm (de, -en), (ook:) tropisch Amerikaanse, ingevoerde palmsoort ( Roystonea oleracea,
Palmenfamilie*). De meest opvallende, in Suriname niet inheemse, sierpalm is de koningspalm
(Roystonea oleracea) als straatbeplanting gebruikt in het oude deel van Paramaribo (Enc.Sur. 459). Etym.: Is sterk verwant en lijkt op AN k. = een palm afkomstig van Cuba ( Roystonea regia), die ook
in Suriname ingevoerd is (zie Ost. 265). - Syn. koolboom*, koolpalm* (1), palmiet(boom)* (1).
(dons1989)
ko’ningsroller (de, -s), (hist.) middelste van de drie vertikale walsen (rollers*) in een suikermolen.
Zie Blom 1786 (oudste vindpl.). - Etym.: De naam kan berusten op de plaats in het midden. Deze
roller heeft ook de voornaamste rol van de drie, want al het suikerriet gaat door tussen deze en een
van de twee zijrollers*. Al in een publ. van 1781 (zie S&dS 1012) koning genoemd. - Syn.
middenroller*. Zie ook: trasroller*.
(dons1989)
koningsroller, middelste van de drie staande walsen ( rollers * ) in een suikermolen.
Zie onder koning* .
1835 (Teenstra 1:214).
Zie ook: koning* (2), middelroller * , trasroller* en zijdroller* . > /N’-E/pt/4/-.
(dons2013)
Ko’ninkrijksdag (de, -en), tussen 1954 en 1975 feestdag op 15 december ter herdenking aan de
totstandkoming van het Statuut* op 15 december 1954. - Etym.: Voor Suriname veranderde de
koloniale status in 1954 in die van deelgenoot in het Koninkrijk der Nederlanden. - Syn. Statuutdag*.
(dons1989)
kon’kelaar (de, -s), 1. verrader, klikspaan. Zaten ze te praten, of snoepten ze, dan vertelde de
konkelaar het onmiddellijk aan Misi [S, mevrouw]. Daarom hielden ze niet van hem (Mijlaard 8). - 2.
kwaadspreker, roddelaar. - Etym.: Zie konkelen*. - Opm.: Dobru (1980: 28) gebr. ook de vrouwelijke
vorm, in bet. 1: konkelaarster.
(dons1989)
kon’kelarij (de), 1 geklik. - 2. kwaadsprekerij, geroddel. Zie Cairo 1978b: 16. - Etym.: Zie
konkelen*.
(dons1989)
kon’kelen overg. en onoverg. (konkelde, heeft gekonkeld), (a) verraden, verklappen, (ver)klikken, (b)
kwaadspreken (over), roddelen. Er is niet altijd een duidelijk onderscheid tussen a en b; zie het
volgende voorbeeld: Z’ had twee kinderen, had hij gekonkeld. Maar ’t waren opvoedbare kinderen,
voor welke hij in Bo een ware p’pa zag (Cairo 1978b: 10). Duidelijk voorbeeld van b: Ze werden
angstig en begonnen te raaskallen, terwijl hun vrouwen de dagen lui konkelend en verkwistend
doorbrachten (Vianen 1973: 42). - Etym.: S konkroe = a en b. AN k . - intrigeren, smoezen; blijkens
WNT (1941) kan of kon de bet. ’kwaadspreken’ voorkomen.
(dons1989)
konko’ni (de, -’s), goudhaas, een soort knaagdier behorende tot de agouti’s ( Dasyprocta leporina ).
Het vlees van de koni-koni is goed eetbaar en wordt algemeen gebruikt* (Geijskes 1954: 75). Etym.:S. Oudste vindpl. Stedman 1796: 188 (E: called in Surinam coney coney ). - Syn. konijn*.
(dons1989)
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konikoni, goudhaas ( Dasyprocta leporina ).
< Sranantongo konikoni (Van Dyk 1768:17) < Engels coney , Smith 1987:240 of < Engels cunning,
‘slim’, Echteld 1961:82.
1787 (Blom 34, konnij konnij ) - 1872 (Anonymus 66). →.
Zie ook: konijn* , cotie* . > /S/d/3-6/-.
(dons2013)
konko’nisneki (de, -’s), indigoslang ( Drymarchon corais ). Zie Moonen e.a. 36. - Etym.: S (zie
konkoni*; sneki = slang).
(dons1989)
kont’hout, 1. (de), soort boom ( Minquartia guianensis, Bosdruiffamilie*). DeAratte, in Suriname
bekend onder den naam van Konthout, groeit zowel op hooge als op lage landen, en is niet schaars
te vinden (Teenstra 1835 I: 351; oudste vindpl.). - 2. (het), hout van deze boom. - Etym.: Zie hout*
(c).
(dons1989)
konthout, een boomsoort ( Minquartia guianensis ) en het zeer harde hout van deze.
Herkomst van de naam onduidelijk. Mogelijk van Saramakaans kontu-udu (Klooster (2003:124).
1835 (Teenstra 1:351). 1855 (Van Sypesteyn 170). →.
Zie ook: aratte * . > /X-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
kon’verjarie (de), kermis. Pas voortaan beter op je spullen, besteed meer aandacht aan je jong
gezin, laat het konverjarie bezoek geen kleptomanie voor je zijn (C. Ooft 18). - Etym.:
Samentrekking van ’koning’ (S knownoe) of ’koningin’ en verjarie* (= verjaardag, verjaarsfeest). S
konfrijari. Tijdens de regering van koningin Wilhelmina (1890-1948) was er op haar verjaardag (31
aug.) kermis in Paramaribo.
(dons1989)
kook’huis (het, -huizen), (hist, ook:) afdeling op een suikerplantage waar in ketels het suikerrietsap
gekookt werd. In de kookhuizen van de beestenmolens* heeft men zelden meer, dan vier à vijf
ketels, welke genoegzaam zijn, om de uitgeperst wordende lika* te kunnen koken (Teenstra 1835 I:
215). - Etym.: Oudste vindpl. plak. van 1689 (S&dS 185). AN k. = keuken als vrijstaand gebouwtje.
(dons1989)
kookhuis, op een suikerplantage een gebouw of deel daarvan voor het koken * van het suikerrietsap
tot suiker.
< Engels boiling-house (Ligon 1657; 1673:55), zie ook huis* ; of afkomstig uit Brazilië of Westelijk
Guyana (zie beneden).
1680 (Van der Doe e.a. 1992:21). - 1866 (Van Schaick 65). 1884 (Elout van Soeterwoude 35). → ?
Zie ook: huis* , kokerij * .
Ook in Brazilië 1624-54 (Kolfin 1999:160) en Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:472). > /X/pt/15/B./W./.
(dons2013)
kookneger, negerslaaf ( neger * ) die kookt * , dat wil zeggen in een kookhuis* (een) kookpan(nen), te
weten suikerketel(s)* bedient.
1835 (Teenstra 1:230).
*

*

http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Zie ook: koker , suikerkoker . > /N-Am/pp/4/-.
(dons2013)
kook’raam, ko’keraam (het, -ramen), erkertje met een houten shutterraam* en een brede
vensterbank waarop kooktoestellen kunnen worden opgesteld. Hij bewoonde een een-kamerwoning, waarin een botri* was met een kookraam, dat op het erf* uitzag (Dobru 1968b: 8).
(dons1989)
kooks: zie cokes*.
(dons1989)
kook’school (de, -scholen), (verouderend) huishoudschool. Het onderwijs in het nieuwe gebouw aan
de Rust en Vredestraat (in de volksmond bekend als ’de kookschool’) is in wezen hetzelfde gebleven
maar het onderwijs komt nu beter tot zijn recht (Bauxco Nieuws, juni 1963: 17). - Etym.: In AN
veroud.
(dons1989)
kool’boom (de, -bomen), (veroud.) tropisch Amerikaanse, ingevoerde palmsoort ( Roystonea
oleracea, Palmenfamilie*). Palmiet* - de Koninklijke palm (), ook Koolboom genoemd () (Teenstra
1835 I: 412; oudste vindpl.). - Etym.: Uit de top van deze palm wordt palmkool (AN palmiet; kabbes*
I) gemaakt, een groente of tafelzuur. - Syn. koningspalm*, koolpalm* (1), palmiet(boom)* (1).
(dons1989)
Kool’familie (de), Kruisbloemenfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Brassicaceae of Cruciferae ). Etym.: Genoemd naar de kool ( Brassica oleracea), die in verschillende gekweekte variëteiten
voorkomt.
(dons1989)
kool’palm (de, -en), 1. syn. van koolboom*: z.a. - 2. (bij uitbr.) naam voor alle palmsoorten die
palmkool (AN palmiet; kabbes*, I) leveren, dat zijn verder: kokospalm, koemboe*, maurisi*, maripa*
en pina*.
(dons1989)
kool’pot (de, -ten), gietijzeren kooktoestel dat met houtskool gestookt wordt. Ze roerde eerste
blom* en water in een kom en toen dat klaar was, rolde ze er mooie balletjes van. Van de balletjes
maakte ze dunne pannekoeken en ze begon ze te bakken op de koolpot (Maynard c: 3). - Etym.: Vgl.
E coal-pot = id., in Guyana, op Jamaica (C&L) en in Ghana (Sey 79). In veroud. AN k. = doofpot. Syn. houtskoolpot*.
(dons1989)
koolpot, gietijzeren kooktoestel voor één pan, met een ruimte voor het stoken van houtskool en
daaronder een ruimte voor as.
< Engels coal-pot.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 17). 1919 (H. Spalburg 2004, 1:258, in advertentie). →. >
/E/bc/4-6/-.
(dons2013)
kool’witje (het, -s), een soort dagvlinder ( Ascia monuste). De rupsen van Ascia monuste
(’koolwitjes’) vreten aan kropkool, amsoi* en paksoi* (Enc.Sur. 645). - Etym.: AN k. = een dagvlinder
o.m. in Ned. ( Pieris brassicae ) waarvan de rupsen eveneens kool eten.
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(dons1989)
koor (het, koren), (ook:) groep van twee of meer gekooide zangvogelmannetjes van één soort die
gezamenlijk en op elkaar afgestemd zingen. - Opm.: Komt voor bij gelebek*, pikolet* en twatwa*.
(dons1989)
koorn-: zie koren-*.
(dons1989)
caseer, kaseer, kasseer, (bn., bw.), koosjer (in Joods religieuze zin).
< Sranantongo kaseri (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:30) of van Europees-Nederlands
kasher (WNT 7, 2:5462, z.j.).
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 28). - 1871 (De Surinaamsche Courant nrs. 54 en 119). 1884
(De Surinaamsche Courant nr. 18). > /S?N?/bc/3-5/-.
(dons2013)
kop (de, -pen), (verouderend) persoon (alleen in het meervoud als teleenheid). Vroeger ja, als je een
gulden* hebt, een gezin van zeven koppen kan er driemaal daags van eten (William Lobo, gecit.
volgens Van Westerloo & D. 7). - Etym.: In AN evenzo, echter i.h.b. bij manschappen, matrozen e.d.
(dons1989)
koppen (meervoud), personen, alleen als teleenheid voor aantal slaven.
< Europees-Nederlands koppen , in het bijzonder gebruikt voor manschappen van leger en vloot
(WNT).
1730 (Inventaris West-Indische Compagnie 1140). - 1839-51 (Van der Aa 1993:21). → (personen in
het algemeen).
Opmerking: Het Surinaams-Nederlandse gebruik kan tot later hebben voortgeduurd, eventueel ook
met betrekking tot geïmmigreerde contractarbeiders. > /N’/bs/2-4/-.
(dons2013)
kopen: zie verkopen*.
(dons1989)
ko’peren. zie koperen cent*.
(dons1989)
ko’pi, 1. (de, -(’s)), boom met papierachtige bladeren en groenachtige bloemen in schermpjes
( Goupia glabra, Kopifamilie*). Zo zien we op open plekken vaak een rijke opslag van kopie,
bospapaja* en goebaja, terwijl de jonge exemplaren van deze en andere soorten in het gesloten bos
tevergeefs te zoeken zijn (L&Mo 24). - 2. (het), hout van deze boom. De kleur van Kopi kan zeer
uiteenlopend zijn, licht- tot donkerbruin, grijs gevlekt of bruingrijs met lichte, groenachtige vlekken.
De geur is zuur (Muntslag 138). - Etym.: S (van K koepi-i). Oudste vindpl. van 1 Stedman 1796: 159
(E spelling: Cuppy, Cuppy-tree ), van 2 plak. van 1755 (copie; S&dS 625).
(dons1989)
kopie, een boomsoort ( Goupia glabra) en het als timmerhout gebruikte hout van deze, ook voor
meubels, ook attributief.
Opmerking: Vers gezaagd stinkt het hout, maar dat verdwijnt.
< Sranantongo kopi (Schumann 1783:87) < Karaïbisch koepi-i (Ostendorf 1962:144, Courtz 304).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:67). - 1855 (Focke 63). →.
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Opmerking: Teenstra (1835, 1:343) noemt een niet identificeerbare boom witte kopie. >
/(K)S/wp/2-6/-.
(dons2013)
ko’piekoform bw., precies, nauwkeurig, i.h.b. bij gelijkenis tussen mensen (’sprekend’). Hem
rekende ze ook tot ’de anderen’ en dan leek hij zo kopiekoform op zijn vader, die ondoorgrondelijke
Indiaan (Vianen 1972: 131). - Etym.: Vgl. AN ’kopie conform’ = eensluidend afschrift (gezegd van
brieven e.d.).
(dons1989)
Ko’pifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Goupiaceae). - Etym.: Genoemd naar kopi* (1). - Opm.:
L&Me (1963: 134) gebruikten deze naam voor de Sowtoemeti-oedoefamilie*, wet. Celastraceae; de
Goupiaceae werden toen nog niet als een aparte familie onderscheiden, maar beschouwd als
Celastraceae.
(dons1989)
kopiehout, als kopie* (het hout).
1763 (Pistorius 53).- 1858 (Van Sypesteyn 139).
Opmerking: Van der Aa (1993:20) vermeldt de verkoop van hout uit Suriname met deze naam tussen
1847 en 1851 in Zwolle. > /(K)S-N/wp/2-4/.
(dons2013)
kopcalabasje, klein exemplaar van de calabas* (II).
Gebruikt voor het maken van een laatkop . Europees-Nederlands koppen was aderlaten.
1771 (C. Dahlberg nr. 30, kopp calbasie ). > /N-N/cp/2/-.
(dons2013)
kop’lamp (de, -en), (ook:) lamp op het voorhoofd bevestigd met een band om het hoofd, bestemd
voor gebruik bij werkzaamheden in het donker, vooral jagen. - Etym.: AN k . = lamp aan de voorzijde
van een voertuig; ook gebr. in Sur.; zie echter autopeer*.
(dons1989)
kop’pig bn., (ook:) eigenwijs. Jullie zijn koppig... Elk jaar... weer... zoveel ongelukken. Loekoe dja [S,
kijk hier] ... mi derde finga [S, mijn derde* vinger] ... hij is er... niet meer... Een grote bombel*...
heeft... het... weggeschoten... Ik was jong net als jij... Jullie... zijn... uche... uche... uche... (A&P
1980c 59). - Etym.: AN k. bet. ook ’vasthoudend aan eigen wil of inzicht’, maar die hoeven dan niet
onjuist te zijn.
(dons1989)
kopraal tw. uitroep bij schuiltje* (verstoppertje): zie het citaat. Heeft een speler zich zo goed
verstopt dat de zoeker hem helemaal niet kan vinden dan roept hij ’kopraal!’ waarna de ander uit
zijn schuilplaats te voorschijn komt (Nekrui 34).
(dons1989)
ko’proekanoe (de, -s), achtergestelde en ev. uitgebuite persoon. - Etym.: S, lett. ’koperen kanon’,
hier bedoeld: van geel koper. Het woord is in een bekend verhaal (zie Van Cappelle 332) de naam
van een jongetje dat tenslotte geel zag als gevolg van ondervoeding; ook genoemd in een
aftelversje.
(dons1989)
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ko’profowroe (de, -), gele zanger, een voornamelijk gele loofzanger die Suriname als trekvogel uit
het Noorden bezoekt ( Dendroica petechia aestiva). Zie Haverschmidt 370. Koprofowroestraat (in
Paramaribo). - Etym.: S (kopro = koper; fowroe = vogel).
(dons1989)
koproprin’ (de, -(s)), malariamug ( Anopheles -soorten), gekenmerkt door gestreepte poten.
Anophelinae, Malariamuskieten, Kopropriens, met lange palpi bij het wijfje, geschubde, vaak
gevlekte vleugels en rudimentaire adembuis bij de larven (Enc.Sur. 409). - Etym.: S, lett. ’koperen
priem’. - Syn. makoe*.
(dons1989)
kop’speld (de, -en), speld (als hulpmiddel vooral bij het naaien). De produkten van Bruynzeel zijn
heel belangrijk voor ons die in Suriname wonen. Want zelfs een kopspeld kan men niet in Suriname
maken en dat is heel erg voor het bestuur (Doelwijt 1971: 46). - Etym.: AN k. = lange speld met
glazen kop (niet alg.). De SN bet. komt voor in Zuid-Nederland.
(dons1989)
koraal’plant (de, -en), inheems struikje, ook gekweekt als sierplant, waarvan de gehele bloeiwijze
koraalrood is ( Jatropha multifida, Cassavefamilie*).
(dons1989)
ko’ren zn., 1. (de), de plant maïs ( Zea mays, Grassenfamilie*). In veld en bos kun je deze beestjes
[draagmieren*] zien lopen over hun mierenpaadje (). In één nacht knippen ze een boom kaal of
verwoesten ze een hele aanplant van kassave, koren, enz. (Vermeulen 220). - 2. (de, -s), maïskolf
met de korrels eraan. Men neemt een jonge koren (Maiskolf) van de schutbladen ontdaan en roostert
die boven een zacht houtskoolvuurtje (Voeding goed 59). - 3. (het), maïskorrels, ’ s Morgens voeren
we de doksen* en strooien koren voor de kippen (J&L 1920b: 17). - Etym.: E corn: per land of streek
het overheersende graangewas. In Am. kort voor ’Indian corn’ (= maïs). Indiaans koorn ook voor Sur.
gebr. in Warren (vert., 1969: 15) en door J.A. Charbon 1763, cit. volgens Lichtveld & V. 74. In AN en
SN vroeger: Turks koren (Enc.NWI). Vgl. ook het oude syn. caro*. Oudste vindpl. van 1 1771 (zie De
Beet 91); van 3 plak. van 1694 ( coren; S&dS 204). In bet. 2 wellicht verkorting van korenspier* (1). S
karoe. - Syn. van 2 ook spier* (1). Samenst. ook korenpap (Barron 1981a: 32) = akansa*.
— : koren eten (at, heeft gegeten), (ook:) beroeren van de penis met de mond, ’pijpen’. - Etym.: De
uitdr. berust op de gelijkenis van de penis met een maïskolf; zie koren* (2). - Zie ook: korenspier*
(3), blik* eten, zuigen* (2).
(dons1989)
koorn, 1. (het) de plant maïs ( Zea mays ); 2. maïskorrels (ook als stofnaam); beide heden in
Surinaams-Nederlands koren.
Waarschijnlijk < Engels corn , Indian corn , ‘maïs’ onder meer in de VS. Europees-Nederlands koren is
de naam voor grasachtige graangewassen en hun zaden (korrels). Maïs is niet grasachtig, werd
eertijds wel Turks koren genoemd.
1: 1771 (De Beet 1984:93). 1783 (Roos 33). →. > /N’?E?/cp/2-6/-.
2:. 1694 (Schiltkamp & De Smidt 204, coren ). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 6). →. > /N’?E?
/cp/1-6/-.
Zie ook: caro * .
(dons2013)
koornblom, gezeefd maïsmeel.
Zie koorn * (2). Blom (bloem) < Europees-Nederlands bloem , ‘gezeefd tarwemeel’.
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1871 (De Surinaamsche Courant nr. 11).
Zie ook: koornmeel* . > /(N’?E?)-N/bc/4/-.
(dons2013)
ko’renbrood (het, -broden), suikerbroodje, geheel of grotendeels van maïsmeel gebakken. Bahgwan,
die boef had zeker vier Cadbury-repen chocola zitten opvreten, plus nog een korenbrood waar hij zo
dol op was net als die bijen achter het glas van de kast van Mau Sang [Chinese winkelier] () (Vianen
1972: 77). - Etym.: Zie koren*, zie brood*.
(dons1989)
ko’renerwtjes (mv.), (niet alg.) licht gebakken en gesuikerde maïskorrels. Voor korenerwtjes 2
kopjes gedroogde koren* gebruiken (S&S 252). - Etym.: Zie koren* (3), zie erwtje*.
(dons1989)
koorngrond: zie grond (I, 3).
(dons2013)
koornhuis, opslagplaats voor koorn * (2).
Zie ook huis* .
1733 (Beeldsnijder 1994:171). - 1789 (Hoogbergen 1984:47). > /(N’E?)-X/pt/2-3/-.
(dons2013)
ko’renkoek (de, -en), maïskoek. Ze is nu beter. De medicijnfles met 200 op zijn ziel is leeg. Als de
koekvrouw* komt, gaan wij het ruilen voor cocoskoek, geen korenkoek, want dat kan ze niet kauwen
(Hijlaard 25). - Etym.: Zie koren* (3).
(dons1989)
ko’renmeel (het), maïsmeel. Korenmeel met de helft van de suiker, kaneel en zout droog met elkaar
mengen (S&S 231). - Etym.: Zie koren* (3). Oudste vindpl. 1851 (koornmeel; zie Van Lier 123). Samenst. korenmeelpap, -pudding, -taart e.a.
(dons1989)
koornmeel, als koornblom* : zie aldaar
1851 (Van Lier 1977:123). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 7). → ( korenmeel). > /(N’?E?)N/r/4-6/-.
(dons2013)
ko’renmolen (de, -s), handmolen in gebruik in de keuken voor het malen van koren* (maïs), pesi*
(peulvruchten) en dergelijke. Erwten wassen en in ruim water 3 uren laten weken. Vervolgens fijn
maken op een siel* () of malen in een korenmolen samen met ui, knoflook en peper* (Voeding goed
45). - Etym.: Zie koren* (3). AN k . = wind- of watermolen waar men graan maalt.
(dons1989)
koornmolen (-s), molen voor het malen van koorn * (2), vermoedelijk met de hand gedraaid.
1723 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 651). 1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 5).
Opmerking: Heden in Surinaams-Nederlands een keukeninstrument, ook gebruikt voor het malen
van erwten, bonen en dergelijke, > /(N’?E?)-N/pt/2-4/-.
(dons2013)
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ko’renparkiet (de, -en), (veroud.) Westindische parkiet, een groen en gele parkiet* met een oranje
gezicht en een lange staart ( Aratinga pertinax surinama). In gevangenschap hechten Koornparkieten
zich spoedig aan hun verzorger, leven nogal lang mits men ze niet in een kooi zet (P&P 1908: 490).
- Etym.: Zie koren*. S karoeprakiki = lett. id.
(dons1989)
koornpeller (-s), hulpmiddel om maïskorrels ( koorn * , 2) van de kolf te scheiden.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 58). > /(N’?E?)-N/pt/4/-.
(dons2013)
koornschop: zie schop * . > /(N’?E?)-N/bc/1-4/-.
(dons2013)
ko’renspier (de, -en), 1. maïskolf met de korrels eraan. Een droge korenspier sterk gebrand en
ongepeld in kokend water getrokken met toevoeging van een stukje bast kaneel en of kruidnagelen
wordt ingenomen tegen diarrhe (Sedoc 40). - 2. lege as van maïskolf. Zij schuurt het goed met een
korenspier (J&L 1920b: 20). (Vooral vroeger was dit een veel voorkomende wasmethode.) - 3.
(enigszins grof) penis. Hij spierde* . Zijn zwart glinsterende korenspier hield hij in zijn hand vast,
trok de huid d’rvan naar achteren (Cairo 1978b: 37). - Etym.: Zie koren*, zie spier*. Bij bet. 3 betreft
het een vergelijking met bet. 1 (zie koren* eten).
(dons1989)
ko’renvogel (de, -s), een geheel zwarte troepiaal ( Scaphidura oryzivora ), beter bekend als S
karoefowroe. Men ziet dan ook altijd slechts jonge Koornvogels de Banaanbekken [banabekies*]
volgen en door hen gevoed worden (P&P 1910: 360). - Etym.: Zie koren*. Haverschmidt (378)
vermeldt als voedsel bessen en andere vruchten, niet koren* (maïs). - Opm.: Vermeulen (160)
gebruikt deze naam ten onrechte voor de gelekop*.
(dons1989)
Koria’bo-, als eerste deel van een samengest. zn., heeft betr. op een verdwenen Indiaanse cultuur
waarvan de sporen in Suriname op vele plaatsen te vinden zijn: K.-cultuurfase, K.-nederzetting, K.aardewerk, K.-potvorm, de ceramische K.-stijlgroep enz. Zie Enc.Sur. 512, J.J. Janssen in Fontaine
15. - Etym.: Genoemd naar Koriabo, een vindplaats in Guyana.
(dons1989)
korjaal’ (de, -jalen), 1. open boot van uitgeholde boomstam, vervaardigd door Bosnegers* en
Indianen, voortbewogen met peddels of met een buitenboordmotor. De Boschnegers* drijven een
aanzienlijken handel in korjalen, die ook door de overige bevolking algemeen gebruikt worden, al of
niet opgeboeid (Enc.NWI 419). - 2. open boot van boomschors, vervaardigd door Indianen,
voortbewogen met peddels. Korjalen van boomschors worden zelfs door de Bovenlandse* Indianen
nog maar zelden gebruikt (Enc.Sur. 354). - Etym.: Bet. 2 is de oorspronkelijke, van K koeriala
(Ahlbrinck). In oudere lit. o.m. corjaal (nog bij Schoonhoven 1939: 162), corjaar (bijv. Hartsinck
1770: 18), korjaar (P.F. Roos 1804, cit. volgens Lichtveld & V. 210), coerjaer (1765), courjaars en
courjaalen (beide mv., 1775) in De Beet (75, 204, 222). Oudste vindpl. plak. van 1669 ( coriaer ; S&dS
45). - Samenst. van 1: dievenkorjaal*, motorkorjaal*, tentkorjaal*, grondkorjaal*.
(dons1989)
corjaar, coerjaar, corjaal (-s, -en), open boot van uitgeholde boomstam.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 45, coriaer ). - 1855 (Focke 67). → ( korjaal).
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Opmerking: ’t korjaal (Roos 1804:169); coerjaartje (1749; De Beet & Price 1982:51).
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:32, coriaer ).
Zie ook: cano* , periage* , grondcorjaar * , schulp(-) * en tentcorjaal* ; samenstelling ook vischcuriael
(De Surinaamsche Courant 1804, nr. 32). > /Am/r/1-6/W./.
(dons2013)
koroko’ro (de, -’s), cayenne-ibis of groene ibis, een zwartachtige ibissoort ( Mesembrinibis
cayennensis). Groene ibissen staan in de kolonie* bekend als Kro-Kro, omdat hun geluid min of
meer zoo klinkt, en bij de Indianen als Korokoro () (P&P 1908: 126). - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
korrekorre, groene ibis of cayenne-ibis ( Mesembrinibis cayennensis).
< Sranantongo korokoro (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:187) of < Karaïbisch
korokoro (Courtz 299); klanknabootsing.
1835 (Lammens 173). → ( korokoro , als Sranantongo). > /K?S?/d/4-6/-.
(dons2013)
Korps: zie hulpkracht*, zie Vrijneger*, zie zwart*.
(dons1989)
corre (-s), fleskalebas, de vrucht van een cultuurvorm van de Europees-Nederlandse kalebas
( Lagenaria siceraria ).
< Karaïbisch koro (Ostendorf 1962:18).
1740 (Anonymus 18).
Zie ook: calabas* (II), wilde fles* . > /K/cp/2/-.
(dons2013)
kor’soewiwiri (de), ’Lantana’, een heester met bloemen in platte hoofdjes, in kleur veranderend van
witachtig en geel naar oranje, roze, rood en paars ( Lantana camara, Korsoewiwirifamilie*). Ook de
koorso wiewierie (), welke een paars en geel trosbloempje draagt, heeft knobbelige, donkergroene
bladeren, van welke de zoogenaamde Surinaamsche thee* gedronken wordt (Teenstra 1835 II: 344;
oudste vindpl.). - Etym.: S (korsoe = koorts; wiwiri = kruid, blad); van de bladeren wordt een
koortswerende thee getrokken (zie het cit.). - Opm.: In Ned. gebruikt als kamerplant.
(dons1989)
koorsoe wiewierie, lantana, een wilde heester ( Lantana camara ).
< Sranantongo koorsoe wiewierie (Focke 1855:63); betekent ‘koortskruid’; een aftreksel van de
bladeren ( Surinaamsche thee* ) is koortswerend.
1835 (Teenstra 2:344). 1910 (Sack 55). →.
Zie ook: Surinaamsche theeboom * . > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
Kor’soewiwirifamilie (de), IJzerhardfamilie, een familie van tweezaadlobbige planten met
tegenoverstaande of kransstandige bladeren, bloemen met een buisvormig vergroeide kroon
( Verbenaceae ). - Etym.: Genoemd naar korsoewiwiri*. – Zie ook: ijzerhart*.
(dons1989)
kort: iets korts, sterk alcoholische drank die uit een klein glaasje gedronken wordt, borrel. Ik heb
geen dorst, geef mij maar iets korts. - Etym.: Vgl. E ’a short drink’ = id. - Zie ook: iets langs*;
halfachtste*, shot* (1), snap(je)*, sopi* (2), zoopje*.
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— : zie korte bezem*.
(dons1989)
kort’je (de, -s), kolibrie. Kortjes behoren tot onze allerkleinste en mooiste vogeltjes (Vermeulen
151). - Etym.: S korke. - Syn. koningbrie*. Zie ook: datra*, slagveer*.
(dons1989)
kos’joe (de, -s), 1. hoofdtooi van meerdere angisa’s*. () kosjoe (een combinatie van meerdere
doeken, gedragen bij eveneens uit hoofddoeken vervaardigde koto*) () (Enc.Sur. 26; foto p. 337). 2. koto* (1) bestaande uit aaneengenaaide angisa’s*. Zie Enc.Sur. 338. - Etym.: S.
(dons1989)
ko’soproegasi (de), hoestdrank bereid uit epsomzout*, sermebladen, anijszaad, jalappepoeder en
rabarberpoeder. - Etym.; S (koso = hoesten; proegasi = purgeermiddel).
(dons1989)
kost (de), verzamelnaam voor voedingsgewassen en hun voortbrengselen voor eigen gebruik of voor
verkoop ten behoeve van gebruik in eigen land.
< Europees-Nederlands kost , betekent ‘dagelijks verstrekt voedsel’.
1679 (Anonymus, zie Lichtveld & Voorhoeve 1980:58). - 1787 (Blom 36).
Zie ook: kropkost * , negerkost* , slavenkost * ; groene kost * .
Opmerking: De samenstellingen van kost doen veronderstellen, dat het woord in genoemde,
beperkte betekenis tot ongeveer 1900 in gebruik is geweest. > /N’/cp/1-3-5/-.
(dons2013)
kost: (de) gele kost, bijnaam voor een eertijds bestaand jongensinternaat van de Hernhutters (zie
E.B.G.*). Mijn vader behoorde tot een bijzonder slag Negers. De door de Duitsers opgevoede
volksjongens. Gele kost. Zo noemde men het internaat. Het waren Negers, maar ’fijne Negers’
(Dobru 1969: 15). - Etym.: ’Geel’ heeft betr. op de gele kleding van de internen. - Opm.: Opvoeding
en opleiding van het internaat stonden als zeer goed bekend. Wanneer van iemand gezegd kan
worden ’ hij is van de gele kost’, wordt dat nog steeds als een aanbeveling bedoeld.
— : zie groene* kost.
(dons1989)
kost’geld (het), huishoudgeld. Volgens het blad [Kerkbode E.B.G.S.*] is het begrijpelijk dat de
meerdere kosten, voortvloeiende uit de ongewijzigde genietingen () bij ongewijzigd inkomen ten
koste gaan van de huishouding of op zijn Surinaams ’ het kostgeld’ (WS 4-7-1987). - Etym.: AN k.
is geld dat iemand van zijn verzorger krijgt om zich zelf in zijn levensonderhoud te voorzien of geld
dat iemand voor zijn levensonderhoud betaalt aan zijn verzorger.
(dons1989)
kost’grond (de, -en), 1. (hist.) plantage* (A. 1) of deel daarvan waar voedingsgewassen voor gebruik
in Suriname zelf werden verbouwd. Ik versta onder kostgronden de zoodanige, welke de markt van
Paramaribo of deze en gene plantaadje van hunnen overvloed voorzien (Teenstra 1835 II: 79). Naar
’t scheen wilde de koffie er [op een bepaalde plantage*] niet tieren. Waarom ’t niet voor kostgrond
ingericht, zoo als Leliendal [een andere plantage] ? (van Schaick 1866: 122). - 2. (i.h.a. kostgrondje)
permanente akker of moestuin van landbouwer* of andere particulier (vroeger ook van slaaf),
beplant met gewassen voor eigen gebruik. Peetje* Marie was de enige die in het dorp nog een echte
kostgrond opnahield en deze dagelijks bewerkte (B. Ooft 1969: 20). -3. (i.h.a. kostgrondje ) tijdelijke
akker of moestuin van boslandbewoner* of andere particulier, beplant met gewassen (voornamelijk)
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voor eigen gebruik, deel uitmakend van een systeem dat ’zwerfbouw’ (grondjescultuur*, E shifting
cultivation) genoemd wordt; ’zwerfbouwperceel’. Als het kostgrondje groot genoeg is wordt een
gedeelte gereserveerd voor de teelt van bittere cassave*, zoniet dan wordt hiervoor een speciale
grond* aangelegd (Wooding 112). - Etym.: Zie grond*. De toevoeging ’kost’ heeft betr. op de aard
van de produkten (het zijn voedingsgewassen) en het feit dat men er zelf (of in het eigen land)
gebruik van maakt, dit i.t.t. plantageprodukten die voor de export bestemd zijn. Oudste vindpl. van
1: cit.; van 2 Herlein 1718: 95; van 3 1771 (zie De Beet 91). - Syn. Van 1 grond* (3 en 4), van 2
grond* (6), van 3 grond* (7).
(dons1989)
kostgrond, 1. plantage * of deel daarvan voor de verbouw van kost * ; 2. kleine akker van
particulier(en), in het algemeen van slaaf (eerst), van boschneger(s) * (later, en dan eventueel groot)
en van indianen, met kost * voor eigen gebruik.
1. Zie grond * (I, 2).
1685 (Schiltkamp & De Smidt 163). - 1866 (Van Schaick 122).
Zie ook: kostplantage * , kweekgrond * .
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:441), mogelijk afkomstig van daar. > /(N’-E)?W?/pt/14/W./.
2. Ook kostgrondje . Zie grond * (I, 3).
1718 (Herlein 84). - 1858 (Van Stipriaan 1993:405). → (van particulieren in het algemeen).
Zie ook: negerkostgrond* , bokkengrond* .
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:272). > /(N’-E)?W?/sc/1-6/W./.
(dons2013)
kost’plantage (de, -s), (veroud.) boerenbedrijf waar in de plantagetijd* verbouw van voedsel en
veeteelt plaats had ten behoeve van de voedselvoorziening in Suriname zelf. Deze werden gemeenlijk
Kost-Plantagien genoemt, en bestaan door het Planten van Tyer [tajer*], Jammes en Petattes*, die ze
aan de Zuiker-Planters, wanneer haar iets ontbreekt, of te Paramaribo verkopen, zijnde meest Kost
voor hare Slaven (Herlein 1718: 84; enige vindpl.). - Etym.: Betreffende de toevoeging ’kost’: zie
kostgrond*. - Syn. broodgrond*, kweekgrond*.
(dons1989)
kostplantage (de, -giën, -s), boerenbedrijf waar kost * verbouwd wordt voor de verkoop.
1693 (Reeps 19). - 1771 (Nepveu 211).
Zie ook: kostgrond* (1), kweekplantage * . > /N’-N/pt/1-2/-.
(dons2013)
kostplanter, eigenaar, directeur* of beide van een kostplantage * .
1695 (H. Spalburg 2004, 2:331). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 25). > /N’-N/pp/1-4/-.
(dons2013)
kost’wachter (de, -s), (hist.) verzorger van een kostgrond* (1). Plantage Barbados telde, toen ik er
kwam, 400 koppen* [hier arbeiders] met vier bastiaans* en acht kostwachters. Behalve mijn persoon
was er nog een blankofficier* (Bartelink 27). - Etym.: ’Kost’ bet. hier ’zelf verbouwde
levensmiddelen’. ’Wachter’ had en heeft in AN niet de bet. van ’verzorger’, wel van ’bewaker’.
Oudste vindpl. Blom 1786. - Zie ook: wachter* (2).
(dons1989)
kostwagter, op een plantage wagter* (verzorger en bewaker) van de kost * op een kostgrond* (1).
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1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213) - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 65). > /N’N’/pp/2-4/-.
(dons2013)
kostwagtershuisje, huisje van kostwagter* bij een kostgrond* (1).
1787 (Blom, hoofdstuk 5). > /(N’-N’)-N/pt/3/-.
(dons2013)
kotko’ti (de, -’s), veenmol, de naam voor enige grote, bruine insekten met voorpoten om te graven
( Gryllotalpa). De kotkoti met zijn sterke graafpoten en rol-vormig lichaam leeft voornamelijk in
zandgrond (Vermeulen 232). - Etym.: S (koti = o.m. snijden); deze dieren snijden (knippen) groene
plantedelen af. Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 302 ( kottie kottie).
(dons1989)
kottie kottie, enige soorten veenmol ( Gryllotalpa-soorten).
< Sranantongo koti-koti (Focke 1855:63). Sranantongo koti betekent onder meer ‘knippen’
(Schumann 1783:88). Deze insecten knippen met hun scharen groene planten(delen) af.
1835 (Teenstra 1:302; 2:467, kottekotte ). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
ko’to (de, -’s), 1. rok van de Creoolse* klederdracht, eertijds ook wel gedragen door negerslavinnen.
Onder de koto worden twee onderrokken gedragen. Bij de feestkleding wordt de koto opgehouden
door middel van een opgevulde rol (), die de koto extra wijd doet uitstaan (Enc.Sur. 338). - 2.
(veroud.) kort voor kotomisi*: z.a. Getrouwd was hij niet. Wie dulde een getrouwde direkteur*, in die
dagen vooral, op zijn plantage*?... hij leefde met een kotto en alzoo een vrij Missie*, Bébé of
eigenlijk Elisabeth geheeten (van Schaick 1866: 131; enige vindpl.). - Etym.: S, lett. rok. Oudste
vindpl. van 1 Van Schaick 1866: 2 ( Kottoe). - Zie ook: kosjoe* (2).
(dons1989)
kottoe, kotto, 1. lange, kleurige, geklede rok als gedragen door vrije negerinnen en
gemengdbloedigen, alsmede geprivilegieerde negerslavinnen; 2. afkorting van kottoemissie * .
< Sranantongo kotto, betekent ook ‘rok’ in het algemeen (Schumann 1783:89).
1: 1866 (Van Schaick 2). →. > /S/r/4-6/-.
2: 1866 (Van Schaick 131). > /S/r/4/-.
(dons2013)
ko’tomisi (de, -’s), 1. vrouw die een koto* (1) of i.h.a. de Creoolse* klederdracht draagt. Het waren
wel inlandsche burgervrouwen, kottoe-Missies, maar van weigeren en belet geven, kon bij Mevrouw
L. geene sprake zijn (van Schaick 1866: 272; oudste vindpl.). - 2. de Creoolse* klederdracht voor
vrouwen. Nog steeds bekend is de kotomisi, nog heden ten dage als nationaal feesttenue bekend
(Enc.Sur. 338). - 3. klein struikje met rode, roze en witte bloemen, gekweekt als sierplant,
vermoedelijk afkomstig van de W.I. eilanden ( Lochnera rosea, Kotomisifamilie*). Alles buiten zal fris
zijn door de regen. De bloemen in de tuin en de kottomissies hier, bloeien niet minder nu dit erf*
door mensenhanden vervloekt is (Ferrier 1968). - Etym.: S. Bet. 1 is de oudste: lett. dame (misi, zie
ook missie*) die een rok (koto*) draagt. Daar is bet. 2 uit voortgekomen. - Zie i.v.m. 2 ook: Mis* de
Neef.
(dons1989)
kottoemissie, kottomissie (-s), vrouw die op grond van haar standing altijd of soms een kottoe*
(1) droeg. Zie missie * (1).
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Opmerking: Heden wordt een vrouw die zich bij een bijzondere gelegenheid gekleed heeft in de
dracht die vroeger gebruikelijk was onder negerinnen en negroïde vrouwen, een kotomissie
genoemd.
1866 (Van Schaick 272). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 403). > /S/r/4-5/-.
(dons2013)
Ko’tomisifamilie (de), Maagdenpalmfamilie, een familie van tweezaadlobbige planten, meest houtig,
met wit melksap, de vaak grote bloemen met een lange kroonbuis ( Apocynaceae ). - Etym.: Genoemd
naar kotomisi* (3). - Opm.: Bij L&Me (108) Mapafamilie.
(dons1989)
kou’de plaats (de, -en), (weinig gebr.) plaats waar niemand kort tevoren gezeten heeft. De jeje*
[’geest’] is een talmer, en men biedt een gast dan ook geen ’warme plaats’ aan, dat is: een plaats
waar een ander kortgeleden gezeten heeft, en men vermijdt zelf op zulk een ’warme’ (pas-bezette)
plaats te gaan zitten. Met nadruk wordt de bezoeker ’een koude plaats’ toegewezen (Helman 1978:
119). - Etym.: In AN niet gebr., wel ’warme plaats’.
(dons1989)
kous (de, -en), (ook:) 1. sok. Mijn vader heeft zich gekleed voor de stad/ alleen de zon speelt op
zijn dasloze hemd*/ alleen de zon speelt in zijn kraag met ezelsoren/ de zon toont mij twee
schoenen zonder kousen (Shrinivâsi 1974: 13). - 2. paar sokken of kousen. - Etym.: (1) In SN
worden ’kous’ en ’sok’ (zie sok*, I), evenals in BN, als syn. gebr.; ook S kowsoe = kous, sok. AN
kous = kledingstuk dat de voet en van het been minstens het onderbeen bedekt. AN sok =
kledingstuk dat de voet bedekt en van het been hoogstens een deel van het onderbeen. (2) Zie de
opm. onder schoen*.
(dons1989)
kou’sebal (de, -en), voetbal voor gebruik op straat, gemaakt van ineengerolde oude kousen,
sokken, lappen e.d.
(dons1989)
kou’seband (de, -en), kou’sebandje (het, -s), 1. cultuurvorm van een windende plant met vuilgele
tot lichtviolette bloemen, uit Azië ( Vigna-soort, Bonenfamilie*). Dit peulgewas (kouseband) komt
zelden op kostgrondjes* voor, wel op erfjes* (Budelman & K. 44). - 2. peul (’boon’) van deze plant
die onrijp als groente gegeten wordt. Ronald droeg een tas. Daar zaten kousebandjes in. En ook vers
vlees (A. de Vries 1957 (8): 18). - Etym.: De lange peul lijkt op een ouderwetse kouseband. De plant
is genoemd naar de vrucht. S kowsbanti = lett. id. (1 en 2). - Zie ook: zoutvlees-kouseband*.
— : Chine’se kou’seband, 1. aan kouseband* (z.a.) sterk verwant cultuurgewas, evenals dit uit Azië
afkomstig. Er is ook een vorm met meer rolronde, kortere peulen, die Chinese kousebanden wordt
genoemd doch die minder algemeen wordt geteeld (Ost. 91). - 2. peul (’boon’) van deze plant die
onrijp als groente wordt gegeten. - Etym.: Zie kouseband*. - Zie ook bora* (syn.?).
(dons1989)
kou’vatting (de, -en), het vatten van kou. Tegen kouvatting in de buik wordt aanbevolen: 3 verse
bladeren van anijsblad* op 1 glas heet water trekken (May 8). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
kra (de, -), (begrip uit de wintigodsdienst*) ziel, bewuste en onbewuste ’ik’; gaat na de dood terug
naar de goden en kan reïncarneren. Ik heb me gewassen met jasmijnen* en mijn kra danst van
zoveel geluk (Jozef Slagveer in Moetete 2: 42; 1968). - Etym.: Van Afr. herkomst. - Zie ook: djodjo*,
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jeje*, jorka*.
(dons1989)
kraal’hanger (de, -s), halssieraad bestaande uit een kraalvormig hangertje aan een dun kettinkje.
Gouden kraalhanger compleet met ketting nu slechts 124- (WS 31-12-1983, in adv.).
(dons1989)
kraal’oog (de, -ogen), honingkruiper (vogel) waarvan het mannetje licht blauw is met zwarte
vleugels en een witte buik, beide geslachten met opvallend gele ogen ( Dacnis lineata). Zie OJ. - Syn.
witbuikpetpet*.
(dons1989)
kraal’slang (de, -en), naam voor enige giftige koraalslangen ( Micrurus-soorten) en enige nietgiftige (onechte) koraalslangen ( Erythrolampus aesculapii en Anilius scytale ) met rode, zwarte, witte
en/of gele banden, alsmede voor enige zwart-wit gevlekte wormhagedissen (toe-ede-sneki’s*,
Amphisbaena -soorten). Gordeldieren en buideldieren die hun heil het meest onder of vlakbij de
grond zoeken, delen er die levensruimte met allerlei hagedissen, leguanen en andere reptielen:
ratelslangen en groefadders, wurgslangen en kraalslangen, hoogst giftige en onschuldige (Helman
1982: 23). - Etym.: ’Kraal’ is een vervorming van ’koraal’.
(dons1989)
kraal’strik (de, -ken), (veroud.) zie het citaat; nadere gegevens ontbreken. Als er bleeders* in de
stad* zijn bij broko-wroko [S, werkvrije periode] hebben ze [twee dames] een heerlijk leven. Ze
komen niet thuis te voet maar met ring-the-bell* en dranken in hun handen. () Ze dansen in nieuwe
schoentjes met fijne kraalstrikken (Hijlaard 110, enige vindpl.).
(dons1989)
kraam (de, kramen), (niet alg.) houten klamp voor het sluiten van een deur of een raam. Ze wil haast
gillen van schrik als ik de deur, die met een dolle kraam werd afgesloten open duw (Ferrier 1968:
138). - Etym.: Vgl. S krampoe = id. Ook kramp* komt voor.
(dons1989)
kraan, Amerikaanse reuzenooievaar of jabiroe ( Jabiru mycteria ).
< Engels crane , dat, in tegenstelling tot het Europees-Nederlandse kraan , niet alleen gebruikt wordt
voor ’kraanvogel’ ( Grus grus), maar lokaal ook voor sommige andere grote vogels met lange hals en
poten (OED 3:1113).
1771 (Nepveu 332). - 1821 (Von Sack 1:222; surinamische Kranich, Duits). 1929 (Ahlbrinck 26,
kraanvogel ).
Zie ook: blaasman * , toejoejoe* . > /E/d/2-3/-.
(dons2013)
krab (de, -ben), (ook:) kras. Een jongetje, kleine neger, laat z’n hoepel van een houten velg, precies
recht op de wagen rollen. () Wagen krijgt een krab van die hoepel. Woedende meneer (Cairo 1980c:
116). - Etym.: Zie krabben*(1).
(dons1989)
krab’bejas (de), 1. (veroud.) water in gewrichten en slijmvliezen als gevolg van jas* (1, fram-boesia).
Krabbe-Jas is eene Ziekte, waarbij de lijder water in de gewrichten der ellebogen, handen, knien en
voeten heeft (Teenstra 1835 II: 198). - 2. (veroud.?) jas* (framboesia) in kloven in de voeten (syn.
van klaverjas*). - 3. schurft (dit is de gewone, tegenwoordige betekenis). - Etym.: Zie onder yaws*. S
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krab’jasi. Oudste vindpl. Stedman 1796: 371 ( clabba-yaws); van 1 Kuhn 1828: 36 ( Crabbejas ). Bij
bet. 2 lijkt verband mogelijk met ’krab’ (S kraboe). Dit dier heeft scharen met tandjes waartussen
gleufjes met ruwe randjes. Wellicht waarschijnlijker is voor bet. 2 en 3 verband met ’krabben’ (S
kraboe), gezien de jeuk die met deze aandoeningen gepaard gaat. - Syn. van 1: jaswater*. Zie ook:
kraskrasi*.
(dons1989)
krabbejaas, -jas, framboesia ( jaas* , 1) aan voeten en handen.
< Sranantongo krabbo-jassi (Schumann 1783:90) of < Engels crab-yaws (OED, vanaf 1739). Volgens
Beeldsnijder (1994:200) liep een lijder als een krab.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:84). - 1854 (Landré 39). → ( klaverjas * ). > /E?S?/z/2-4/.
(dons2013)
krabben (krabde, heeft gekrabd), (ook:) 1. krassen. ...misschien schuren met fijne schuur*... geen
groffe* schuur* want dat krabt teveel... (Cairo 1978b: 114). - 2. dwars zitten, i.h.b. beschamen in
het bijzijn van anderen. Blijkbaar was hij toch niet zo milieugestoord als zijn vriend, die hij nu met
zijn mond zat te krabben (bron?). - 3. operatief verwijderenvan een vliesje dat over het oog ligt. Ik
moet naar het hospitaal* om dat oog van me te laten krabben. - Etym.: AN k. = o.m. krassen met
nagels of met iets anders scherps ergens overheen gaan zonder dat daarbij krassen (groetjes)
ontstaan. Zie ook krassen* (1). Bet. 2 is een fig. toepassing van bet. 1. Bet. 3 sluit aan bij AN k. : het
vliesje wordt a.h.w. van het oog afgekrabd.
(dons1989)
krabben, (ook:) krassen, schuren.
Bij Europees-Nederlands krabben ontstaan geen krassen (groefjes), zoals bij Europees-Nederlands
krassen.
1755 (De Beet & Price 1982:89, 90). →. > /N’/r/2-6/-.
(dons2013)
krabbenhond, krabbenetende wasbeer ( Procyon cancrivorus ).
< Sranantongo krabbo-dago (Schumann 1783:90). < Engels crabdog , Fokke 1855:64; niet in OED of
Webster (1997).
1855 (Focke 64). - 1931 (Ahlbrinck 492).
Zie ook: crabbedago * , wilde hond* . > /S/d/4-5/-.
(dons2013)
krab’behuisje (het, -s), krabbeschaal. Het mengsel [inhoud van pasteitje] overdoen in de beboterde
’krabbehuisjes’ (S&S 47). - Etym.: Vgl. AN en SN slakkehuisje, waarbij een omhullend deel van het
dier ook ’huisje’ genoemd wordt.
(dons1989)
krab’benton, ton met krabben (de): gebr. als vergelijking wanneer het gaat over een maatschappij
waarin iedereen naar boven probeert te komen ten koste van anderen. Ogen open voor het goede bij
de anderen. Wie dat niet doet maakt voor zichzelf een krabbenton (WS 10-4-1982). Zullen we een
greep in onze maatschappij gaan doen om er zo een groepje onderling vechtende landgenoten uit te
halen? Zullen we even met een stok voorzichtig gaan dieken* in die ton met krabben? (Hitmix 3 (18:
3; 1981). - Etym.: Grote krabben die voor consumptie te koop zijn, zitten in een grote, open ton.
Men kan zien hoe ze zich naar boven proberen te werken door zich met trage bewegingen van hun
lange poten tegen elkaar af te zetten.
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(dons1989)
krab’benuil (de, -en), maskeruil, een grote uil, boven donker bruin, onder licht bruin, zonder
oorpluimpjes ( Pulsatrix perspicillata ). De krabbenuil () is een mooie, grote, bruingrijze uil
(Vermeulen 157). - Etym.: Volgens Vermeulen eet het dier o.m. krabben, maar Haverschmidt (160)
vermeldt dit niet. - Opm.: Wordt door Teenstra (1835 II: 423) briluil genoemd.
(dons1989)
krabda’goe (de, -s), 1. krabbenetende wasbeer ( Procyon cancrivorus ). Deze Krabboe-dagoe’s
komen in de geheele kolonie voor en dikwijls in de nabijheid van bewoonde plaatsen, zelfs in de
stad, waar zij schade aanrichten onder het pluimvee en aan de vruchtboomen (Penard 1900 I: 70). 2. (veroud.) naam voor een aantal kleine roofdieren, w.o. 1. Bij Stedman (1796: 244): crabbo-dago =
Galictis vittata, thans SN aira*, AN grison. Bij Penard (1900 I: 68) ook: Cerdocyon thous, thans SN
savannehond*, AN savennevos of -jakhals. Volgens Teenstra (1835 II: 411) noemden de negerslaven,
S sprekend, ieder zoogdier dat ze niet kenden ’wan sortoe krabedago’ (een soort krabdagoe ). Ook
nu nog wordt de naam k. in het S en in alle bosnegertalen* niet alleen aan Procyon gegeven, maar
ook aan Cerdocyon (zie Staffeleu 27-28). De naam kan enige tijd syn. geweest zijn met SN vos* (2),
toen deze naam eveneens voor een aantal kleine roofdieren gebruikt werd. Ook nu nog worden de
twee soorten met elkaar in verband gebracht. Maynard (c: 11): Het waren Kis-kisi*, de aap, en Krabdagoe, de vos*. Het gaat in dit cit. om een niet nader identificeerbaar dier. - Etym.: De lett. bet. van
S ’krabdagoe’ is ’krabbenhond’ (kraboe = o.m. krab, het dier; dagoe = hond), in overeenstemming
met het voorkeursvoedsel van Procyon in de kuststreek. Volgens Penard (zie boven) had de naam bij
Cerdocyon betr. op het ’krabben’ (S kraboe = o.m. krabben, ww.) van het dier.
(dons1989)
crabbedago, naam door enige auteurs gegeven aan verschillende hond- en beerachtige roofdieren,
later beperkt tot de krabbenhond * (zie aldaar).
< Sranantongo krabbo-dago (Schumann 1783:90).
1740 (Anonymus 21) - 1854 (Van Sypesteyn 60). 1900 (Penard 1:68, 70, 71). → ( krabdagoe ).
Zie ook: wilde hond* , vos * . > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
krabeel’: zie karbeel*.
(dons1989)
kra’biet (de, -en), (veroud.) geit ( Capra hircus ). - Etym.: Zie kabriet* (1). Oudste vindpl. Pistorius
1763: 93. S krabita. - Opm.: Gebr. op Curaçao.
(dons1989)
kra’boe-aka (de, -’s), equinoctiale buizerd (Grzimek VII: 421), een roofvogel, zwart met roodachtig
van boven, gestreept van onderen ( Buteogallus aequinoctialis ). Al onze aka* soorten: baboen-aka*,
langafoetoe-aka*, doifi-aka*, pakro-aka*, kraboe-aka, loiri-aka*, jagen overdag en vinden hun
prooi met hun scherpe ogen (Vermeulen 152). - Etym.: S; zie aka*; kraboe = krab: deze vogel eet
krabben.
(dons1989)
krab’patoe (de), restje(s) eten. Ik heb nog wel een krabpatoe voor je. - Etym.: S, lett.: uitschraapsel
(krab’) van de pan (patoe).
(dons1989)
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krab’spin (de, -nen), (veroud.) syn. van bruine bosspin*: z.a. Van de groote tropische vogelspinnen
of Mygalidae komen hier [W.I.] o.a. voor Mygale Blondi en Mygale avicularia. De eerste, in Suriname
krabspin of jager* genoemd, is de grootste. Zij is bruin van kleur en gemakkelijk te herkennen aan
de gele strepen op de poten (Enc.NWI 49). - Etym.: Lijkt op de harige krabben die men in Suriname
eet. AN k. = spin behorende tot een geheel andere wet. familie, nl. de Thomisidae ; kan zijwaarts
lopen.
(dons1989)
krab’vogel (de, -s), (veroud.) onbekende vogel. Zie Hartsinck 1770: 113 (enige vindpl.).
(dons1989)
krabvogel, krabbeneter of geelkruinkwak ( Nycticorax violacea cayennensis), in SurinaamsNederlands heden dikkop .
Het dier eet onder meer krabben.
Bij Hartsinck (1770:113) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /(N-N)?W?/d/2/W./.
(dons2013)
krafa’na (de, -’s), een soort houten val voor het vangen van dieren. En natuurlijk kan ik konkonie’s* en kapasie’s* en sabakoe’s* gemakkelijk vangen. Ik zal de jongens het bos in zenden met
een paar kravana’s (Helman 1954a: 26). - Etym.: S. (Er zijn ook enige kustvissen die krafana heten;
zie Enc.Sur. 355.)
(dons1989)
krafana, een aantal vissoorten behorende tot de Ansjovisachtigen ( Engraulidae).
< Sranantongo krafana (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:35).
1835 (Teenstra 2:450). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
krak (de, -ken), (verouderend), gaffel, i.h.b. gaffelvormige stok om iets te stutten, vorkstok. We
passeren in de loop van de morgen een oud kamp van de grensexpeditie. Er liggen nog vele stokken
en krakken van de kampen* in het rond, benevens doorgeroeste blikken en afval van kisten (Geijskes
1957: 241). - Etym.: S en SN kraka* betekent ongeveer hetzelfde. - Zie ook: krakken*.
(dons1989)
kra’ka (de, -’s), gaffel, vorkstok; gevorkte tak. Tussen dat achterstukje leer van katapult (sjinsjaat*)
en de Y die van hout (de kraka), liefst guyavehout, was gesneden. Tussen leer en hout, twee stukjes
fietsbanden gezet* (Cairo 1980c: 339). - Etym.: S. Zie ook krak*.
(dons1989)
I. kraken (kraakte, heeft gekraakt), het moeilijk hebben. Begint je examen morgen? Je gaat kraken
hoor! - Etym.: Vgl. AN ’zij begint te kraken’ = zij vertoont de eerste voortekenen van de naderende
geboorte (VanDale).
(dons1989)
II. kraken (kraakte, heeft gekraakt), 1. aanmoedigen, aanvuren. Komt allen kraken! (in aankondiging
van een schoolwedstrijd, 1965). - 2. (- voor ), aanhanger, supporter zijn van. De H.B. [Hakrinbank] is
vast van plan volgend jaar de kampioenstitel [van het ’Inter-bankentoernooi’] weer naar de Sophie
Redmondstraat te brengen. Ik gun het ze van harte hoor, en ik zal echt ook weer voor hen kraken
(WS 25-9-1982). Ik kraak voor mijn eigen land, dat ons land nog rijker wordt (Doelwijt 1971: 50). 3. het beste hopen (voor iemand), (iemand) a.h.w. inwendig aanmoedigen (’duimen’ zonder de
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vingerbewegingen). Toen wij jullie zagen staan op de weg naast die defecte bus, zei een ander: laten
we voor hem kraken (Dobru 1968c: 19). - Etym.: (1) In veroud. AN k. = zich laten horen, drukte
maken; alleen nog plaatselijk in het zuiden van Ned. (WNT 1916). Vgl. E ’to crack’ = o.m. flink en
met vertoon naar voren brengen (bijv. ’to crack a joke’ = een mop tappen); ’to crack up’ (a person, a
thing) - zeer prijzen, in de hoogte steken. Zie ook gekraak*, kraker*.
(dons1989)
kra’ker (de, -s), aanhanger, supporter. De meest beoefende en populairste sport is ook in dit land
ontegenzeggelijk: voetbal. Dit zowel wat het aantal actieve beoefenaars, als wat de passieve kijkers
(krakers) betreft (A.M. Bueno d.M.-B. in Helman 1977: 60). - Etym.: Vgl. AN veroud. k. = opschepper
(WNT 1916). E cracker = o.m. opschepper; leugenaar. Zie ook kraken* (II, 1 en 2).
(dons1989)
krakken (krakte, heeft gekrakt), (verouderend?) stutten met een krak*. Zie Enc.NWI 419, enige
vindpl.
(dons1989)
Krak’ti (de), bepaald rijstras. Uit de kruisingen binnen het Patna-type zijn door het
Landbouwproefstation en S.M.L. rassen met stijf stro en hoge productie ontwikkeld, die thans [1962]
in het mechanische bedrijf algemeen worden toegepast; hiervan worden de proefstationsselecties
Dima* en Krakti en de SML-selecties 77a en 81b ook bij de kleine-landbouwers gepropageerd (Ost.
228). - Etym.: S k. = kracht; sterk.
(dons1989)
kramerij’en (mv.), lapjes, garen, band e.d. Agenturen afdeling. Voor alle onderdelen.
bouwmaterialen, papier, textiel, kramerijen enz. enz. (Hangalampoe 1 (4): 22; 1974, in adv.). Etym.: In veroud. AN oorspr. ’kramerswaren’, d.z. waren die verkocht werden door een reizende
koopman, later naam voor allerlei voorwerpen van huishoudelijk gebruik of weelde van geringe prijs,
klein ijzerwerk, toiletartikelen, schrijf- en tekenbehoeften e.d. (Van Dale). - Zie ook: Provisiën* en
Kramerijen.
(dons1989)
kramp (de, -en), (niet alg.) houten klamp voor het afsluiten van een deur of een raam. Ik holde naar
de poort*, verwondde me weer aan de groffe* kramp, maar pakte overblij de toegestoken hand
(Roemer 1982: 17). - Etym.: Vgl. S krampoe = id. Ook kraam* komt voor.
(dons1989)
kranen: water kranen (kraande, heeft gekraand), water tappen. Straks zullen ze hun water kranen,
om de beurt, om in de twee badkamers* achter op het erf* hun bad* te nemen (Ferrier1968: 126). Etym.: Van ’kraan’ (zn.). S kran = kraan; tappen.
(dons1989)
krans’bloem (de, -en), (verouderend), bruidstranen, een gekweekte klimplant met trossen lichtrode
tot witte bloemen, uit Mexico ( Antigonon leptopus, Mierenhoutfamilie*). Zie Ost. 32. - Etym.:
Gebruikt voor het maken van kransen. Heeft niets gemeen met één van de plantesoorten die vroeger
in N k. genoemd werden. - Syn. klimop* (3).
(dons1989)
krans’palm (de, -en), naam voor twee onderling verwante, grote sierplanten: Cycas rëyo-iuta uit
Japan en C. circinata (de grootste) uit Indonesië (fam. Cycadaceae). Zie Ost. 13^14. - Etym.: Ze lijken
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op een palm; de bladeren worden gebruikt voor het maken van grafkrian-sen. - Syn. foengoepalm*,
sagopalm*.
(dons1989)
krap, twee boomsoorten ( Carapa procera en Carapa guianensis ) en hun hout (heden in EuropeesNederlands Surinaamse mahonie), ook attributief, gebruikt als timmerhout en voor singels * ; zie
verder krap-olie* .
< Sranantongo krapa (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917: 197) of < Karaïbisch
karapa (Ostendorf 1962:136, Courtz 292), of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1763 (Schiltkamp & De Smidt 775). -1804 (Eensgezindheid 31).
Oudste vindplaats Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:76).
Zie ook: krapa* (I). > /K?S?W?/wp/2-3/W./.
(dons2013)
kra’pa, 1. (de, -’s), naam voor twee onderling verwante boomsoorten met geelwitte bloempjes in
eindelingse pluimen ( Carapa procera en C. guianensis, Mahoniefamilië*). Krapa is in het oosten van
het land minder algemeen, elders niet zeldzaam (Ost. 136). - 2. (de), hout van deze bomen.
Wanneer Krapa in een vierkante vorm gehakt is, is het niet gemakkelijk van Hoogland Baboen* te
onderscheiden en het wordt er dan ook wel eens voor verhandeld (Muntslag 139). - Etym.: S, van K
karapa en Ar. karaba. Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 372; in plak. van 1763 (S&dS 775), crap in bet.
2. - Opm.: Teenstra onderscheidt rode en witte k., Muntslag (139) noemt t.a.v. bet. 2 ston [S, steen],
bruine en witte k . - Syn. van 1 en 2 crabwood*; van 1 krapboom*, van 2 kraphout*, (Surinaamse)
mahonie*.
(dons1989)
krapa I., als krap* .
1835 (Teenstra 1:372). 1855 (Van Sypesteyn 176). →.
Opmerking: Teenstra onderscheidt rode en witte krap; betekenis daarvan niet duidelijk. > /K?S?
/wp/4-6/-.
(dons2013)
krapa II., teek.
< Sranantongo krapa (Focke 1855:65).
1835 (Teenstra 2:479). - 1855 (Focke 65).
Zie ook: koepari * , karpatluis* . > /S/d/4/-.
(dons2013)
kra’pa-olie (de), olie uit de vruchten van krapa* (1). Krapa-olie wordt door hen echter minder voor
dit doel [laxatie], dan voor de toebereiding van hun voedsel benut, en wel in zo grote mate, dat soms
een geheel Indianendorp gekenmerkt wordt door de eigenaardige geur van deze olie, die de
Indianen ook vaak met koesoewe* mengen (Helman 1978:43). - Opm.: Bij Kappler (1854: 94, 101)
crapaat-olie.
(dons1989)
krap-olie, krapa-olie, olie gewonnen uit de vruchten van krap(a) * .
krap-olie: 1736 (Inventaris Archief Raad van Politie 790 fol. 2). 1771 (Nepveu 153). In deze vorm
ook in WNT.
krapa-olie: 1763 (Pistorius 22). 1775 (Sneebeling 1973:19). →.
Samen: /(K?S?W?)-N/wp/2-6/-.
(dons2013)
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kra’pafamilie: zie Mahoniefamilie*.
(dons1989)
krapa’ta (de, -’s), wonderboom, een kruidachtige tot struikachtige cultuurvorm van een
oorspronkelijk vermoedelijk tropisch Afrikaanse plant die uit zijn zaden de wonderolie levert ( Ricinus
communis, Cassavefamilie*). Morgen zal ik in de buurt krapatabladeren gaan zoeken. Ma vindt ze
beter dan bananebladeren maar ze kan ze moeilijk om het been doen, vooral nu, want het is zo
pijnlijk (Hijlaard 47). - Etym.: S.
(dons1989)
carapat, carpata, carpat, krapatta, krapata, wonderboom, een cultuurplant ( Ricinus communis)
van welke de oorsprong vermoedelijk in Afrika ligt.
< Spaans carapato , Portugees carrapato ‘wonderolie’.
1770 (Fermin 1:42, karapat ). 1771 (C. Dahlberg nr. 35, carpata ). 1771 (Nepveu 201, carpat ). - 1855
(Focke 65, krapatta ) . → ( krapata, als Sranantongo).
Zie ook: olyboom * . > /Sp.?Port.?/cp/3-?/-.
(dons2013)
carapatolie, krapataolie, krapatolie, wonderolie.
Zie carapat * .
1770 (Fermin 1:42). - 1855 (Focke 65, krapatta-olie). 1903 (Van Coll 463). → ( krapata-olie). >
/(Sp.?Port.?)-N/bc/2-5/-.
(dons2013)
krapa’ta-olie (de), wonderolie. - Etym.: Zie krapata*. Oudste vindpl. Stedman 1796: 218 (E: in
Surinam it is called carrapat oil). - Etym.: Vgl. Sp. carapato = wonderolie. - Syn. castor-olie*.
(dons1989)
krap’boom (de, -bomen), (veroud.) syn. van krapa* (1): z.a. - Etym.: Zie krapa*. Oudste vindpl.
Hartsinck 1770: 76 ( Crabboom ), hoewel de beschrijving daar niet klopt. - Opm.: Met het in een plak.
van 1718 (S&dS 325) genoemde ’ Krabbe bos ’ werd vermoedelijk bos van krapa* bedoeld. - Syn. ook
crabwood* (1). Zie ook: kraphout*.
(dons1989)
krapboom, als krap* (de boom).
1768-1780 (Quandt 1807:158; Krabbaum, verduitsing van het Surinaams-Nederlandse woord).
1771 (Hartsinck 76).
Ook in Westelijk Guyana (Berk 1695:77), mogelijk afkomstig van daar. > /(K?S?W?)-N/wp/3/W./.
(dons2013)
krapé’ (de, ’s), soepschildpad, een soort zeeschildpad ( Chelonia mydas ). De grote zware krapé legt
hij [de jaguar] op de rug en trekt met zijn klauwen het vlees tussen de schilden uit (Vermeulen 72). Etym.: S. Oudste vindpl. Penard 1900 II: 65. Lammens (1822; 1982: 78) schrijft calpé. - Syn. groene
schildpad*.
(dons1989)
calapé, calpé, kalpee, soepschildpad, een soort zeeschildpad ( Chelonia mydas ).
< Vermoedelijk een indiaans woord van het Caribisch gebied (Cassidy & Le Page 1980:90).
Al eerder in Spaans, Portugees en Engels in de betekenis van buikvlees van dit dier of een ragout
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daarvan. Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1740 (Anonymus 24, calbé). 1771 (Nepveu 327). - 1881 (Kappler 1883:235). 1900 (Penard 2:65,
krapé). → ( krape).
Zie ook: groene schildpad* . > /Am/d/2-6/-.
(dons2013)
krapégrasi (de), vlezige plant met rolronde blaadjes ( Batis maritima, Krapégrasifamilie*). Zie WB e.a.
50. - Etym.: S (zie krapé; grasi = gras). - Syn. zeeporselein*, -postelein*.
(dons1989)
Krapé’grasifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Batidaceae ). - Etym.: Genoemd naar krapégrasi*.
(dons1989)
krap’hout (het), (veroud.) syn. van krapa* (2): z.a. Zie Herlein 1718: 277, enige vindpl. - Etym.: Zie
krapa*. In plak. van 1763 (S&dS 775) crap. - Syn. ook crabwood* (2), (Surinaamse) mahonie*. Zie
ook: krapboom*.
(dons1989)
kraphout, als krap* (vermoedelijk zowel het hout als de boom).
1718 (Herlein 277). - 1839 (Benoit 34). > /(K?S?W?)-N/wp/1-4/-.
(dons2013)
kraroen’ zie klaroen*.
(dons1989)
kras bn., bw., 1. scherp smakend en daardoor oneetbaar. Die mope* heeft te lang onder de boom
gelegen, die smaakt kras. - 2. (a) sterk, krachtig, slagvaardig, wild, onstuimig; (b) streng; boos; (c)
brutaal, opdringerig, uitdagend, aggressief; (d) hittig, geil. Het water is niet meer zo kras vandaag.
Die ouwe boot vaart veel vlotter (Helman 1954a: 30); hier: wild, onstuimig. President met kras
gezicht: Waarom kleed je je niet behoorlijk? (Waller 50); hier: streng. Is er iets ma, ik zag pa met zeer
krasse stappen weggaan (Defares 8); hier: krachtig en boos. Hij [hond] komt zijn baas de hand
lekken, die hem elke maand bloed met kruit van een volle patroon geeft, om hem kras en wreed te
maken voor de jacht, en ’n injectie tegen de slangen (Helman 1964: 43); hier: aggressief, scherp. Ze
was zo kras en je moest om het helemaal te ervaren een zakdoek boven op haar gezicht leggen,
want die meid was lelijk no moer* (Vianen 1972: 56); hier: geil. - Etym.: AN k . = 1. (veroud.) flink,
sterk i.h.a., (nu) i.h.b. gezegd van oude mensen; 2. (van stoffen) krachtig (van suiker: scherp); 3.
(van onstoffelijke zaken) betekenissen als SN 2a en 2b, echter veel minder alg. S krasi = woelig,
ondeugend (volgens Woordenl. SNE). E cross = o.m. boos; ongunstig. De SN bet. ’onstuimig’ (van
water) komt al voor bij Lammens 1822; 1982: 108. - Samenst. van 1; krastajer*; van 2d:
Krastientje*.
(dons1989)
Kras’je zn., korte, gemeenzame aanduiding voor hotel Krasnapolsky in Paramaribo. Op de
zaterdagen ging Jolanda ook vroeg van huis, ze ging met haar Lyceumkroe [zie kroe*] met
knetterende brommetjes [zie brom*] naar de stad om eerst bij Krasje een kiek* te vangen en om
daarna met de groep een matinee* te gaan bekijken (Rappa 1984: 37). - Zie ook: Tor*.
(dons1989)
kraskra’si (de), uitslag, eczeem; schurft. - Etym.: S. Oudste vindpl. Stedman 1796: 273 (E: crassycrassy ). Zie ook: krassen*. - Zie ook: krabbejas* (3).
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(dons1989)
kraskras, naam voor jeukende huidaandoeningen.
< Sranantongo krassikrassi (Schumann 1783:90) < Engels cratch, Smith 1987:250.
1742 (Inventaris Archief Raad van Politie 798). - 1835 (Teenstra 2:400). → ( kraskrasi , als
Sranantongo).
Opmerking: Stedman (1796:273) geeft crassy-crassy (Engelse spelling). > /S/z/2-4/-.
(dons2013)
kraskreek, doorsteek, gegraven watergang die twee rivieren met elkaar verbindt.
< Sranantongo krassi-kriki (Focke zie beneden). Sranantongo krasi (< Engels cross) betekent hier
‘dwars’. Zie kreek * .
1855 (Focke 65). > /S/m/4/-.
(dons2013)
krasmier, brandmier ( Solenopsis geminata ).
< Sranantongo krassi-mira (zie Schumann 1783:90). Sranantongo krasi betekent hier ‘jeukend,
brandend’.
1770 (Hartsinck 106). 1845-1849 (Boekhoudt 1874:135). > /S/d/2-4/-.
(dons2013)
krassen (kraste, heeft gekrast), (ook:) 1. krabben op een plaats waar het jeukt, jeuken. Hij begon
zijn gat te krassen. Gaapte weer (Cairo 1978b: 32). - 2. jeuk veroorzaken, jeuken. Die muskiet* stak
precies op d’r rug! () Nu kraste dat ding, gevaarlijk*! - Jeuk me rug fo me! (Cairo 1978b: 261). Etym.: S krasi. AN k. = o.m. met iets scherps over een oppervlakte gaan, waarbij ’krassen’ (groetjes)
ontstaan, SN krabben* (1).
(dons1989)
kras’tajer (de, -s), 1. verwilderde vorm van Chinese tajer* (1). - 2. knol van deze plant. - 3. blad
van deze plant. - Etym.: De knol kan niet gegeten worden doordat deze te scherp (kras*, 1) smaakt.
Teenstra (1835 I: 207; oudste vindpl.) noemt het blad van kras-tayer ’een welsmakend moes’.
(dons1989)
krastayer, verwilderde tayer* (zie aldaar) waarvan de knol niet eetbaar is.
< Sranantongo krassi-taja (Focke 1855:65). Sranantongo krasi betekent hier ‘scherp smakend’.
1740 (Anonymus 92). - 1835 (Teenstra 1:207). →. > /S-Braz./cp/2-6/-.
(dons2013)
Krastien’tje (het, -s), bijnaam voor een geil meisje. Hij had gewoon niet moeten gaan, die meid was
helemaal geen seksbom, ze was helemaal geen krastientje, het was doodgewoon schijn die ze
ophield om haar klasgenoten te shockeren () (Vianen 1972: 135). - Etym.: Zie kras* (2b).
(dons1989)
kraswater, onstuimig water.
< Sranantongo krassi-watra (Focke 1855:65). Sranantongo krasi betekent onder meer wild,
onstuimig.
1818 (Lammens 151). → ( kras water). > /S/r/3-6/-.
(dons2013)
krawat’ (de, -ten), karwats. Kijk, daar kwamen agenten te paard en een koetswagen, mannen met
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krawatten om te slaan, in te slaan op het te hoop gelopen volk (Cairo 1976: 61). - Etym.: Het lijkt
een vervorming van karwats. Vgl. ook F cravache = id.
(dons1989)
I. krawkraw’ (de), chips, meest van cassave of banaan. Misschien is er militaire muziek, zegt ze en
ze geeft hem ook geld om pinda’s en krawkraw van cassave bij de Javanen* () te kopen (Ferrier
1968: 123). - Etym.: Ook S. Het kan een nabootsing zijn van de klank die het eten geeft. Het is ook
mogelijk, dat het (tevens) afkomstig is van Jav. krawoe, krawon = o.m. gerecht van verschillende
soorten schijfjes met geraspte kokos gemengd. K. wordt in Suriname door Javanen* gemaakt en
verkocht.
(dons1989)
craauw (de), kraanral of koerlan ( Aramus guarauna).
< Karaïbisch karaw (Ahlbrinck 1931:210), klanknabootsing.
1763 (Pistorius 72).
Opmerking: De hedendaagse Surinaams-Nederlandse naam is krawkraw (< Sranantongo). >
/K/d/2/-.
(dons2013)
II. krawkraw (de, -s), koerlan, een grote, bruine vogel met lange poten, hals en snavel ( Aramus
guarauna). Hoor, zei Oom, daar klopt een timmerman*. En daar, boven dat rijstveld, vliegt een krawkraw (A. de Vries 1957 (8): 37). - Etym.: S.
(dons1989)
kreek (de, kreken), ook:) 1. beek, smalle rivier. Diep in het binnenland in rivieren en kreken, maar
ook in de stad in kanalen en trenzen* komt de waterhyacint voor (Bauxco Nieuws, april 1965: 6). 2. (veroud.): voorafgegaan door een vz., i.h.b. ’in’, ook ( de) kreken, kon net zo behandeld worden
als rivier*: z.a. Dat tot meeste gemack van alle inwoonders die in kreecken woonen () alle
inwoonders van deselve gehouden sijn gesamentlijck, een yeder volgens sijn krachten, deselve te
suyveren (plak. van 1669, oudste vindpl.; S&dS 46). - Etym.: AN k . = beek onder invloed van de
getijden. E creek heeft de bet. van SN k. in de USA en de voormalige Engelse kolonies (Onions). S
kriki = id. Oudste vindpl. van 1 plak. van 1669(S&dS 45).
(dons1989)
kreek, behalve Europees-Nederlands ‘kreek’ ook: kleine rivier, beek.
< koloniaal Engels creek (OED 3:1142), of afkomstig uit Brazilië of Westelijk Guyana (zie beneden).
1669 (Schiltkamp & De Smidt 45). - 1835 (Teenstra 1:93). →.
Opmerking: Een kraskreek* is gegraven.
Oudste vindplaats Brazilië (Keye 1659:68), ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:38). > /X/m/16/B./W./.
- : in de kreek of kreken, in het gecultiveerde gedeelte van het stroomgebied van een kreek * of
enige kreken.
Naar analogie van “in de rivieren * ”.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 45). - 1777 (Schiltkamp & De Smidt 914). > /X/m/1-3/-.
(dons2013)
kreek’bos (het, -sen), bos met twee boometages, voorkomend op een minerale bodem,
beekbegeleidend en alleen in de regentijden* onder water. Voor ditzelfde kreekbos, waarvan in deze
omgeving ongeveer 4000 ha 2-procentig werd bemonsterd, werden per ha stamtal en massa per
diameterklasse van 10 cm nader berekend () (L&Mo 17). - Etym.: Zie kreek*, zie de omschrijving. http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Zie ook: -bos*.
(dons1989)
krek’schoon bn., brandschoon, kraakhelder. Naast zich op de krekschone vloer lag een Nescaféblik
met tabak () (Dobru 1968b: 17). - Etym.: In veroud. AN kraakschoon, echter in het Zeeuws o.m.
’kraekschoon’, dus met een uitspr. die neigt naar die in het SN (Ghijsen).
(dons1989)
krem’tat (de), gezuiverde wijnsteen opgelost in water, als gedronken medicijn bloedzuiverend en
licht laxerend. - Etym.: De wet. naam is ’cremor tartari’, N volksterm ’krimmetart’ (Van Dale), de E
naam is ’cream of tartar’.
(dons1989)
krent (de, -en), (ook:) toefje kleine, zwarte krulletjes. Daarom zal ze de moeder van haar
lichtgekleurde man veilig op een afstand houden, zodat haar kinderen niet weten dat ze een
pikzwarte oma hebben met krenten op haar hoofd (Vianen 1971: 113). - Etym.: Er is gelijkenis met
de gedroogde vrucht die k. heet. Ook S korinti heeft beide bet. - Samenst.: krentenhoofd (Cairo
1977: 117).
(dons1989)
Kreool’, enz.: zie Creool* enz.
(dons1989)
kreps: zie krepsi*.
(dons1989)
krep’si (de, -’s), (verouderend) eerste bediener der begrafenissen, uitvaartleider. Paard [van de
lijkwagen] met franjelaken, koetsier met brouwer*, krepsi met koti [S, pandjesjas] (Hijlaard 80). Etym.: Aanvankelijk was dit een ambtelijke functie; de eerste die haar vervulde was de heer Kreps.
Vanaf ca. 1920 overgenomen door de leiders der begrafenisondernemingen (Simons 1960b: 5;
Veldhoek 1960: 5). Volgens Enc.NWI is ook het woord kreps in gebr. geweest, maar daarvoor is geen
bevestiging gevonden. - Syn. voorloper*.
(dons1989)
krerekre’re (de), sierheester met trossen van langgesteelde, gele of rode bloemen; van onbekende
herkomst ( Caesalpinia pulcherrima, Krerekrerefamilie*). Die tuin rampeneren*, met fajalobi*, die
vurige-liefde struik, met rubberplant die groeide alsof gek, met matrozenroos*, met vet-agave, met
zelfs die wilde krere-krere die de baas van ’m was beginnen mooi te vinden (Cairo 1980c: 60). Etym.: S. - Syn. jodenpinda*.
(dons1989)
Krerekre’refamilie (de), familie van tweezaadlobbige, voornamelijk houtige planten met geveerde
bladeren, enigszins vlindervormige bloemen met een losbladige kelk en als vrucht een peul
( Caesalpiniaceae ). - Etym.: Genoemd naar krerekrere*. - Opm.: Bij L&Me (194) wordt deze familie
nog samengenomen met de Bonenfamilie* onder de naam ’Vlinderbloem-familie’.
(dons1989)
kreton’ (de, -s), croton, een sierplant gekweekt om zijn bonte bladeren, uit Z.O.-Azië ( Codiaeum
variegatum, Cassavefamilie*). Ik zal terugkomen om een krans op je graf te leggen. () Ook een
ruiker* van kretons, die we hoop en rijkdom noemden, en die jij zo mooi vindt (Ferrier 1968: 81). http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Etym.: Vervorming van croton. Croton is momenteel de wet. naam van een ander plantengenus dan
Codiaeum uit dezelfde familie. - Syn. geloof-hoop-en-liefde*, hoop-en-rijkdom*.
(dons1989)
krib’big bn., hangerig (gezegd van een klein kind). - Etym.: AN k . = prikkelbaar.
(dons1989)
kriekjes-over-zee (de), (veroud.), 1. inheemse, ook gekweekte kleine vruchtboom of heester met
witte, viertallige bloemen, thans bekend als (Surinaamse of geribde) kers* ( Eugenia uniflora,
Goejavefamilie*). - 2. de rode, geribde vrucht van deze plant. Van de Kerssen die daar groeijen, zyn
’er die de Inwooners Kriekjes over Zee noemen (). Deeze Kersseboom bloeit tweemaal ’s jaars; de
Bloemen, die zich by boschen voordoen, bestaan uit vyf kleine witte bladeren, maakende een soort
van Bekertje, waar van de holte met kleene witte draadjes als Zyde, opgevuld is, ruikende als Jasmyn.
De Vrucht, welke een korte Steel heeft, is geribd of kantig, aan het einde eenigszins plat en hol, met
een zachte Pit voorzien (Hartsinck 1770: 56; enige vindpl.). - Etym.: AN kriek = naam voor enige
soorten AN kers (zie -kers*).
(dons1989)
kriekjes over zee, karsen* (1).
< Europees-Nederlands kriekjes over zee was eertijds de naam voor een aantal soorten van de
Nachtschadefamilie en hun bessen, welke laatste op een kriek ‘kers’ lijken.
Bij Hartsinck (1770:56) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /N’?W?/cp/2/W./.
(dons2013)
krij’ter (de, -s), (veroud.) een groene amazonepapegaai, voorhoofd en wangen geel, met enig rood
aan de vleugels en de korte staart ( Amazona ochrocephala). Zie Hartsinck 1770: 108 (enige vindpl.).
(dons1989)
kri’ko (de, -’s), cayenneral, een bruine zwampvogel met grijze hals en kop ( Aramides cajana ). Zie
Haverschmidt 86. - Etym.: S (de naam bootst het geluid van de vogel na). - Zie ook: anamoe*.
(dons1989)
crico, cayenneral of cayennebosral, een moerasvogel ( Aramides cajanea ).
De naam is een nabootsing van het geluid van het dier. Deze kan origineel Surinaams-Nederlands
zijn of geleend van het Sranantongo (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:36) of ontleend aan het
Engelse killicow (Penard & Penard 1908:202).
1763 (Pistorius 65). 1908 (Penard & Penard 202). → ( kriko). > /N’?E?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
krimineel’: zie crimineel*.
(dons1989)
krinskin’ (de), (niet alg.) geluk, gelukkig toeval. Het is zuiver krinskin dat ik ben meegegaan naar die
buitensport* (Dobru 1968c: 17). - Etym.: S, lett. (met) schone (krin) huid (skin).
(dons1989)
krio’romama (de, -’s), (hist.) oude slavin op een plantage* (A. 1) die slavenkinderen overdag, als de
moeders aan het werk waren, verzorgde. Op alle plantages* bevond zich een z.g. crioromama
(creolenmoeder). Onder crioro (creool*) werden verstaan de op de plantage geboren kinderen der
slaven. Aan de hoede van deze creolenmoeder werden de kinderen van één jaar en daarboven tot
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een zekeren leeftijd toevertrouwd (Bartelink 15). - Etym.: S, lett. creolenmama* (syn.: z.a.). - Opm.:
Dobru (1968a: 19) vertelt een verhaal over een oude Creoolse* die op de kinderen van een erf* (4)
past als hun moeders werken: ’Jaja (Johanna Mokkum): krioro mama’. Dit gebruik van het woord k.
is, als een goede parallel, vermoedelijk historiserend.
(dons1989)
kro’bia (de, -’s), baarsachtige vis met vier stekels in de aarsvin ( Cichlasoma binaculatum), alsmede
een aantal van deze verwante, alle in kreken* en zwampen* levende, baarsachtigen van de genera
Aequidens, Chaetobranchus en Geophagus. Zullen we gaan hengelen? Ik heb hier een mooi visgat*
waar kwikwi* in zit en krobia (Maynard a: 17). - Etym.: S.
(dons1989)
kroe (de, -s), (gebr. onder jongeren) samenhangende groep mensen, i.h.b. groep van met elkaar
bevriende jongelieden. Ik bedoel... eens op een ochtend na een fuif* bijvoorbeeld, ben ik met een
kroe meegegaan naar Colakreek, tot zes uur in de ochtend (Dobru 1968c: 16). - Etym.: Zeeuws ’kro’
= bijeenbehorende groep (dieren, mensen; ook stenen) (Ghijsen). E crew = o.m. ploeg, groep.
(dons1989)
kroe’a bn., niet gaar, de korrels van binnen nog hard (gezegd van rijst). - Etym.: S (daar: ongaar
i.h.a.); volgens BN 120: 89 (1980) van port. cru.
(dons1989)
kroebaal’ (de, -balen), kroebal’ (de, -len), breekijzer, koevoet. Want me zoon, Couplet, als hij dit
hoort, dan komt hij met kroebaal om je hersens in de rampeneren*! (Cairo 1978b: 168). Sjorrie staat
voor de rechter, verdacht van diefstal van een ’kroebal’. Rechter: hoe komt u aan die ’kroebal’?
Fernandes 1973: 50). - Etym.: S kroebari, E crowbar = id. In het voormalige NOI werd gezegd
’korbaal’.
(dons1989)
kroe’ket: zie crooked*.
(dons1989)
kroekete’ren (kroeketeerde, heeft gekroeketeerd), corrupt zijn, oneerlijk zijn, gemeen spelen. Etym.: Zie kroeket*/ crooked*.
(dons1989)
kroektoete’re (de, -s), schorpioen. Slangen, die er rond kunnen kronkelen in de koelte van dit niet
bestaan, een huiveringwekkende gedachte. () Misschien ook kroektoeteres - schorpioenen - die
leven tussen vermold hout (Ferrier 1968: 11). - Etym.: S (kroektoe = o.m. krom; tere = staart).
(dons1989)
kroes (-er) bn., gekroesd, kroezig. Je haar was slecht* haar, omdat het kroes was (Dobru 1969: 34).
Ik stond naast hem, zag dat mijn haar kroeser was. Toch lijk ik nog op een Hindostaan* (Ferrier
1968: 29). - Etym.: In AN veroud. S kroesoe.
(dons1989)
kroeskroes (de, mv.?), (hist.) platboomde roeiboot voor het vervoer van goederen. Kroeskroes:
Platboomd, van boven langwerpig vierkant, door riemen voortbewogen vaartuig, voor het vervoer
van plantage-producten naar de hoofdplaats en van goederen naar de plantages*; tot roer dient een
riem. () De grote vaartuigen van deze vorm heeten pont* of matrozenpont* (Enc.NWI 435). - Etym.:
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Oudste vindpl. Blom 1786. S kroesoekroesoe.
(dons1989)
kroeskroes, platboomde roeiboot voor het vervoer van plantageproducten.
< Sranantongo kroesoe-kroesoe (Focke 1855:67).
1757 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:62). - 1855 (Focke 67). - 1917 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 435).
Zie ook: lastdrager * (1), pont* . > /S/pt/2-5/-.
(dons2013)
kroe’toe (de, -s), 1. vergadering, beraadslaging, i.h.b. onder of met Bosnegers* of Indianen. Dus de
kapitein* besloot dat we er nog ’ns een nachtje over zouden slapen en weer een kroetoe zouden
houden, om dan zeker te weten wat ieder dacht (A.R. Artist in Helman 1977: 126). - 2. twistgesprek,
ruzie. Zijn moeder zo hoorde ik later, had na een heftige kroetoe met oma Kaka het huis verlaten om
er met een man vandoor te gaan (Mungroo 1977: 41). - Etym.: S; volgens BN 120: 89 (1980) van E
court. Oudste vindpl. van 1 Kappler 1854: 136 ( Groettoe). - Zie i.v.m. 2 ook: herrie*, schandaal*.
(dons1989)
koertoe, kroetoe, formeel gesprek, beraadslaging, vergadering, in het bijzonder onder en met
boschnegers* en indianen.
< Sranantongo kroetoe (Focke 1855:67) < Engels court , (Smith 1987:341), ‘rechtbank’.
1762 (De Beet & Price 1982:117). 1854 (Kappler 1983:136). → ( kroetoe ).
Zie ook: court * . > /S/r/2-6/-.
(dons2013)
kroe’toe-oso (de, -’s), dorpshuis, in het bijzonder bestemd voor vergaderingen (kroetoes*).
Middenin [het dorp] staat een heel grote hut zonder wanden, een dak op palen met een hekje er
omheen. Dat is het kroeto-hoso, het dorpshuis, waar de mannen bijeenkomen als er iets te
bespreken valt (A. de Vries 1961: 8).
(dons1989)
kro’faja (de), (niet alg.) houtskool. De armzaligste winkeltjes - menigmaal door Hindostanen*
gedreven - zijn die waarin men vooral brandstof verkoopt, hout, petroleum en krofaja (houtskool) en
waar dan ook wel enige trossen bacove* hangen () (Helman 1978: 84). - Etym.: S. - Opm.: Het
gebruik is algemener in samenst. als krofajabedrijf, krofajaproject .
(dons1989)
kroien (kroide, heeft gekroid), met een magisch middel, meestal een kruidendrank, gevoelens van
liefde bij iemand opwekken en richten op een gewenste persoon of zulke gevoelens bij iemand
onderdrukken. De bakravrouw* had hem gekroid! Ze had hem laten zuigen* aan haar onderwerk*!
(Cairo 1976: 40). - Etym.: S kroi = id. Rappa (in Zondagskrant 50: 20; 1980; 1984: 116): gekrooid .
(dons1989)
krokken (krokte, heeft gekrokt (?)), (veroud. scholierentaal) zeuren. Zie Schoonhoven 1939: 154. Etym.: Veroud. AN k . = kreuken; kraken. S krokoe = leuteren kakelen.
(dons1989)
kro’kus (de, -sen), naam voor een aantal tropisch Amerikaanse, kleine, als sierplanten gekweekte,
bolgewassen met roze, witte en gele bloemen ( Zephyrantus-soorten, Jozefstaffamilie*). Zie Ost. 216.
- Etym.: Er is gelijkenis met de soorten die de wet. genusnaam Crocus (Gladioolfamilie*) dragen en
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onder deze naam ook in Ned. bekend zijn. - Zie ook: meisjesnagels*, kleine pingping*.
(dons1989)
Kroman’ti, (begrip uit de wintigodsdienst*), 1. (de, -(’s)), naam voor een aantal hogere goden uit het
luchtpantheon. Kromanti, god(en) uit het luchtpantheon. Het zijn oorlogsgoden, die als zodanig te
maken hebben met de dood (Enc.Sur. 356). - 2. (het), een geheime taal gebruikt door een persoon
die in bezit genomen is door een Kromanti* (1). De ouders hadden opgemerkt dat hun dochter
plotseling ’kromanti’ begon te praten, zoals men dat in het binnenland doet. Een buurman maakte
hun de weg wijs naar een bonoeman* en zo kwamen zij er aan (WS 29-5-1982). - Etym.:
Betreffende goden heten ook wel Kromanti winti (zie winti*, 2). Vanuit het fort Kromanti aan de
Goudkust (Ghana) zijn eertijds vele slaven onder de naam Cormantijn, Coromantijn of Coromantins
(vermoedelijk een verzamelnaam voor mensen van meerdere stammen) naar Suriname vervoerd
(Wooding 41). Het woord ’Cromanty’ komt met bet. 2 ook voor in het E van Jamaica (C&L).
(dons1989)
kroman’tifré (de, -), soort kraal, van kleur zwart met wit of roze. Oorhangers met kromantifré,
alakondre*, frimangrong, powisi wiri enz. 14-18-20-22 karaat gestempeld (WS 12-5-1984, in
adv.). - Etym.: Zie Kromanti*; S fré = vleugel.
(dons1989)
kroman’tikopi, 1. (de, -(’s)), naam voor twee onderling verwante bomen ( Aspidosperma album en A.
megalocarpon, Kotomisifamilie*). Zie L&Me 109-110. - 2. (de), hout van deze bomen. Kromanti Kopi
biedt nagenoeg dezelfde mogelijkheden als echte Kopi* (Muntslag 139). - Etym.: S. Zie Kromanti*
(1), zie het cit.
— : kleinbladige kromantikopi, soort boom ( Agonandra silvatica, Kromantikopifamilie*). - Etym.:
De bast lijkt op die van een van de soorten k . ( Aspidosperma album ), het hout op dat van
Aspidosperma-soorten i.h.a.; de bladeren zijn kleiner.
(dons1989)
Kroman’tikopifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Opilionaceae). - Etym.: Genoemd naar
kleinbladige kromantikopi*.
(dons1989)
krom’bek (de, -ken), regenwulp, een bruingrijs gestreepte vogel met lange poten en een lange,
gebogen snavel ( Numenius phaeopus). De jacht op vogels is niet toegestaan, uitgezonderd op: 1.
koemawari* () 2. krombek () 3. koelekoele* () (Teunissen 1972: 42). - Etym.: Het dier heeft een
kromme snavel, evenals AN k. (of krombekstrandloper, Calidris testacea). Oudste vindpl. Stedman
1796: 319 (E: Cromback) .
(dons1989)
krombek, regenwulp ( Numenius phaeopus hudsonicus).
Het dier heeft een lange, kromme snavel.
1796 (Stedman 319; cromback, Engelse spelling). 1908 (Penard & Penard 269, krombekkie). →. >
/N-N/d/3-6/-.
(dons2013)
krom’weg bw., gewoonweg. Daarbij bijna een kwart van het leengeld aan de leenambtenaar betalen,
een ’tjoekoe’*, want anders kreeg je als arbeider kromweg geen kans (Cairo 1978b: 10).
(dons1989)
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kron’-neki (de, -’s), naam voor vier waterbewonende schildpadden die de kop zijdelings onder het
schild opbergen (halswenders): de roodkopdeukschildpad, oranje boven op dekop, soms op het land
( Platemys platycephala), de bochelschildpad ( Phrynops gibbus) en de gewone kikkerkopschildpad
( Phrynops nasutus), beide met een brede, platte kop en levend in stilstaand water, en de
arrauschildpad, met gele vlekken aan de kop, levend in rivieren ( Podocnemis expansa). Kronneki, de
Surinaamse naam voor schildpadden van de onderorde Pleurodira [halswenders] (Enc.Sur. 356). Etym.: S (kron = krom; neki = o.m. hals; zie de omschrijving). - Zie ook: arakaka*,
zwampschildpad*.
(dons1989)
kron’toblauwtje (het, -s), palmtangara, een grijsgroene vogel ( Thraupis palmarum). - Etym.: S
kronto = kokospalm, -noot. Blauwtje* verwijst naar de verwantschap met de vogel van die naam.
(dons1989)
krooien: zie kroien*.
(dons1989)
kroon, zekere munt; zie onder gulden * .
(dons2013)
kroondaalder, halve kroondaalder, zekere munt, zie onder gulden * .
(dons2013)
kroon’moustache (de, -), (uitspr. -moestasj), een soort vinkachtige zangvogel (behorende tot de
dikbekjes) waarvan het mannetje zwart en wit getekend is, de kruin wit ( Sporophila lineola). Zie OJ. Etym.: Zie moustache*. ’Kroon’ heeft vermoedelijk betr. op de afstekende witte kruin. S
krownmoestas. - Zie ook: berg-*, plain-* en savannemoustache*.
(dons1989)
krop (de, -pen), oogst. In de eerste krop op gulle landen is het verbouwen van mais tusschen het
suikerriet voordelig, echter wordt het in de tweede krop ongaarne door de administrateuren* gezien,
of liever nimmer toegestaan (Teenstra 1835 1: 211). - Etym.: E crop = id. Oudste vindpl. regl. van
1695 (S&dS 209).
— : krop houden (hield, heeft gehouden), (veroud.?) blijvend opbrengst van gewas leveren. Ik spreek
nu niet van bijzondere ongelukken, niet van de worm* in ’t Katoen - niet van het tegenvallen van de
koffijpluk: - niet van zuikerland, dat geen krop houdt - alles moet welgaan (Lammens 1822; 1982:
193; oudste vindpl.). Wederzorg is zeer dankbaar en krophoudend bananenland, wanneer de bodem
naar behooren bewerkt wordt (Bartelink 24).
(dons1989)
krop (de, -pen), de totale hoeveelheid van: 1. een te velde staand oogstproduct; 2. een hoeveelheid
geoogst product.
< Engels crop, Visscher Heshuysen 1786:424. Zie ook kroppen* .
1: 1695 (Schiltkamp & De Smidt 209). - 1835 (Teenstra 1:211, 215). →. > /E/pt/1-6/-.
2: 1693 (Reeps 20). - 1804 (Eensgezindheid 116).→.> /E/pt/1-6/-.
Opmerking: In een reglement van 1695 (Schiltkamp & De Smidt 209) worden onder kroppen de
producten verstaan.
- : krop houden, vruchtbaar zijn (met betrekking tot een gebied of een bodem).
1818 (Lammens 149). - 1855-1863 (Bartelink 1916:24; krophoudend voor ‘vruchtbaar’). >
E+N/pt/3-5/-.
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(dons2013)
Kropi’na (de), geheimtaal, tegenwoordig vooral in gebruik bij jonge mensen, waarbij (althans
tegenwoordig) de volgorde van letters of lettergrepen uit normale woorden wordt omgekeerd. En
Coni-dat is kropina van Nico- had ook wat gezien toen hij voor zijn moeder boodschappen ging
doen en niet naar school was gegaan (Hijlaard 78). - Etym.: Genoemd naar de Coropina(kreek), een
riviertje, en (volgens Enc.Sur. 357) vermoedelijk eertijds op de plantages van dat gebied door de
slaven gebruikt. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 209 ( Cropina). - Opm.: Teenstra noemt verder
Vara* en Para* en zegt dat bij alle drie de genoemde geheimtalen lettergrepen van normale woorden
verlengd worden volgens bepaalde regels. Zie ook: wakamanstaal*.
(dons1989)
Cropina, zekere geheimtaal van negerslaven, verkregen door lettergrepen van Sranan-woorden te
verlengen, naar het vermoeden van Teenstra (zie beneden) met - ra , - ri en - roe .
Vermoedelijk genoemd naar het plantagegebied langs de beek Coropina.
1835 (Teenstra 2:209-210).
Zie ook: Para * en Fara* .
Opmerking: Voor zover er in Suriname veel later of nog sprake is van Kropina als gebruikt door
jonge mensen, wordt dit door Eva Essed (in Hijlaard 1978) als volgt omschreven: “geheimtaal waarbij
de volgorde der letters of lettergrepen uit de normale taal wordt omgekeerd.” > /X/sc/4/-.
(dons2013)
kropkost, voedingsgewassen en hun voortbrengselen voor verkoop ten behoeve van gebruik in
eigen land.
Zie krop* , zie kost * .
1763 (Pistorius 97). 1787 (Blom 40). > /E-N’/cp/2-3/-.
(dons2013)
kroppen, oogst opleveren.
< Engels to crop.
1825 (Bosch, 125, 2).
Zie ook: krop* . > /E/pt/3/-.
(dons2013)
krop’vogel (de, -s), (veroud.) onbekende vogel. Zie Hartsinck 1770: 114 (enige vindpl.). - Syn. bij
Hartsinck negerkrop*.
(dons1989)
kro’ro (de, -’s), naam voor enige tandbaar-zen, levend in zee (Epinephelus- en Myctero- percasoorten). Zie S&S 178,194. - Etym.: S.
(dons1989)
kroro. De onderstaande vindplaats uit 1835 kan betrekking hebben op (a) enige soorten tandbaars
van de genera Epinephelus en Mycteroperca (Sranantongo kroro , Woordenlijst van het Sranantongo
1961:37) of op (b) een knorvis ( Genyatremus luteus, Karaïbisch en Arowaks kororo, Courtz 300), die
in hedendaags Surinaams-Nederlands neertje genoemd wordt.
1835 (Teenstra 2:450, kroe roe ). →. > /?/d/-/-.
(dons2013)
krowkrow, een soort ombervis ( Stellifer rastrifer ).
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< Sranantongo kroro (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:196).
1835 (Teenstra 2:450). > /S/d/4/-.
(dons2013)
krui’denbad (het, -en), aftreksel van kruiden, waaraan vaak toegevoegd andere stoffen, i.h.b. ten
behoeve van magische wassing. Kruidenbaden worden om verschillende redenen toegepast.
Allereerst om de persoon met magische kracht te beïnvloeden en te versterken. In de tweede plaats
om kwade invloeden weg te wassen of te neutraliseren (Stephen 1983: 112). - Etym.: In AN weinig
voorkomend, altijd zonder magische achtergrond. - Opm.: Dobru (1969: 43) schrijft kruidbad. Zie
ook: baden* (3), wassie*.
(dons1989)
kruidendeeg (de), een preparaat of iets dergelijks van of met (een) kruid(en) waaraan magische
invloed wordt toegeschreven.
De achtergrond van deeg is niet duidelijk.
1743 (Van den Berg 2000:34). > /N-N/r/2/-.
(dons2013)
kruidnoot: wilde kruidnoot, een boomsoort ( Virola surinamensis), in Surinaams-Nederlands heden
genaamd baboen.
Het is een verwant van de toen al in Europees-Nederlands zo genoemde kruidnoot of muskaatboom
van de Molukken ( Myristica fragrans) en heeft met deze enige opvallende kenmerken gemeen.
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 26).
Zie ook: baboenhout * , baboentrie* , waroesi * . > /N+N/wp/1/-.
(dons2013)
kruip’gras (het), (veroud.) onbekend gras. Zie Teenstra 1835 I: 207 (enige vindpl.).
(dons1989)
kruipkatoen, lage, kruipende heester, vermoedelijk een ras van de katoensoort Gossypium
peruvianum.
Over de eigenschappen valt niet meer te zeggen dan wat de naam al doet. Nepveu (1771:199): “De
kruypende catoen is thans niet bekend.”
1835 (Teenstra 1:268). > /N-N/cp/4/-.
(dons2013)
kruip’katoen: zie katoen* (1).
(dons1989)
kruit (het), (goudzoekersterm) neerslag van steentjes en zand dat, eventueel met enig goud, na het
wassen in de bate* achterblijft. Na kneden en homogeniseren van de massa wordt aan het
wateropperlak de bate* met de hand een draaiende en slingerende beweging gegeven; dit heeft tot
gevolg dat de lichtere bestanddelen weggespoeld worden en een concentraat van zwaardere
bestanddelen achterblijft, door de porknokker* ’kruit’ genoemd vanwege de gelijkenis met buskruit
(Enc.Sur. 251). - Etym.: Zie het cit. Echter: E grit - (vroeger) zand, grind, (nu) steengruis (Onions).
(dons1989)
kruithoorn-calabas, kleine, peervormige calabas* (II).
Er kan een kruithoorn van gemaakt worden.
Bij Hartsinck (1770:54) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Zie ook: calabasje * . > /N-N/o/2/W./.
(dons2013)
kruit’zand (het), ijzerzand. Dit kruitzand zagen we overal op de vorige tochten, onverschillig of het
in een gebied van zure of van basische gesteenten was; terloops zij hier opgemerkt, dat de meening,
als zou het voorkomen van zwart kruitzand op de aanwezigheid van goud wijzen, onjuist is
(IJzerman in Stahel 1927: 177). - Etym.: Zie kruit*.
(dons1989)
krul’lenbol (de, -len), dameskapsel gekenmerkt door opgestoken haar en veel grote krullen boven
op het hoofd. - Etym.: AN k. = hoofd met krulhaar; iemand met zo’n hoofd.
(dons1989)
krul’loot (de, -loten), dikke, kromme twijg bij cacao als symptoom van de krullotenziekte*. De
krulloot sterft na 6 weken af, maar blijft evenals sterrebloesems en versteende vruchten aan de
boom zitten (N.J. van Suchtelen in Meded. Landbouwproefst. Sur. 16: 5; 1955). - Etym.: Het woord
wordt ook buiten Sur. door N sprekenden gebruikt.
(dons1989)
krul’lotenschimmel (de), schimmel die de krullotenziekte* veroorzaakt ( Crinipellis perniciosus). Niet
alle bomen zijn even gevoelig voor de krullotenschimmel; ook tussen de ICS-klonen bestaan in dit
opzicht verschillen (N.J. van Suchtelen in Meded. Landbouwproefst. Sur. 16: 6; 1955). - Etym.: Zie
krulloot*.
(dons1989)
krul’lotenziekte (de), tropisch Zuidamerikaanse ziekte van de cacao, zich uitend o.m. in krulloten*
en ’verstening’ van de kolven*, veroorzaakt door de krullotenschimmel*. De krullotenziekte, welke
zich ook wel uit als ’versteening der vruchten’, is de schadelijkste van alle cacaoziekten in Suriname
(Enc.Sur. 190). - Etym.: Zie krulloot*.
(dons1989)
kui’eren (kuierde, heeft gekuierd), (verouderend) 1. doelloos rondlopen; AN wandelen. De oudste
bleef aan de waterkant met zijn geweer heen en weer kuieren (Spalberg 1908; 1979: 94). - 2.
uitgaan; een uitstapje maken. Ik loop een beetje* te kuieren, met vacantie naar de Bovenlanden
(Helman 1954a: 17). - Etym.: S koiri = id. AN k. op z’n gemak, langzaam, wandelen (AN!). De SN
bet. komt ook voor in het Zeeuws. Oudste vindpl. Pieter van Dyk, 2e helft 18e eeuw, cit. volgens
Lichtveld & V. 243. - Zie ook: wandelen*.
(dons1989)
kuil’graver (de, -s), (niet alg.) grafdelver. Aan de wijkzusters, de dragers, de kuilgravers en de door
het bestuur erkende lijkbewassers*, die de vereniging ten minste 10 jaren trouw hebben gediend,
kan vanwege het bestuur een bewijs worden uitgereikt recht gevend op een volledige begrafenis
vanwege de vereniging op een harer begraafplaatsen ter keuze van het bestuur (Stuiversvereniging
13). - Zie ook: delver*.
(dons1989)
kuiperneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam als kuiper.
1755 (De Beet & Price 1982:80).
Zie ook: negerkuiper* , timmerneger * . > /N-Am/pp/2/-.
(dons2013)
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kunnen: kunnen met (kon, heeft gekund), opgewassen zijn tegen (een persoon). Ze is daarom zeer
gevreesd op het erf*. De enige die ’met haar kan’ () is Ettiré*, de grappenmaker (Dobru 1968a: 27).
— : kan het zijn, liefst, zo mogelijk. De patiënten moeten dagelijks, kan het zijn, door eenen
geneeskundigen persoon bezocht worden, of anders door dengene, die het toezigt heeft (Kuhn
1828: 117). - Etym.: Kwam het vroeger in AN ook voor? Is het cit. (oudste) SN of AN?
(dons1989)
kunst’vuurwerk (het), vuurwerk dat niet (alleen) een knal o.i.d. geeft, maar (ook) mooi vuur
(vuurpijl, bengaals vuur enz.). Kunstvuurwerk werd vroeger alleen op het Plein* afgeschoten bij
speciale feestelijkheden. () Nu wordt ook op oudejaar kunstvuurwerk afgeschoten. Vaak doet men
dat zonder vooraf te onderzoeken wat voor gevaar eraan verbonden is. Zodat, indien het niet goed
gericht is, zoiets soms rakelings in iemands huis vloog (Ta Maddie in WS 31-2-1983). - Etym.: AN
k . = groot stuk vuurwerk van een bijzonder kunstige samenstelling.
(dons1989)
kurda’ (de, -’s), (uitspr. H: koerda’), (gebr. in Nickerie) syn. van parwa*: z.a.
(dons1989)
kur’ketrekker (de, -s), (ook:) naam gebruikt door Vermeulen (208) voor een bepaalde soort vlinder:
Al de andere vlinders van zijn familie [’nachtvlinders’] vliegen in de vooravond of ’s nachts, b.v. de
bruin getekende ’kurketrekker’ met zijn interessant gedraaide staartjes .
(dons1989)
kurta’ (de, -’s), (uitspr. H: koerta’), overhemd door Hindostaanse* man gedragen over een dhoti*. De
traditionele kleding van de mannen bestaat uit een dhoti*, een lang en breed wit doek om de
lendenen vastgemaakt en een koerta, een loshangend hemd (CR. Biswamitre in Helman 1977; 215). Etym.: H
(dons1989)
Kust (de), (verouderend) het district Coronie. Het district Coronie, vroeger Opper-Nickerie gehete en
in het verleden ook wel aangeduid met de namen de Zeekust* en de Kust () (Enc.Sur. 129). - Etym.:
S. Kosoe. Het is vanuit Paramaribo gezien het dichtstbijgelegen gebied waar men over een grotere
afstand over land aan de kust kan komen. - Zie ook: kokosdistrict*.
(dons1989)
kust’bauxiet (de, -en), syn. van laaglandbauxiet*: z.a. - Etym.: Voorkomend in de kustvlakte* van
Suriname.
(dons1989)
kust’vlakte: Jonge Kustvlakte (de), het vlakke, noordelijkste en geologisch jongste (Holocene) deel
van Suriname, gelegen tussen de Oude Kustvlakte* en de zee. De jonge kustvlakte nu strekt zich uit
tot aan de huidige kustlijn en is in het oosten aanzienlijk smaller dan in het westen. Hij bestaat uit
zware blauwe zeeklei, waarop plaatselijk zand-* en schelpritsen* zijn afgezet (L&Mo 7). - Zie ook:
Demerara-formatie*.
— : Oude Kustvlakte (de), plaatselijk onderbroken, vlakke zone in Noord-Suriname (van Pleistocene
ouderdom) verlopend van oost naar west, aan de zuidzijde begrensd door de savannegordel*, aan de
noordzijde door de Jonge Kustvlakte*. Ten noorden van deze zgn. savannegordel* strekt zich de
’oude kustvlakte’ uit, gekenmerkt door de Coropina-afzettingen (), welke bestaan uit kleien en fijne
zanden (Enc.Sur. 230). - Zie ook: Coropina-formatie*.
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(dons1989)
Kuul: zie Cul*.
(dons1989)
kuur: in de kuur, met betrekking tot een slaaf of slavin: onder medische behandeling, vermoedelijk
voor jaas* en dan door middel van een kwijlkuur (zie kwijl* ).
1742, 1747 (Beeldsnijder 1994: 199, 309; 199). > /N+N?/z/2/-.
(dons2013)
kwaad’aardig bn., bw., vreselijk, verschrikkelijk. Je hebt kwaadaardige ogen, ba*. Ik geloof bij
vrouwen ben je net als rauw* vet op houtskool (Helman 1954a: 16). Ka! [uitroep] de Heer is
kwaadaardig boos vanmorgen, geloof me (Helman 1954a: 32). - Etym.: AN k . = van kwade aard (in
diverse bet.).
(dons1989)
I. kwak (de), voedsel bestaande uit geroosterde korrels van cassavemeel. Als men de fijngewreven
perskoek [van geraspte cassave] onder voortdurend omroeren op een hete plaat strooit, dan krijgt
men geen brood doch afzonderlijke brokjes cassave: kwak of koeak (Ost. 39). - Etym.: Enc.NWI (28):
koeak, F couac; echter (p. 1.): Humboldt verhaalt, dat in zijn tijd de negers van Guinea een
geelachtige aardsoort aten, die ze Couac noemden. Werden ze als slaven naar West-lndië gebracht,
dan zochten ze zich ook daar eetbare aarde te verschaffen. Oudste vindpl. Kappler 1854: 112
( quoak ).
(dons1989)
II. kwak bn., moe, uitgeput. () en als een dame* en beetje wil gaan kuieren*, kan ze vliegen tot ze
kwak is, zonder dat iemand haar met een vrijpostigheid* lastig valt (Helman 1954a: 11). - Etym.: BN
k . = week, slap, flauw, zwak. Vgl. ook E quaky = bevend, beverig.
(dons1989)
kwakwa I., knolstaartgekko ( Thecadactylus rapicauda).
Kort voor kwakwasneki * .
1835 (Teenstra 2:442). 1903 (Van Coll 558).
Zie ook: kwakwaslang* , sterrepootjehagedis * > /S/d/4-5/-.
(dons2013)
kwakwa II., ritme-instrument in de vorm van een laag, houten bankje of van een liggende plank met
een steuntje aan één kant; er wordt op geslagen met twee stokken. Dat geeft een geluid dat als
kwakwa omschreven kan worden. Heden in Surinaams-Nederlands genoemd kwakwabangi (<
Sranantongo).
< Sranantongo kwakwa (Focke 1855:68) < Afrikaans kwakwa (Wooding 1972:518). Klanknabootsing.
Opmerking: Nepveu (1771:231) beschrijft als Sranantongo quaqua een kleine trom waarop met
stokken geslagen wordt.
1796 (Stedman 376 en figuur 69, 1; quaqua, Engelse spelling). Focke 1858b:96. 1904 (Cappelle
1926:256). > /S/sc/3-5/-.
(dons2013)
kwakwa’ (de, -’s), naam voor de kleinere typen loopeend. Doksen*, kwakwas, kippen (op pui van
winkel, 1981). - Etym.: S (= eend i.h.a. volgens Woordenl. SNE); de naam bootst het geluid van het
dier na. Oudste vindpl. Penard 1900 11: 12.
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(dons1989)
kwa’kwabangi (de, -), slaginstrument (zie het cit.) in gebruik bij Creolen* en Bosnegers*. De
kwakwabangi, een houten bankje dat met twee houten stokken bespeeld wordt, is een sterk
overheersend ritme-instrument (Enc.Sur. 412). - Etym.: S (bangi = bankje; ’kwakwa’ is een
klanknabootsing).
(dons1989)
kwakwaplank, als kwakwa * (II).
1845 (Boeckhoudt 1874:98). Focke 1858b:94. > /S-N/sc/4/-.
(dons2013)
kwakwa’slang (de, -en), (veroud.) syn. van kwakwasneki*: z.a. De Kwakwaslangen zijn tamelijk
groote Hagedissen, die hun naam danken aan het geluid, dat zij voortbrenèen, dat vrijwel
overeenkomt met dat van de Gewone Eend (Kwakwa*) (Penard 1900 II: 12; oudste vindpl.). - Etym.:
Het is de lett. vert. van kwakwasneki*: z.a. Zie ook het cit.
(dons1989)
kwakwaslang, als kwakwasneki * en van die naam de vertaling.
1845-1849 (Boekhoudt 1874:134). - 1927 (Fernandes in Stahel 188). > /S/d/4-5/-.
(dons2013)
kwakwa’sneki (de, -’s), knolstaartgekko, een klein, hagedisachtig reptiel ( Thecadactylus rapicauda).
Ook de waarschuwing, dat een prik met de staart van de kwakwasneki net zo gevaarlijk zou zijn als
de beet, is een fabeltje (Enc.Sur. 358). - Etym.: S. ’Kwakwa’ is de nabootsing van het geluid van het
dier. S sneki = slang. - Syn. sterrepootje*.
(dons1989)
kwakwasneki, knolstaartgekko ( Thecadactlylus rapicauda).
< Sranantongo (Focke 1855:68). Het dier roept kwakwa . Hoewel de Sranantongo-naam ( sneki) dat
suggereert, is het dier niet een slang.
1835 (Teenstra 2:442). 1853 (Winkels II:280). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
kwa’ri, 1. (de, -’s), geel bloeiende boomsoort ( Vochysia surinamensis, Kwarifamilie*). Zie L&Me 296.
- 2. (de), hout van deze boom (ook als bn.). Voor copie*, kwarie en Engelse planken van een hondert
sodaanige voeten van een duym dik 6 stuyvers* Surinaams* () (plak. van 1763, oudste vindpl.; S&dS
775). - Etym.: S. - Opm.: Er zijn een aantal andere Vochysia- soorten die in S kwari heten met een
voorvoegsel: aprakwari (appelkwari*), wiswis-, watra- en wanekwari. Zie echter ook: goejavekwari *.
(dons1989)
kwarie, quarie, boomsoorten van de familie Vochysiaceae, in het bijzonder van de genera Vochysia
en Qualea en hun in het bijzonder als timmerhout gebruikte hout, ook attributief.
< Sranantongo kwari (Focke 1855:68), of < Karaïbisch kuwari, Courtz.
quarie, vlechtwerk 1689 (Hermann fol. 8). Zie ook: warimbo * (3). > /K/wp/1/-.
1763 (Schiltkamp & De Smidt 775 - 1787 (Visscher Heshuysen 336, quarie) - 1855 (Focke 68,
kwari). →.
Opmerking: Blom (1787:304) gebruikt de naam quarijboom ). > /K?S?/wp/2-6/-.
(dons2013)
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Kwa’rifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Vochysiaceae ). - Etym.: Genoemd naar kwari*.
(dons1989)
kwariehout, quariehout, hout van de boomsoort kwarie* .
1739 (Oud Notarieel Archief Suriname 171:34). 1802 (Blom 184). > /(K?S?)-N/wp/2-3/-.
K?S?/wp/2-6/-.
(dons2013)
kwart (de, -en), fles van een kwart liter met sterke drank, i.h.b. whisky. Aan de bar zat een verweerd
mannetje met een bijna lege ’kwart’ voor zich uit te mompelen (Rappa 1981: 19). - Etym.: Vgl. E
quart = ½ gallon. - Zie ook: half*, achtste*.
— : half kwart, (gebr. in Nickerie) 1/8 liter, als inhoudsmaat voor sterke drank. - Zie ook: achtste*,
half*.
(dons1989)
kwart’je (het, -s), (thans) 1. munt ter waarde van een vierde (Surinaamse) gulden*. - 2. bedrag ter
waarde van deze munt. - Syn. tjawa* (1).
(dons1989)
kwa’sibita, 1. (de, -’s), bitterhout, een boompje met vuurrode bloeiwijzen, uit het hout waarvan een
koortswerend medicijn wordt verkregen ( Quassia amara, Kwasibita-familie*). Kwasi-bita of
bitterhout (), een klein, heesterachtig boompje dat langs rivieroevers groeit (Enc.Sur. 358). - 2. (de),
hout van deze plant, in de Ned. Pharmacopee bekend als ’Surinaams kwassiehout’ (Ost. 132). De
voorzitter van de districtsraad* van Marowijne, Alluman, overhandigt de nieuwe minister als blijk van
waardering een prachtige uit kwasibita vervaardigde beker (WS 15-5-1982). - Etym.: S; bita = bitter
en naam voor enige gewassen. ’ Kwasi’ (alsook de wet. naam van het genus: Quassia) komt van
Quasi, een Surinaamse neger die de medicinale werking van het hout ontdekte in 1730 (Enc.Sur.
199). - Zie ook: bitterglaasje*.
(dons1989)
quassie-bitter, Surinaams bitterhout, kwassiehout ( Quassia amara).
Een heester uit het hout waarvan een bitter, koortswerend elixer verkregen wordt. Quassie is de
naam van de negerslaaf, later vrije, die de werking in 1730 ontdekte (Encyclopedie van Suriname
199).
1788 (Voegen 9:75). - 1855 (Focke 12).
Opmerking 1: Vanaf 1910 (Sack 35) kwassibita (< Sranantongo).
Opmerking 2: Houttuyn (2, 2:436; 1774) vermeldt, dat in Nederland de naam Quassie-Hout al in
1764 is verschenen in Uitgezogte Verhandelingen (Amsterdam) 9:394, in een uit het Zweeds
vertaalde rede over de plant. > /N-N/wp/3-4/-.
(dons2013)
kwa’sibitabeker (de, -s), eierdopvormig bekertje van kwasibita* (2), gebruikt voor het bereiden van
een bitterglaasje*. Een aftreksel van de bast van kwasibita* in genever, alcohol, vermouth of conac
worden bij koortsaanvallen gebruikt*. Ook kan men uit de ’kwasibita beker’ drinken (Sedoc 19).
(dons1989)
Kwa’sibitafamilie (de), Hemelboomfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Simarubaceae ). - Etym.:
Genoemd naar kwasibita*. - Opm.: Bij L&Me (282) Soemaroeba-familie .
(dons1989)
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quassiemama, kwassimama, een soort meerval ( Hypophthalmus -soort).
< Sranantongo kwassimamma (Schumann 1783:96).
1771 (Nepveu 347). 1835 (Teenstra 2:449, kwassi mama). →.
Opmerking: De identificatie in de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (450) is onjuist. >
/S/d/2-6/-.
(dons2013)
quacici, een doornstruik ( Solanum stramonifolium), heden in Surinaams-Nederlands matrozendruif
genoemd.
< Karaïbisch kwasisi (Ahlbrinck 1931:26).
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 15).
Zie ook: maca* (I, 1). > /K/wp/1/-.
(dons2013)
kwas’kwasi (de, -’s), rode neusbeer ( Nasua nasua vittata). De neusbeer of kwaskwasi heeft een
slank lichaam (1 m), een lange staart met donkere ringen getekend en een lange beweeglijke snuit
(Vermeulen 79). - Etym.: Van K ’koeasi’ of ’koeasi-koeasi’ (zie Staffeleu 28). Men voelt er nu veelal
in S kwasi = kwast, Bijv.: En dan als laatste zover nog de kwossi kwossi, genoemd naar zijn
kwaststaart, dat is het neusbeertje (Butner 1969: 65). Oudste vindpl. Stedman 1796: 399 (E: quacyquacy). - Opm.: Bij Teenstra (1835 II: 405, 411, 415) is het gebruik van het woord verward en
onduidelijk. Zie ook: vos* (2).
(dons1989)
quassie, quassi-quassi, rode neusbeer ( Nasua nasua vittata).
< Sranantongo qu(ou)asi (Fermin 1765:11; Franse spelling), kwassi-kwassi (Schumann 1783:169) <
Karaïbisch kwasi (Ahlbrinck 1931:231), kuwasi (Courtz 308).
quassie: 1734 (Seba 1:68, kwasje ). 1740 (Anonymus 21). - 1769 (Fermin 2:105). > /K?S?/d/2/-.
quassi-quassi: 1796 (Stedman 399). 1835 (Teenstra 2:405, kwassie kwassie ). → ( kwaskwasi).
Opmerking: Bij Teenstra (1835, 2) is de betekenis van de naam op pp. 411 en 415 onduidelijk.
Zie ook: vos * . > /(K)S/d/3-6/-.
(dons2013)
kwas’kwasoedoe (de), soort boom ( Ampelocera edentula, Kwaskwasoedoefamilie*). Zie L&Me 287. Etym.: S.
(dons1989)
Kwas’kwasoedoefamilie (de), lepenfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Ulmaceae ). - Etym.:
Genoemd naar kwaskwasoedoe*.
(dons1989)
kwa’ta (de, -’s), bosduivel of zwarte slingeraap, een grote aap met een onbehaard gezicht ( Ateles
paniscus paniscus). De kwatta heeft buitengewoon lange armen en de soepele atletische manier
waarop het dier zich door de bomen beweegt, is verbazingwekkend (van der Horst 26). - Etym.: K en
S. Oudste vindpl. Warren (vert.) 1669: 11 ( Quotto); bij Herlein (1718: 171) Quoto, bij Hartsinck
(1770: 97) Quatta, Pistorius (1763: 60) spreekt van mv. kwatten .
(dons1989)
kwatta, qua(t)a (de), zwarte slingeraap ( Ateles paniscus).
< Sranantongo quata (Fermin 1765:44) of < Karaïbisch kwatta (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 60), kuwata (Courtz 309), of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
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1763 (Pistorius 60; kwatten , meervoud). - 1835 (Teenstra 2:410, kwatta ). →.
Opmerking 1: Tussen de twee genoemde vindplaatsen ook quata en quato.
Opmerking 2: Warren (1667:11 en 1669:11) geeft in Engels en vertaald naar Nederlands quotto; zo
ook overgenomen door Herlein (1718:171).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:97, quatta; Dalton 1855, 2:448).
Zie ook: boschduivel* . > /K?S?W?/d/1, 2-6/W./.
(dons2013)
kwa’ta-oerali (de), vorm van oerali* (1), zeldzaam in de heuvels van Zuid-Suriname. - Etym.: S. Zie ook: baboenoerali*.
(dons1989)
kwatta patoe, een boomsoort ( Lecythis zubuca ) en zijn vrucht.
< Sranantongo kwatta-pattoe (Focke 1855:68), ‘pot van de kwatta’, genoemd naar de vorm van de
grote vrucht, die voorzien is van een deksel.
1835 (Teenstra 1:375). 1858 (Van Sypesteyn 139). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
kwataswa’gri (de, -’s), satan(s)aap, een bruin en zwarte aap met een baard en een zeer
dichtbehaarde staart ( Chiropotes satanas). De baardsaki, kwataswagri of bisa* () is de
merkwaardigste van alle Nieuwe Wereldapen en trekt in grote troepen (tot meer dan 30) door de
bossen, langgerekte piepgeluidjes uitstotend (Enc.Sur. 27). - Etym.: S, lett. zwager (swagri) van de
kwata*. - Syn. ook joodaap*.
(dons1989)
kwa’tro, qua’tro (de, -’s), klein, viersnarig tokkelinstrument. De kawina* wordt gebruikt bij de
seculiere kawinadansen, waarbij ook de kwatro gebruikt wordt (Enc.Sur. 412). In een kawina-band*
staan twee trommen met eigen ritme(n) en tegenritme(n) in voordurende communicatie met elkaar.
Ze worden geassisteerd door een viersnarige quatro of soms een gewone gitaar, en een schudbus
(sek’seki*) (R. Duurvoort in Helman 1977: 390). - Etym.: Sp. cuatro = vier; viersnarige gitaar.
(dons1989)
kwatta; kwatten (mv.): zie kwata*.
(dons1989)
Kwat’ta-, (i.h.b.) als eerste deel van een samengest. zn., heeft betr. op een voor-koloniale
Indianencultuur op enige ritsen* tussen Tambaredjo en Paramaribo, o.m. ter plaatse van de huidige
stadswijk Kwatta: K. -Indiaan, K. -nederzetting, K. -cultuur, K. -aardewerk, de ceramische K. stijlgroep enz. Zie Enc.Sur. 511, J.J. Janssen in Fontaine 20.
(dons1989)
kweek (de, kweken), het gezamenlijke gekweekte. De planters, die allen een grooten kweek van
rund- en pluimvee en varkens hielden, zonden tegen die feestdagen voor hunne vrienden in de stad,
die niet konden overkomen: speenvarkens, kalkoenen, kippen, doksen*, eenden enz. (Bartelink 85).
- Etym.: AN k . = idem, echter alleen voor planten en kleinere dieren, niet voor groter vee. Vroeger
kwam in België voor ’een kweek hebben’ = een kindje zogen, moeder zijn (zie WNT 1916). Oudste
vindpl. Blom 1786. - Samenst. o.m. kippenkweek, varkenskweek (Bartelink 14, 25). Zie ook:
kweken*, kwekerij*.
(dons1989)
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kweek, zowel het kweken* van landbouwhuisdieren als het resultaat daarvan, het gezamenlijke
‘gekweekte’.
1776 (Schiltkamp & De Smidt 902, queek ). 1786 (Visscher Heshuysen 425). Samenstellingen:
kippenkweek, varkenskweek (1855-1863, Bartelink 1916: 14, 25). > /N’/pt/3-5/-.
(dons2013)
kweekbeest (-en), landbouwhuisdier dat een product (vlees, melk, wol) levert.
Ter onderscheiding van trekbeest.
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 17). > /N’-N/d/3/-.
(dons2013)
kweek’grond (de, -en), (veroud.) boerenbedrijf waar verbouw van voedsel en veeteelt plaats heeft
ten behoeve van de voedselvoorziening van Suriname, wel of niet verbonden met een plantage* (A.
1). Zie Enc.Sur. 482. - Etym.: Zie grond*, kweken*. - Syn. grond* (4).
(dons1989)
kweekgrond, grond * (1) gebruikt voor het kweken* van landbouwhuisdieren, veebedrijf.
1791 (Schiltkamp & De Smidt 1162, queekgrond ). 1844 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
358). 1839-1851 (Van der Aa 1993:116, 139, 141). > /N’-E/pt/3-4/-.
(dons2013)
kweekje (het, -s), jong kweekkind*. Vanaf haar vijfde jaar was ze als kweekje opgenomen in een
gegoed gezin, waar ze als dienstmeisje fungeerde en tevens een goede opvoeding heeft genoten
(Dobru 1968a: 23). - Etym.: Zie kweek*, dat vroeger wellicht ook betr. heeft kunnen hebben op
kinderen, en kweken* (1, 2). - Opm.: Vroeger was het meestal een kind uit ’het district’ (1) - meestal
een meisje en Indiaans - dat als dienstmeisje werd gebruikt, ev. uitgebuit, en geheel onvrij was.
Tegenwoordig is de behandeling gewoonlijk overeenkomend met die van een aangenomen kind (zie
Maynard b).
(dons1989)
kweek’kind (het, -eren), pleegkind, niet gelegaliseerd. Het erf* was groot, dus kon m’n kweekkind
erop spelen (Doelwijt 1971: 90). - Etym.: Zie kweek*, kweken*. Oudste vindpl. Spalberg 1896: 1979:
38. – Zie ook: kweekje*.
(dons1989)
kweek’moeder (de, -s), 1. pleegmoeder van een kweekkind*. - 2. kunstmoeder, d.i. een onderdeel
van een broedmachine. - Etym.: (1) Vroeger bet. het in BN ’voedster’ (zie WNT 1916).
(dons1989)
kweekplantage, als kweekgrond * : zie aldaar
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 19). > /N’-N/pt/4/-.
(dons2013)
kweek’vader (de, -s), pleegvader van een kweekkind*. De meneer vroeg of ik v. D. kende ik
antwoorde ja hij is mijn kweek vader geweest (in brief, 1978). Zie ook Cairo 1979b: 65.
(dons1989)
kweepie, een boomsoort ( Licania apetala en wellicht andere uit dezelfde familie). < Sranantongo
kweepie (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917: 452), of Karaïbisch kweepie , Focke
1858a:312, (Courtz 309).
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1763 (Pistorius 18). - 1855 (Van Sypesteyn 18). → ( kwepie ).
Opmerking: Ostendorf (1962:67) nam waar, dat indianen voor het bakken van hun kruiken en potten
altijd houtskool gebruikten van kwepiebast. Dat deden ze wellicht in de onderzochte periode ook al.
> /K?S?/wp/2-6/-.
(dons2013)
quejou, kwejoe, kleine, schortvormige, van of met kralen vervaardigde schaamlap, oorspronkelijk
gedragen door alle indianen, later alleen door de vrouwen.
< Sranantongo kwejoe of < Arowaks kiwejoen, Focke 1855:68, of Sranantongo < Karaïbisch kweyu
(Ahlbrinck 1931:261).
1771 (Nepveu 285). - 1839-51 (Van der Aa 1993:34). → ( kwejoe , in de betekenis van kamisa, <
Sranantongo; zie camies* ).
Opmerking: Bij Hartsinck (1770:10) couyou in Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /S/ic/2-6/ - .
(dons2013)
kweken (kweekte, gekweekt), 1. (i.h.a.) (op)-fokken, telen, groot brengen (planten, dieren,
kinderen); laten groeien; verzorgen. Niemand van hen weet, dat de dokter en zijn zusters een grote
tapijtslang* in een koperen ketel kweken (Ferrier 1968: 125). U kunt zich niet voorstellen hoe
dankbaar het is kinderen te kweken mijnheer (Dobru 1968a: 20). Het jaar 1971 waarin Shew stierf,
begon hij een baard te kweken en werd hij vegetariër (BN, najaar 1978: 101). Hij kweekt zijn haar
hoog (Essed 127); NB bij kroesharigen is lang haar tevens ’hoog’ haar. Nagels kweken = nagels met
opzet lang laten worden. - 2. (i.h.b.) opvoeden van een kweekkind*. Hij is in het district* geboren,
maar die onderwijzer heeft hem gekweekt. - Etym.: AN k . = doen opgroeien, vroeger van planten,
dieren en kinderen, later van planten en dieren (zie WNT 1916), nu alleen nog van planten. In Zeeuws
(Ghijsen) en in BN wèl ook van dieren en kinderen.
(dons1989)
kweken, (op)fokken, telen, grootbrengen, verzorgen van landbouwhuisdieren, zowel grote, kleine
als pluimvee, niet van planten.
Europees-Nederlands kweken idem, maar ook van planten. Zie ook kweek* en samenstellingen.
1855-1863 (Bartelink 1916:11). > /N’/pt/4-5/-.
(dons2013)
kwe’ker (de, -s), (ook:) fokker van dieren. Anders is het met rundvlees. De vastgestelde decreet
opkoopprijs is negen gulden*, maar de kwekers vragen ruim tweeëntwintig gulden en dit is voor de
regering onaanvaardbaar (WS 4-7-1986). - Etym.: Zie kweken* (1). - Samenst. varkenskweker (WS
4-7-1986) e.d.
(dons1989)
kwekerij (de, -en), (ook:) bedrijf waar dieren gefokt worden, fokkerij. De Veeartsenijkundige Dienst
heeft een schema opgesteld voor vaccinatie van kippen, in verband met gesignaleerde gevallen van
pseudo-vogelpest. Deze virusziekte is bij enkele kwekerijen waargenomen, en het is zaak om door
vaccinatie verdere verspreiding te voorkomen (WS 21-5-1983). - Etym.: Zie kweken* (1). In AN
(thans) alleen gebr. m.b.t. planten.
(dons1989)
kwelen: zie kwijlen*.
(dons1989)
kwe’riman (de, -s), een soort harder (aarde*) ( Mugil brasiliensis ). De kweriman is een kustvis die
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zich voedt met plantaardige stoffen uit de modder (algen) (Vermeulen 197). - Etym.: S, volgens BN
(120: 17; 1980) van Indiaanse herkomst. Oudste vindpl. Herlein 1718: 199 ( Querman). - Zie ook:
ader*.
(dons1989)
queereman (de), quereman, querman, kweriman, een soort harder (vis, Mugil brasiliensis ).
< Sranantongo kiweriman (Schumann 1783:83) < Karaïbisch couéréman (Van Panhuys 1903:613) of
< Arowaks kiwerime (Focke 1855:68).
1718 (Herlein 199). - 1835 (Teenstra 2:450, kweeriman ). → ( kweriman ).
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:41), mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: curema * , prasie * . > /S?W?/d/1-6/W./.
(dons2013)
kwieka (de, -’s), (veroud.) naam voor de kleinere soorten buidelrat (awari*, I). In de kolonie* staan
zij bekend als Ston-Awari’s () ofKwieka’s (Penard 1900 I: 101; enige vindpl.). - Etym.: In Grzimek (X:
61) wordt de AN naam ’quica’ gegeven aan de soorten van de genera Metachirops en Metachirus,
i.h.b. aan de fo-ai-awari*.
(dons1989)
kwiene’ren (kwieneerde, heeft gekwieneerd), (verouderend) dwars zitten, koeionneren. Zijn broertje*
kwieneren, dat doet hij de hele dag! - Etym.: Het lijkt een vervorming van koeionneren. - Zie ook:
opfokken*.
(dons1989)
kwiensen (kwienste, heeft gekwienst), 1. knijpen, drukken. Jonge, j’heb geen maniere no*? Je trap
me en je kwiens me zo al de hele dag! (Cairo 1976: 121). - 2. uitpersen (van een vrucht). - Etym.: S
kwinsi = id.
(dons1989)
kwijl: in de kwijl, met betrekking tot een slaaf of slavin: onderworpen aan een kwijlkuur om te
genezen van jaas* .
Beeldsnijder (1994:199): “De ziekte ( jaas* ) werd bestreden door het stimuleren van
speekselafscheiding, ...”
1750 (Beeldsnijder 1994:199, in de queil ).
Zie ook: in de kuur* . > /N+N’/z/2/-.
(dons2013)
kwijlen (kwijlde, heeft gekwijld), kanten, vierkant kappen (boomstam). Ba* Josen was sterk toen hij
jong was. Niemand kon de grote zaag zo trekken als hij, niemand zo goed hout kwijlen (Hijlaard 13).
- Etym.: Vgl. S kweri (van E to square) = id. Oudste vindpl. Spalberg 1899; 1979: 85. P.F. Roos
(1804, cit. volgens Lichtveld & V. 207) schrijft kweelen, Teenstra (1835 1: 190) kwelen ; wellicht is dit
een oudere vorm.
(dons1989)
kweelen, kwelen, disselen: vierkant kappen (een boomstam).
< Sranantongo kweri (Schumann 1783:96) < Engels to square , Smith 1987:229.
1783 (Roos 39). 1835 (Teenstra 1:190). 1899 (J. Spalburg 1979:85, kwijlen). → ( kwijlen).
Zie ook: kanten* (II). > /S/pt/3-6/-.
(dons2013)
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kwikwi’ (de, -’s), naam voor drie pantsermeervallen van het zoete water: de platkop*, de katharina*
of katharinakwikwi* en de soke* of sokekwikwi*; zie echter zeekwikwi*. Zullen we gaan hengelen? Ik
heb hier een mooi visgat* waar kwikwi in zit en krobia* (Maynard a: 17). - Etym.: S. Oudste vindpl.
Hartsinck 1770: 123 ( Kwikwie).
(dons1989)
quiqui (de, -s), kwikwi, enige soorten pantsermeerval van de genera Callichthys en Hoplosternum .
< Sranantongo quiqui (Fermin 1765:79), kwikwi (Schumann (1783:96). Klanknabootsing; als het dier
boven water wordt gehaald, maken de schuivende kieuwplaten soms dit geluid.
1740 (Anonymus 24). - 1855 (Focke 69). →. > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
kwikwi’soep (de), dunne soep met Spaanse pepers en kwikwi*, vaak ook genoemd peprewatra*.
Aandacht verdienen een zevental Creoolse* schotels die grote populariteit verdienen. Het zijn in de
eerste plaats drie voedzame soepen: okrobrafoe [S, zie okersoep*] (); de pinda-brafoe [pindasoep*]
(); en depeprewatra * of kwiekwie-soep, een vissoep die sterk gekruid en gepeperd, feitelijk van
indiaanse herkomst is (Helman 1978: 48).
(dons1989)
Kwin’ti, 1. (de, -(’s)), Bosneger* van de stam der Kwinti, die zijn woongebied heeft aan de BovenCoppename en te Paka-Paka aan de Boven-Saramaka. Zie Enc.Sur. 87. - 2. (het), de (vrijwel
verdwenen) taal van de Kwinti* (1).
(dons1989)
kwin’tidram (de), (niet alg.) licht gegist suikerrietsap als drank. - Etym.: Zie dram*. Heeft het woord
te maken met de Kwinti* (1)?
(dons1989)
laag bn., bw., (ook:) zacht (gezegd van radio e.a. bij geluidvoortbrenging betrokken technische
hulpmiddelen). De radio stond veel te hoog*. - Zet dat ding wat lager! (Cairo 1976: 75). - Etym.: Vgl.
E ’low voice’ = zachte stem. - Zie ook: plat* (1).
— : zie la(a)g(e) bloed*, savannebos*, zwampbos*.
(dons1989)
laag’bos (het, -sen), bos met twee boometages, voorkomend op minerale bodem die in de
regentijden* onder water staat als gevolg van het gestegen grondwater. Zie Bos en Bosbeheer 24. Etym.: ’Laag’ kan betr. hebben op de geringe hoogte, i.h.b. vergeleken bij die van hoogbos*, echter
ook op het voorkomen op lage gronden in lage delen van het land. - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
laag’land (het), laag gelegen land dat in de regentijd* water boven de oppervlakte kan hebben. De
percelen bestaan deels uit hoogland*, waarop gewassen als pinda, groenten en fruit het zeer goed
doen, en deels uit laagland, geschikt voor veeteelt en rijstbouw (WS 12-6-1982). - Etym.: AN l. =
laag gelegen, meestal vlak land. Zie ook hoogland*.
(dons1989)
laag’landbauxiet (de, -en), bauxiet ontstaan uit jonge sedimenten, in het noorden van het land. In
Suriname wordt vaak van twee typen bauxiet gesproken: het zgn. kust-* of laaglandbauxiet, dat
ontstaan is uit jonge sedimenten, en het zgn. hoogland-* of plateaubauxiet*, dat ontstaan is uit
oude kristallijne sedimenten in het binnenland () (Enc.Sur. 45). - Etym.: ’Laagland’ heeft hier (ook)
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een geografische bet.: het noordelijke (lage) kustgebied van Suriname.
(dons1989)
laaglandsch: zie bebe* .
(dons2013)
laag’landse bebe: zie watrabebe*.
(dons1989)
laan (de), (veroud.) een blauwe kleurstof, door Indianen gebruikt om hun lichaam te beschilderen.
Voorts beschilderen zy hun Aangezicht en halve Lyf met Laan, een blaauwachtige Verwe, die negen
Dagen stand houdt tegen de heete Zonnestraalen en het steeken van Ongedierte (Hartsinck 1770:
913; enige vindpl.). - Etym.: Het woord doet denken aan AN orlaan = SN koeswe* (2), een rode
kleurstof. Het cit. doet evenwel veronderstellen, dat het gaat om de kleurstof die bereid wordt uit de
vruchten van tapoeripa*.
(dons1989)
laan, 1. hout van de boom tapoeripa* ; 2. blauwe kleurstof uit de vrucht van tapoeripa* , door
indianen en negerslaven gebruikt op de huid, zowel ter versiering als ter wering van ongedierte.
< Arowaks lana , voor de vrucht (Focke 1855:133).
1: 1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 99). Bij Stedman (1796:209) Engels lawna tree . >
/Ar/wp/2-3/-.
2: 1770 (Hartsinck 49, 82, 913), voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Opmerking: Hartsinck (49) geeft een onjuiste beschrijving van de herkomst van de kleurstof. > /Ar?
W?/ic+sc/2/W./.
(dons2013)
laat’ste: de laatste hard nemen (nam, heeft genomen), de laatste gelegenheid extra goed
waarnemen, bijv. het laatste biertje voor sluitingstijd, de laatste zoen voor het afscheid. Het was in
geen geval Eriks bedoeling haar alleen het erf* op te laten gaan. Al was het slechts om een ’laatste
hard’, die hij dan, beschut door de duisternis, kon nemen (Dobru 1968c: 45). - Etym.: De term kan
afkomstig zijn van het touwtje springen, waarbij bij de laatste sprong extra hard gedraaid wordt.
(dons1989)
labaria, labarra, lanspuntslang ( Bothrops atrox ).
< Arowaks labaria (Quandt 1807:222), of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1835 (Teenstra 2:441, labarra ). → ( labaria ).
Bij Hartsinck (1770:102) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Opmerking: De vorm labarra kan door Teenstra ontleend zijn aan Bancroft (1769:215; 1782:174) en
bij deze berusten op een zetfout.
Opmerking: Zie ook: oeroekoekoe * (II). > /Ar?W?/d/4-6/ W./.
(dons2013)
lachen (lachte, heeft gelachen), (ook:) gapen, doordat aan de voorzijde de zool loslaat (gezegd van
een schoen). - Etym.: De schoen lijkt zo een lachende mond.
(dons1989)
Laciste’mafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Lacistemaceae). - Etym.: Genoemd naar wet.
Lacistema aggregatum, een inheemse struik zonder volksnaam.
(dons1989)
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lad’der (de, -s), (ook:) losse, verplaatsbare trap. - Zie ook: trap* (l. 1), ladderwagen*.
(dons1989)
lad’derwagen (de, -s), algemeen gebruikte, tweewielige kar, getrokken door een ezel of een
muildier. In 1938 werd aan 250 Hindostanen* vergunning verleend het beroep van karreman uit te
oefenen; het vrachtvervoer geschiedde op ladderwagens door ezels* voortgetrokken (van Lier 185). Etym.: De laadbak bestaat uit twee overlangse balken, waartussen verbindende dwarslatten, zodat
deze op een ladder lijkt. AN l. = 1. brandweerwagen die één ladder (of meer) voert; 2. wagen met
een ladder erop; 3. boerenwagen met losse zijstukken. - Syn. trapwagen*.
(dons1989)
la’dy’s slipper (de, -s), (uitspr. E: lee’dieslipper), op bomen groeiende orchidee met grote,
voornamelijk witte, sterk geurende bloemen; tropisch Amerikaans ( Stanhopea eburnea,
Orchideeënfamilie*). Stanhopea eburnea, dikwijls lady’s slipper genoemd omdat de onderste petale
[kroonblad] duidelijk overeenkomst vertoont met een hooggehakt damesmuiltje (Bauxco Nieuws,
dec. 1964: 13). - Etym.: Zie het cit. E lady = dame; slipper = o.m. pantoffel. In Engeland is l. de
naam voor een daar inheemse orchidee, AN Venusschoentje, eveneens met een bloem die op een
muiltje lijkt ( Cypripedium calceolus ).
(dons1989)
lai (de, -’s), jute zak - vol marihuana. - Etym.: S, bet. daar i.h.a. ’lading’. - Zie ook: sigaar*, wikkel*.
(dons1989)
laissez passer’ (de), (uitspr. F: lesseepassee’), grenspasje voor Frans Guiana dat één dag geldig is. Etym.: O.m. deze F woorden staan erop; bet. ’pasje’ i.h.a., lett. ’laat doorgaan’.
(dons1989)
lak hebben (had, heeft gehad), 1. (van een stuurinrichting) in de uitdrukking: het stuur (of de auto
o.i.d.) heeft veel lak = er moet veel aan het stuur gedraaid worden om de wielen een bocht te laten
maken. - 2. Het stuur (of de auto) heeft veel lak = de draaicirkel van de auto is klein.
(dons1989)
lak’bombel (de, -s), soort bombel* (rotje): zie het cit. Vroeger was de lakbombel een extra harde,
die met lak bestreken was en daarom duurder (Ta Maddie in WS 31-12-1983).
(dons1989)
lakken (lakte, heeft gelakt), (ook:) omgehakte bomen aan stukken kappen die verplaatsbaar zijn.
Nadat het hout gevallen is, laat men de boomen lakken, dat is: takken en stammen in stukken
kappen, ten einde het uitdragen of op hoopen dragen gemakkelijker te maken () (Teenstra 1835 I:
183). - Etym.: Het kan verband hebben met S lagi = o.m. laag maken; dat zou dan vooral slaan op
het afkappen van de omhoog stekende takken. Oudste vindpl. Blom 1786. - Opm.: Het is een fase
bij de aanleg van een grondje* (7). Zie ook: een (kost)-grond(je) (open)kappen*, branden*.
(dons1989)
lakken, lokken, een omgehakte boom van takken ontdoen en in stukken verdelen die met
mankracht verplaatst kunnen worden.
< Engels to log .
1740 (Anonymus 79, lokken). 1771 (Nepveu 124, lakken ). - 1835 (Teenstra 1:183). →.
Zie ook: boschlakken * . > /E/pt/2-6/-.
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(dons2013)
la’koe (de, -s), zang- en dansspel met het karakter van een operette of een musical, met een min of
meer traditioneel vaststaande inhoud. Zie Enc.Sur. 361. - Etym.: S. - Zie ook: doe* (2).
(dons1989)
laksi’ri, 1. (de, -(’s)), naam voor twee boomsoorten ( Caraipa densifolia en C. richardiana,
Laksirifamilie*). Zie L&Me 150. - 2. (de), hout van deze bomen. - Etym.: S, van K alakseri. Oudste
vindpl. Teenstra 18351: 375 ( Laka Sieri ).
(dons1989)
lakasirie, rakasirie, 1. kleverige, medicinaal aangewende balsem uit de bast van 2; 2. een
boomsoort ( Protium aracouchini ).
Beide: < Sranantongo lakasirie (Focke 1855:69) < Arowaks en Karaïbisch alak(oe)seri (Ostendorf
1962:134).
1: 1761 (Hudig, 114, rakaserie). 1775 (Sneebeling 1973:16 e.a., rakasirie ). > /S/z/2/-.
2: 1835 (Teenstra 1:375). 1855 (Focke 69). 1903 (Van Coll 481).
Opmerking 1: De soort wordt heden alsook andere Protium-soorten Surinaams-Nederlands
tingimonie * (< Sranantongo) genoemd (zie tienge monnie * ). De naam laksirie behoort nu toe aan
twee soorten Caraipa.
Opmerking 2: Rakka sierie bij Teenstra (1835, 1:400) is een andere plant: zie sergeantskloten * . >
/S/wp/4-5/-.
(dons2013)
Laksi’rifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Bonnettiaceae ). - Etym.: Genoemd naar laksiri*.
(dons1989)
lalaw’ (de, -(s)), een zeer grote meerval, voorkomend in rivieren ( Brachyplatystoma vaillanti ). Lalaw
(), een meerval () met een lengte tot meer dan 2 m de grootste Surinaamse zoetwatervis (Enc.Sur.
361). - Etym.: S. Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 121 ( Laulau); deze schrijver lijkt het woord ook wel
te gebruiken voor ’meerval’ i.h.a.
(dons1989)
lampila, een soort karperzalm ( Chalceus macrolepidotus ), ook bekend als morokko* .
< Sranantongo alampja (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:195), lampya
(Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1995:277).
1835 (Teenstra 2:450). → ( alampila ; alampia, < Sranantongo). > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
land: (’s) Lands(-). (’s) lands(-), van het land (Suriname); in handen van, in beheer bij de overheid,
’ s Lands Bosbeheer, ’s Lands Hospitaal*, ’s Lands Vrijkorps*, ’s Lands Weldadigheids* Gesticht (= ’s
Landsgrond*), enz. Maar ik moet U erop attent maken dat de pas benoemde Landsminister het geld
niet uit zijn mouw kan schudden (Waller 60). Arme sloebers worden op ’s Lands kosten ter aarde
besteld (Veldhoek 6). Bij de Staten* is dezer dagen ingediend de landsverordening tot wijziging van
de opiumverordening (Sur. Nieuws 9: 4; 1974). - Etym.: In AN veroud. - Zie ook: Lanti*.
— ’ Landsgrond, gebruikelijke aanduiding voor ’s Lands Weldadigheids* Gesticht, het bejaardenhuis
van de staat. Als ik deze vrouw niet had, en als ik niet meer met de loten zou kunnen, dan heb ik
niemand om naar toe te gaan. Mocht het zo zijn dat zij eerder komt te overlijden dan ik, dan zal ik
verplicht zijn om te gaan naar ’s Lands grond (W. Lobo volgens Van Westerloo & D. 16). - Etym.: Zie
land*. De oude naam is Weldadigheidsgesticht ’s Landsgrond Boniface.
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(dons1989)
land: zie gebroken landen * .
(dons2013)
landbouw: grote landbouw, plantagelandbouw.
Grootschalig en alleen of voornamelijk voor de export producerend, met slaven (later ook met
contractarbeiders) als arbeidskrachten.
1863 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 338). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 18). →.
> /N+N/pt/4-6/-.
- : kleine landbouw, landbouw op bedrijven van kleine grondbezitters en pachters, producerend
voor eigen gebruik en de binnenlandse markt.
1863 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 338). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 18). →.
> /N+N/bc/4-6/-.
(dons2013)
land’bouwer (de, -s), niet blanke boer. De landbouwers uit de buurt, die vroeg in de morgen hun
produkten kwamen brengen, deden graag zaken met haar (Bradley 1975: 32). Zijn vader was een
allesbehalve welgesteld landbouwer. Jaren geleden had hij dagelijks melk geleverd bij mevrouw
Koois moeder aan huis (Vianen 1972: 50). - Etym.: In AN is, vooral in de spreektaal, ’boer’ gewoner.
- Zie ook: boer*, boeroe*.
(dons1989)
lan’ding (de, -s), aanlegplaats voor boten. Het kost moeite, vóór wij met onze korjaal* door de
kreek* heen de landing bereiken (J&L 1922: 21). - Etym.: E landing = o.m. id. WNT (1916): De SN
bet. is in AN ongewoon, in BN (West-Vlaanderen) gebr.
(dons1989)
landingplaats, aanlegplaats voor boten, wellicht ook aanlegsteiger.
1735 (Bijlsma 1923:57). 1835 (Teenstra 1:98).
Opmerking: Bij Van Dyk (1768:78) landplaats. > / N-N/r/2-4/-.
(dons2013)
landoorn’, lando’ren zn., witte zwanen zwarte zwanen (kinderspel). Vier kinderen speelden huisje*,
een jongetje draafde met een hoepel, terwijl een stel aan de overkant makokketje * en landoorn
speelden (C. Ooft 73). - Etym.: In het liedje dat bij het spel gezongen wordt komen de regels voor:
’Laat dore, laat dore, van achteren en van voren’. Dat eerste wordt in Suriname uitgesproken, zonder
begrepen te worden, als landoren. Ook komt voor landora: ’Landora, landora, van achteren en van
vora’ (BN 115: 43, 1979). - Opm.: In Sur. luiden de eerste woorden van het liedje: Groene* zwanen
witte zwanen .
(dons1989)
lando’ra: zie landdoorn*.
(dons1989)
lands’advocaat (de, -caten), advocaat in dienst van de overheid ten behoeve van pro deo-zaken. Hij
heeft eerder van 1 mei 1965 - 1 januari 1967 op voornoemd Bureau (toen Kosteloze Bijstand)
gewerkt als landsadvocaat (WS 23-3-1983). - Etym.: AN l. = advocaat voor de regering.
(dons1989)
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Landsbetaal’meester (de, -s), hoofd van de centrale betaaldienst, belast met de inning van alle
niet-belastinggelden en alle betalingen ten behoeve van het land. Aan de kassen van de
Landsbetaalmeester (centrale betaaldienst) kunnen worden betaald: () (Enc.Sur. 371). - Etym.: Zie de
omschrijving, zie land*. - Opm.: De functie bestaat onder deze naam sedert 1972.
(dons1989)
landsbriefje, waardepapier uitgegeven door de overheid in ruil voor gedeeltelijke verhypotheking
van een huis of een erf.
Europees-Nederlands landsbrief was toentertijd in Nederland een document waarin zekere rechten
en plichten in de relatie overheid-onderdanen waren vastgelegd.
1772 (Schiltkamp & De Smidt 1355). > /N’/bs/2/-.
(dons2013)
lands’dienaar (de, -naren), ambtenaar. Hij zei bij de aanbieding van het rapport dat een aantal
aanbevelingen is gedaan. De werkgroep kon hiertoe komen aan de hand van een enquête onder de
landsdienaren (WS 24-4-1982). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
landsgrond (de), aanduiding voor enige gronden * (I) aan de stadsrand van of nabij Paramaribo,
waaronder de kostgrond* (1) Boneface, in eigendom van ‘het land’, met andere woorden van de
Societeit* .
Opmerking: Thans volksnaam voor wat formeel heet “’s Lands Weldadigheids Gesticht”, eerder
“Weldadigheidsgesticht ’s Landsgrond Boniface”; het is gebouwd op een van die voormalige
landsgronden.
1777 (Schiltkamp & De Smidt 904): “de nieuwe landsgrond”, namelijk aan het Pad van Wanica
tegenover de Vrijmansgrond* .
Zie ook: societeitsgrond* . > /N-E/r/3/-.
(dons2013)
Lands’grond: zie land*.
(dons1989)
lands’kind (het, -eren), in het land zelf (Suriname) geboren en woonachtige persoon. De
troepenmacht bestaat nu uit dienstplichtige militairen, die op basis van vrijwilligheid voor de tijd van
1 jaar uit Nederland worden uitgezonden. Het grootste deel van het kader bestaat uit landskinderen
(Gids 23). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
lands’neger (de, -s), (hist.) syn. van landsslaaf*: z.a. Aan onze zyde zyn vier Vry-Negers* en twee
LandsNegers geblesseerd; waaronder een gevaarlyk (P.S. Stoelman 1789, cit. volgens Brouwn 1796:
1984: 63). - Etym.: Zie land*, zie neger* (3).
(dons1989)
landsneger, negerslaaf ( neger * ) in eigendom bij de koloniale overheid.
1787 (Schiltkamp & De Smidt 115). - 1793 (Schiltkamp & De Smidt 1174).
Zie ook: societeitsneger* . > /N-Am/bs/3/-.
(dons2013)
lands’slaaf (de, -slaven), (hist.) slaaf die het eigendom was van de koloniale regering. Zie Enc.Sur.
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392. - Etym.: Zie land*. - Syn. landsneger*.
(dons1989)
landsslaaf, als landsneger* .
(dons2013)
land’voogd (de, -en), (hist.) gouverneur. De landvoogd – ’ t was Gouverneur Van Idsinga - kwam op
het bepaalde uur. Ik was aan de waterkant met den heer Castairs aanwezig om hem te verwelkomen
(Bartelink 65). - Etym.: In AN veroud. als naam voor beheerder namens een vorst, i.h.b. ook voor de
gouverneur-generaal van NOI.
(dons1989)
landvoogd, gouverneur* van Suriname.
< Europees-Nederlands landvoogd , beheerder namens een vorst.
1779 (De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant nr. 140). - 1845-1849 Boekhoudt
1874:88) - 1954.
Ook voor de gouverneur van het voormalige Nederlands Oost-Indië.
Zie ook: granman* (2). > /N’/bs/3-5/-.
(dons2013)
Land’wacht: zie Stads-* en Landwacht.
(dons1989)
landziekte (de), (veroud.) ziekte met verschijnselen als bij beriberi en wellicht met deze ziekte
identiek. Het water ofte de Lantsiekte, is na mijn oordeel over het Volck gekomen van d’ongesonde
en slappe kost, waer mede haer d’arme dienstboden hebben moeten behelpen, door gebreck van
goede Heeren en Meesters in dat rouwe Landt () (Warren 1669: 7, vert; oudste vindpl.). - Etym.: Niet
meer aangetroffen na Hartsinck 1770: 32 (Enc.NWI). - Zie ook: zwelziekte* (2).
(dons1989)
landziekte, vermoedelijk dezelfde als zwelziekte* .
Wellicht vertaling van Engels country disease als bij Warren (1667:4), of afkomstig uit Westelijk
Guyana (Van Berkel 1695:13).
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck, in de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:447).
1770? (Hartsinck 32).
Opmerking: Merian (1704:38) gebruikt landziekte in de Europees-Nederlandse betekenis van een
endemische ziekte in het algemeen > /E?W?/z/1-2?/W./.
(dons2013)
lang bn.: iets langs, zwak alcoholische drank die uit een groot glas gedronken wordt. Hugo, wat
ben je bezweet! Je wilt zeker wel iets langs. - Etym.: Vgl. E ’a long drinck’. In AN opkomend. - Zie
ook: iets korts*.
— : zie lange bezem*.
— : langste vinger, (niet alg., vooral gebr. door kinderen) middelvinger. Ik had een heleboel
papieren poppen. Ik knipte ze van het groffe* bruine papier van gebruikte suikerzakken. () Kleine
mensen maakte ik, niet groter dan mijn langste vinger, met alles erop en eraan (Roemer 1982:
190).- Syn. derde* vinger.
(dons1989)
lan’gafoetoe-aka (de, -’s), (vermoedelijk) blauwe sperwerkiekendief (Grzimek VII: 465), een grijze
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roofvogel met zeer lange, rode poten ( Geranospiza caerulescens ). Al onze aka* soorten: baboenaka*, langafoetoe-aka, doifi-aka*, pakro-aka*, kraboe-aka*, loiri-aka*, jagen overdag en vinden
hun prooi met hun scherpe ogen (Vermeulen 152, enige vindpl.). - Etym.: S; zie aka*; langafoetoe =
lange poot (zie de omschrijving).
(dons1989)
lan’gagrasi (de) soort lisdodde, een moerasplant ( Typha domingensis, Langagrasifamilie*). In matig
diep water begint de reeks [van moerasvegetaties] met adroen* (Cyperus articulatus), waar spoedig
langagrasi (Typha) en enige kruiden bijkomen (Enc.Sur. 627). - Etym.: S, lett. ’lang gras’ (door Stahel,
1944: 119, zo genoemd). - Zie ook: papajagras*.
(dons1989)
Lan’gagrasifamilie (de), Lisdoddefamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Typhaceae ). - Etym.:
Genoemd naar langagrasi*.
(dons1989)
lang’beer (de, mv.?), (gebr. in Nickerie) een slanke, zilver- of grijsblauwe zeemeerval met een witte
buik ( Bagre bagre ); S barbaman.
(dons1989)
lang’draaier (de, -s), (niet alg.) langspeelplaat. - Syn. longplay*.
(dons1989)
langen (langde, heeft gelangd), 1. aanreiken. Henkie, lang een stuk papier voor me, no* (BN 120:
50; 1980). - 2. reiken, uitsteken (van een hand e.d.). Me jonge, lang je hand, dan neem een kaars,
dan brand ’t fo die wezens die me nie goed dorsten los te laten! (Cairo 1980c: 543); het zijn de
woorden van een stervende. - Etym.: In AN veroud. - Syn. van 1 aanlangen*.
(dons1989)
Lan’ti zn., het overheidsapparaat. Als het gouvernement* wil bouwen, zullen wij voor hout, sparren
en spijkers zorgen en lanti moet planken en singels* geven (Spalberg 1896; 1979: 38; oudste
vindpl.). - Etym.: S, lett. land.
(dons1989)
lap (de, -pen), (ook:) stuk textiel of ander materiaal waarmee een gat dicht gemaakt wordt of is. Hij
wist niet dat zijn bootje zich nu ook nog volzoog met water. De lap van klei had niet voldaan
(Trefossa 1944, cit. volgens Doelwijt 1972a: 99). - Etym.: In AN alleen gebr. in het geval van textiel
en enkele andere gevallen.
(dons1989)
lappen (lapte, heeft gelapt), 1. een gat dicht maken met een lap*. Mijn band is geboord*. Die moet
nu eerst gelapt worden. - 2. id., fig. Hij lapte het kastekort met zijn salaris (in krant, 1965). - 3.
repareren i.h.a. Tjas lapt hem wel, zei Baas Hendrik, en zo niet halen we Bado erbij. Die vent maakt
elke kapotte motor direct in orde (B. Ooft 1969: 88). - Etym.: In verouderend AN: l. = SN bet. 1. In
Zeeuws alle SN bet. (Ghijsen).
(dons1989)
lapper, negerslaaf als lekendokter.
< Europees-Nederlands lapper , ‘kwakzalver’.
1740 (Anonymus 64, swarte lapper ).
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Zie ook: dresser * , dresneger* . > /N’/z/2/-.
(dons2013)
lastan’ (de, -), syn. van S alastan, beter bekend als purperhart* ( Peltogyne paniculata ssp.
pubescens ): z.a. Zie Ost. 76. - Lastanstraat (in Paramaribo).
(dons1989)
last’drager (de, -s), (verouderend) bagagedrager van fiets. - Etym.: In AN in deze bet. veroud.,
andere bet. nog gebr. - Syn. baka*, bakzadel*.
(dons1989)
lastdrager, 1. platboomde roeiboot voor het vervoer van plantageproducten; 2. slaaf als drager van
goederen bij een boschpatrouille * of andere tocht door het bosch * .
Europees-Nederlands lastdrager is iedere persoon die een last draagt.
1: 1782 (De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant nr. 301) - Focke 1858a:314.
Zie ook: kroeskroes* , pont* .
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana in 1763 (Hartsinck 1770:450), mogelijk afkomstig van daar. >
/N’/pt/3/W./.
2: 1711 (Dragtenstein 2002:71). - 1852 (Oostindie 1989:117).
Ook in Westelijk Guyana in 1763 (Hartsinck 1770:499), mogelijk afkomstig van daar. > /N’?W?/o/14/W./.
(dons2013)
lastdragerneger, als lastdrager * (2).
1796 (Brouwn 58). > /(N’?W?)-Am/o/3/-.
(dons2013)
las’tig bn, bw., (i.h.b.:) brutaal, opdringerig met erotische bedoelingen t.o.v. een vrouw. Een
ochtend, zo tegen half vijf (), komt die man me een mooi knap meisje tegen. En die man, kapitein,
hij was een lastige man, dus hij fluit naar die dame* (Defares 52). Kijk wat ik voor je heb, zei hij en
liet onhandig de cadeautjes in haar boodschappentas vallen. - Voor mij? vroeg ze lief. - Ja. - Je bent
lastig. - Vind je? Hij loerde voorzichtig naar haar knieën. Hoe mooi waren ze niet en hoe opwindend
(Vianen 1979a: 55). - Etym.: AN l. = o.m. hinder veroorzakend; in ’lastig vallen’ kan het de
genoemde SN bet. hebben.
(dons1989)
las’tigheid (de, -heden), iets lastigs, iets dat moeilijkheden veroorzaakt. Naar de stad gaan is
lastigheid. Hij kan het op twee manieren doen. Eén: lopen door de van vocht verzadigde warmte over
de zandtrottoirs van Hernhutterstraat, Koningstraat, Molenpad, Zwartenhovenbrugstraat,
Saramaccastraat (). Twee: hij kan een wilde* bus pakken (van Teylingen 8). - Etym.: AN l. bet. alleen
’het lastig zijn’; in veroud. AN ook de SN bet.
(dons1989)
lat (de, -ten), (i.h.b.:) lineaal, meetlat. De onderwijzer van onze klas heeft een lat die gemaakt is van
Bruynzeel en als hij je ermee slaat, word je direkt ziek. Daarom slaat hij niet snel, maar als hij boos
is, slaat hij met alle kracht (Doelwijt 1971: 47). - Zie ook: schoollat*.
(dons1989)
lataan, latanus, een soort waaierpalm ( Mauritia flexuosa), thans maurisiepalm * geheten.
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Tropisch Amerikaans element, niet nader te preciseren.
1718 (Herlein 143, latanir ). Alleen de vindplaats bij Hartsinck (1770:71, latanus ) voor Suriname,
Berbice of beide lijkt betrouwbaar; 1869.
Opmerking: 1839-1851 (Van der Aa 1993:163, latanusboomenhout ).
(dons2013)
lateis’ (de), de brede rugspier, bij uitbr. de biceps (’spierbal’ van de bovenarm) en andere
armspieren. Ik heb lateis = Ik ben gespierd, ik ben sterk. - Etym.: Afkomstig uit de body building. De
wet. naam voor de brede rugspier is ’musculus latissimus dorsi’; lateis is een vervorming van
’latissimus’.
(dons1989)
laten (liet, heeft gelaten), (ook:) nalaten, achterwege laten, met rust laten, achterlaten, laten zitten,
laten schieten, in de steek laten, verlaten enz. enz. En ik laat alles voor mijn kinderen (Doelwijt
1971: 60); hier: nalaten. Na afloop daarvan brachten de slaven bij wijze van dankbetuiging een
groote hoeveelheid pluimvee en eieren voor den administrateur* [die naar de stad terugkeerde] ten
geschenke. Het geschenk werd genadiglijk aangenomen - maar niets daarvan zag de stad. Alles
werd voor den directeur* en de opzichters gelaten (Bartelink 13); hier: achterlaten. Twee vrienden
van mij hebben om die reden de school gelaten (Dobru 1969: 20); hier: verlaten, laten schieten. En
ik laat deze vrouw en kreeg nog twee kinderen met een andere vrouw (Doelwijt 1971: 60); hier:
verlaten, in de steek laten. - Etym.: Er is grote overeenkomst met E to leave.
— : Zie laten groeten*.
— : laten halen (liet halen, heeft laten halen), importeren; geïmporteerd, ’import’. Heb je hem
gezien? wilde Henk weten. In een reclame, jongen, zo ’n auto heeft niemand in Suriname, mijn tante
heeft hem zelf uit Frankrijk laten halen (Doelwijt 1972b: 9). Hij wordt op school uitgelachen om zijn
schoen waarvan de zool van voren los zit. Waarschijnlijk ook omdat de schoen van Surinaamse
makelij is. Tegen zijn schoolvrienden kan hij niet trots zeggen: Late hale (van Muiier 1972: 44).
(dons1989)
la’terzaak zijn (was, is geweest), van later zorg zijn. Een paar goeie schoenen aan me voeten, goeie
broek met riem... en weg zijn we, armenensekindere! Jonge! De rest is laterzaak! (Cairo 1977: 18). Etym.: Het bet.: een zaak zijn die later nog wel aan de orde komt.
(dons1989)
laulau, een soort meerval (vis; Brachyplatystoma vaillanti ).
< Sranantongo laulau (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917: 177) of < Arowaks laulau
(Schumann 1783:132), of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1770 (Hartsinck 121). → ( lawlaw).
Mogelijk ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:121).
Zie ook: blinkert-laulau* , passiessie* . > /Ar?S?W?/d/2-6/W./.
(dons2013)
launch (de, -), (uitspr. E: launsj), (gebr. in Nickerie) barkas in gebruik als veerboot tussen Nieuw
Nickerie en Springlands in Guyana. Naast je schouders/ oneindige regels/ de launch scandeert de
rivier/ tot wij de grens/ overschrijden (Shrinivâsi: Dilâkâr, 1970: 46). - Etym.: E l. = barkas.
(dons1989)
laurier’kers (de, -en), 1. boom, bloeiend aan knobbels op de stam en de dikke takken, met eetbare
vruchten ( Chrysophyllum cuneifolium, Sapotillefamilie*). Zie Ost. 151. - 2. vrucht van deze boom. Etym.: Er is geen bijzondere gelijkenis met AN l. ( Prunus laurocerasus, Roosfamilie*), met laurier of
met AN kers, ook niet in de vrucht.
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(dons1989)
la’xans (het), laxeermiddel. De zaden [baboennoten*] smaken goed, doch daar zij 67% olie bevatten,
is het niet geraden, tenzij men een laxans nodig heeft, méér dan twee stuks te eten (May 10). Etym.: In AN is l. de medische term voor zo’n middel.
(dons1989)
laxans, laxeermiddel, een medicijn dat verstopping in het darmkanaal verhelpt.
< Latijn laxans , een medische vakterm (sedert 1824, Van Dale), in Suriname ook volkstaal.
1835 (Van Stipriaan 1993:366, laxants ). 1855 (Focke 109). →. > /Latijn/z/4-6/-.
(dons2013)
laxe’ren (laxeerde, heeft gelaxeerd), (ook, veroud.:) 1. uitlekken, d.w.z. het overtolligevocht verliezen
uit een vat door uitlekken (gezegd van suiker). Doet men de suiker te heet in de vaten, dan laxeert
dezelve te sterk; laat men die te koud worden, dan laxeert dezelve niet genoegzaam (Teenstra 1835
I: 232). - 2. doorlatend zijn voor water (gezegd van grond). Ook van gronden, die het water goed
doorlaten, zoodat het niet op de klei blijft staan, zeide men dat ze goed laxeeren (Enc.NWI 448). Etym.: Oudste vindpl. van 1 en 2 Blom 1786. In AN niet anders dan ’de stoelgang bevorderen’.
(dons1989)
laxeren, overtollige vloeistof verliezen doordat deze uitzakt: laxeren van suiker (uitlekken); 2. van
bodem (goed doorlatend zijn); ook uitlaxeren * .
< Portugees laxar (J.L. Taylor 1970:382).
1: 1786 (Blom 64). - 1835 (Teenstra 1:108; 232 ook laxering ).
Zie ook: curen * . > /Port./pt/3-4/-.
2: 1786 (Blom 9). > /Port./pt/3/-.
(dons2013)
la’zer bn., half dronken, aangeschoten. Na de djogo* voelde ik me lekker lazer (Dobru 1967: 11). Etym.: Vgl. plat N ’lazarus’ = (stom)-dronken. - Zie ook: soppel*.
(dons1989)
le’ba (de, -’s), 1. (begrip uit de wintigodsdienst*) geest die hetzij goed is en mensen van dienst kan
zijn, hetzij slecht is en mensen plaagt (’plaaggeest’) of anderszins kwaad doet (zie het cit.). Er zijn
goede en slechte leba’s. De goede leba houdt het erf* vrij van het kwade en het onreine, bijvorbeeld
een boze geest. () Een slechte leba kan zich van een mens meester maken en hem ernstige laast
bezorgen, door hem tot ruzie zoeken, slordig rondlopen en stelen aan te zetten (Stephen 1983: 52).
Blackman je bent een zwarte neger, dus je begrijpt dat je geen zwart kan dragen want anders word
je nog zwarter en denken de mensen dat er een libba in de buurt is (Vianen 1972: 44). - 2. persoon
die een uiterlijk heeft of zich gedraagt alsof hij door een slechte leba* (1) bezeten wordt; als dit een
slordige vrouw is, kan het vertaald worden met ’slons’. Ik durf d’r bijna nie alleen te laten, vooral met
die Johnnie van bakagotro en z’n trawanten! Leba’s zijn het! (Cairo 1976: 19). - Etym.: S. Van
oorsprong de naam van de god Leba uit Afr. (zie Wooding 188).
(dons1989)
leba, lagere god in het kader van de (of een) religie van negers.
< Sranantongo leba (Focke 1855:71, in de verdraaide en beperkte betekenis van ‘boze geest’).
Afkomstig uit een Afrikaanse taal (Wooding 1972:188).
1773 (De Beet 1984:145). 1913 (J. Spalberg 42). →. > /S/sc/2-6/-.
(dons2013)
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Leba’ran zn., Javaanse* naam voor het feest van de Mohammedanen aan het eind van de maand
Ramadan. Zie Enc.Sur. 294. - Syn. Bodo*, Id* (H).
(dons1989)
leb’bers: bij zijn lebbers, (weinig gebr.) bij zijn lurven. Danna’s zoon werd bij z’n lebbers
weggesleept als een stuk zelfvergaan brandhout (Cairo 1976: 172). - Etym.: Blijkens Cairo (1978b:
180) kan het afkomstig zijn van AN liever, S lefre.
(dons1989)
le’digen: nood ledigen (ledigde, heeft geledigd), (niet alg., beschouwd als fout) nood lenigen. Maar
het geld was vooral nodig om de onmiddellijke nood van de arme sloebers, die de omwenteling
zouden leiden, te ledigen (Hira 251).
(dons1989)
leen’huis (het, -huizen), pandhuis, bank van lening. Los van bovengenoemde instellingen [banken
e.d.] komen in Suriname leenhuizen () voor. Zij lenen geld aan particulieren op onderpand van
roerende goederen (Dahlberg 134). - Etym.: De volledige oude naam luidt ’leenhuis op pand’
(Enc.NWI 448). In AN veroud.
(dons1989)
leer’school (de, -scholen), lagere school, basisschool. Ik ken ’Fonoe’ () reeds* sedert de Christiaan
Davidschool (Fröbel*). We zijn ook tegelijk naar de Comeniusschool (de leerschool) overgegaan
(Dobru 1968a: 48). - Etym.: AN l. veroud. ’school waar kwekelingen een stage kunnen doen’ (WNT
1916); thans ’school waar men iets leert, vrijwel alleen nog in oneigenlijk gebruik (bijv. een harde
leerschool)’. Het wordt in Sur. gebr. ter onderscheiding van fröbel*, waar niet geleerd wordt.
(dons1989)
leervrouw, leermeesteres.
1855 (Focke 9, in dit geval voor een naailerares).
Zie ook: matres * . > /N-N/bc/4/-.
(dons2013)
lees’blad (het, -en), strookje van een of ander materiaal dat men gebruikt als hulpmiddel bij het
lezen door het onder een regel te leggen en/of als bladwijzer. - Etym.: Het woord slaat op de
eerstgenoemde functie.
(dons1989)
leeuw: de leeuwen, (de spelers van) de voetbalvereniging Leo Victor. Leo Victor, dat vanwege
blessures een slechte competitie speelt, greep haar laatste strohalm, door nog met 1-1 gelijk te
spelen tegen MVV. Purperhart scoorde met nog één minuut te gaan de gelijkmaker voor de leeuwen
(WS 22-10-1983). - Etym.: Lat. ’leo victor’ bet. ’de leeuw die overwint’.
(dons1989)
leeu’webek (de, -ken), tropisch Amerikaanse sierplant met liggende stengels en scharlakenrode
bloemen ( Episcia reptans, Gloxiniafamilie*). - Etym.: De bloemen lijken op de bek van een leeuw,
evenals bij AN l. = in Nederland inheemse en gekweekte Anthirrinum- en Linaria-soorten
(Bezemkruidfamilie*).
(dons1989)
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leg’horen (de, -s), legkip. - Etym.: Van ’leghorn’ (de E naam voor de Italiaanse stad Livorno), een
oorspronkelijk Italiaans ras van witte legkippen.
(dons1989)
lei’ding (de, -en), (ook:) wetering, afwateringskanaal. Het ministerie van Districtsbestuur en
Decentralisatie is belast met het onderhoud van sekundaire en tertiaire leidingen (Sur.Bull. 9 (1): 11;
1978). - Etym.: In Ned. alleen gebr. in sommige streken op het platteland en bij vakmensen. - Opm.:
Tussen Paramaribo en Uitkijk is Leiding de eigennaam van een aantal genummerde weteringen
(Leiding 1 , Leiding 2, enz.), tevens adres van de bewoners erlangs.
(dons1989)
leid’sel (het, -s), (ook:) touw aan een vlieger. Het stijgen en steigeren van een vlieger is ten dele
afhankelijk van de wijze waarop de ’toom’, de uit drie draden bestaande bevestiging van het leidsel
aan de vlieger, is aangebracht (A.M. Bueno d.M.-B. in Helman 1977: 61). - Etym.: Er is overeenkomst
met de functie van het leidsel bij een paard.
(dons1989)
lekke pijp (de, -en), (mannentaal) 1. gonorrhoe. - 2. mannelijk lid aangetast door gonorrhoe.
(dons1989)
I. lek’ker zn.: zie likker*.
(dons1989)
II. lekker bw.: niet lekker zijn (was, is geweest), geen vrede hebben; ’nog niet klaar’ zijn, ’nog niet
jarig’ zijn. Ineens zo, ik bel voor een zakelijke tori*, een welzijnsstichting op in het belang van me
eigen welzijn! Dan krijg ik een tirade te horen van een meid die nie lekker is met d’r
liefdesverhouding? (Cairo in Volkskrant 5-1-1979). Durf je je mond open te maken*, dan ben je niet
lekker (in krant, 1966).
(dons1989)
lek’kers (het), 1. versnapering, zowel zoet als hartig. - 2. verhullende aanduiding voor iets dat men
niet noemen wil. Bijv. als men geld aan iemand geleend heeft en het terug wil hebben. Tijdens het
afrekenen vraagt de taxichauffeur op een haast smekende toon: Gaat u mij nog wat lekkers geven?
De naïeve Bakra* () begint naarstig zijn tas om te ploegen op zoek naar de juist dan spoorloze BenBits en King. Nee, nee, nee, onderbreekt de chauffeur (). Surinaamse bankbiljetten. Weer mis dus,
beduidt de chauffeur, en lichtelijk geïrriteerd klinkt het: Nee, meneer, gaat u mij Hollandse guldens
geven meneer? (M. van Lieshout in NRC 6-4-1987). - Etym.: (1) AN l. heeft i.h.a. betr. op (zoet)
snoepgoed.
(dons1989)
lekton’go (de, -’s), zuurstok, zuurstang. Eddy heeft altijd gezongen. Hij was vijf jaar oud toen hij
reeds* zong in de winkel* op de hoek... Hij kreeg als beloning een lek’tongo... (A&P 1981e). - Etym.:
S (leki = likken; tongo = tong).
(dons1989)
le’lie (de, -s), 1. inheems bolgewas dat in het wild oranjerode bloemen heeft, in gekweekte vorm
soms ook witte ( Hippeastrum puniceum, Jozefstaffamilie*). Zie WB e.a. 33. - 2. voorafgegaan door
een bn. en in samenst. naam voor en aantal zeer uiteenlopende planten: zie Braziliaanse lelie*,
gemberlelie*, jozeflelie*, victorialelie*, waterlelie*. - Etym.: (1) Er is enige gelijkenis met AN l. =
Lilium-soorlen, i.h.b. de witbloeiende Lilium candidum ( Sansevieriafamilie*); in samenst. ook allerlei
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andere bolgewassen. - Syn. van 1 grote pingping*. Zie ook: amaryllis*.
— : Braziliaan’se lelie, 1. sierplant met bloeiwijzen die eruitzien als rozerode knotsen, uit Z.O.-Azië
( Phaeomeria speciosa, Gemberfamilie*). Ze was altijd bezig. Stond ze niet in de winkel dan was ze in
de enorme tuin met buitenlandse rozen, bokkepoten* en Braziliaanse lelies (Vianen 1979a: 13). - 2.
codenaam voor ganja* (1.1) of hennep ( Cannabis sativa, Ganjafamilie*). Her was de politie en hij
begreep onmiddellijk dat ze het ontdekt hadden van die Braziliaanse lelies die door hem en zijn
vrienden langs de trens* werden geteeld (Vianen 1979a: 51). - Etym.: (1) De plant is niet inheems in
Brazilië en lijkt niet op enige andere AN of SN lelie. (2) Men wenst de echte naam van de plant niet te
noemen ( ganja ), omdat het telen daarvan verboden is gezien de mogelijkheid er marihuana van te
winnen.
(dons1989)
lelie: rode lelie, zekere plant met oranjerode (zie rood * ) bloemen ( Hippeastrum puniceum ), heden in
Surinaams-Nederlands kortweg lelie of grote pingping .
1705 (Merian 22). > /N+N/wp/1/-.
(dons2013)
lel’lebel (de, -len), sufferd, bangerd. - Etym.: AN l. = ordinair, slonzig vrouwspersoon. - Syn. bobo*,
vriendje*; zie ook freddie*.
(dons1989)
lemisje: zie lemmetje*.
(dons1989)
lemmetje (-s), gekweekte vruchtboom of heester ( Citrus aurantiifolia ) en de kleine, zeer zure vrucht
van deze; heden in Suriname vaak zure lemmetje genoemd, in Nederland limoen.
< Europees-Nederlands limmetje < Frans limette, Van Veen & Van der Sijs 1997:513.
1718 (Herlein 81, de boom; 204, de vrucht). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 84). →.
Opmerking: Ook in het voormalige Nederlands Oost-Indië. > /N’/cp/1-6/-.
- : zoet lemmetje, zoete vrucht van een ingevoerde soort heester ( Triphasia triflora).
Lijkt op (zure) lemmetje * .
1835 (Teenstra 2:260). →. > /N+N’/cp/4-6/-.
(dons2013)
lem’metjesboom (de, -bomen), syn. van lemmetje* (1): z.a. De wortels der Lemmetjesboomen
zouden, volgens de Surinaamsche Kreolen*, eene heilzame geneeskracht tegen venusziekten bezitten
() (Teenstra 1835 II: 253). - Etym.: Oudste vindpl. Pistorius 1763: 27.
(dons1989)
lemmetjesboom, boom als lemmetje * .
1708 (Valkenburg). - 1835 (Teenstra 2:253). 1899 (H. Spalburg 1979:78). > /N’-N/cp/1-5/-.
(dons2013)
lemmetjeshaag, lemmetjesheg, heg van lemmetjes * -heesters.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:118). - 1855 (Focke 71). > /N’-N/r/2-4/-.
(dons2013)
lemmetjeshyning (‘-heining’), als lemmetjeshaag* .
1770 (Hartsinck 569). > /N’-N/r/2/-.
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(dons2013)
lengvisch, leng ( Molva molva ) als stokvis.
Pleonasme.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 19). > /N-N/bc/4/-.
(dons2013)
le’pel: zie Chinese* lepel.
(dons1989)
lepel (-s), schoep van een scheprad* : een door stromend of vallend water aangedreven rad van een
watermolen.
Europees-Nederlands lepel is een schoep aan een schoepenrad:een rad van een watermolen die
water opvoert (WNT 8, 1:1591).
1786 (Blom 58). 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 55).
Zie ook: schepper* . > /N’/pt/3-4/-.
(dons2013)
le’pelbek (de, -ken), rode lepelaar, een grote, roze vogel met lange poten, hals en lepelvormige
snavel ( Ajaia ajaja ). De lepelbek heeft een rozewitte kleur en een lange, lepelvormige bek. Hij huist
langs de kust en nestelt tussen de rode ibissen en reigers (Enc.Sur. 295). - Etym.: Oudste vindpl.
Pistorius 1763: 71.
(dons1989)
lepelbek, 1. rode lepelaar ( Platalea ajaja ); 2. bruine pelikaan ( Pelecanus occidentalis).
1. De snavel heeft de vorm van een platte lepel aan een steel, evenals bij de nauw verwante
Europees-Nederlandse lepelaar ( Platalea leucorodia ).
1740 (Anonymus 22). - 1769 (Fermin 2:153). 1908 (Penard & Penard 136). →.
Bij Hartsinck (1770:113) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /N’/d/2-6/ W./.
2. De ondersnavel heeft de vorm van een open zak.
1763 (Pistorius 73).
Zie ook: rotgans * . > /N’-N/d/2/-.
(dons2013)
le’pelblad (het), sierstruik met kleine bloemen aan sterk vertakte schermen en schotelvormige
bladeren, uit Indonesië ( Polyscias scutellata, Cassavehoutfamilie*). - Etym.: De naam is ontleend aan
de vorm van de bladeren. AN l. = Cochlearia officinalis (Koolfamilie*), een wilde plant o.m. in
Nederland.
(dons1989)
lep’kaka (de, -’s), bijdehand meisje. - Etym.: S (lepi = rijp; kaka = haan). – Zie ook: poespeta*.
(dons1989)
lep’man: zie repman*.
(dons1989)
leren (leerde, heeft geleerd), (ook:) 1. onderwijs geven, leerkracht zijn. Mijn mama leert ook op
school (WS 13-2-1982). - 2. onderwijs geven aan, les geven aan (zonder vermelding van het
geleerde). Hij heeft me nog geleerd toen ik op de Mulo zat. - Etym.: In AN in beide bet. veroud.
(dons1989)
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le’riman (de, -s), zendeling. Naast Barbados lag het zendelingen-etablissement Anna’s-zorg waar
een leriman met zijn vrouw woonde. De twee waren zeer brave menschen, die zoowel onder het volk
als bij de planters geacht en bemind waren (Bartelink 30). - Etym.: S (leri = o.m. onderwijzen; man =
man). Oudste vindpl. Spalberg 1896; 1979: 39.
(dons1989)
leriman (de, -s), voorganger of zendeling van de Evangelische Broedergemeente.
< Sranantongo leriman , ‘leraar’ in het algemeen (Schumann 1783:101).
1845-1849 (Boekhoudt 1874:40). - 1871 (Klinkers 1997:142). →. > /S/bc/4-6/-.
(dons2013)
lerm’metje (het, -s), 1. kleine, gekweekte vruchtboom, witbloeiend, met scherpe dorens ( Citrus
aurantiifolia, Citrusfamilie*). De Catleya, weggehaald uit de bergwouden van Venezuela, met haar
grote trompetvormige bloesem pralend met de sapotille-orchidee* die zich hecht aan het stekelige
lemmetje (Roemer 1982: 98). - 2. vrucht van deze plant, lijkend op een kleine, ronde, zeer zure
citroen, geel of groen van kleur. Ik zou haar een glas zuurwater* inschenken. Alle lemmetjes waren
bedorven (Vianen 1971: 135). - Etym.: Oudste vindpl. van 1 en 2 Herlein 1718: 81. Andere vormen:
Lemisje en Limmetie (Hartsinck 1770: 51, 32). Ook in het voormalige NOI; blijkens WNT (1924) in
Ned. en in NOI vroeger bekend als ’limmetje’. Vgl. E lemon en veroud. AN limoen = citroen. - Syn.
van 1 lem’metjesboom*, van 1 en 2 zuur lemmetje*.
— : lemmet je(s) plukken (plukte, heeft geplukt), (ook, gemeenz.:) plassen; bijv. Ik ga even
lemmetjes plukken. - Etym.: Alleen gebr. op bijv. een feestje waar men voor deze verrichting even
naar buiten moet. Velen hebben een lemmetjesboom* in de tuin, op het erf* of in de buurt staan.
— : zoet lemmetje, 1. gekweekte, witbloeiende, vruchtdragende heester, vermoedelijk uit tropisch
Azië ( Triphasia trifolia, Citrusfamilie*). Zie Ost. 131. - 2. de iets ovale, rode vrucht van deze plant.
Joosje zag bij vergissing zoete lemmetjes aan voor koffiebessen (J&L 1920a: 50). - Etym.: Er is
gelijkenis met (zuur) lemmetje*, de vruchten zijn echter zoet. - Syn. van 1 en 2 nagellak*.
— : zout lemmetje, met zout in azijn ingelegd lemmetje* (2). Behalve dat de vruchten van ons
algemeen bekende lemmetje* als zgn. ’zoute lemmetje’ worden gebruikt, vinden lemmetjes extra
toepassing in tijden van influenza* (May 40).
— : zuur lemmetje, 1. syn. van lemmetje* (1). - 2. syn. van lemmetje* (2). - Etym.: De toevoeging
’zuur’ wordt i.h.a. slechts gebr. als onderscheiding t.o.v. ’zoet’ nodig is.
(dons1989)
les eten: zie eten*.
(dons1989)
les’senaardak (het, -en), (ook:) dak bestaande uit twee lessenaardaken, één hoger en één lager en
in elkaar tegengestelde richtingen afwaterend. - Etym.: Dit daktype is in 1958 in Sur. ingevoerd en
toen onder deze naam a g. bekend geworden. Voordien was het woord alleen onder vaklieden in
gebruik als in AN (lessenaarsdak), nl. voor een dak bestaande uit één hellend vlak, gelijkend op een
lessenaar. Dit laatste is in SN meer alg. bekend als zadeldak*. - Syn. pianodak*, skowtoe(pet)*,
snaardak*, twistdak*; niet geverifieerde syn. Curaçaos dak, Hindostaans* dak .
(dons1989)
let’ter, (ook:) 1. (de, -s), kort voor letterhout* (1): z.a. Het kernhout van letter wordt als sierhout
gebruikt (Muntslag 141). - 2. kort voor letterhout* (2): z.a. Letter wordt af en toe naar het buitenland
geëxporteerd, maar het eigenaardige van dit hout is dat, wanneer men het ziet, men niet
uitgesproken raakt over zijn schoonheid en dat er toch maar zelden naar gevraagd wordt (Muntslag
140). - Etym.: Zie letterhout* 1 en 2.
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(dons1989)
let’terhout, 1. (de), naam voor enige bomen met wit melksap van het genus Brosimum en nog enige
andere vertegenwoordigers van de Bospapajafamilie*. Het Letterhout is een groote Boom, die meest
uit Spint bestaat () (Hartsinck 1770: 75). - 2. (het), hout van deze boomsoorten. Het echte letterhout,
dat op letters gelijkende dwarsstrepen vertoont ()i s waarschijnlijk afkomstig van B. [Brosimum]
guianensis Huber (Ost. 20). - Etym.: De naam kan betr. hebben op de tekening in het hout (zie het
cit.), maar ook op het gebruik eertijds in de boekdrukkunst (zie Enc.Sur. 85). Het laatste zou kunnen
verklaren, dat veel hout zonder ’letters’ maar wel afkomstig van de genoemde soorten, toch vanouds
letterhout genoemd wordt. De boom is in ieder geval duidelijk genoemd naar het hout (zie hout*, a).
NB i.t.t. in het cit. zegt men nu alg. de l. als het om de boom gaat. Oudste vindpl. van 1 David
Pietersz. de Vries 1655, cit. volgens Lichtveld & V. 35; van 2 Lourens Lourensz. Zeeuw/Nicolaes a
Wassenaer 1627, cit. volgens Lichtveld & V. 24.
(dons1989)
letterhout, bij uitbreiding niet alleen de naam voor het toen al in Nederland onder die naam
bekende hout (1637, zie WNT), maar ook voor boomsoorten van hetzelfde genus ( Brosimum ) en hun
hout, ook indien daarin op doorsnede de karakteristieke figuurtjes (‘letters’) ontbreken.
Europees-Nederlands letterhout is de naam voor het hout met daarin donkere, lettervormige tekens,
waarschijnlijk van (vooral) Brosimum guianense (Ostendorf 1962:20).
1855 (Van Sypesteyn 178). →.
Zie ook: spikkelhout* . > /N’/wp/4-6/-.
(dons2013)
Let’terhoutfamilie: zie Bospapajafamilie*.
(dons1989)
letterhoutland, bosgebied rijk aan Europees-Nederlands letterhout.
1671 (Mogge), 1678 (Doncker). > /N’-N/m/1/-.
(dons2013)
I. leven (met) (leefde, heeft geleefd), (ook:) 1. samenwonen (met). Ze leefde met haar moeder aan
het Pad van Wanica (Verlooghen 23). - 2. sexuele omgang hebben (met). Ze leefde met een andere
man als ik in het bos* was om te werken (Ferrier 1968: 164). - 3. in concubinaat leven (met). Het is
een jongen van zeventien jaar, God mag het weten. En die gaat daar leven met zijn tante (Helman
1954a: 24). Bent U getrouwd? - Nee, ik leef (mond.) - Etym.: In veroud. (A)N ook bet. 2 en 3.
(dons1989)
II. leven zn.: in het leven zijn (was, is geweest), niet meer bij haar moeder wonen, meestal met een
man (gezegd van een vrouw). Ze was al jong in het leven, want bij haar thuis was altijd ruzie . Etym.: In AN bet. deze uitdr. ’werken als prostituee’.
(dons1989)
le’venswater (het), (volkst.) infuusvloeistof. Behalve de medicijnen () zijn er ook steekpannen voor
bejaarden, babyflessen*, toppers*, bloedtransfusie- en levenswaterzakjes alsmede operatiehandschoenen geschonken (WS 28-11-1987). - Etym.: Men ziet het als een ’water’ dat het leven
redden moet.
(dons1989)
leys’boon (de, -bonen), 1. struikvormige cultuurvorm van een Aziatische plant ( Vigna sinensis,
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Bonenfamilie*), met lichtpaarse bloemen en gespikkeld zaad. Zie Ost. 91. - 2. het zaad (boon) van
deze plant dat gegeten wordt. Djaripesi*, botropesi* en de gespikkelde Leysbonen worden op kleine
schaal aangeplant (Stahel 1944: 19). - Etym.: Zeer waarschijnlijk genoemd naar een persoon met de
naam Leys. Welke? Omstreeks 1920 was J.J. Leys een bekende landbouwkundige in Suriname. - Zie
ook: blak-ai-pesi*, botropesi*.
(dons1989)
lia’nenbos (het, -sen), bos met ver uiteenstaande bomen, overgroeid door lianen. Soms treedt dit
lianenbos ook op langs drassige rivieroevers (van Dillewijn 28). - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
Libanees’, (ook:) 1. (zn.; de, -nezen), Surinamer van Libanese afkomst. De Libanezen vormen in
Suriname een van de zgn. handelsminderheden. Ze hebben een aanzienlijk deel van de textielmarkt,
in het bijzonder van dameskledingstoffen, in handen (Enc.Sur. 380). - 2. (bn., bw.), van of
behorende bij Libanezen* (1). Het merendeel van de huwelijken is thans ’gemengd’, zodat de
Libanese groep ook in dit opzicht meer opgaat in de Surinaamse samenleving (Enc.Sur. 381). - Syn.
van 1 Syriaan*, Syriër* (1, 2), Portugees* (1, 3); van 2 Syrisch*, Portugees* (II. 2). Opm. 1.: De
vrouwelijke vorm van 1 is Libanese. Opm. 2.: Er wonen in Suriname ook staatsburgers van Libanon,
die, evenals in AN, Libanezen genoemd worden.
(dons1989)
Libanis’tenclub (de), (verouderend), 1. Libanezenclub, de voormalige vereniging van Libanese*
Surinamers. - 2. het onderkomen van deze vereniging. De ’Libanistenclub’, waar zij [Libanezen*]
voorheen veel bijeenkwamen, is omstreeks 1960 opgeheven (Enc.Sur. 381).
(dons1989)
Lica’nia, wetenschappelijke naam voor de groep (het genus) van planten waartoe o.m. behoren
enige soorten foengoe* (2) en sponshout*. Licaniastraat (in Paramaribo).
(dons1989)
li’chaamspijn (de, -en), naam voor allerlei pijn. Maar de zieke had te veel lichaamspijn en verstaan
kon zij ook niet meer (Spalberg 1896; 1979: 30). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
lichten (lichtte, heeft gelicht), (ook:) 1. i.h.a. tevoorschijn halen, waarbij de beweging naar boven
gericht is; ook fig. Men heeft mijn bloed niet in voorraad en ook de andere ziekenhuizen kunnen niet
helpen, daar dit type bloedsoort erg zeldzaam is. In de ziekenhuizen worden de donorkaarten gelicht
om te zien wie tot dat type bloedgroep gehoort (Wan broedoe 40). - 2. eruit halen, verwijderen,
wegnemen. Sjorrie: dokter heeft mijn amandelen gelicht (Fernandes z.j.: 75). - 3. wegnemen, stelen.
Tegelijkertijd een of andere halfwas wees, die ongebaad zijn kans loerde* om de grote glazen fles*
vol Nestlé te kunnen lichten (Cairo 1978: 13). - 4. opnemen (geld). Maar tegelijkertijd bleef de
fraudeur in de West op fictieve rekeningen geld lichten op achtergebleven spaarbankboekjes van de
vertrokken immigranten (Hangalampoe 1 (5): 13; 1974). - Etym.: In AN in al deze bet. veroud. of
verouderend, in andere bet. nog voorkomend. Vgl. i.v.m. bet. 4 E ’to raise money’ (= id.).
(dons1989)
liefde: gestadige liefde (de), (veroud.) kruidachtige (maar struikvormige) sierplant met dichte,
bolvormige, meest paarsrode, soms lichtrode of witte bloemhoofdjes, tropisch Amerikaans, thans
bekend als stanvaste* ( Gomphrena globosa, Klaroenfamilie*). Zie Enc.NWI 309; enige vindpl.). - Syn.
ook standvastig*.
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(dons1989)
liegen voor (loog, heeft gelogen), 1. liegen tegen. Hij loog altijd voor z’n moeder toen hij klein was.
- 2. liegen over. Ik heb voor Alfred gelogen. Ik wilde hem pijn doen, maar ik vergat, dat ik jou ook
pijn deed (Barron 1981a: 89). - Etym.: Zie voor*. - Syn. (1 en 2) jokken* voor.
(dons1989)
liems’wied (het), onkruid met ruwe stengels en bladeren en gele bloemhoofdjes, vermoedelijk uit
W.I. ( Wedelia trilobata, Asterfamilie*). Het onkruid dat aan de rand van de goot* weelderig groeit en
ook het liemswied met gele bloempjes, waaruit bijen honing halen, is wit geworden (Ferrier 1968:
80). - Etym.: De landbouwleraar Liems was de eerste die het vond en het in de jaren 1920 ingang
deed vinden als bodembedekker (Ost. 213). Zie wied*. Bij Stahel (1944: 63) het Liemsche wied. - Syn.
desi*, paardebloem*, karpossan*.
(dons1989)
lieveheersvogeltje, huiswinterkoning ( Troglodytes aedon albicans ).
Vermoedelijk vertaling van Sranantongo en Surinaams-Nederlands gadofowroe * (zie aldaar, ook voor
andere namen).
1770 (Hartsinck 107). > /S/d/2/-.
(dons2013)
life’time zn., (uitspr. E: laif’taim): gezegd met betr. tot een zeer degelijk artikel, bijv. een broek, een
auto e.d. Dat ding? Een lifetime meneer! - Etym.: E, bet. ’zoveel tijd als een leven duurt’; ’lasts a
lifetime’ = gaat een heel leven mee.
(dons1989)
liggen: gaan liggen (ging liggen, is gaan liggen), gaan liggen om te slapen, gaan slapen. Ik kroop
stil uit bed en vroeg haar zachtjes, hoe het met Ma Da was. - Nog altijd koorts, zei ze, ga maar
liggen (Hijlaard 47).
(dons1989)
lighter fluid (de), (uitspr. E: lai’terfloewit), aanstekerbenzine. Zelfs mijn broer was onder de indruk,
een paar dagen nam hij geen proeven meer met kakkerlakken (hij prikte ze gewoonlijk vast in de
grond of de vloer met een lang puntig staafje, nadat hij ze met ’flit’* verdoofd had, goot daarna
lighter fluid over ze en stak ze in brand) (Rappa1980: 87). - Etym.: E.
(dons1989)
lijk: achter een lijk (lopen), deelhebben(d) aan een begrafenisstoet.
In verouderd Europees-Nederlands kon lijk ook betekenen ‘begrafenis’ en ‘lijkdienst’.
1768 (Van Dyk 111). 1840 (Winkels I:60). > /N’/bc/2-4/-.
(dons2013)
lijk’bak (de, -ken), zinken bak waarin een lijk, gelegen op ijsblokken, wordt bewassen*. De door of
vanwege de vereniging zonder betaling van extra kosten te verzorgen begrafenis omvat: (); het in
bruikleen afstaan van alle benodigdheden die nodig zijn voor het afleggen van de overledene zoals
lijkbakken, gueridons, doeken en lakens () (Stuiversvereniging 7).
(dons1989)
lijk’bewasser (de, -s), man die in vereniging overledenen, i.h.a. overleden mannen, bewast* (2).
Hoewel de lijkbewassers bij de bevolking doorgaan voor gerespecteerde lidmaten der
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kerkgenootschappen, houden zij door de adviezen die zij aan nabestaanden geven, een aantal
praktijken in stand, waar de kerkelijke overheden zich niet mee kunnen verenigen en die door hen
als ’afgodisch’ worden gekenmerkt (Buschkens 270). - Etym.: Zie bewassen* (2). - Syn.
lijkenwasser*. Zie ook: lijkbewaster*.
(dons1989)
lijk’bewassersvereniging (de, -en), organisatie die lijkbewassing* verzorgt. Het was op 25
september jl. precies 90 jaar geleden dat de ’Lijkbewassersvereniging Hervormde Gemeente’ werd
opgericht. Ze telt nu 26 leden verdeeld over een broeder- en een zustergroep (WS 1-10-1983).
(dons1989)
lijk’bewassing (de, -en), het afleggen enz. (bewassen*, 2) van een overledene. Spoedig zijn ’wasi
dede soema’s’ (leden van de liefdewerkvereniging voor lijkbewassing) aanwezig. Ze behandelen oma
met zure oranje* en dram* () en vullen enkele lichaamsholten met bladeren Amerikaanse tabak
(Waller 39). - Etym.: Zie bewassen* (2). - Zie ook: lijkbewasser*.
(dons1989)
lijk’bewaster (de, -s), vrouw die in vereniging overledenen, i.h.a. overleden vrouwen, bewast* (2).
Nene, die voor het dagelijks brood koekjes loopt te verkopen langs de straten van Paramaribo is
dinari [zie dienares*] van de Zuiderstadskerk en lijkbewaster (Dobru 1968a: 35). - Etym.: Zie
bewassen* (2). - Zie ook: lijkbewasser*.
(dons1989)
lijken (leek, heeft geleken), (ook, ’slang’:) indruk proberen te maken, opscheppen, bluffen. Hij is een
beest weetje, hij heeft me gezegd dat hij je een beetje bang gaat* maken. - O, zei ik, hij lijkt. Intussen had die kerel me aardig laten zweten (Dobru 1968b: 35). - Etym.: Vgl. S gersi = lijken (op),
gelijken in alle N bet., ook de SN bovenstaande. - Zie ook: schijnen*.
(dons1989)
lij’kenwasser (de, -s), syn. van lijkbewasser*: z.a. Toen kwamen mijn moeder en de lijkenwasser
aan. Hij zag voor het huis een man staan, zei hij. Aangezien hij een lijkenwasser was, kon hij
’dingen’ zien (Wooding 367). - Etym.: Het wassen is een onderdeel van de taak.
(dons1989)
lijk’staatsie (de, -s), begrafenisstoet. Omstreeks vier uur was hij weder bij een dorp aangekomen,
waar juist de lijkstaatsie van een kind voorbij ging (van Cappelle 263). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
lijk’waad (het), stof om een lijkwade van te maken of een lap stof die als lijkwade dienst doet. () het
verstrekken van lijkwaad, of in de plaats daarvan een stuk katoen () (Stuiversvereniging 7). - Etym.:
AN de lijkwade = het witte kleed, al of niet in de vorm van een doodshemd, dat over een in de kist
liggende dode wordt gespreid of waarin deze gehuld wordt.
(dons1989)
lijm’papier (het), (veroud.) gegomd sigarettevloeitje. - Etym.: Eertijds gebr. ter onderscheiding van
jobpapier*, dat toen nog niet gegomd was.
(dons1989)
lijm pesie, limaboon ( Phaseolus lunatus ).
< Amerikaans-Engels lime bean + pesie* .
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1835 (Teenstra 1:420, de plant).
Zie ook: sebijari* , zevenjaarsboon * . > /X/cp/4/-.
(dons2013)
lijn (de, -en), (ook:) raai, ingemeten transect. ’ s Namiddags ga ik met den dokter langs de lijn
verzamelen en vind in het moerassige gedeelte verscheidene planten, die mij onbekend zijn (Stahel
1927: 58). - Etym.: Zo’n raai ligt als een lijn door het land. In AN alleen in gebr. bij landmeters e.d.
deskundigen.
— : een lijn kappen (kapte, heeft gekapt), een lijn* uitzetten en tevens de plaats van zijn ligging
zichtbaar en begaanbaar maken door daar de plantengroei te kappen. In 1940 kapten wij een lijn
van 23,5 kilometer, van Wageningen via Post Utrecht in noordelijke richting (Hangalampoe 1 (5): 27;
1974). Het was mij volkomen onmogelijk mij in het bos te oriënteren en ook de gekapte lijn kon ik
slechts korte tijd in het oog houden (de Klerk 209).
— : met lijn 11, lopend, te voet. Ik kan de bus niet nemen, ik heb geen geld meer. Dan ga ik maar
met lijn 11. - Etym.: Berust op de gelijkenis van twee benen met het getal 11.
— : op/van de lijn(en), ’op de baan’ (gezegd van hoeren en hun klanten). Ze is zeker nieuw op de
lijn, dacht hij, want hij had haar niet eerder gezien. In Paramaribo weet je gauw genoeg wie en wie in
het beroep zijn (Dobru 1968c: 53). Die heren van die lijnen (mond.) = de habituele hoerenlopers. Etym.: De gelijkenis berust op die met een busroute waarlangs passagiers opgenomen worden. Het is
mogelijk, dat de vrouw vergeleken wordt met de bus, maar ook met de passagier. Veel hoeren in
Paramaribo staan op min of meer vaste punten langs de straat en laten zich door voorbijgangers,
vrnl. automobilisten, oppikken. - Zie ook: lijnen* (2).
(dons1989)
lijnen (lijnde, heeft gelijnd), 1. (overg.), uitlijnen (wielen). Daar worden de wielen van Uw auto op
deskundige wijze gelijnd (adv. in Dobru 1967, t.o. 13). - 2. (onoverg.), prostitutie bedrijven. In Sur.
betekent lijnen ook ’op de lijn* gaan’, dus prostitueren (BN, najaar 1978: 147).
(dons1989)
lijn’visserij (de), visvangst met behulp van een lange lijn tussen een anker en een boei waaraan op
onderling gelijke afstanden ongeveer 100 zijlijntjes met een haakje. In dit dorp zijn het vooral de
Javaanse* vissers (afkomstig uit het distrikt* Commewijne) welke de lijnvisserij beoefenen (F.C.
Bubberman in Teunissen 1972: 35).
(dons1989)
li’ka (de), (verouderend) diksap, d.i. in de suikerfabricage het sap, zoals het de verdamper verlaat en
naar de eerste kookpan gaat; ingedikt dunsap*. Het is eene stellige waarheid, dat, hoe jeugdiger en
weelderiger het riet* is, hetzelve zoo veel te meer suikerdeelen () (Teenstra 1835 I). - Etym.: S.
Oudste vindpl. Lammens 1822; 1982: 25. - Syn. likker*.
(dons1989)
lika (de), suikerrietsap zoals het uit het riet * geperst is tot en met het einde van het inkookproces.
< Sranantongo lika (Focke 1855:7) < Engels liquor, Smith 1987:273.
1769 (Fermin 2:32). - 1854 (Van Sypesteyn 206). 1913 (J. Spalburg 16, lieka ).
Zie ook: likker * . > /S/pt/2-5/-.
(dons2013)
li’kagoot (de, -goten), (hist.) syn. van sapgoot*: z.a. 2 Onderhalers *, die op de brug van de
suikermolen de uitgeperste lika* met het fijne vuil en de vezelen van het gemalen riet* voorwaarts
naar de lika-goot schuiven, om verstopping en overlooping voor te komen (Teenstra 1835 I: 188;
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enige vindpl.). - Etym.: Zie lika*, dat buiten deze samenst. iets anders bet.
(dons1989)
likagoot, goot waardoor de lika * van de molen stroomt naar de sapbak ( sisser* ).
1835 (Teenstra 1:188).
Opmerking: In 1871 (De Surinaamsche Courant nr.129) te koop aangeboden als kortweg goten
(meervoud).
Zie ook: guds * . > /S-N/pt/4/-.
(dons2013)
li’kaketel (de, -s), (hist.) bij een serie van vier ketels (kookpannen) voor de bereiding van suiker de
tweede. Een stel van vier ketels wordt aldus verdeeld, als: de grootste is de inneemketel*, de tweede
de likaketel, de derde de melassieketel*, en vierde of laatste de test* (Teenstra 1835 I: 227; enige
vindpl.). - Etym.: Zie lika*. - Zie ook: pan* (2).
(dons1989)
likaketel, de tweede bij een serie van vier kookpannen ( suikerketels * ) voor het indikken van lika * tot
suiker.
1835 (Teenstra 1:227).
Zie ook: inneemketel * , kap * , mallassieketel * , test * . > /S-N/pt/4/-.
(dons2013)
li’kan (de, -s), dwergmiereneter ( Cyclopes didactylus). De likan is een nachtdier, dat overdag
opgerold op de tak van een boom ligt te slapen (Vermeulen 120). - Etym.: Vgl. S lika-noe (leki =
likken; anoe = hand, poot), een naam in overeenstemming met het gedrag van het dier, dat in
gevangenschap, indien hongerig, telkens aan zijn voorpoten likt. Het is mogelijk, dat eerder de naam
likhand bestond: De Dwerg-Miereneter staat in de kolonie bekend als Likkie-han, hetgeen een
verwording is van Likhand (Penard 1900 I: 93).
(dons1989)
lekkie-han, dwergmiereneter ( Cyclopes didactylus).
< Sranantongo likkihan (Focke 1855:73), betekent ‘likhand’. In gevangenschap likt het dier indien
hongerig voortdurend zijn voorpoten.
1835 (Teenstra 2:406). - 1910 (Penard 1:93, likki han).
Opmerking: De tegenwoordige Sranantongo-vorm is likanu , de Surinaams-Nederlandse vorm likan .
> /S/d/4-5/-.
(dons2013)
likeurstijlder, apparaat voor het distilleren van likeur, in de betekenis van sterke drank, wellicht
dram * .
Zie stijlen * , dramstijlder * .
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 73). > /N-E/pt/4/-.
(dons2013)
likhand: zie likan*.
(dons1989)
likken: zie prapi* likken.
(dons1989)
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lik’ker (de), (verouderend) diksap (syn. van lika*). Wel, zeide hij, neem dan wat likker, wat suiker,
rum of voorloop, stuur het naar huis om het voor je te verkoopen en koop uit de opbrengst een
paraplu (Bartelink 46). - Etym.: Oudste vindpl. plak. van 1721 (S&dS 341). Bij Herlein (1718: 110),
Pistorius (1763: 48) en Lammens (1846; 1982: 163): lekker. Vgl. veroud. AN, Noel Chomel & D.C.
(1841): ’Likking (slikking, lik-middel): een dik sap uit dunne concerf, dikker als een siroop en
dunner als een opiaat, dat uit honing of verdikte suiker bestaat, die met iets is vermengd.’Het
brouwsel dient om dat ’iets’ in te nemen.
(dons1989)
likker, lekker, als lika * .
< Engels liquor (Dalton 1855, 2:175). Spelling met - i- of - e- vertoont geen regelmaat.
1693 (Reeps 19). - 1855-1863 (Bartelink 1916:46). > /E/pt/1-5/-.
(dons2013)
lekker bak, als likaketel * (zie aldaar).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:292). 1759 (Oostindie 1989:53). > /E-N/pt/2/-.
(dons2013)
likkergoot, als likagoot * .
1824 (Teenstra 1842:151). > /E-N/pt/3/-.
(dons2013)
lim’metie, lim’metje: zie lemmetje*.
(dons1989)
limo’nia (de, -’s), klein boompje, ook als heg gebruikt, met witte welriekende bloempjes, uit
tropisch Azië ( Murraya exotica, Citrusfamilie*). Een klein boompje met witte welriekende bloemen
zooals die van het geslacht Citrus, waarmede Limonia ook inderdaad verwant is (Stahel 1944: 197). Etym.: Volgens Ost. (131) ook S. Het is de wet. naam ( Limonia ) van een ander genus uit de
Citrusfamilie*.
(dons1989)
links laten lopen (liet l. l., heeft l. laten l.), links laten liggen, zich niet bemoeien met. Ze is ziek van
de ouwe gek en laat hem maar links lopen (Rahman 22).
(dons1989)
linnenneger, negerslaaf ( neger * ) belast met de zorg voor het linnengoed.
1840 (Winkels I:24).
Opmerking: De zin met dit woord ontbreekt in de weergave bij Kolfin (1997). > /N-Am/bc/4/-.
(dons2013)
lintpesie, niet geïdentificeerde peulvrucht(plant).
Zie pees * (II). Gedacht kan worden aan Surinaams-Nederlands kouseband , een ingevoerde Vignasoort en zijn zeer lange, dunne peulen.
1835 (Teenstra 2:269). > /N-S/cp/4/-.
(dons2013)
Li’ones (de, -sen), (uitspr. E: lai’enes), lid van een vrouwenafdeling van de Lions, in het bijzonder
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van de Lionessen Club ’Felice’. Mevrouw Schal-Noslin bedankte de Lionessen hartelijk en zei dat het
geschenk voor haar een grote hulp is. De gelden voor de aankoop van de wasmachine zijn verkregen
uit gehouden fundraisingen welke georganiseerd worden door de Lionessen Club Felice (DWT 31-71984).
(dons1989)
Li’onisme (het), (uitspr. E: lai’enism), de beweging van de Lions. Treurniet behoorde 25 jaar geleden
tot de oprichters van het Lionisme in Suriname en is nog steeds actief lid (WS 29-5-1982).
(dons1989)
Lissocar’pusfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Lissocarpaceae). - Etym.: Genoemd naar het wet.
genus Lissocarpus .
(dons1989)
lo (de, -’s), matrilineaire clan van boschnegers* , zowel de levenden als de overledenen omvattende.
Woord uit de bosnegertalen, afkomstig uit Afrika (Wooding 1972:518).
1850 (Van der Aa 1993:35, loo ). →. > /X/r/4-6/-.
(dons2013)
I. lo (de, -’s), (uitspr. met een korte o) clan bij Bosnegers* en Paranen*, zowel de levende als de
overleden leden omvattend. De grootste eenheid is de stam, zijnde een verzameling van alle lo’s die
tot dezelfde stam behoren (Dahlberg 87); het gaat hier over Bosnegers*. - Etym.: Van Afr. herkomst.
In S bet. ook: rij. - Zie ook: bere*.
(dons1989)
II. lo (de), (uitspr. met korte o), (gebr. door jongeren) grote hoeveelheid, boel. Een aanzwellend
gebrom. Vliegtuigen! zei Henk. Niet één, maar een loh, zei ik (Rappa 1981: 147). - Etym.: Vgl. S lo =
o.m. rij; E load = o.m. lading, vracht.
(dons1989)
loa’der (de, -s), (uitspr. E: loo’der), laadschop, een soort graafmachine. Als hij een loader-, een
bulldozer- of een draglinemotor na een dag ploeteren had gerepareerd, dan mocht hij toch op weg
naar huis in zijn stamcafé, zijn kroeg, toch een paar rondjes geven? (Rappa 1980: 11). - Etym.: E.
(dons1989)
Loango, Louango, slaaf uit het Afrikaanse volk der Loango, waarvan vele leden naar Suriname zijn
ontvoerd; ook attributief.
1720 (Oostindie 1989:188) - 1770 (Bakker e.a. 1993:40). > /X/r/2-3/-.
(dons2013)
loan’gotité (de), liaan met drielobbige bladeren en geelgroene, buisvormige bloemen ( Aristolochia
macrota, Loangotitéfamilie*). Aftreksels van wilkens-bladeren [zie wilkensbita*] samen met
loangotité wordt tegen malaria aanbevolen (May 70). - Etym.: S. ’Loango’ is de naam van een
negervolk waarvan leden als slaven naar Sur. zijn vervoerd; S tité = o.m. liaan. - Opm.: De Woordenl.
SNE geeft onder de naam l nog een andere liaan, Cissampelos pareira (Bosfroesirifamilie*).
(dons1989)
loango-taytay, naam voor een van de twee of beide volgende lianen: Aristolochia surinamensis en
Cissampelos pareira (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1995:237).
< Sranantongo loängo-tetei (Focke 1855:72). Zie Loango* , zie taytay * ; achtergrond van de naam
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onbekend.
1835 (Teenstra 1:421). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
Loan’gotitéfamilie (de), Pijpbloemfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Aristolochiaceae ). - Etym.:
Genoemd naar loangotité*.
(dons1989)
loecken, kijken.
< Sranantongo lukku (Schumann 1783:104) of < Engels to look.
1745 (Inventaris Archief Raad van Politie 798). > /E?S?/r/2/-.
(dons2013)
loe’koe (de, -’s), (begrip uit de wintigodsdienst*) 1. consultatie van een loekoeman* (helderziende),
onderzoek door een loekoeman*. Vele malen ben ik bij een luku aanwezig geweest en hebben de
mensen mij achteraf verteld, dat hetgeen de lukuman* geconstateerd heeft juist is, omdat zij in hun
dromen waren gewaarschuwd (Wooding 228). - 2. kort voor loekoeman*: z.a. Dit alles heb ik in
Nederland inderdaad gedroomd en de luku vertelde mij dit alles precies. Ook andere dromen
vertelde de luku mij (Wooding 375). - Etym.: S (bet. in die taal ook: kijken).
(dons1989)
loe’koeman (de, -nen), (begrip uit de wintigodsdienst*) helderziende, ziener of zieneres. De
loekoeman weet wat hij zegt, was het scherpe antwoord van mijn vader. De loekoeman kan in de
toekomst zien, denk dáárom! (Butner 1959: 26). - Etym.: S (loekoe = kijken, man = man). Oudste
vindpl. Hartsinck 1770 904. - Syn. loekoe* (2). Zie ook: bonoeman*, obiaman*, wintiman*, wisiman*.
(dons1989)
loekeman, loekoeman (de, -s), helderziende, waarzegger (-ster) in het verband van de AfroAmerikaanse religie van de negers * ; zie winti * .
< Sranantongo lukkuman (Schumann 1783:105). Sranantongo luku ‘zien’.
1745 (Inventaris Archief Raad van Politie 798). - 1835 (Teenstra 2:171). →. > /S/sc/2-6/-.
(dons2013)
loekoen’toe (de), loekoen’toegras (het), een weidegras uit Oost-Azië ( Ischaemum timorense,
Grassenfamilie*). Op verbeterd grasland op de kleigronden worden vooral de grassoorten Paragras*,
Paardegras* en Loekoentoe gebruikt en ook wel Schapegras* (Enc.Sur. 255).
(dons1989)
loeps (de, -en), lusje aan een broek voor broekriem. - Etym.: Vgl. E loop = o.m. lus.
(dons1989)
loeren (loerde, heeft geloerd), 1. (overg.), scherp waarnemen, in de gaten houden. Elke dag klein
beetje pindakaas, gesmeerd met één kant van dat mesje! En me moeder die me loert of ik nie teveel
neem... (Cairo 1977: 17).-2. (onoverg.), wild opwachten om het te doden. Het op wacht zitten, al of
niet op een hoogzit, bij voedsel of drinkplaats van wild, bekend als ’loeren’, is een algemeen gebruik
() (Enc.Sur. 307). - Etym.: AN l. = scherp kijken, vaak met valse blik en gewoonlijk met baatzuchtige
bedoelingen en/of zelfs vanuit een verdekte opstelling.
(dons1989)
logeer’gebouw (het, -en), eenvoudig hotel, door de overheid of een particuliere organisatie
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gedreven, soms alleen voor eigen medewerkers en dan op niet-commerciële basis. Het dorp
ontstond aan de rivieroever rond het helaas verdwenen oude ’logeergebouw’, een eenvoudig maar
groots opgezet huis van ruw bewerkt hout en pinabladeren*, in de jaren 1950 gebouwd door de
pioniers van het Brokopondoproject (Volders 123). - Samenst: districtslogeergebouw*.
(dons1989)
logge logge, twee soorten mesvis ( Gymnotus anguillaris en Gymnotus carapo ).
< Sranantongo logologo (Focke 1855:73, voor een aalvormige vertegenwoordiger van dit genus).
1835 (Teenstra 2:446; Lammens 178). → ( logologo, als Sranantongo).
Zie ook: saprapi * . > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
lohra’ (de, -’s), roller behorende bij een wrijfsteen (sil*).
(dons1989)
loi’ri-aka (de, -’s), harpij, een grote arend ( Harpia harpyja ). De gevaarlijkste vijand van de luiaard is
de gonini* of loiri-aka (Vermeulen 118). - Etym.: S; zie aka*; loiri = luiaard (zie het cit.).
(dons1989)
Lokono (het), de taal van de Arowakken* in Suriname. Zie Enc.Sur. 598. - Syn. Arowaks* (1).
(dons1989)
lo’kus, 1. (zn.; de, -), wit bloeiende boom ( Hymenaea courbaril, Krerekrerefamilie*). Locus levert een
zwaar en hard hout, dat vrij duurzaam is (Stahel 1944: 46). - 2. (zn.; de), hout van deze boom,
’Surinaams teakhout’. De beste korjalen* zijn van lokus gemaakt, omdat het hout onder water zacht
en elastisch blijft; raakt de boot onder water een rots, dan wordt de bodem ingedeukt zonder dat hij
scheurt (Ost. 76). - 3. (bn.), gemaakt van lokus* (2). een waane en locusse plaat lang 20 voet/ dik 4
à 5 duym 15stuyvers* (publ. van 1781, oudste vindpl.; S&dS 1014). - Etym.: S loksi. Oudste vindpl.
van 1 Blom 1786, van 2 Herlein 1718: 277. - Syn. rode lokus*, van 1 lokusboom*. Opm. 1:
Verbuiging van het bn. (3) als in het cit. komt niet meer voor. Opm. 2: Teenstra (1835 I: 376): Ook
vindt men in Boven-Para, op savannes*, den Zand-Locus, ook Witte Locus, naar de kleur van
deszelfs hout aldus genoemd. De identiteit van deze soort is (nog) niet duidelijk.
— : ro’de lokus, 1. syn. van lokus* (1): z.a. Het oeverbos* langs de rivieren met als typische soorten
kroebara, moeserki, rode lokus en oeverwalaba* (L&Mo 15). - 2. syn. van lokus* (2): z.a. Rode Lokus
wordt gebruikt voor vloer- en grondbalken, een enkele keer voor stijlen, verbindingsbalken en kleine
richels () (Muntslag 141). - Etym.: Het hout is rood.
— : witte lokus: zie lokus*.
(dons1989)
locus (de), een boomsoort ( Hymenaea courbaril variant courbaril ) en zijn hout, dat als timmerhout
gebruikt wordt, ook voor meubels; ook attributief.
< Engels locust-tree (OED 8:1094), locust (Ligon 1657;1673:41). De vruchten (peulen) lijken
enigszins op een Engelse locust (sprinkhaan).
1718 (Herlein 227). - 1854 (Van Sypesteyn 212). → ( lokus).
Opmerking 1: In 1781 (Schiltkamp & De Smidt 1014): “een locusse plaat”.
Opmerking 2: Teenstra (1835 1:378) noemt ook een witte locus (of zandlocus) met wit hout, die
evenwel wetenschappelijk geen aparte status blijkt te hebben (Klooster e.a. 58).
Zie ook: simirie * . > /E/wp/1-6/-.
(dons2013)
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lo’kusboom (de, -bomen), syn. van lokus* (1): z.a. De lokusbomen die flinke afmetingen kunnen
bereiken, treft men overal in Suriname verspreid, maar niet overvloedig aan (May 41). - Etym.:
Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 74.
(dons1989)
locusboom, als locus* (de boom).
1763 (Pistorius 51). - 1855 (Focke 73). > /E-N/wp/2-4/-.
(dons2013)
locushout, locus* (het hout).
1740 (Anonymus 15). →. > /E-N/wp/2-6/-.
(dons2013)
lol’lipop (de, -pen), lolly. Die anderen hebben gezegd dat ze lolliepop stond te eten en hierzo thuis
wou ze zaterdag bijna nèks* eten (Cairo 1976: 18). - Etym.: E. - Zie ook: popsickle*.
(dons1989)
lomp (de, -en), fors gebouwde roofvis met brede, platte kop, grijzig met onregelmatig donkere
tekening, levend in zee ( Batrachoides surinamensis). De Lomp wordt 1½ voet lang, 2-3 pond zwaar
en wordt gaarne gegeten (Enc.NWI 76). - Etym.: AN l. is een naam voor diverse zee- en
zoetwatervissen, i.h.b. de puitaal ( Zoarces viviparus ). De S naam ’lompoe’ wordt meer gebr. (zie
Enc.Sur. 384).
(dons1989)
lomp, een soort paddevis ( Batrachoides surinamensis), een zeedier.
De stompe kop lijkt op die van de Europees-Nederlandse lomp , de naam van enige andere
vissoorten, in het bijzonder de puitaal.
1740 (Anonymus 23). - 1855 (Focke 74). →. > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
lon (de, -), run (bij kinderspelen waarbij tussen twee punten gerend moet worden). - Etym.: S (bet.
in die taal ook: rennen).
(dons1989)
long’play (de, -’s), (uitspr. E: long’plee), langspeelplaat. De eerste longplay waar hij [Andre Conrad]
aan meewerkte was er een voor het Surinaamse kind, waarin o.a. optraden Oscar Harris, Truus Simon
en de ’Brada’s’ (WS 24-4-1982). - Etym.: Kort voor E ’long-playing record’ = lang ‘spelende’
grammofoonplaat. - Syn. langdraaier*.
(dons1989)
long’span zinkplaat (de, -platen), (uitspr. long’spen z.), vlakke zinkplaat op rollen van 100 m
lengte, verkrijgbaar aan het stuk. - Etym.: E longspan = (voor) grote overspanning.
(dons1989)
long’stick (de, -s), (schoenmakersterm) likstok of likhout, d.i. een rolronde stok van 40 à 50 cm
lengte met de zijde waarvan de onderkant van nieuwe zolen en hakken glad gewreven wordt. Etym.: Het woord is E (bet. ’lange stok’), maar het instrument heet in het E: polishing-stick,
sleeking-stick. De SN naam duidt wellicht op een vergelijking met de shortstick*, die korter is.
(dons1989)
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long’tom (de, -s), houten trog, gebruikt om goud op een bepaalde manier te wassen. De longtom
bestaat uit een houten trog van ca. 2,5 m lengte, 1 m breedte, bij een diepte van 40 cm, opgesteld
onder een helling op enige hoogte boven de grond. Aan het laagste einde bevindt zich een ijzeren
plaat met 1½ cm grote gaten en opgesteld onder een hoek van 45°. De trog mondt uit in een houten
bak met riffels [torpedo*] waarin zich kwik bevindt (Enc.Sur. 252). - Etym.: E, lett. ’lange, grote
Tom’. - Syn. tom*, tommetje *. Zie ook: sluice-(box)*, sluis*.
(dons1989)
long’ton(g)rijst (de), kleefrijst in blokjes. Slijpmeel* en longtonrijst in kleine verpakkingen (DWT 43-1981, in adv.). - Etym.: Jav.
(dons1989)
lont’ai (de, -), 1. piment, d.i. een specerij bestaande uit de gedroogde, onrijpe bessen van de
pimentboom ( Pimenta officinalis, Goejavefamilie*). De soep is niet heet genoeg. Net soep uit de
keuken van het Suralco-ziekenhuis. Toen was het vermicelli met lontai. Allemaal drijvende wratjes
die hij een voor een uit het witte kopje opviste en met flinke tikken van zijn lepel op het schoteltje
deed () (Vianen 1971: 33). - 2. halsketting van kleine, ronde schakels die op doorsnede plat-bol
zijn. Let op!!! Taratee* v.a. 150-, botoketie*/ lontai v.a. 500-, pailletketi* v.a. 750-, alakondre* apoekoe* v.a. 750 - (WS 12-5-1984, in adv.). - Etym.: S (lontoe = rond; ai = oog); in beide bet.
wordt het voorwerp (resp. de korrel en een schakel) vergeleken met een rond oog. - Zie i.v.m. 2 ook
botoketi*, die hetzelfde is, maar met grote schakels.
(dons1989)
lont’ede (de), angisa* als in het citaat. Alleen de witte hoofddoek van diepe rouw, de lont’ede, wordt
nog zonder spelden gedragen, rondom het hoofd gebonden tot diep in de ogen en soms nog met
een tweede doek eromheen, tompi* (Enc.Sur. 25). - Etym.: S, bet. ’om het hoofd heen’.
(dons1989)
lon’toekasi (de), twee onderling sterk verwante struiken of kleine bomen met gele bloemen
( Byrsonima spicata en B. crassifolia, Lontoekasifamilie*). De gewone lontoekasi is ook een boom uit
savannebos* en hoogbos*; op savannes* blijven het vaak dwergstruikjes (Teunissen 1980: 14). Etym.: S (lontoe = rond; kasi = kaas); heeft betr. op de ronde, gele vruchten. - Opm.: Teunissen
(1980: 14) noemt ook de verwante ezelsoor* een soort l.
(dons1989)
Lon’toekasifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Malpighiaceae ). - Etym.: Genoemd naar
lontoekasi*.
(dons1989)
loodsbastiaan, opzichter ( bastiaan * , 1) over loosnegers* .
1828 (Kuhn 41). 1838 (Hudig, 140).
Zie ook: loosofficier* , looswagter * . > /N-S/pp/4/-.
(dons2013)
loods’man: zie keskesi*.
(dons1989)
loosneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam in of bij een loos (loods) of ander bedrijfsgebouw van een
plantage * , ter onderscheiding van veldneger * .
1825 (Oostindie 1989:491).
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Zie ook: looswagter * . > /N-Am/pp/3/-.
(dons2013)
loosofficier, loodsofficier, opzichter ( officier * ) als loosbastiaan* , ter onderscheiding van
veldofficier * .
1788 (Oostindie 1989:491). - 1839 (Hudig, 140). > /N-E/pp/3-4/-.
(dons2013)
looswagter, vermoedelijk wagter* met een positie tussen die van loodsbastiaan* en loosneger* .
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). > /N-N’/pp/2/-.
(dons2013)
loop’stok (de, -ken), wandelstok. Ik ben kortgeleden nog regelmatig in het ziekenhuis geweest en
dan kreeg je medelijden met wat je daar op de orthopedische afdeling zag. Hinkende mensen,
kinderen die door de ouders worden gedragen, mensen met krukken of met loopstokken (WS 27-11983). - Etym.: Van S wakatiki (waka = lopen; tiki = o.m. stok). Zie ook wandelen*. AN l. = 1.
(schertsend) been; 2. deel van een haspel.
(dons1989)
loop’wagen (de, -s), wandelwagentje. - Etym.: AN l = 1. houten hekwerkje waarbinnen kinderen
kunnen leren lopen, loopstoel; 2. loopkat. Zie ook wandelen*.
(dons1989)
loos’koker (de, -s), duiker of ondergrondse buis voor de lozing van water, al of niet voorzien van
een klep. () niet minder voorzigtig dient men te zijn bij het leggen van de inneemsluis * en de
looskokers; de laatste zijn groote houten klappompen, welke zich, zoodra de vloed boven het
polderpeil of binnenwater komt, sluiten, en bij de eb beneden hetzelfde water weder ontsluiten
(Teenstra 1835 I: 170; oudste vindpl.); het gaat hier over een plantage* (A. 1) beneden het niveau
van de vloed. - Etym.: Zie koker* (1. 1). - Zie ook: loossluis*, loostrens*.
(dons1989)
looskoker, koker (buis) of duiker voor het lozen van overtollig water, wel of niet voorzien van een
klep.
1835 (Teenstra 1:170). →. > /N-N/r/4-6/-.
(dons2013)
loos’sluis (de, -sluizen), (verouderend) afwateringssluis, i.h.b. als onderdeel van het lozingssysteem
van een plantage* (A. 1). Na of gedurende de bepoldering en het leggen der kokers* graaft men
reeds de loostrenzen*, veelal 16 à 20 voeten wijd, welke meerendeels langs de dammen* der
zijpolders* gegraven worden, in welke de trekkers * hun water lozen, dat vervolgens door een à twee
loossluizen of kokers (naar de ligging en de grootte der plantaadje ) zich in de rivier ontlast
(Teenstra 1835 I: 172). - Etym.: Oudste vindpl. Blom 1786. - Zie ook: looskoker*, inneemsluis*,
hoofdloostrens*.
(dons1989)
loossluis, uitwateringssluis, in het bijzonder als onderdeel van het lozingssyteem van een plantage * .
1786 (Blom 109). - 1854 (H. Spalburg 2004, 2:348, in advertentie). > /N-N/pt/3-4/-.
(dons2013)
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loos’trens (de, -trenzen), watergang voor ontwatering, i.h.b. een van de hoofdafvoergangen van het
lozingssysteem van een plantage* (A. 1) die beneden het niveau van de vloed ligt. In de polder van
een plantage* vindt men doorgaans loostrenzen en trekkers* (Dahlberg 49). - Etym.: Zie trens*.
Oudste vindpl. Blom 1786. - Zie ook: looskoker*, loossluis*, hoofdloostrens*.
(dons1989)
loostrens, watergang ( trens* ) voor de lozing van overtollig water, in het bijzonder als onderdeel van
het lozingssysteem van een plantage * (zie loosluis* ).
1771 (Nepveu 156). - 1855-1863 (Bartelink 1916:21). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 568).
Zie ook: hoofdloostrens * . > /N-(E?W?)/pt/3-5/-.
(dons2013)
loots’man: zie keskesi*.
(dons1989)
lootsman (een soort aap): zie Van Donselaar (1989:97). Het woord is in Suriname waarschijnlijk
nooit gebruikt.
(dons2013)
lopen: je mond loopt te veel, je praat, je babbelt (ev. roddelt) te veel. Zie Cairo 1980b: 39. - Etym.:
S ’joe mofo waka’ = lett. ’je mond loopt’.
(dons1989)
los: losse buik (de), diarrhee. De volgende dag reeds* werd het kind ziek. Hoge koortsen, braken en
losse buik (Dobru 1968b: 26). - Etym.: S loesbere (loesoe = los; bere = buik). Vgl. het verouderende
AN: loslijvigheid.
(dons1989)
loslos’ (de), soort gokspel met dobbelstenen. Eén spelletje mens erger je niet, of wie mee wou gaan*
doen: één spelletje loslos, daar op Mopé-erf! (Cairo 1978b: 290).
(dons1989)
loslos’tafel (de, -s), tafel waarop een exploitant de benodigdheden voor loslos* heeft liggen voor
zijn klanten, bestemd voor gebruik op een kermis e.d. Hier zie je bijvoorbeeld een zog. los-los tafel.
Los-los* is een dobbelspel en we hoeven jullie natuurlijk niet te vertellen dat dobbelen een heel
slecht ding* is, dat vaak een heleboel narigheid veroorzaakt (WS 13-3-1982).
(dons1989)
los’veteren (veterde los, heeft losgeveterd), open- of losmaken door de veter(s) los te maken. Hij
gooide proestend zijn regenjas af, schudde het water uit zijn haar en vroeg of zij zijn schoenen
wilde losveteren (Roemer 1982: 191). - Etym.: Zie veteren*. - Zie ook: vastveteren*.
(dons1989)
I. lota’ (de, -’s), koperen, ronde, vaasvormige drinkbeker, ook wel gebruikt als vaas. Deze
belangrijke handelingen werden gevolgd door aanbieding van enkele geschenken aan de bruidegom:
een ’thali’ (koperen bord), een ’lotha’ (koperen beker), ’hardi’* (geel wortelpoeder), ’durba’-gras [zie
doebagras*], een ’dhoti’* (mannelijk kledingstuk), geld en tenslotte een grote kokosnoot, die de
vruchtbaarheid symboliseert (van Wengen & W. 18). - Etym.: H.
(dons1989)
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lota, vlek(ken) op de huid als gevolg van de huidziekte pityriasis versicolor .
< Sranantongo lotta (Schumann 1783:104).
1760 (Stedman 370). 1855 (Focke 74). →. > /S/z/3-6/-.
(dons2013)
II. lo’ta zn., 1. (de), huidziekte ( pityriasis versicolor ) waarbij op de huid vlekken ontstaan,
veroorzaakt door een bepaalde schimmel ( Malasezia furfur). - 2. (de, -’s), vlek als gevolg van deze
ziekte. Bedorven birambi’s* gewreven over lota’s (huidschimmel) doen deze verdwijnen (May 12). Etym.: S. Oudste vindpl. (van 2) Stedman 1796: 370. - Syn. van 2 lotavlek*.
(dons1989)
lo’tavlek (de, -ken), syn van lota* (II. 2): z.a. Met die paar lotavlekken op zijn gezicht loerde hij als
een zwart luipaard naar die ander (Cairo 1977: 86). - Etym.: Zie lota* II (1 en 2).
(dons1989)
lotavlek, als lota * .
1855 (Focke 58). →. > /S-N/z/4-6/-.
(dons2013)
lo’tenverkoper (de, -s), handelaar in loten van de staatsloterij (Lotex), loterijman. Suriname is een
goklustig land en het komt vrijwel niet voor dat de 20.000 wekelijkse loten hun weg naar de koper
niet vinden. Daarom is lotenverkoper een veel begeerde functie, hoe meer loten iemand op kantoor
kan krijgen, d es te hoger is zijn inkomen: hij verkoopt ze toch allemaal (van Westerloo & D. 12). Opm.: Er zijn ook lotenverkoopsters.
(dons1989)
Lot’jes Huis (het), tehuis voor ondervoede kleine kinderen te Paramaribo. Zie Enc.Sur. 213.
(dons1989)
lo’to (de, -’s), stuiver*. - Etym.: S (lood, stuiver*). - Opm.: O.i.v. het gebruik bij wakamans*
verandert de bet. in: vijf gulden*.
(dons1989)
love-olie (de), (uitspr. leuf’olie): zie zeven* geesten.
(dons1989)
lo’wijn (de), (verouderend), sterk alcoholhoudende vloeistof, verkregen als naloop bij liet distilleren
van het schuim van suikerrietsap. Door de kronkelingen dezer slang loopt nu het eerste vocht,
hetwelk dram* genoemd wordt; echter neemt deze spiritus* weldra in sterkte af, terwijl de zwakkere
naloop (loowijn genoemd) afzonderlijk vergaard, en op nieuw gestijld* wordt (Teenstra 1835 I: 236).
- Etym.: Oudste vindpl. Blom 1786. - Zie ook: garappa*, kilduivei*, kilthum*, taffia*.
(dons1989)
loowijn, lowijn, sterk alcoholhoudende vloeistof, verkregen als naloop bij het distilleren van dram * .
< Engels low-wine (OED 9:73).
1763 (Pistorius 49). - 1835 (Teenstra 1:236).
Opmerking: Het woord was in 1981 wel bij sommigen in Suriname bekend, maar werd niet meer
gebruikt.
*

*

*
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Zie ook: Surinaamsche brandewijn , garappa , tafia . > /E/pt/2-4-?/-.
(dons2013)
lo’zing: op lozing brengen (bracht, heeft gebracht), van een ontwateringssysteem voorzien. Na
eenige jaren werd het verlaten stuk* () weer op lozing gebracht en opnieuw bebouwd (Enc.NWI 441).
- Etym.: Ook in AN is ’lozing’ een gebruikelijk woord.
(dons1989)
lu’cifershout zn., (i.h.b.:) 1. (de), boom met groenige bloempjes ( Didymopanax morototoni,
Cassavehoutfamilie*). Zie Ost. 146. - 2. (het), hout van deze boom. Zie Stahel 1944: 141. - Etym.:
Het hout wordt o.m. gebruikt voor lucifers. De boom lijkt dus genoemd naar het hout. Zie -hout* (a).
AN l. = i.h.a. hout (dat voor lucifers gebruikt wordt. - Syn. cassavehout*.
(dons1989)
Ludwi’giafamilie (de), (uitspr.: Loetwie’giaf.), Teunisbloemfamilie, een bepaalde plantenfamilie
( Onagraceae of Oenotheraceae ). I - Etym.: Alle Surinaamse vertegenwoordigers van deze familie zijn
kruiden zonder volksnaam, behorende tot het wet. genus Ludwigia.
(dons1989)
lui trekken: zie trekken*.
(dons1989)
luid bn., bw., hard, hard klinkend. Hij zegt dat het huwelijk groots en zo origineel mogelijk gevierd
moet worden. De muziek zal luid klinken; er zal veel geit* worden gegeten en er zal vreugde zijn
(Vianen 1969: 81). - Etym.: Ook in AN gebr., maar veel minder alg.; men zegt ’hard’. - Zie ook:
hoog* (2).
(dons1989)
lui’er (de, -s), (ook:) maandverband bestaande uit een doekje. Zeg me eerlijk, Noenka: zag mijn
moeder niet dat ik zwaarder werd? Miste ze niet de geur van groene zeep in de badkamer?
Maandelijks de luiers aan de lijn? Stond ze zo ver van me af dat ze niet met me meevoelde (Roemer
1982: 32). - Etym.: In veroud. AN bet. l. ook: doek, windsel, lap (WNT 1926). Zie ook babyluier*. Zie ook: pantjesgoed* (II).
(dons1989)
lui’lekker, lekker lui. In ’t district* Saramacca, op de Eilerts de Haan/ leidt Djoembi Nummer Zeven
[een geest] een luilekker bestaan (Orlando in Verroen & K. 29).
(dons1989)
luis (mv.), lui, lieden. Die luis zijn weg, weer naar een andere fuif*. - Samenst.: timmerluis e.d.
(dons1989)
luisteren: luister (gebiedende wijs), hoor nu eens, moet je horen, hoor eens hier. Luister. Ik heb
bijvoorbeeld een treef*. Vis, alle vis, vervolgde baas Hendrik (Butner 1969: 76).
— : blijf luisteren (gebiedende wijs), blijf aan het toestel, wacht een ogenblikje. - Dit wordt alg.
gezegd door telefonistes tegen iemand die doorverbonden moet worden. - Zie ook: aanhouden*.
(dons1989)
luitenant-gouverneur: zie gouverneur* .
(dons2013)
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lullen (lulde, heeft geluld), kletsen, kwebbelen, leuteren. Wat komen ze hier lullen ? Kijken hoe we
pinaren*? Die ellendelingen (B. Ooft 1969: 79). Nu voelde hij zich geteisterd en bedreigd door die
luidruchtige negerkinderen die daar op zijn hek stonden te lullen (Cairo 1977: 70). - Etym.: In SN
wordt het, evenals in het Zeeuws (Ghijsen), niet gevoeld als grof of gemeenzaam, in AN wel. - Zie
ook: kletsen*.
(dons1989)
lust (de, -en), (i.h.b.:) sterke neiging van zwangere vrouwen om het één of ander - soms de
vreemdsoortigste dingen - te eten. Toen haar moeder in de verwachting* was had ze een lust,
namelijk awara*. Daarvan had ze steeds een oranje mond. Daarom hebben ze het meisje Awaaboeka
[Sar., ’awaramond’] genoemd (mond.). - 2. de vlek op de huid van het kind in de vorm van het
begeerde, maar door de a.s. moeder niet (voldoende) gekregen onderwerp van haar lust* (1). Etym.: In veroud. AN ook bet. 1.
(dons1989)
lusthof, als lustplaats * .
< Europees-Nederlands lusthof : zie lustplaats * .
1783 (Roos 74). > /N’/bc/3/-.
(dons2013)
lust’plaats, (de, -en), (veroud., gebr. door plantage-eigenaren e.d.) plantage* (A. 1). Op myn
lustplaats daar ik woon,/ Steld zig alles weer ten toon:/ ’t Zwarte Volk, ’t gantsch geslagt,/ Juicht
hier vrolyk dag en nacht; () (Anon. ca. 1780, cit. uit 2e hand volgens Lichtveld & V. 173). - Etym.: AN
l. = lustoord.
(dons1989)
lustplaats, eufemistisch of dichterlijk voor plantage * .
< Europees-Nederlands lustplaats : een plaats waar men voor zijn genoegen tijdelijk verblijft, in
Surinaams-Nederlands wanneer de eigenaar die elders woont zijn plantage * als zodanig gebruikt.
Ca. 1780 (Anonymus, zie Lichtveld & Voorhoeve 1980:174).
Zie ook: buiten * , lusthof * . > /N’/bc/3/-.
(dons2013)
ma’-e (de, -’s), (uitspr. met een korte e), oudere Javaanse* vrouw, i.h.b. als verkoopster; ook gebr.
als aanspreekvorm. En zeg aan al die May’s* en Ma-E’s, dat niemand pinda’s, pitjel* en roti* of
bara‘s* krijgt vóór etenstijd... (Ferrier 1969: 85). Bij Ma-e en Pa-e*/ vind je altijd wat/ warme baka*
bana/ krawkraw*/ petjil* in een bananeblad (Orlando in Verroen & K. 15). - Etym.: Onder de
Javanen* van Sur. bet. het ’moeder’. Het wordt door anderen vaak gebruikt alsof het een eigennaam
is en dan ook wel met een hoofdletter geschreven. Er is veel overeenkomst in dit alles met mai*
(z.a.). - Zie ook: pa-e*.
(dons1989)
maag: op de maag, in de (mijn enz.) maag (ook fig.). Op een kop koffie na had ik voor de dag niets
op de maag (Dobru 1967: 10). Enfin, ik ben een Christen en mag dus geen kwaad met kwaad
vergelden, maar ik moet mij toch wel even uiten, anders blijf ik er mee op de maag zitten (WS 21-81982). - Etym.: In AN alleen in enige uitdr., bijv. ’zwaar op de maag’.
(dons1989)
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maag’verwaarlozing (de), onachtzaamheid ten aanzien van de voeding door niet genoeg en/of niet
regelmatig te eten.
(dons1989)
maan (de), (ook:) aanvoerder van een der partijen bij het kinderspel ’zon* en maan’ (z.a.).
(dons1989)
maan’bloem (de, -en), windende, kruidachtige sierplant met witte bloemen, tropisch Amerikaans,
ingevoerd ( Calonyction bona-nox, Dagoeblatfamilie*), De maanbloem is een winde-achtige klimplant
met groote witte bloemen en een 8 cm lange kroonbuis (Stahel 1944: 201). - Etym.: De bloemen
staan alleen ’s nachts open.
(dons1989)
maand: haar maand hebben (had, heeft gehad), in haar maand zijn (was, is geweest), (volkst.)
menstrueren. Ik heb m’n maand. - Etym.: Vgl. veroud. AN ’de maandstonden hebben’ = id. - Zie
ook: peetje*, pietje*.
(dons1989)
I. maatje (het, -s), deciliter (100 cc.) als inhoudsmaat voor sterke drank. Vermeldenswaard zijn: 1
vingerhoed* = 1 centiliter en 1 maatje = 1 deciliter. Voor de dubbele hoeveelheden gebruikt men de
termen dubbele vingerhoed en dubbel maatje (Enc.Sur. 398). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
maatje, huishoudster* die slavin is, ook als aanspreektitel.
< Sranantongo mati , ‘vriendin’ (Focke 1855:79) < Engels mate, dat ook (huwelijks)partner kan
betekenen.
1822 (Lammens 1982:114). 1854 (Kappler 1983:23).
Zie ook: mati * . > /S/bc/3-4/-.
(dons2013)
II. maatje (lidw.?, -s), (veroud.) 1. vriendin. Meestal eten deze huishoudsters alleen of verzoeken
vriendinnen (maatjes) bij zich (Kappler 1854: 23; enige vindpl.). - 2. aanspreektitel voor
huishoudster die slavin is. () spreekt men tegen eene huishoudster, nog slavin zijnde, dan noemt
men die maatje, vriendin () (Lammens 1822; 1982: 114; enige vindpl.). - Etym.: AN maat, maatje vriend, kameraad (alleen mnl.). In veroud. AN bestond de aanspreekvorm ’meisjes maat’. Vgl. syn.
mati* (1, S). Zie ook matje*.
(dons1989)
maat’lint (het, -en), centimeter, linnen meetlint in gebruik bij het naaien. - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
maatschappij’ (de, -en), (i.h.b.:) groot bedrijf, onderneming. Mijn vader stierf toen ik twintig was,
een bedrijfsongeval, zei ze bitter, m’n moeder kreeg een jaar lang geld van de maatschappij, toen
was het afgelopen (Doelwijt 1972b: 104). - Etym.: In AN verouderend.
(dons1989)
maatschappij’man (de, -nen), werknemer bij een grote, particuliere onderneming. De jongemannen
die te Paranam en Billiton werken hebben geen tijd en geen belangstelling meer voor het
kostgrondje*. Ze hebben meer geldspeling* (meer te verteren) dan de ouderen en iedereen wil
daarom maatschappijman zijn (Wooding 462). - Etym.: Zie maatschappij*. - Opm.: De term wordt
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vooral smalend gebruikt door anderen die jaloers zijn.
(dons1989)
Mabaru’ma-, als eerste deel van een samengest. zn., heeft betr. op een fase in de cultuur van de
precolumbiaanse Arowakken*, waarvan de sporen in Suriname gevonden zijn bij de Wonotobovallen
(Corantijn): M.-stam, M.-cultuur(fase), de ceramische M.-stijlgroep enz. Zie Enc.Sur. 508, J.J. Janssen
in Fontaine 13. - Etym.: Genoemd naar Mabaruma, een vindplaats in Guyana.
(dons1989)
maboe’la: zie mamboela*.
(dons1989)
machi’nerozet (de, -ten), rollet (rozet*: z.a.) die wordt aangedreven door een elektromotortje (een
schoenmakersinstrument). - Zie ook: handrozet*.
(dons1989)
macht (de, -en), (ook, hist.:) de gezamenlijke slaven van een plantage* (A. 1). Bij kleinere magten en
min voordelige landen zal zulks [de suikerproduktie] niet boven de vier vaten kunnen bedragen, of
de slaven zullen er te veel onder lijden (Kuhn 1828: 89). - Etym.: In veroud. AN bet. m. o.m. ’de
gezamenlijke mensen die ergens wonen’. Nu alleen nog in samenst. (legermacht, troepenmacht).
Oudste vindpl.: Blom 1786 ( magt).
(dons1989)
macht, magt (de, -en), de gezamenlijke slaven van één eigenaar, één huishouden, één plantage * of
andere onderneming, of van het hele land.
< Europees-Nederlands macht, alle mensen die ergens gezamenlijk wonen.
1757 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:37). - 1855 (WNT 9:74).
Ook in Westelijk Guyana (1779; Bosman 1994:72), mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: negermacht * , plantagemacht * , slavenmacht* . > /N’?W?/pp/2-4/-.
(dons2013)
Madame Jeannet’te (de), (uitspr. F: madam-zjanet’), 1. struikvormige cultuurvorm van Spaanse
peper of Cayennepeper ( Capsicum- soort, Tomaatfamilie*). - 2. vrucht van deze plant. Tot deze
soort [Capsicum sp.] rekent men dan bijv.: de vorm met rode, lange en spits toelopende vruchten;
die met gele of rode, kortere en stompere, gedeukte vruchten welke in Suriname als Madame
Jeannette bekend staat () (Ost. 160). - Etym.: Het is F en bet. lett. ’mevrouw Jeannette’. - Zie ook:
peper* (A), alata(kaka)-pepre*.
(dons1989)
madam’polan (de) struikvormige sierplant met bloemen die vaak lijken op witte tot roze roosjes; het
is een cultuurvorm uit China van Clerodendrum fragrans (Korsoewiwirifamilie*). Zie Ost. 181. Een
afkooksel van de madanpolanbladeren [NB de schrijfwijze] heeft de reputatie te helpen bij
hardnekkige schurft (May 41). - Etym.: Het woord lijkt op ’madapolam’, een stof die genoemd is
naar een plaats in India, maar een verband is niet te zien. Men kan ook denken aan ’madam
Polanen’, maar wie was dat dan?
(dons1989)
madappi: zie matapi*.
(dons1989)
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madei’ra- (als voorvoegsel voor meubel), van rotan vervaardigd, rotan (bn.). Na het eten deed haar
moeder de vaat en veegde een van de meisjes de vloer van de eetkamer en de voorzaal*, met
madeira-stoelen, schoon (Ferner 1968: 137). Madeirameubels (zie Schoonhoven 160). - Etym.: Rotan
meubels werden (worden?) in Suriname geïmporteerd uit Madeira. In het E van Guyana is een
’Madeirabasket’ een soort mand (D.g.f. 42). Zie ook: Maderaan*.
(dons1989)
madei’rawilg (de, -en), vrij hoge boom met een smalle kroon en zeer smalle bladeren, ingevoerd uit
Madeira ( Salix ? canariensis, Wilgfamilie*). Enkele volwassen bomen van de Madeira wilg vindt men
aan de Rust-en-Vredestraat en nabij Uitkijk (Stahel 1944: 195). - Etym.: Het is (vermoedelijk) een
wilg ( Salix ) en hij komt van Madeira.
(dons1989)
madelief’je (het, -s), kruidachtige sierpant met handvormig ingesneden bladeren en een tros van
witte of roze bloemen, afkomstig uit Midden-Amerika ( Gynandropsis specicsa, Kappertjesfamilie*).
Zie Ost. 52. - Etym.: Er is geen gelijkenis met AN m., een klein plantje dat o.m. in Ned. voorkomt
( Bellisperennis, Asterfamilie*).
(dons1989)
Maderaan’ (de, -ranen), (verouderend) immigrant uit Madeira of van zo iemand afstammende
Surinamer, Madeirees. De komst van de eerste Maderanen in Suriname vloeide hieruit voort: in 1853
ankerde, per vergissing, een schip van Demerara* met 120 personen in Surinaamse wateren; enkele
plantage-eigenaren contracteerden daarop de opvarenden voor plantage-arbeid (Enc.Sur. 502). Etym.: Vgl. E Madeiran. Zie ook madeira-*. - Syn. Portgugees* (I. 2).
(dons1989)
mag’ma (de), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) brei bestaande uit opsmelt van het derde
kooksel gemengd met diksap of water, toegevoegd aan het eerste kooksel. - Etym.: In E id.
(dons1989)
magoor’ (de), alcoholhoudende anijsdrank. En gerookt heb je ook al, alsof je je eigen vader bent. En
je hebt magoor gedronken. Je moest je schamen (Helman 1954a: 21)|. - Etym.: S makoor (zie
Wooding 98, 535).
(dons1989)
mah-tjok’: zie matjok*.
(dons1989)
ma’ho (de, -’s), kleine boom of struik met gele bloemen met een donkerpurper hart en met grote,
ronde of hartvormige bladeren, voorkomend langs de kust ( Hibiscus tiliaceus, Angalampoefamilie*).
Bij verdere ophoging van de strandwal ontwikkelt zich een struikvegetatie met vooral maho () en
Thespesia populnea (Enc.Sur. 627). - Etym.: In het E van Jamaica en Nicaragua (mahoe) naam voor
deze en andere Hibiscus-soorten (C&L). Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 378.
(dons1989)
maho(boom), een soort heester ( Hibiscus tiliaceus).
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1771 (Nepveu 358, mahoboom ). - 1855 (Van Sypesteyn 178, maho). →.
Zie ook: witte mangro * . > /Am/wp/2-6-.
(dons2013)
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maho’nie, Surinaam’se mahonie (de), naam voor het hout van twee boomsoorten, meer bekend als
krapa* ( Carapa guianensis en C. procera, Mahoniefamilie*). Krapa*. In Nickerie draagt deze
houtsoort de naam Crabwood*. Ook gebeurt het wel dat het Surinaamse mahonie of zonder meer
mahonie genoemd wordt (Muntslag 139). - Etym.: Het hout lijkt sterk op dat van AN mahonie =
Swietenia mahagoni (Mahoniefamilie*). - Syn. ook kraphout*, crabwood* (2). Zie ook
grootbladmahonie*.
(dons1989)
Maho’niefamilie (de), bepaalde plantenfamilie (Meliaceae). - Etym.: Genoemd naar mahonie
( Swietenia mahagoni). - Opm.: Bij L&Me (232) Krapafamilie .
(dons1989)
mai (de, -’s), (uitspr. H: maai), oudere Hindostaanse* vrouw die zich traditioneel kleedt en/of
gedraagt; ook gebr. als aanspreekvorm. Ze was bijna helemaal als een mai gekleed met oerni* en al
(Dobru 1968b: 45). Behalve zijn vrouw, die door iedereen Mai genoemd werd, had hij ook nog twee
kinderen (Baccha 3). En zeg aan al die May’s en Ma-E’s*, dat niemand pinda’s, pitjel* en roti* of
bara’s* krijgt vóór etenstijd... (Ferrier 1969: 85). -. Etym. H, bet. ’moeder’. Het wordt door anderen
vaak gebruikt alsof het een eigennaam is en dan ook wel met een hoofdletter geschreven. Ook wordt
het vooral gebruikt voor een vrouw die etenswaar verkoopt. Zie het cit. Er is veel overeenkomst in dit
alles met ma-e* (z.a.).
(dons1989)
mai’denhair (de, -s), (uitspr. E: mee’denhèr), venushaar, enige varensoorten ( Adiantum- soorten). Ik
heb die maidenhairs van kleine plantjes af gekweekt (J&L 1922: 19). - Etym.: E, lett. ’maagdenhaar’.
(dons1989)
mail (de), (uitspr. E: meel), (verouderend) post van en naar overzee. Bij aankomst van een der KWIM
[Koninklijke West-Indische Maildienst] boten liet een der monsters [kanonnen] zich horen en de
Oranje Nassau, Prins Maurits of Frederik Hendrik antwoordde zwakjes als teken dat er Hollandse
mail aan boord was (Waller 78). - Etym.: In AN veroud. E mail = post i.h.a. - Opm.: Ook gebr. in het
voormalige NOI.
(dons1989)
mail’schot (het, -en), (uitspr. meel’schot), (hist.) loos kanonschot dienende om geadresseerden op
te roepen tot het ophalen van zojuist aangekomen mail*. 2 uur na aankomst van de buitenl. mail*
valt het mailschot, daarna is het kantoor nog 4 uur geopend, heeft de afgifte van poststukken aan
degenen die komen afhalen plaats bij afroeping in alfabetische volgorde (Enc.NWI 580).
(dons1989)
maïs: Curaçaose maïs (de), (veroud.) gierst of sorghum, een uit Afrika afkomstig aangeplant gras,
waarvan de korrels als veevoer gebruikt worden ( Sorghum vulgare, Grassenfamilie*). Zie Enc.NWI 45.
- Etym.: De plant lijkt op maïs (koren*).
(dons1989)
maître (de), (uitspr. F: mètre), aanspreektitel voor geschoolde meerdere (leraar, advocaat e.d.). Nee,
maître, dat is niet fout hoor, dat is Surinaams-Nederlands* (mond.). - Etym.: F, bet. ’meester’. Opm.: Van Kempen (36) schrijft metter .
(dons1989)
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maca I. (de, -’s), maccai, maka, 1. specifieke naam voor een aantal soorten van stekelige planten;
2. stekelige plant in het algemeen; 3. struweel van stekelige planten; 4. stekel of doorn van een
plant of dier; 5. Osnabrugs linnen (dat is ruw en prikt aan de huid); 6. een runderziekte die zich uit
in witte, doornachtige uisteeksels aan de zijkant van de tong.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1. 1705 (Merian 6, maccai, voor Solanum stramonifolium; zie ook quacici * ; thans in SurinaamsNederlands matrozendruif . Ibid (24, voor Argemone mexicana ). 1786 (Blom 15, voor Machaerium
lunatum , die thans in Sranantongo en Surinaams-Nederlands brantimaka* genoemd wordt). >
/Am/wp/1-3/-.
2: 1770 (Hartsinck 575). - 1816 (Lammens 119). > /Am/wp/2-3/-.
3: 1744 (Schiltkamp & De Smidt 522). - 1780 (Schiltkamp & De Smidt 982). > /Am/wp/2-3/-.
4: 1771 (Nepveu 32). 1835 (Teenstra 2:220). →. > /Am/r/2-6/-.
5: 1759 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:18). -1865 (Ehrhardt 2000:200). 1913 (J. Spalburg 43). >
/Am/r/2-5/-.
6: 1831 (Teenstra 1835, 2:382). > /Am/r/4/-.
Opmerking 1: Winkels (I:23; 1840) geeft maca als ziekte van een kalkoen.
Opmerking 2: Er zijn veel planten en dieren met doorns of stekels waarvan de naam een
samenstelling is met maca als tweede lid; zie de planten bambamaca* , blakamaca * , brantimaca* ,
hassiemaca * , paramaca * , kawmaca * en kiskisimaca* en het dier djiendjamaka * .
(dons2013)
maca II., pit van een palmvrucht.
< Sranantongo makka (Focke 1855:75).
1761 (Inventaris Archief Raad van Politie 788). 1762 (Inventaris Archief Raad van Politie 806).
Zie ook: mauricimaca * > /S/wp/2/-.
(dons2013)
ma’ka (de, -’s), 1. doorn of stekel van een plant. Lange makka’s beletten hun nu en dan de
doorgang, terwijl bovengrondse wortelvertakkingen en de dichte ondergroei hen hier en daar deden
struikelen (Butner 1960: 41). - 2. stekel of angel van dier. En zoals alle Gingamaka’s*
[grijpstaartstekelvarkens] doen, schudde hij tientallen maka’s als pijlen in die tijgersnoet (Cairo
1976: 153). - 3. angel, t.w. van de dood. Zang en tot besluit een rede, waarin bijbelteksten zijn
verwerkt en met enige stemverheffing herinnerd wordt aan de maka van de dood (Waller 41). Het is
een standaarduitdr. - 4. splinter. Je moet die vloer eens schuren, ik heb weer een maka in mijn teen.
- 5. kort voor makaslang* (z.a.). Ook de tweede makka heb ik de kop afgehakt. Ik begrijp achteraf
nog niet hoe ik er zó dichtbij durfde komen, want ze zeggen dat dit soort slangen óp je kan
springen (Butner 1960: 114). - Etym.: S, in alle bet. als SN. In bet. 1 en 2 ook in het E van Jamaica:
macca (C&L). Oudste vindpl. van 1 Teenstra 1835 II: 220 ( Makka ). - Zie ook: brantimaka*.
(dons1989)
ma’ka-alata (de, -’s), cayennerat, een soort stekelrat, d.i. een rat met stekels tussen de haren
( Proechimys guyannensis). De maka-alata (inheems) heeft lange, platte, stekelachtige haren op de
rug (Vermeulen 113). - Etym.: S (zie maka* (2); alata = rat). - Syn. bosrat*.
(dons1989)
ma’kakabbes, 1. (de, -), boom met pluimen van roze, welriekende bloemen en peulvruchten
( Hymenolobium flavum, Bonenfamilie*). Zie L&Me 208. - 2. (de), hout van deze boom. - Etym.: Zie
kabbes* (II). - Syn. wormbast*.
(dons1989)
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macaland, gebied begroeid met maca* (I, 3).
1786 (Blom 14). > /Am-N/m/3/-.
(dons2013)
makamaka, een soort vis ( Schizodon fasciatus) behorende tot de kopstaanders, heden in
Surinaams-Nederlands genaamd njamsifisi (< Sranantongo).
Herkomst van de naam niet bekend.
1771 (Nepveu 350).
Zie ook: jammesvis* . > /X/d/2/-.
(dons2013)
ma’kaperki (de, -’s), sieraad bestaande uit een hol bolletje van filigrainwerk bezet met knobbeltjes,
dat gebruikt kan worden als hanger, verwerkt kan worden in een halsketting enz. - Etym.: S, lett.
’stekelpareltje’ (zie maka* (1); perki = parel).
(dons1989)
macarat, cayennerat, een soort stekelrat ( Proechimus guyanensis), thans in Surinaams-Nederlands
maka-alata (< Sranantongo).
< Sranantongo makka-aratta (Focke 1855:5). Zie maca* (I, 4).
1835 (Lammens 171, makka rat ).
Zie ook: boschrat* (2). > /S/d/4/-.
(dons2013)
ma’kaslang (de, -en), bosmeester, een gifslang met bruinachtige en zwartachtige tekening ( Lachesis
mutus). Alleen des nachts verlaat de Makkaslang haar hol of schuilplaats om jacht te maken op
kleine Zoogdieren, Padden enz. (Penard 1900 II: 34; oudste vindpl.). - Etym.: Deze slang heeft een
stekel (maka*, 2) aan het uiteinde van de staart. - Syn. maka* (5), makasneki*, kapasislang*,
kapasisneki*, bush-master* (1).
(dons1989)
ma’kasneki (de, -’s), syn. van makaslang*: z.a. De twee hier voorkomende zeer gevaarlijke slangen
zijn de ’saka-sneki’* en de ’makasneki’ of ’kapasisneki’*, respectievelijk de ratelslang () en de
Lachesis muta, hier in navolging van Brits Guyana ook bekend als ’bush-master’* () (Waller 140). Etym.: S (zie maka* (2); sneki = slang). Zie makaslang*. Oudste vindpl. Penard 1900 II: 23.
(dons1989)
macavisch, zekere karperzalm ( Curimatus schomburgkii ), een zoetwatervis, of mogelijk (ook)
verwant(en) van deze.
< Sranantongo maka-fisi (zie de Encyclopedie van Suriname 391).
1771 (Nepveu 259). - 1804 (De Surinaamsche Courant nr. 34). - 1942 (Junker 148). > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
I. maken (onvervoegd), laten permanenten of watergolven (haar). Ik ben m’n haar komen maken = Ik
kom om m’n haar te laten permanenten. - Etym.: Lett. vert, uit S: Mi kon mek’ mi w’wiri (ik kom
maken mijn haar). Vgl. AN: Ik moet m’n haar nog doen = kammen, opmaken. Zie ook maken* (II. 1).
(dons1989)
II. maken (maakte, heeft gemaakt), (ook:) 1. doen (i.h.a., in vele verbanden). De radio-omroeper die
het begrip voorzitter vertaalt door ’ambrabasi’ laat zien dat hij absoluut geen moeite gemaakt heeft
om te ontdekken dat er een veel adekwater woord als ’edeman’ bestaat (B. Ooft 1968: 17). Ze is
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dolgelukkig met alles wat ik haar cadeau maak (Vianen 1979b: 18). Hij heeft erover nagedacht om
het toelatingsexamen voor de Algemene Middelbare School te maken (van Mulier 1972: 58). Overal
speelden we. In de kreek*, op de rivier. Oom Willem kwam langs en maakte ons standjes (B. Ooft
1969: 93). Mama, hij maakt zóóó [met een gebaar] voor* me! (mond.) = Mama, hij doet zóóó tegen
me! - 2. verwekken (kind). In Holland hebben de jongens, de mannen een beetje meer
verantwoordelijkheidsgevoel dan hier. Er zijn ook meer wetten, regelingen. Een kind maken betekent
trouwen of betalen. Dus kijken ze wel uit (Doelwijt 1971: 54). - 3. baren, voortbrengen. Hier op
deze pranasi (plantage) heeft hun moeder ze gemaakt en hier liggen ze begraven (Waller 8). - Etym.:
Vgl. E to make, heeft vaak bet. als 1. S meki, in vele gevallen als 1; bet. ook als 2 en 3. - Zie ook:
aanmaken*, uitmaken*, dichtmaken*, openmaken*; het beestachtig* maken, blad* maken, bullebak*
maken, mode* maken, mooi oogje* maken, morserij* maken, schandaal* maken, witte voetjes*
maken, vrijpostigheid* maken.
— : te maken hebben (had, heeft gehad), van belang zijn, ertoe doen. Heeft ’t te maken hoe die
man er uitziet? (mond.) = Doet het er wat toe hoe die man er uitziet?
— : niks (neks, niets) te maken hebben, 1. (met een zaak als onderwerp) niet van belang zijn, er
niet toe doen. Ze was nie kleinzerig*, integendeel! Haar had ’t niets temaken, wat mensen van d’r
wilden zeggen (Cairo 1978b: 272). - 2. (met een persoon als onderwerp) er niet mee te maken
hebben, er geen belang bij hebben, er geen belangstelling voor hebben, er onverschillig voor zijn, er
lak aan hebben. Ik heb niks te maken bet. vaak ’het kan me niet schelen, het laat me koud’. En ze
hebben een betere baan voor me daar, bij die motjo’s* in Pussycat, in de bar, maar ze kunnen me
hoepelen, ik wil niet meer, zo ben ik nou eenmaal. Ik heb niks te maken (de Recht 150). Ze hebben
niets te maken dat men weet dat ze commerciële sex bedrijven, vooral met Guyanezen* (BN 115: 36;
1979). Laat ze me broertje* dreigen*. Lena zei zo* om ’t plagen van die anderen. J’hebt nèks
temaken, hoor Haroldje! (Cairo 1980c: 205).
— : niks (neks, niets) te maken (vaste uitdr.), dat heeft er niets mee te maken, dat doet er niet toe.
Een jongen uit een behoorlijke familie. Niets te maken. Ze hebben ze gewoon gestopt tussen al die
kaoilopers (Vianen 1971: 154).
(dons1989)
I. ma’ker (de, -s), gekooide mannelijke zangvogel die gebruikt wordt om te drukken* (2), d.w.z. door
zijn voorbeeld soortgenoten de gewenste vorm van zingen te leren.
(dons1989)
II. ma’ker: zie makoe*.
(dons1989)
mak’ka(-): zie maka(-)*.
(dons1989)
makoe’ (de, -s), naam voor een aantal malariamuggen (Anopheles-soorten), gekenmerkt door
gestreepte poten. Toen kwam er een makoe, die om de ooren van Kaikoutji gonsde en hem stak;
maar de man, die als een bal in zijn hangmat lag opgerold, bewoog zich niet (van Cappelle 134). Etym.: S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 464. Bij Herlein (1718: 179) vernederlandst tot maker. Syn. koproprin*.
(dons1989)
maker (-s), makoe (- ’s), naam voor enige malariamuskieten ( Anopheles -soorten).
< Sranantongo maku (Schumann 1783:106) of < Karaïbisch mako (Ahlbrinck 1931:264), Courtz 312.
1718 (Herlein 179). - 1796 (Stedman 16; mawker, Engelse spelling). - 1835 (Teenstra 2:464,
makoe). → ( makoe). > /K?S?/d/1-6/-.
(dons2013)
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makok’ketje zn., spel, waarbij één kind toedanst op de andere kinderen die in een rij tegenover
haar/hem staan; er wordt bij gezongen over een meisje dat als makokketje wordt aangesproken. Vier
kinderen speelden huisje*, een jongetje draafde met een hoepel, terwijl een stel aan de overkant
makokketje en landoorn* speelden (C. Ooft 73). - Etym.: Het spel wordt ook in Ned. gespeeld en het
liedje richt zich daar tot ’megoggeltje’. Wellicht van Sp. ’muchacha’ (meisje) via Vlaams ’machache(l)’
en ’machoche(l)’ (zwaar, log vrouwmens) (zie Endt 88).
(dons1989)
makreel, naam voor tonijnsoorten ( Thunnus-soorten).
< Europees-Nederlands makreel , een verwante soort ( Scomber scomber).
1718 (Herlein 199; makkerellen, meervoud). 1765 (Fermin 86, makreel ). - 1857 (Van Stipriaan
1993:453). →.
Oudste vindplaats in Brazilië (S. de Vries 1682:558); mogelijk afkomstig van daar.
Opmerking: In 1834 bij Teenstra (1842:73) ook genoemd onder zoutevisch * . > /Braz.?N’?/d/16/B./.
(dons2013)
mala (de, -’s), bloemenkrans die men iemand omhangt om hem/haar te eren. Vandaag/ zing ik/
pluk ik/ leg ik u/ een mala/ half ontloken kamals*/ om uw hals (Shrinivasi 1964; 1984: 46).
(dons1989)
ma’laka: zie maraka*.
(dons1989)
mala’riacampagne (de, -s), anti-malariacampagne, d.i. een periodieke campagne ter bestrijding van
malaria, bestaande in het spuiten met vergif dat de muggen en hun larven doodt. Vanavond zullen er
geen muskieten* zijn. Sabajo en zijn jongens hebben net een malariacampagne gehouden (Vianen
1971: 89).
(dons1989)
malebons: zie marabons*.
(dons1989)
malen (gemalen), (ook:), 1. uitpersen (van suikerriet, kaan* , in een suikermolen); 2. verzagen (hout)
met een grote trekzaag.
< Engels to mill (OED 9:779) heeft onder meer betekenis 1, en ‘verzagen van hout in een
houtzaagmolen’. Houtzaagmolens met wind- of waterkracht hebben in Suriname nooit bestaan; die
met stoomkracht bestonden ten tijde van het citaat nog niet.
1: 1671 (Van der Doe e.a. 1992:7). 1763 (Hudig, 115).
Zie ook: afmalen* , maling* . > /E/pt/1-2/-.
2: 1757 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:35). 1876 (Klinkers 1997), 1879 (ibid.). > /E/pt/2-5/-.
(dons2013)
maling (-s), het malen * (1) gedurende een beperkte periode, in een watermolen in het algemeen als
het tij daartoe gunstig is.
1763 (Hudig, 115). > /E/pt/2/-.
(dons2013)
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malin’ker (de, -s), (hist.) slaaf die door gebreken of ouderdom niet of slechts gedeeltelijk
arbeidsgeschikt was. 1 Voorhaler*, gewoonlijk een malinker, die het roostertje voor de lika-goot*
schoon houdt, doende gezegde vezelen en stukken riet* in een baskietje* (Teenstra 1835 I: 189,
over een bepaalde arbeider aan een suikermolen). - Etym.: In veroud. AN (malinger, mallenger,
malinker) iemand die door ziekelijkheid, al of niet ingebeeld of voorgewend, niet goed kan werken
(zie WNT 1913), van F malingre = zwak. Vgl. ook E malenger - simulant, S malengre (-gri) =
ziekelijk, gebrekkig. In oude lit. ook malinker slaaf (bijv. in regl. van 1759; S&dS 673). Oudste
vindpl. Herlein 1718: 91.
(dons1989)
malinker, malinger, malenger, 1. (zn., -s), gedeeltelijk arbeidsongeschikte slaaf, ook attributief; 2.
(bn.) gedeeltelijk arbeidsongeschikt.
Europees-Nederlands malinker (zn.) kan betrekking hebben op iedere persoon, met eventueel de
bijbetekenis van ‘simulant’.
1: 1705 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 232 fol. 156, malinger ). 1718 (Herlein
91, malinker). - 1838 (Hudig, 140). > /N’/z/1-4/-.
2: 1701 (Inventaris West-Indische Compagnie 1137, malinger ). - 1750 (Schiltkamp & De Smidt 596,
malinker) - 1874 (Klinkers 1997:175, malenger).
Zie ook: gebroken * . > /N’/z/1-4/-.
(dons2013)
malinkering, arbeidsongeschikt zijnde of dat voorwendend.
Oostindie 1989:403, 520 (z.j.).
(dons2013)
mal’va, mar’fa (de, -’s), 1. dicht behaarde sierheester met paarse tot witte bloemen in bolvormige
boeihoofdjes ( Lippia alba, Korsoewiwirifamilie*). Zie Ost. 178. - 2. viltig behaard kruid met kluwens
gele bloempjes ( Waltheria indica, Cacaofamilie*). De Malva (Malva rotundifolia, Bot.) is eene plant
met een ongemeen zacht, blaauwachtig blad, zijnde op het gevoel of het fluweel is (), De bladen
dezer plant, welke een fijn geel bloempje geeft, gebruiken de inboorlingen in plaats van thee
(Teenstra 1835 II: 344). - Etym.: Het is de wet. naam van een genus ( Malva, Angalampoefamilie*),
waartoe enige soorten behoren die in Ned. ook in het normale spraakgebruik met ’malva’ worden
aangeduid. Ook de SN naam in bet. 2 moet zo opgevat worden, want ook blijkens het cit. werd het
genus Malva ruimer opgevat. - Opm.: M. (2) wordt ook wel wilde malva genoemd (Vinken 115). Syn.
van 2 kamferblad*, soldatenthee*.
(dons1989)
malva, niet geïdentificeerd kruid.
< Europees-Nederlands malva , enige andere kruiden ( Malva -soorten). De enige beschrijving (bij
Teenstra 1835, 2:344) past niet bij een van de kruiden die later en nu nog in Surinaams-Nederlands
malva genoemd worden. > /X/wp/4/-.
(dons2013)
malvenroos: Chinesche malvenroos, Chinese roos, een ingevoerde sierheester ( Hibiscus rosasinensis), die heden in Surinaams-Nederlands matrozenroos genoemd wordt.
Bij meerdere Hybiscus -soorten is in het verleden gesteld dat ze leken op of zelfs deel uitmaakten
van het genus Malva .
1823 (Anonymus 61). > /X/cp/3/-.
(dons2013)
ma’ma, (ook:) (aanspreek)titel voor vrouw aan wie de spreker respect verschuldigd is. Kom geef
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mama [hier het meisje van aangesprokene] een zoen en vinger op de mond, dan zal mama je alles
vertellen, ja ? Zo, thats my boy... neen niet zo gierig* zijn. Later (Dobru 1968c: 41). - Zie ook:
mam(m)ie*, papa*.
(dons1989)
mamahout, een boomsoort ( Gustavia augusta).
Zie het synoniem watramamabobi* .
1835 (Teenstra 1:399).
Zie ook: aribanarix* . > /X-N/wp/4/-.
(dons2013)
mamavogel, kloek.
< Sranantongo mamafowloe (Focke 1855:75). Zie vogel* .
1840 (Winkels I:23). > /S/d/4/-.
(dons2013)
mamboe’la, maboe’la (de, -’s), klein, bruin knaagdier behorende tot de staartagouti’s ( Myoprocta
exilis). De mamboela lijkt sprekend op een konkoni* in klein formaat. Hij heeft een lang, dun staartje
(Vermeulen 112). - Etym.: S. Oudste vindpl. Penard 1900 I: 56 ( Manboera). - Syn. konijntje*.
(dons1989)
mambrari, mammiarij, twee boomsoorten en hun vruchten: 1. de inheemse Pouteria multiflora; 2.
de ingevoerde Pouteria macrophylla.
< Sranantongo (voor 1.) < indiaanse namen voor Pouteria trigonosperma en enige andere
boomsoorten (Klooster e.a. 142).
1: 1771 (Nepveu 363). 1835 (Teenstra 1:378, man-bijari). → ( mamiari ). > /S/wp/2-6/-.
2: 1822 (Lammens 1982:175). 1835 (Teenstra 1:378, man-bijari).? (zie Ostendorf 1962:151). >
/S/cp/3-6/-.
(dons2013)
ma’mie, mam’mie, (ook, gemeenz.) aanspreektitel voor vrouw aan wie de spreker respect
verschuldigd is. Vierde van links is Denice de Hart, in de beginperiode van de ’revolutie’ nog
’mammie’ voor Bouterse en de zijnen (WS 29-12-1984). - Zie ook: mama*, pap(p)ie*.
(dons1989)
ma’mio, mam’jo (de, -’s), lappendeken; lappendoek. Zijn moeder was bezig een mamjo te maken en
zat, vlak onder het licht van de 40 watts peer* in de grote benedenkamer, aan de singer
handnaaimachine te draaien (Dobru 1968c: 36). - Etym.: S.
(dons1989)
mamma-yaws, een vorm van framboesia ( jaas* , 1) gepaard gaande met een kwaadaardig gezwel.
Sranantongo mamma kan als eerste lid van een samenstelling erop duiden, dat het om iets gaat dat
in zijn soort buitengewoon of schrikbarend groot is (Schumann 1783:106).
1764 (Fermin 125). > /X-(E?W?)/r/2/-.
(dons2013)
mam’mi (de, -’s), 1. kort voor mammi boom, een grote vruchtboom uit West-lndië ( Mammea
americana, Savannemangrofamilie*). Mammi is een groote, dichtbebladerde boom, die betrekkelijk
weinig wordt gekweekt (Stahel 1944: 32). - 2. kort voor mammi-appel, de kogelronde vrucht met
oranje vlees van de mammiboom. - Etym.: Oudste vindpl. van 1 en 2 Teenstra 1835 II: 245
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( mammij ). S mami. - Syn. abrikoosboom*, abrikoos*.
(dons1989)
mammie (-s), mami(e), 1. een ingevoerde en gekweekte boomsoort ( Mammea americana); 2. de
eetbare vrucht van deze.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1: 1787 (Roos 1804:69). 1855 (Focke 76, Van Sypesteyn 185). →.
Zie ook: abrikoos * . > /Am/cp/3-6/-.
2: 1770 (Fermin 1:169). - 1872 (Anonymus 67). →. > /Am/cp/2-6/-.
(dons2013)
mammie-appel, als mammie * (2); zie ook appel * (2).
1740 (Anonymus 16). 1796 (Stedman 261). > /Am-N/cp/2-3/-.
(dons2013)
mammie-boom, als mammie * (1).
1770 (Hartsinck 45). - 1835 (Teenstra 2:245). > /Am-N/cp/2/-.
Opmerking: Houttuyn (2, 3:16) geeft in 1774 als Nederlandse naam prammenboom. Deze berust
kennelijk op de onjuiste veronderstelling dat mammie iets met pram te maken zou hebben.
(dons2013)
mam’mie: zie mamie*.
(dons1989)
mampapta, soort spel. Dat moest want daar was heel de avond lang gespeeld, gekaart, gedobbeld*,
songo*, bingo, mampapata, vijfhonderduit*, eenentwintig en nog veel meer (C. Ooft 73, enige
vindpl.).
(dons1989)
mam’pier (de, -en), knaasje of knut, naam voor een aantal kleine, stekende muggen
( Colicoides- soorten ). Het kan Raymond geen zier schelen dat ze opgevreten wordt door de
muskieten* en de mampieren. Straks krijgt ze ook nog bloedvlekken in haar nieuwe jurk (Vianen
1971: 36). - Etym.: Bij Herlein (1718: 179). Moepier, bij Teenstra (1835 II: 464) monpier, bij
Bartelink (1916: 19) e.a. mompier. S mampira.
(dons1989)
mompier, mampier (-en), knaasje of knut, een aantal kleine, stekende muggen ( Culicoides soorten).
< Sranantongo mapira (Schumann 1783:108), mampira (Focke 1855:76) < Karaïbisch mapiri, Focke
1858a:312, (Courtz 313). Schrijfwijze met zowel - o- als - a- vanaf 1855 (Focke) tot heden; eertijds
soms ook monpier.
1718 (Herlein 179, moepier). 1740 (Anonymus 25, mompier). - 1855 (Focke 76). →. > /(K)S/d/16/-.
(dons2013)
man (de, -nen), (ook:) partner in concubinaat. Op een dag moest ik trouwen, want ik had al kinderen
en mijn man wilde dat ik met hem trouwde (Doelwijt 1971: 13). - Etym.: In Ned. opkomend gebruik.
- Syn. concubaan*. Zie ook: vrouw*.
— : die mannen (mv.), aanduiding voor een aantal of groep mannen, in verbanden waarin in AN ’die
mensen’ of ’zij’ gebruikt zou worden. Wel, brother, terwijl ik je dit zo schrijf zitten wij midden in een
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aktie van medische specialisten. Die mannen vinden dat ze niet genoeg blad* maken (WS 13-31982).
(dons1989)
man-, voorvoegsel bij een aantal plantenamen met een onderscheidende functie t.o.v. verwante
soorten, maar overigens zonder bijzondere bet. Het gebeurt in navolging van het S, in welke taal er
soms een soort tegenover staat die met ’oema-’ (vrouw) begint, wat ook geen (andere) bet. heeft.
(dons1989)
man-, voorvoegsel bij een aantal merendeels aan het Sranan ontleende plantennamen, met een
onderscheidende functie ten opzichte van een (of meer) gelijkende verwante soort(en). Om welke
soorten het dan in het verleden ging, is veelal niet of niet met zekerheid uit te maken. Soms staat er
oema(n)- ‘vrouw’ tegenover; daarvoor geldt hetzelfde
(dons2013)
man’-van-woord, 1. (de, -), broodvruchtboom ( Artocarpus communis, Bospapajafamilie*). Zie Ost.
18. - 2. (de/het, -), broodvrucht en het vruchtvlees van deze. De uit Oceania geïmporteerde
broodvrucht heeft hier weinig veroveringen kunnen maken, ondanks zijn spottende Creoolse*
bijnaam ’man-van-woord’ (Helman 1978: 47). () en iedere cent* plotseling in waarde stijgt zoals de
brédébong [S, broodboom], ons ’Man-van-woord’, dat gekocht en gegeten wordt, wanneer er geen
rijst meer is (C. Ooft13). - Etym.: Een ’man van woord’, is een man op wiens woord je kunt
vertrouwen. Dat kun je op de broodvruchtboom ook, aldus Helman (1978: 124); zie ook het tweede
cit. - Zie ook: kastanje(broodvrucht)boom*, katahar*.
(dons1989)
man’anijs (de), struik of kleine boom waarvan de bladeren bij fijn wrijven naar anijs ruiken ( Piper
aduncum, Anijsbladfamilie*) Zie WB e.a. 218. - Etym.: Zie man-*, zie anijs*. Sman-anési = lett. id. Zie ook: anijsblad*.
(dons1989)
mana’ri (de, -’s), 1. vierkante, gevlochten zeef voor voedselbereiding. De stukken broodvrucht
leggen op een manarie, houten bak of geëmailleerd blik. In de zon op een stofvrije plaats enkele
dagen laten drogen. De gedroogde plakjes stampen of malen en zeven (S&S 75). - 2. (veroud.) grote,
houten, vastliggende zeef van latjes, bestemd om bijv. koffiebonen en de gekneusde omhulsels, of
katoenpluis en -pitten van elkaar te scheiden. Hierop worden de boonen met de daaraan hangende
schil en vliezen op eene lange menarie geworpen, zijnde eene soort zeef met kort bij elkaar
geplaatste latjes (). Daarna worden de boonen door Negers* met de handen gewreven, waardoor de
boon zelve tusschen de latjes en de menarie doorvalt, met achterlating van de gebroken peulen ()
(Teenstra 1835 I: 259). - Etym.: Ar., K en S (bet. 1). Oudste vindpl. van 1 Hartsinck 1770: 24
( Manarie ) , van 2 Blom 1786 (door Teenstra ook, I: 292, genoemd menaar ).
(dons1989)
manarie, menarie (de, -s), 1. gevlochten zeef gebruikt bij voedselbereiding; 2. zeer grote, houten
of metalen zeef om koffiebessen van hun gekneusde omhulsels te scheiden of katoenpluis van de
pitten.
< Sranantongo manari (Schumann 1783:106) of < Arowaks manali (Focke 1855:76), < Karaïbisch
manari (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 462), betekenis 1. Van betekenis 1
overgedragen op betekenis 2. Kan ook in betekenis 1 afkomstig zijn uit Westelijk Guyana (zie
beneden).
1: 1740 (Anonymus 103). - 1835 (Teenstra 1:259). → ( manarie).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:24). > /S?Ind.?W?/ic/2-6/W./.
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2: 1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1835 (Teenstra 1:259; ook (292), menaar).
Zie ook: katoen-menarie* , grienen* . > /S/pt/2-4/-.
(dons2013)
man’barklak, 1. (de, -ken), op een barklak* gelijkende boom met wit-en-gele bloemen ( Eschweilera
subglandulosa, Barklakfamilie*). Manbarklak: Een aftreksel van de bast gebruikt men tegen diarrhe
(Sedoc 13). - 2. (de), hout van deze boom. Manbarklak houdt het in het water goed uit, maar het
verdraagt geen water aan de kop als deze er boven uitsteekt (Muntslag 141). - Etym.: Zie man-*, zie
barklak*. S manbarkraki, manbarklaki. - Opm.: Twee verwante soorten zijn hooglandmanbarklak ( E.
coriacea) en bergmanbarklak ( E longipes ).
(dons1989)
manbarklak, manberklak, enige boomsoorten van het genus Eschweilera en hun hout, gebruikt als
timmerhout; ook attributief.
< Sranantongo manbarklak (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:284). Zie barklak* ,
zie manbarklak * .
1786 (Visscher Heshuysen 338). - 1858 (Van Sypesteyn 138). → ( manbarklak ).
Zie ook: oemanbarklak * . > /S/wp/3-6/-.
(dons2013)
man’bospapaja (de, -’s), een grote soort bospapaja* ( Cecropia sciadophylla, Bospapajafamilie*). Zie
L&Me 239. - Etym.: Zie man-*, zie bospapaja*. S manboesipapaja = lett. id.
(dons1989)
mandarine, de vrucht van een cultuurvorm van zekere citrussoort ( Citrus reticulata ); heden in
Surinaams-Nederlands pompon.
< Frans mandarine.
1855 (Focke 68).
Zie ook: Curaçaose oranje* . > /Fr./cp/4/-.
(dons2013)
mandir’ (de, -s), Hindoetempel. Overal in Suriname zijn mandirs van de Sanatan Dharm en van de
Arya Samaj, met bijbehorende erven* voor grote godsdienstige en andere bijeenkomsten (Enc.Sur.
392). - Etym.: H.
(dons1989)
man’doer (de, -s), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg en enige andere plaatsen waar veel
Javanen* werken) voorman (voorwerker*). - Etym.: Uit het voormalige NOI.
(dons1989)
ma’nen (mv.), (ook:) ponyhaar als dracht. - Etym.: AN m. = het lange haar in de nek van sommige
dieren, i.h.b. paarden. De vergelijking heeft hier betr. op de manen die bij sommige paarden (i.h.b.
pony’s) over het voorhoofd hangen.
(dons1989)
man’gat (het, -en), luik in het plafond naar zolder, vliering of loze ruimte direct onder het dak. Etym.: Er kan net één man door. AN m. = toegang tot ketel, beerput, regenbak e.d. groot genoeg
voor één schoonmaker.
(dons1989)
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man’gras (het), man’grasi (de), naam voor twee grassoorten, de inheemse Eleusine indica (zie
Dirven 210) en de uit Afrika afkomstige Dactyloctenium aegypticum (zie May 43), beide van de
Grassenfamilie*. De hele poort* was, inclusief de boog, met dit kruid [klimop*, 3] overgroeid.
Beneden aan die voet mangras (Cairo 1977: 227). De rug van de patiënt eerst invetten en daarna
compres op pijnlijke plek leggen; vastbinden met een lange mangrasi (May 43). - Etym.: Mangrasi is
S. - Opm.: Van de twee soorten wordt eenzelfde geneeskundige toepassing vermeld, resp. door
Enc.NWI (281) en May (43).
(dons1989)
mangras, soort gras ( Eleusine indica ).
< Sranantongo mangrasi (Focke 1855:40, met onjuiste wetenschappelijke naam).
1835 (Teenstra 1:206). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
man’gro, 1. (de, -’s), naam voor de soorten mangrove ( Rhizophora-soorten, Mangrofamilie*). Wordt
plaatselijk aan de kust een laag zand afgezet op de klei, dan verschijnt daarop de mangro () (Enc.Sur.
627). - 2. (de), hout van deze boom. Van andere mindere qualiteyten van vierkant timmerhout als
bijlhout*, barklak*, mangro, bastert* bolletry, salie* en diergelijke soorte de helfte van de waarde
hier booven gemeld (plak. van 1763; S&dS 775). - Etym.: S. Ook in het E van Jamaica e.a. (C&L). Vgl.
Sp. mangle, van Ar. (Taino, W.I.) (RD 127). Oudste vindpl. van 1 plak. van 1744 in samenst. mangroo
grond (S&dS 522), van 2 plak. van 1755 (S&dS 625).
(dons1989)
mangro (mangroën), mangroe, 1. enige boomsoorten van het getijdengebied, in het bijzonder
mangrovesoorten (genus Rhizophora) en hun als timmerhout bruikbare hout, ook attributief; 2.
vegetatie waarin mangro (1) overheerst.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1: 1740 (Anonymus 15). - 1855 (Van Sypesteyn 178). →.
Zie ook: duizendbeen(boom)* , oesterboom * . > /Am/wp/2-6/-.
2: 1711 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 239 fol. 42). - 1766 (Inventaris Archief
Raad van Politie 812).
Zie ook: mangrobosch * . > /Am/wp/1-2/-.
Opmerking: De hieronder volgende bevindingen betreffende de betekenissen van rode , witte en
zwarte mangro zijn niet gelijk aan die met de corresponderende kleuren in de Engelstalige literatuur.
- : rode mangro, gekweekt boompje ( Coccoloba uvifera ), ingevoerd van andere Amerikaanse kusten
en verwilderd.
Het kernhout is roodachtig (zie rood * ) en levert een rode kleurstof. Zie de opmerking onder
mangro * .
1770 (Hartsinck 78). - 1802 (Blom 186).
Zie ook: Barbadosdruif* , druiveboom * , zeedruif * . > /N+Am/cp/2-3/-.
- : witte mangro, een soort heester van het kustgebied ( Hibiscus tiliaceus).
Het kernhout is wit. Zie de opmerking onder mangro * .
1770 (Hartsinck 78). - 1802 (Blom 186).
Zie ook: maho* , de tegenwoordige naam. > /N+Am/wp/2-3/-.
- : zwarte mangro, als mangro * (1) alsmede parwa* .
Het kernhout is (donker)bruin (zie zwart* ). Zie de opmerking onder mangro * .
1770 (Hartsinck 77). - 1802 (Blom 186). > /N+Am/wp/2-3/-.
(dons2013)
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mangroboom, als mangro * (1, de boom).
1771 (C. Dahlberg nr.44). - 1854 (Van Sypesteyn 58). 1910 (Penard & Penard 207). > /Am-N/wp/25/-.
(dons2013)
man’grobos (het, -sen), mangrovebos in het getijdegebied van de rivieren, bestaande uit of
beheerst door magro*. In het parwabos is de bodem bedekt met rechtopstaande, dunne
ademwortels, terwijl het mangrobos opvalt door zijn steltwortels, die vaak hoog uit de bomen
boogvormig naar beneden groeien (L&Mo 10). - Etym.: Oudste vindpl. Henerpan 1784. - Zie ook:
parwabos*.
(dons1989)
mangrobosch, als mangro * (2).
1781 (Anonymus, zie Koeman 1973:135). 1783 (Roos 50, mangroboschje ) - 1849 (Van Sypesteyn).
→. > /Am-N/m/3-6/-.
(dons2013)
man’groduif (de, -duiven), duif met wijnrode, bruine en grijze tinten ( Columba cayennensis). Want
bij dag schuilen* de Mangroduiven in het dichtste gedeelte van het woud () (P&P 1908: 331). - Etym.:
S mangrodoifi. Het dier leeft o.m. in mangrobos*.
(dons1989)
mangroduif, rosse duif ( Columba cayennensis), voorkomend in onder meer mangro * (2).
1835 (Teenstra 2:429). 1908 (Penard & Penard 331). → ( mangrodoifi , als Sranantongo).
Zie ook: parwaduif * . > /Am-N/d/4-5/-.
(dons2013)
Man’grofamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Rhizophoraceae). - Etym.: Genoemd naar mangro* (1).
(dons1989)
mangrogrond, grond * (II) met mangro * (2).
1744 (Schiltkamp & De Smidt 522). 1780 (Schiltkamp & De Smidt 982). > /Am-N/m/2-3/-.
(dons2013)
man’grokanarie (de, -s), groenachtige tangara (vogel) waarvan het mannetje een zwart-bruine keel
en een roodbruine stuit heeft (Hemithraupis nigrigula). Roodstuit Tanagers staan in de kolonie*
bekend als Mangro-kanaries (P&P 1910: 457). - Etym.: Zie kanarie*. Het dier heeft geen binding met
mangro*. - Syn. roodstuit*, zwartkeel*.
(dons1989)
mangrokust, kust begroeid met mangrobosch * .
1849 (Van Sypesteyn). > /Am-N/m/3/-.
(dons2013)
mangroland, als mangrogrond * .
1770 (Hartsinck 813). 1784 (Heneman). > /Am-N/m/2-3/-.
(dons2013)
ma’ni (de), ma’nihars (de), gele hars van mataki*, door bewerking zwart, aangewend voor diverse
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doeleinden, o.m. verlichting. Men gebruikt manihars voor het kalefateren van korjalen*, voor het
pikken van bindtouw, voor het inzetten van pijlpunten (Ost. 63). Het [tingimoni*, 3] is een witachtige
stof, die veel op mani lijkt doch zonder verdere bewerking voor het gebruik gereed is (Ost. 134). Etym.: Ar., K mani bet. in die talen mataki. Ook Vinken (115) gebruikt het woord voor de boom.
Oudste vindpl. Kappler 1854: 98 ( mani ). Zie ook maniboom*.
(dons1989)
mani, hars van de maniboom* , gebruikt als kitmiddel en als brandend element van een toorts. <
Karaïbisch mani Focke (1858a:313), Arowaks mani (Courtz 313).
1854 (Kappler 1983:98). →. > /Ind./wp/4-6/-.
(dons2013)
ma’niboom (de, -bomen), (veroud.) syn. (van mataki* (1): z.a. Zij [metalen pijlpunten] worden aan
het houten verlengstuk van den pijl vastgebonden door middel van bromeliavlas, dat bestrijkt met
eene soort pek, Mani* genaamd, zijnde de hars van den maniboom () (Kappler 1854: 98; oudste
vindpl.). - Etym.: Zie mani*.
(dons1989)
maniboom, de boomsoort die mani * levert, heden in Surinaams-Nederlands genoemd matakie *
( Symphonia globulifera).
1854 (Kappler 1983:98). - 1944 (Stahel 84). > /Ind.-N/wp/4-5/-.
(dons2013)
manico(o)le, (veroud.) kleine soort palm, thans bekend als pina* ( Euterpe oleracea, Palmenfamilie*).
Zie Stedman 1796: 126. - Opm.: Op de kaart van Heneman (1784) staat op vele plaatsen ’ Manicoole
Bosch’. Opmerkelijk en niet begrijpelijk is, dat deze kaart ook aangeeft ’ Pina Zwamp’ en ’ Pina en
Palissaden’, terwijl pina en palissade beide syn. zijn van m.
(dons1989)
manicole: dit woord voor de palm pien* alsmede manicole bosch staan weliswaar in Van Donselaar
(1989:243), maar de daar genoemde auteurs alsmede Van Sypesteyn (1849) hebben het ten onrechte
overgenomen uit Berbice.
(dons2013)
ma’nihars: zie mani*.
(dons1989)
man’ja (de, -’s), 1, kort voor manjaboom*: z.a. Ook in Suriname is manja reeds lang een algemeen
geteelde vruchtboom () (Ost. 139). - 2. mango, de eetbare vrucht van deze boom. En als er manja’s
aan die bomen zijn, wil ze niet dat de jongens eraan gaan (Doelwijt 1971: 28). - Etym.: (2) ’Mango’
is internationaal; in het voormalige NOI en Indonesië zei/zegt men ’mangga’. Oudste vindpl.
Spalberg 1899; 1979: 26. Zie ook: het syn. manje* (1 en 2). - Zie ook: cayenne(manja)*,
roodborstje* (2), titémanja*.
— : zijn manja gekapt hebben (had), er mooi uitzien, er mooi bij lopen. Zo Dési, je hebt je manja
gekapt vanmorgen. Je zou denken dat je me kwam halen voor een afspraak (C. Ooft 41). - Etym.:
Vert. van S kap’ manja = manja oogsten. - Syn. zijn tros* gekapt hebben.
(dons1989)
manja (de), 1. mango, ingevoerde vruchtboom ( Mangifera indica ); 2. de vrucht van deze.
< Maleis mangga , de naam in het voormalige Nederlands Oost-Indië.
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1: 1801 (Blom 10). - 1855 (Focke 77). → (ook manje ). > /Maleis/cp/3-6/-.
2: 1845-1849 (Boekhoudt 1874:76). - 1872 (Anonymus 67). → (ook manje ). > /X/cp/4-6/-.
(dons2013)
man’jaboom (de, -bomen), mangoboom, grote vruchtboom met geelgroene bloemen, uit tropisch
Azië ( Mangifera indica, Manjafamilie*). We zetten de kooi daar neer, Thijs, op die plek bij die grote
manjaboom. Pluk jij nu wat rijpe manja’s* (Maynard a: 27). - Etym.: Zie manja*.
(dons1989)
manjaboom, als manja * (1).
1835 (Teenstra 2:106). 1855 (Focke 15). → (ook manjeboom ). > /Maleis-N/cp/5-6/-.
(dons2013)
Man’jafamilie (de), Sumakfamilie, een familie van tweezaadlobbige, houtige planten met hars; de
kleine bloemen in pluimen, met een steenvrucht ( Anacardiaceae). - Etym.: Genoemd naar manja* (1).
- Opm.: Bij L&Me (103) Kasjoefamilie .
(dons1989)
man’je (de, -s), syn. van manja(boom)*: z.a. Zie Ost. 139. - 2. syn. van manja* (2). Het feest is nog
niet begonnen; de man die in de boom moet is er nog niet. De manjes hangen klaar om te vallen
(Hijlaard 66). - Etym.: Het lijkt een vernederlandsing van manja*. Lammens (1822; 1982: 49) schrijft
voor het mv. in bet. 1 manges.
(dons1989)
man’jeboom (de, -bomen) syn. van manjaboom*: z.a. De oudste van het vijftal, Mohammed, veegt
met een verongelijkt gezicht de bladeren onder de manjeboom, de sapotille en de knippa* tot een
hoop (Vianen 1969: 84). - Etym.: Het lijkt een vernederlandsing van manjaboom*.
(dons1989)
mankaneelhart: zie kaneelhart* .
(dons2013)
manken (mankte, heeft gemankt), mank lopen. Een keer heeft Patoe [een kapasi*] een flinke beet
van Bruno gekregen. () Hij mankt nog als hij loopt. De wond is nog niet helemaal genezen (Barron
1984a: 30). - Etym.: Ook in BN.
(dons1989)
man’letterhout, 1. (de), naam voor enige bomen met geelwit of crème melksap ( Maquira guianensis
en enige Piratinera-soorten, Bospapajafamilie*). Zie L&Me 240 (daar eerstgenoemde soort onder de
naam Perebea laurifolia ). - 2. (het), het rode kernhout van deze bomen. Zie Ost. 20. - Etym.: Zie
man-*, zie letterhout*. S manletr’oedoe = id.
(dons1989)
manneger, man neger, mannelijke neger * .
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 25). - 1853 (Surinaamsch Weekblad nrs. 25 en 55). > /NAm/r/3-4/-.
(dons2013)
Man’nentrouwfamilie (de) Strandkruidfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Plumbaginaceae ). http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Etym.: Genoemd naar mannentrouw ( Plumbago capensis).
(dons1989)
man’rozenhout, 1. (de), een van de soorten rozenhout* ( Aniba panurensis, Advocaatfamilie*). Zie
L&Me 161. - 2. (het), hout van deze boom. - Etym.: Zie man-*, zie rozenhout*. S manrows’oedoe =
lett. id. Opmerkelijk is, dat vroeger ook de wet. soortaanduiding ( mas) ’mannelijk’ bet.
(dons1989)
man’tel (de, -s), regenjas. De regenjas (vroeger zeiden we mantel, weet je nog?) biedt over het
algemeen weinig bescherming (WS 23-1-1982). - Etym.: Ook in BN is ’mantel’ gebr. voor ’herenjas’.
In AN is dit veroud. en wordt het woord alleen nog gebr. voor ’damesjas’. Het voorvoegsel ’regen’
kan in Suriname weggelaten worden, omdat men daar geen andere soorten overjas kent dan de
’regenjas’. - Syn. regenmantel*. Zie ook: jas(je)*.
(dons1989)
manumissie (de), (hist.) ontslag van een slaaf uit de slavernij en toelating van deze tot een staat met
beperkte burgerrechten. Eer ’t middagschot* gevallen was, had hij reeds zorg gedragen dat alles wat
verricht werd voor de manumissie van James in orde en ter plaatse was waar ’t hoorde (van Schaick
1866: 69). - Etym.: Lat. manumissio (ook als juridische term in AN) = vrijlating der slaven. Oudste
vindpl. plak. van 1772 (S&dS 845). Zie ook manumitteren*, gemanumitteerde*.
— : brief van manumissie (de, brieven van m.), (hist.) document waarin de vrijlating van een slaaf
en de betaling van de daarvoor verschuldigde belasting was vastgelegd. Formeel moest voor elke
manumissie goedkeuring verkregen worden van het Hof van Politie. Deze goedkeuring werd tegen
betaling verstrekt in de vorm van een brief van manumissie. De betaling voor een brief van
manumissie werd beschouwd als een soort belasting (Enc.Sur. 392). - Etym.: Zie manumissie*.
Oudste vindpl. plak. van 1772 (S&dS 845). - Syn. vrijbrief*.
(dons1989)
manumissie, het vrijlaten van een slaaf, evenwel met restricties met betrekking tot zowel de
‘vrijlater’ als de ‘vrijgelatene’, als omschreven in reglementen van 1733, 1741, 1761, 1772
(Schiltkamp & De Smidt 411, 471, 727, 841).
< Europees-Nederlands manumissie (< Latijn manumissio) voor genoemde vrijlating zonder meer.
1772 (Schiltkamp & De Smidt 845, in “brief van manumissie”; zie beneden) - 1866 (Van Schaick 70).
Opmerking: Al in 1670 (Schiltkamp & De Smidt 57) is er sprake van vrijgelaten negers * . > /N’/bc/24/-.
- : brief van manumissie, akte die een geval van manumissie vastlegt.
1772 (Schiltkamp & De Smidt 845, 847). - 1857 (Bakker e.a. 1993:53).
Zie ook: vrijbrief * . > /N+N/bs/2-4/-.
(dons2013)
manumitte’ren (manumitteerde, heeft gemanumitteerd), (hist.) ontslaan van een slaaf uit slavernij en
toelaten tot een staat met beperkte burgerrechten. Nog eer de Zondag morgen daar was had de
overste den vrijbrief* in handen, en aangezien het nieuws- en advertentieblad niet vóór Dinsdag in ’t
licht verscheen, werd niemand gewaar wat voorgevallen en dat James gemanumitteerd was (van
Schaick 1866: 70). - Etym.: Vermoedelijk afgeleid van manumissie*. Oudste vindpl. plak. van 1733
(S&dS 411). - Zie ook: gemanumitteerde*.
(dons1989)
manumitteren (gemanumitteerd), manumissie * verlenen.
1733 (Schiltkamp & De Smidt 411). - 1866 (Van Schaick 70).
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Zie ook: gemanumitteerde * > /N”/bs/2-4/-.
(dons2013)
Ma’pafamilie: zie Kotomisifamilie*.
(dons1989)
marabons’, marbons’ (de, -en), naam voor enige (voornamelijk) bruine veldwespen ( Polis tessoorten). Buiten, onder het raam aan die zijkant van dat grote oud-houten huis aan ’t Molenpad,
zoemde een marbons voorbij (Cairo 1980c: 175). Het is merkwaardig, dat sommige marabonsen
hare jongen met ééne soort van groene rupsen voeden () (Teenstra 1835 II: 466). - Etym.: Bij Herlein
(1718: 180) Malebons, bij Hartsinck (1770: 101) Marybons. S marbonsoe, wat ook, als leenwoord, in
het SN het meest gebruikt wordt.
(dons1989)
maribons, marabons (-en), enige soorten veldwesp (genus Polistes ).
< Sranantongo marbunse (Schumann 1783:105), marabonsoe (Focke 1855:77) < Portugees
marimbondo, ‘wesp’ in het algemeen (J.L. Taylor 1970:409).
1705 (Merian 60, maribonse). - 1787 (Schouten, zie Lichtveld & Voorhoeve 1980:183; marrabonsen,
meervoud). - 1855 (Focke 77). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 370). →
( marbonsoe , als Sranantongo).
Zie ook: capasie-maribons* > /S/d/1-5/-.
(dons2013)
marai’ (de, -s), voornamelijk zwartgroene bosvogel met kale, rode plekken aan de kop, behorende
tot de hokkohoenders ( Penelope marail ). De maray is een kleiner faisant, maar even smakelijk als de
eerste [de powies*] (Teenstra 1835 II: 429). - Etym.: S, volgens Enc.NWI (382) van Indiaanse
oorsprong; soms geschreven marail (zie bijv. Geijskes 1954: 78). Oudste vindpl. P.F. Roos 1804, cit.
volgens Lichtveld & V. 209 ( maraaijen, mv.). Bij Hartsinck (1770: 111) Maroude. - Syn. boskalkoen.
Zie ook: kalkoen*.
(dons1989)
marai, maraaij (de, -en), twee onderling nauw verwante sjakohoenders: marailsjakohoen ( Penelope
marail ) en nog een ( Penelope jacupeba).
< Sranantongo marai (Focke 1855:77) of < Karaïbisch marai (Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië 464, Courtz 313).
1763 (Pistorius 64). - 1872 (Anonymus 66). →.
Zie ook: boschkalkoen * , faisanten * . > /K?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
marail’: zie marai*.
(dons1989)
marai’plantsoen (de), hoenderras, naar gezegd ontstaan uit bastaarden van marai* en kip. Toch
beweert men in de kolonie* dat de Maraihaan () paart met eene gewone hen en dat de bastaarden in
staat zijn hun geslacht voort te planten. Men kent het tusschenras als Maraiplantsoen (P&P 1908:
291). - Etym.: Zie marai*, zie plantsoen* (3), zie het cit.
(dons1989)
ma’raka, ma’laka (de, -’s), rammelaar, bestaande uit een holle kalebas* (2) met pitten of steentjes,
met een handvat; door piaiman* en obiaman* gebruikt voor rituele doeleinden. In zijn hand hield Hij
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[de Indiaanse god] een ongehoord grote malaka, waarin zich de geesten bevonden van alle wezens;
de steel was als een boa bewerkt (van Cappelle 171). - Etym.: K. Ook in Tupi (RD 623). Oudste
vindpl. Kappler 1854: 104 ( maraka ). - Syn. sekseki* (1), saka* (1).
(dons1989)
maraka, rammelaar van een grote, uitgeholde calabas* (I, 1), door indiaanse sjamaan ( piaiman* )
gebruikt bij rituele handelingen.
< Karaïbisch maraka (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:464), marhaka (Sabajo
1989:215).
1718 (Herlein 137). - 1854 (Kappler 1983:104). →.
Opmerking: In hedendaags Surinaams-Nederlands en Sranantongo is een maraka (ook) een
rammelaar als ritme-instrument, zoals een sambabal.
Zie ook: saka * . > /K/ic/1-6/-.
(dons2013)
maraudeur’ (de, -s), (veroud.) goudzoeker uit Frans Guyana. Men schroomde zelfs niet andere
poknokkers* in hun eenzame kampen* te overvallen en te beroven. Goudzoekers van de Franse*
kant waren dan ook berucht in de goudvelden van Suriname, waar men juist sterk op elkaar was
ingesteld. Vandaar hun benaming: maraudeur (plunderaar) (Bubberman 146). - Etym.: Hoewel het SN
woord gelijk is aan het Franse, lijkt het toch waarschijnlijker dat het afgeleid is van het E ’marauder’.
Veel goudzoekers in Suriname waren (zijn) immers Engelstalig.
(dons1989)
marbons’, marbon’soe: zie marabons*.
(dons1989)
marechaussee’-grietjebie (de, -s), een tiran (vogel) gelijkend op de (gewone) grietjebie*, maar
kleiner ( Myiozetetes cayanensis). De Cayenne Geelbuik Tiran behoort tot onze gewoonste vogels en
wordt zelfs talrijk in de stad Paramaribo aangetroffen. Hij staat bekend als Marechaussé-Grietjebie,
omdat zijn geluid overeenkomt met het woord ’marechaussee’ () (P&P 1910: 238). - Etym.: Zie het
cit, zie grietjebie*. NB: deze vogel roept dus niet ’grietjebie’. - Zie ook: savanne-* en zwampgrietjebie*.
(dons1989)
mar’fa: zie malva*.
(dons1989)
margriet’je (de, -’s), groene papegaai* met blauwe kop en korte staart ( Pionus menstruus ).
Welbekend is het feit, dat als men een van een vlucht Margrietjes schiet men bijna zeker kan zijn al
de overige te bemachtigen (). Het schijnt, dat hoe meer Margrietjes er vallen, hoe minder lust de
overlevenden schijnen te voelen zich te verwijderen () (P&P 1908: 517). - Etym.: S margriki. AN
margriet is een wiilde plant in o.m. Ned.
— : bruine margrietje, voornamelijk blauw, roodachtig en paars gekleurde papegaai* met korte
staart ( Pionus fuscus ). Bruine Margrietjes worden meermalen in de stad rondgevent als echte
Fransmadams* en voor ongeveer f* 2.50 te koop aangeboden (P&P 1908: 519). - Syn. paarse
papegaai*.
(dons1989)
mariapalm (de, mv.?), (veroud.) zwartgrijze vogel met dunne, rode, iets gekromde snavel ( Monasa
atra ). Geheel grijs. Snavel karmijnrood. Oogen zwart; pooten zwartgrijs. Door de arbeiders
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’Mariapalm’ genoemd (Fernandes in Stahel 1927: 186; enige vindpl.). - Etym.: Vgl. de E naam: black
nunbird (lett.: zwarte nonvogel).
(dons1989)
marine’-gear, (uitspr. E: merien’gier), (technische term) keerkoppeling.
(dons1989)
mari’pa (de, -’s), 1. soort palm, ook wel maripapalm genoemd ( Attalea maripa, Palmenfamilie*). De
palmen zijn er [in drasbos*] goed in vertegenwoordigd, hun aantal wisselt échter sterk met de plaats.
Maripa, koemboe* en mauritie* bereiken het kronendak () (L&Mo 15). - 2. vrucht van deze palm. Ze
kwam terug met een jutetas* vol zoetgeurende awarra’s* en maripa’s die hij van haar overnam
(Vianen 1972: 110). - Etym.: K en S. Oudste vindpl. van 1 Van Aerssen van Sommelsdijck 1686
( Maripe; zie Brinkman), van 2 Stedman 1796: 135. - Opm.: Een verwante soort is bergrmaripa
( Attalea sagotii ).
(dons1989)
maripa, een soort palm ( Attalea maripa) en zijn vrucht.
< Sranantongo maripa (Fermin 1765:181) of < Karaïbisch maripa (Ostendorf 1962:260, Courtz 314).
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 12, maripe). - 1771 (Nepveu 286, maripa). - 1835
(Teenstra 1:409). →. > /K?S?/wp/1-6/-.
(dons2013)
mari’paboot (de, -boten), groot schutblad van de maripa* (1), gebruikt als bak of als
kinderspeelgoed (’bootje’). De bereiding van de olie heeft op primitieve wijze plaats; men kookt de
grote bruine pitten [van krapa*] in water, stampt ze fijn in een mata* en plaatst dit moes in zgn.
’maripaboot’ of een goot van boomschors. De zonnewarmte smelt de olie, druppelt af en wordt
opgevangen (May 36). - Etym.: Zie maripa* (1), zie boot* (2).
(dons1989)
markeur, stempelaar, merker, vermoedelijk persoon die slaven van een merk* (2) voorziet, dat wil
zeggen brandmerkt.
< Frans marqueur.
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 19). 1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 18), daar gevraagd in een
advertentie met de toevoeging “maar vrij persoon”. > /Fr./bc/3-4/-.
(dons2013)
markoe’sa (de, -’s), 1. (a) een passiebloem, een klimplant met paars-met-witte bloemen die een
cultuurvorm is van de uit Brazilië afkomstige Passiflora edulis (Markoesafamilie*), (b) bij uitbr. naam
voor alle soorten passiebloem ( Passiflora ). Zie Ost. 57. - 2. (a) de eetbare vrucht van de onder 1a
genoemde vorm, die tot 6 cm groot is, iets langwerpig en oranjegeel; (b) bij uitbr. vrucht van alle
soorten passiebloem. Neem je markoesa’s voor me mee, pjari*? - Een hele papieren zak vol (Via-nen
1971: 78). Met den anderen opzichter had ik van het volk markoesa’s besteld. Deze vrucht groeide
in overvloed in de kapoewerie* () (Bartelink 32). - 3. kort voor markoesastroop* (2): z.a. Een drankje
markoesa werd beloning gegeven daarna, of, orgeade*, gember... (Cairo 1979b: 59). - Etym.: Van K
merekoeja. Ook S. Oudste vindpl. Van Aerssen van Sommelsdijck 1686 ( mercoje, marcussa; zie
Brinkman); bij Hartsinck (1770: 60) Marquissade. Teenstra (1835 II: 267) geeft als mv. Marcusa’s en
Marcusen . - Samenst. ook: bos-*, fluweel-*, para-* en tuinmarkoesa*, markoesasap .
— : Braziliaan’se markoesa, 1. een cultuurvorm van dezelfde soort markoesa* als daar genoemd
onder 1. Omstreeks 1943 werd uit Brazilië een vorm ingevoerd, die als Braziliaanse markoesa
bekend is geworden (Ost. 57). - 2. de vrucht van deze plant, die kleiner en ronder is dan markoesa
(2a) en zeer zuur (zie markoesastroop*). - Etym.: Zie het cit.
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— : grote markoesa, 1. een inheemse wilde, ook wel gekweekte soort markoesa* (1b) met wit-metpaarse bloemen ( Passiflora quadrangularis). Zie Ost. 57. - 2. de eetbare vrucht van deze plant, die
groot (tot 25 cm), ovaal en soms ingesnoerd of gedeukt en meest geelgroen is. Het moes van zaden
wordt bij de groote markoesa meestal uit een glas gedronken, soms met roode wijn vermengd. Deze
markoesa wordt veel gekweekt (Stahel 1944: 37). - Etym.: De naam heeft betr. op de grote vrucht. Syn. tuinmarkoesa*.
— : kleine markoesa, 1. een gekweekte en verwilderde soort markoesa* (1b) met paarse bloemen
( Passiflora tinifolia). Zie Ost. 58. - 2. de eetbare vrucht van deze plant, die klein (tot 8 cm), ovaal,
geel tot oranje en behaard is. De lekkerste markoesa*, die een fijnen rozen geur heeft, is de kleine of
fluweelmarkoesa*, die gekweekt wordt, maar ook in het wild, of wellicht beter gezegd, verwilderd
voorkomt (Stahel 1944: 38). - Etym.: De naam is ontleend aan de kleine vrucht. - Syn.
fluweelmarkoesa.
— : rode of wilde markoesa, wilde soort markoesa* (1b) met rode bloemen ( Passifloraglandulosa ).
- Syn. bosmarkoesa*.
(dons1989)
marcoesa (de, -s), enige soorten passiebloem ( Passiflora ) en hun vruchten.
< Sranantongo markusa (Schumann 1783:108) < Karaïbisch merekoeja (Ostendorf 1962:57, Courtz
316; Arowaks moeroekoeja, merekuja (Focke 1855:78, respectievelijk Courtz 316).
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 16, marcussa). - 1866 (Van Schaick 37). →.
In Brazilië marakuia (Nieuhof 1682:207).
Zie ook: boschmarcusa* , paramarcusa* , snekimarcusa * en tuinmarcusa* , marquisade* , merecoje * . >
/S/wp/1-6/-.
- : kleine marcoesa, een gekweekte en verwilderde variëteit van paramarcusa* en de vrucht van
deze.
1866 (Van Schaick 37). →. > /N+S/cp/4-6/-.
(dons2013)
Markoe’safamilie (de), Passiebloemfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Passifloraceae ). - Etym.:
Alle markoesa*-soorten behoren tot deze familie.
(dons1989)
markoe’sastroop (de), 1. siroop van markoesa* (2b), i.h.b. van Braziliaanse markoesa* (2), voor het
maken van limonade. Zie S&S 289. - 2. limonade gemaakt van markoesastroop* (1) met water. Etym.: Zie markoesa* (2), zie stroop*. - Zie ook: zuurwater*.
(dons1989)
markt (de,-en), (ook, in samenst.:) iedere grotere verkoopplaats min of meer in de open lucht, ook
van één koopman. Oom Piet doet altijd grote zaken. Toen zijn houtmarkt hem niet meer beviel,
begon hij een tweedehands-automarkt .
— : onder de markt, op de overdekte markt. Ook was zij het, die Ma Lansi snel haar fruit deed
verkopen onder de markt, omdat ze niet kon hebben dat zij urenlang bleef zitten temidden van al
die slordige vrouwen () (Bradley 1975: 7). - Etym.: S ondro (= onder) wowojo (= markt). Zie onder*.
(dons1989)
markt’stem (de, -men), harde, grove stem. Een schelle marktstem, beantwoord door het gestommel
van krukjes, tafeltjes en stoelen, onderbreekt zijn gedachten. - O, is dat zit je weer hier te doen,
no*? (Vianen 1971: 88). - Etym.: Bet.: een stem als een marktverkoper.
(dons1989)
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markt’tas (de, -sen), (grote) boodschappentas. Ricardo, riep Johnny één van die kleintjes, kom me
helpen, zoek* flessen en doe ze in een markttas, we gaan naar de winkel* (Doelwijt 1972b: 99). Etym.: Het is een tas geschikt om op de markt te gebruiken. S wowojotas (wowojo = markt).
(dons1989)
marmadas, als marmalada * (zie beneden).
Herkomst onduidelijk.
1689 (Hermann fol. 11).
(dons2013)
marmalada, een boomsoort ( Duroia eriopila ).
< Portugees marmalada : jam van kweeperen; daarop lijken de vruchten van de genoemde boom.
1689 (Sherard, zie Brinkman 1980, bijlage VI).
Zie ook: marmelade(doosies)boom * , doosiesboom * , marmeldoosje * (2). > /Port./wp/1/-.
(dons2013)
marmazet: waarschijnlijk in Suriname nooit gebruikte naam voor het doodskopaapje ( Saimiri
sciurus). Het woord verschijnt in 1669 als leenvertaling van het Engels bij Warren (1667:11) en
vervolgt, mede door toedoen van Van Berkel (1695:118), via Herlein (1718:178) zijn weg door de
literatuur over Suriname tot Pistorius (1763:61).
Zie ook: doodshoofdje * , kaboutermannetje* , monkie* , monkiemonkie * .
(dons2013)
marmelade: grote marmelade, als marmalada * (zie aldaar).
De vruchten zijn groter dan die van de kleine marmelade* .
1771 (Nepveu 361). > /N+Port./wp/2/-.
- : kleine marmelade, soort heester ( Rosenbergiodendron formosum ).
De vruchten zijn kleiner dan die van de grote marmelade* .
Zie ook haagmarmeldoos * , marmeldoos* (3).
1771 (Nepveu 361). 1835 (Teenstra 2:260). > /N+Port./cp/2-4/-.
(dons2013)
marmela’de: kleine marmelade (de, -s), (veroud.) syn. van marmeldoos* (2): z.a. De kleine
Marmelade is een heesterstruik, welken men dikwerf tot het aanplanten van heggen bezigt,
hebbende echter een klein groen, geelachtig, onaanzienlijk blad, terwijl de lichtgele vrucht wel iets
naar rozebottels lijkt () (Teenstra 1835 II: 260; enige vindpl.). - Etym.: Zie marmeldoos*.
(dons1989)
marmela’deappel (de, -?), (veroud.) syn. van marmeldoos* (4) als vrucht van marmeldoos* (1). Voor
cit. en etym.: z.a.
(dons1989)
marmelade-appel, de vrucht van marmalada * .
Zie appel * (2).
1835 (Teenstra 2:256).
Zie ook: marmeladedoos * , marmeldoosje * . > /Port.-N’/wp/4/-.
(dons2013)
marmela’deboom (de, -bomen), (veroud.) syn, van marmeldoos* (1). De Marmelade-Boom, de
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Coumaramara in het Boks* genaamd () (Hartsinck 1770: 55; enige vindpl.).
(dons1989)
marmeladeboom, als marmalada * .
1763 (Pistorius 32). - 1821 (Von Sack 1:189).
Zie ook: marmeladedoosiesboom* , doosiesboom * , marmeldoosje * (2). > /Port.-N/wp/2-3/-.
(dons2013)
marmeladedoos(je), de vrucht van marmalada * .
Deze vrucht lijkt op een gesloten ‘doos’ met daarin marmelade.
1705 (Merian 43). - 1839 (Benoit 20). > /Port.-N’/wp/1-4/-.
(dons2013)
marmeladedoosiesboom, als marmalada * en marmeladeboom * .
1705 (Merian 43).
Zie ook: marmeldoosje * (2). > /Port.-N’-N/wp/1/-.
(dons2013)
mar’meldoos (de, -dozen), mar’meldoosje (het, -s), 1. kleine boom met grote, ronde, goudbruin
behaarde vruchten ( Duroia eriopila, Fajalobifamilie*). Zie L&Me 266. - 2. kleine boom of heester, ook
als heg aangeplant, met ronde, gele vruchten ( Randia formosa, Fajalobifamilie*). Zie Enc.NWI 596. 3. vrij kleine boom met paars-bruine bessen ( Amajoua guianensis, Fajalobifamilie*). Zie L&Me 265.
- 4. vrucht van 1 en 2, die vele kleine zaden in gelei bevat. De Marmeladeappel* of het
Marmeldoosje geheeten (), is eene langwerpige vrucht, iets grooter dan een hoenderei () (Teenstra
1835 11: 256; het is hier de vrucht van 1, oudste vindpl.). - Etym.: De naam lijkt van oorsprong betr.
op bet. 4 te hebben (de vrucht als een doos), maar opmerkelijk is de naam voor soort 1 in het
herbarium van P. Herman (1646-1695): marmadas (van Ooststroom, Brinkman). Er lijkt verband te
zijn met N en E ’marmelade’, d.i. een soort vruchtengeleid; zie ook het syn. marmeladeboom* voor
soort 1. Dit woord komt van Port. ’marmelo’ = kwee, een boom en zijn eetbare vruchten uit de
Roosfamilie (J. de Vries 1961). Soort 3, die een andere vrucht heeft dan 1 en 2, lijkt overigens op
soort 1. Oudste vindpl. van 1 Teenstra 1835 I: 381 ( Marmaldoze), van 2 Westeroüen v.M. 1883: 4.
Stedman (1796: 394) zegt van de vrucht van 1: ’called here the marmelade box’ (’hier d.w.z. in Sur.
genoemd marmeladedoos’, een naam die gebr. wordt door Lammens 1846; 1982: 175). - Syn. van 1
bosmarmeldoos*, van 2 kleine marmelade*.
(dons1989)
marmeldoos(je), 1. als marmeladedoos * ; 2. als marmeladeboom * ; 3. als kleine marmelade* .
< marmeladedoos(je)* . Deze afleiding weerspreekt andere geopperde mogelijkheden waarbij het
Engelse marmelade-box of andere Portugese woorden rechtstreeks of via het Sranan in het spel
zouden kunnen zijn geweest.
1: 1835 (Teenstra 2:256). →. > /X/wp/4-6/-.
2: 1835 (Teenstra 1:381). →. > /X/wp/4-6/-.
3: 1855 (Focke 78). →.
Zie ook: kleine marmelade* , haagmarmeldoos * . > /X/wp/4-6/-.
Zie ook: boschmarmeldoosje* .
Opmerking: Het voorkomen van Sranantongo marmadosso (< Surinaams-Nederlands marmeldoos)
bij Schumann (1783:108) wijst erop, dat de Surinaams-Nederlandse naam als boven ouder moet zijn
dan 1835.
(dons2013)
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mar’mercake (de, -s), soort cake met een gemarmerd geel-bruine kleur. Marmercake. () Bereiding
van het beslag als bij eenvoudige cake. De cacao met iets melk oplossen tot een dik papje (S&S 233).
- Syn. marmertaart*. Opm.: Het bruine deel van de kleur wordt veroorzaakt door de cacao.
(dons1989)
mar’mertaart (de, -en), syn. van marmercake*: z.a. - Etym.: Zie ook taart*.
(dons1989)
ma’ro (de), (gebr. onder militairen) militaire politie. - Etym.: Samentrekking/vervorming van
’marechaussee’.
(dons1989)
marodite (de), soort boom ( Lacunaria crenata, Maroditefamilie*). - Etym.: Ar. - Opm.: Deze soort is
meer bekend bij de niet eenduidige naam ’redi-oedoe’ (S).
(dons1989)
Maroditefamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Ouiinaceae ). - Etym.: Genoemd naar marodite*.
(dons1989)
Marowij’nediamant (de, -en), (veroud.) topaas gevonden aan de Marowijne. Op den hoek van het
zandige strand, door de monding van den stroom gevormd, vindt men dikwijls heldere,
kristalachtige, afgeronde steenen, die zeer hard en geslepen, kristalhelder en glinsterend zijn; men
noemt ze Marowynediamanten. Doch het zijn niets anders dan topazen en zelden vindt men er die
eenige waarde hebben (Kappler 1854: 37; enige vindpl.).
(dons1989)
Marowijnediamant, topaas, als voorkomend langs de Marowijne.
In het Engels kan diamond , indien voorafgegaan door een plaatsaanduiding, ook betrekking hebben
op andere gesteenten dan diamant. Dat gold eertijds ook voor Sranantongo djamanti (Focke
1855:23).
1796 (Stedman 226; Marawinidiamond, Engelse spelling). 1854 (Kappler 1983:37).
Opmerking: Bij Kappler (1883:211) ook maronidiamanten. > /N-E/m/3-4/-.
(dons2013)
Marowijnesteen, als Marowijnediamant* .
1854 (Van Sypesteyn 57, rode en witte marowijnesteen).
Opmerking: Bij Kappler (1883:193) maronistenen. > /N-N/r/4/-.
(dons2013)
marquisade (de), enige wilde en (ook) gecultiveerde soorten passiebloem ( Passiflora ) en hun
vruchten.
< Engels marquisate < Portugees marquesado , J.L. Taylor 1970:410.
1845 (Boeckhoudt (1874:76). - 1872 (Anonymus 67).
Zie ook: marcoesa * .
Opmerking: Merian (1705:21) geeft marquiaas voor de vrucht. > /E/cwp/4/- en E/cp/4/-.
(dons2013)
marron’ (de, -s), (niet alg.) 1. (voor de emancipatie*) neger die zich door weg te lopen aan de
slavernij onttrokken had en zich verborgen hield. De Marons of Wegloopers* zijn zoodanige slaven,
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welke zich van tijd tot tijd heimelijk verwijderen en komplotsgewijze in de uitgestrekte bosschen
dezer kolonie schuil houden, zoodat zij overal verspreid zijn (Teenstra 1835 II: 202). - 2.
afstammeling van uit slavernij ontvluchte negers. Bosnegers* of marrons heten de tot stammen
verenigde, in de binnenlanden van Suriname gevestigde nakomelingen van gevluchte plantageslaven
(Enc.Sur. 87). - Etym.: ’ Marron (Eng. marroon, Fr. marron) is afgeleid van het Spaanse woord
cimarrón. Oorspronkelijk gebruikt voor vee dat de heuvels van Hispaniola (Haïti) introk, daarna voor
Indianen die de Spanjaarden ontvluchtten; sedert de tweede helft van de 16e eeuw worden
weggelopen negerslaven zo genoemd in geheel Amerika en het Kiraïbisch gebied’ (Enc.Sur. 397).
Oudste vindpl. voor Sur. Hartsinck 1770: 574. - Syn. van 1 schuiler*, schuilersneger*, wegloper*;
van 1 en 2 Bosneger*, Djoeka* (B. 1).
(dons1989)
marron (-s), de slavernij ontvluchte en feitelijk in vrijheid levende neger(in) of afstammeling van
dezen.
Van Veen & Van der Sijs (543) geven als eerste voorkomen in het Europees-Nederlands 1847, <
Frans. Van Dale vermeldt de eerste vondst uit Suriname uit 1770, en eveneens < Frans. Dat laatste
valt te betwijfelen. In het Engels (ook < Frans) van Jamaica komt maron in bovengenoemde
betekenis voor in 1744 (Cassidy & Le Page 293). Wellicht kreeg Suriname het woord uit het Engels.
1770 (Hartsinck 574). - 1854 (Van Sypesteyn 162). →.
Zie ook: boschneger * , boschcreool * en boschslaaf * ; schuiler* , wegloper * . > /Fr.?E?/o/2-6/-.
(dons2013)
marrona’ge (de), het weglopen en marron* worden van negerslaven. Over marronage van slaven in
het Caraïbisch gebied in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zijn vele studies
verschenen (H.E. Lamur 1983 in Oso 2 (1): 35). - Etym.: Ook E. Zie marron*.
(dons1989)
I. mars (uitroep, bevel), schiet op, maak dat je wegkomt. Zo, en dan ga je nou spelen met je neefjes.
Mars! (Helman 1954a: 10). Sylvie, mars naar boven; het is allang kinderbedtijd geweest (Dobru 1967:
34). Mars weg, zei ze tegen het geraamte van een hond en sloot het traliehekje naar het erf* (Dobru
1967: 23). - Etym.: Ook AN, maar weinig alg. Vgl. S ’mars gwe’, D ’Marsch, fort’ = vooruit, ga weg!
(dons1989)
II. mars (de, -en), achterste, kont. Wat is gebeurd daarzo? Iemand is zijwaarts gevallen, op z’n mars!
(Vianen 1979: 57). - Etym.: Ook S.
— : de mars breken (voor) (brak, heeft gebroken), 1. een pak slaag geven (aan). Eerstdaags breek
ik je mars voor je! zei Johan met fonkelende ogen (Vianen 1972: 58). - 2. aan de schandpaal zetten.
- 3. carrière benadelen of breken (van). - Etym.: S broko mars = lett. id.
— : vreet (eet) mijn mars, (grove uitdr.) lik m’n gat o.i.d. Blackman keek eerst verwonderd, smeet
toen de bezem tegen een muur en zei luidop: Vreet mijn mars! (Cairo 1972: 145). - Etym.: S njan mi
mars = lett. id.
(dons1989)
mars’cimbaal (het, -balen), los cimbaal of bekken waarvan er twee tegen elkaar worden geslagen. Etym.: Zie cimbaal*. De toevoeging ’mars’ duidt erop, dat dergelijke cimbalen in het bijzonder in
gebruik zijn bij harmonie- of fanfarecorpsen die ook marcherend muziek maken. De toevoeging is
ook nodig ter onderscheiding van vaste cimbalen die deel uitmaken van het drumstel van een band.
- Syn. marssimbal*. Zie ook: bekken*.
(dons1989)
mars’simbaal (de, -s), syn. van marscimbaal* (z.a.).
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(dons1989)
marucawa, niet geïdentificeerde plant, “dragende gele bloemen met roode blaatjens rondom” (Van
Aerssen van Sommelsdijck 1686 bak 1 nr. 2). Deze beschrijving doet vermoeden, dat het de (nu zo
geheten) savannebloem ( Amasonia campestris ) betreft.
Het lijkt een indiaanse naam te zijn. > /Ind.?/wp/1/-.
(dons2013)
marybons: zie marabons*.
(dons1989)
masa’la (de), geel poeder bestaande uit een mengsel van gedroogde en verpulverde of gemalen
zwarte peperkorrels, gemberwortel, mosterdzaad, kruidnagelen, kaneelschors en kaneelbast. Uit de
keuken dringt de scherpe geur van vis die gebakken wordt in kokosolie en masala (Vianen 1969:
106). - Etym.: H. Ook in het E van Guyana en W.I. eilanden (C&L). - Zie ook: curry*.
(dons1989)
ma’sala-, als eerste lid van een samengest. zn. waarvan het tweede lid een vleessoort is, duidt erop
dat deze met m. bereid is: Roti* wordt gegeten met masala-kip of masala-rund of masala-geit of
schapevlees (S&S 99).
(dons1989)
ma’sjid (de, -s), moskee. In Suriname treft men vele masjids aan van de diverse
moslimgemeenschappen, zowel van de Hindostaanse* als van de Javaanse* (Enc.Sur. 408). - Etym.:
H.
(dons1989)
maskade’ren (maskadeerde, heeft gemaskadeerd), beschadigen, ruïneren, vernietigen. Want kom,
dan ga ik je laten zien, hoe ze, die kinderbeesten, me behang hebben gemaskadeerd! (Cairo 1979b:
18). - Etym.: S maskadreri = id. Vgl. veroud. AN massacreren, van F massacrer = o.m. verknoeien. Zie ook: rampeneren*.
(dons1989)
masoe’sa (de, -’s), 1. forse plant met schijnstammen tot 2 m en uit de grond komende bloeistengels
met rode bloemen en blauw-zwarte bessen ( Renealmia alpinia, Gemberfamilie*). De bladeren van
masoesa zijn samen met smeriwiwiri, jarakopi*, zuurzak en oranjebladeren* enz. een onderdeel van
elk kruidenbad* (May 44). - 2. bes van deze plant, leverende een gele kleurstof die gebruikt wordt
in masoesarijst en masoesasoep. De masoesa kneden met weinig water en zeven (S&S 96). - Etym. S.
- Zie ook: bosmasoesa*.
(dons1989)
masoewa, maswa, visfuik gevlochten van biezen, lianen en dergelijke.
< Sranantongo masoewa (Focke 1855:79) < Karaïbisch masiwa (Courtz 315), of < Afrikaans maswá
(Huttar 1986, zie Bruyn 2002:166).
1854 (Kappler 1983:54). →. > /S/r/4-6/-.
(dons2013)
I. mason’ (de, -s), Müller-amazone (Grzimek VIII: 382) of molenaarsamazone, een vrijwel geheel
groene amazonepapegaai met rode vleugelspiegel ( Amazona farinosa). Zie Haverschmidt 147
( mazon). - Etym.: S (van Amazone). - Opm.: Bij Hartsinck (1770: 108) ’molenaar’.
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(dons1989)
II. mason’ (de), matse. - Etym.: Vgl. E mazoth = id.
(dons1989)
massen (maste, heeft gemast), 1. vermorzelen, verbrijzelen; stampen (aardappels e.d.); fijn drukken.
Als je pindakaas wilt maken, moet je de pinda’s eerst massen. - 2. (grof) geslachtsgemeenschap
hebben. - Etym.: S masi, E to mash = 1. - Syn. van 2 baksen* (2); zie voor verdere syn. aldaar.
(dons1989)
massen (gemast), kneuzen, vermorzelen.
< Sranantongo masi (Schumann 1783:108) of < Engels to mash, Echteld 1961:104.
1740 (Anonymus 40; gemascht, van koffiebessen; hoe uitgesproken ?). →. > /E?S?/pt/2-6/-.
(dons2013)
I. mat (de, -ten), 1. geweven of gevlochten vloermat, vloerkleed of karpet, niet de gehele vloer
bedekkend. - 2. drijftil. Het tweede terrein van onderzoek gold de Coesewijne. Eerst beneden de zg.
matten, ontoegankelijke drijvende massa’s waterplanten, die deze rivier halfweg volkomen afsluiten
voor vervoer te water (Suralco Mag. 10 (3): 3; 1978). - Etym.: (1) AN m. is altijd gevlochten en bijna
altijd van biezen, touw o.i.d., niet van textiel, en kan de vloer geheel bedekken. (2) Lijkt op een m.in
bet. 1.
(dons1989)
mat (de, -ten), stampblok.
< Sranantongo matta (Schumann 1783:109) < Engels mortar, Echteld 1961:172.
1771 (Nepveu 184). - 1855-1863 (Bartelink 1916:28) → ( mata, als Sranantongo).
Zie ook: koffiemat * , stampmat* en tomtommat * , tomtomblok * , matatiki * . > /S/pt/2-6/-.
(dons2013)
II. mat (de, -ten), (hist.) liggende balk of boomstam waarin 10 à 12 gaten die als vijzel dienden voor
het stampen van koffiebessen. In een langen houten blok waren er gaten gemaakt. Dat was de mat.
In elk gat werd een zekere hoeveelheid koffiebessen gedaan, en tegenover elkaar twee mensen
geplaatst met stokken met verdikte einden, stampers genoemd, die om de beurt de bessen in het gat
stampten (Bartelink 28). - Etym.: Oudste vindpl. Blom 1786. Wellicht vernederlandsing van mata*.
Zie ook Cairo 1980c: 493, die het woord gebruikt i.p.v. mata. - Syn. koffiemat*.
(dons1989)
ma’ta (de, -’s), grote, houten vijzel voor voedselbereiding; stampblok. De bananen* iets laten
afkoelen en stampen in de mata of fijn maken met een aardappelstamper of een vork. Echte
tomtom* wordt in de mata gestampt (S&S 67). - Etym.: S, van E mortar (vijzel) volgens BN 120: 89;
1980. Volgens Stedman (1796: 210) is K matta een steen waarop men iets fijn wrijft. - Zie ook: mat*
(II), koffiemat*.
(dons1989)
mata’ki, 1. (de, -’s), boom met rode bloemen en gele hars, voorkomend in natte bossen ( Symphonia
globulifera, Savannemangrofamilie*). Mataki () heeft afgeplatte kromme steltwortels en vormt in
hoog zwampbos* en rivieroever-* en kreekbos* bovendien lusvormige ademwortels met een
knievormige knik, die al heel wat zwamplopers in het water deden smakken (WB e.a. 83). - 2. (de),
hout van deze boom. Matakkie () is voornamelijk bekend door de dwarsliggers, die er uit gemaakt
worden en geschikt voor het maken van allerlei huishoudelijke artikelen vanwege zijn gemakkelijke
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bewerkbaarheid en lichte kleur (Bos en Bosbeheer 43). - Etym.: S. Oudste vindpl. Stedman 1796:
271. - Syn. van 1 maniboom*. Zie ook: mani(hars)*, trompet*, trompetterzwamp*.
(dons1989)
matakie, matagnie (de), een boomsoort ( Symphonia globulifera) en zijn hout gebruikt voor duigen;
zie verder onder mani * .
< Sranantongo matakee (Stedman (1796:134, Engels gespeld).
1739 (Oud Notarieel Archief Suriname 171, matagnie hout). - 1771 (C. Dahlberg nr.69, matagnie
boom). 1786 (Visscher Heshuysen 341, matakie ). - 1855 (Van Sypesteyn 180). →.
Zie ook: maniboom* , trompet * .
Opmerking: De identificatie met Caraipa richardiana bij Focke (1855:79) en wellicht in navolging van
deze van matakiehout bij Sack (1910:46) lijkt een vergissing. > /S/wp/2-6/-.
(dons2013)
Mata’kifamilie (de), (veroud.) naam voor een bepaalde plantenfamilie ( Guttiferae ) die later gesplitst
is in twee families, de Savannemangrofamilie* ( Clusiaceae ) en de Pinjafamilie* ( Hypericaceae ). Zie
L&Me 148.
(dons1989)
matakie zwamp, moeras ( zwamp * ) met een vegetatie waarin matakie * overheerst.
1852 (Hoogbergen 1978:69).
Zie ook: trompettenzwamp * . > /S-(E?W?)/m/4/-.
(dons2013)
mata’pi (de, -’s), cassavepers, een gevlochten huls, gebruikt om geraspte bittere cassave* uit te
persen. De matapi wordt met een lus aan de bovenkant opgehangen aan een stok van het kamp* of
aan een boom; door de lus aan de onderkant steekt men een stok, waarop men gaat zitten of die
met een steen wordt bezwaard (Ost. 39). - Etym.: K. Oudste vindpl. Stedman 1796: 210. Ook in het E
van Guyana (D.g.f. 43, ’matapee’). Bij Kappler (1854: 83) madappi .
(dons1989)
matapi (-’s), gevlochten, buisvormige cassavepers * .
< Sranantongo matapi (Schumann 1783:109) of < Karaïbisch matapi , Focke 1858a:313, (Courtz
315).
1740 (Anonymus 103). - 1859 (Winkels IV:286). →. > /K?S?/ic/2-6/-.
(dons2013)
matatiki, stamper behorend bij een mat* .
< Sranantongo matta-tiki (Schumann 1783:109). Sranantongo tiki ‘stok’ in het algemeen).
1835 (Teenstra 1:261, matta tikki). →. > /S/ic/4-6/-.
(dons2013)
ma’ti (de, -’s), 1. (veroud.) vriendin. Overigens was zij [een huisslavin] binnenshuis werkzaam als
naaister en met de taak belast om hare jeugdige meesteres, wier vriendin of matie zij was te
vergezellen naar en van school (van Schaick 1866: 3). - 2. homosexuele vriendin . De koning vroeg
daarop of ninné geen matti (vriendin) of vrijer had, waarop zij, op zichzelf wijzende, antwoordde: Ik,
Adjoeba? En zij lachte dat zij er van schudde: ga ga gaa!! - Als er iemand is die niet van mattis of
mattispel* (sentimentele vriendschapsbetuigingen) houdt, dan ben ik dat zeker, mijn Koning (Penard
1924: 340). - 3. homosexuele vrouw, lesbienne. Oudere mati’s verenigen zich wel tot
gezelligheidsverenigingen, meestal dansclubjes, die geregeld bijeenkomen. Mati’s vormen vaak een
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huishouden (Buschkens 266). - Etym.: Sm. = vriend, vriendin en SN bet. 2 en 3. - Syn. van 1 maatje*
(1). Zie ook matje*. Syn. van 2 en 3 kompe*; zie ook schuurmeid*, boeler*.
(dons1989)
mati, vriend(in), kameraad; ook als vertrouwelijke aanspreekvorm voor creolinnen * .
< Sranantongo mati (Schumann 1783:109) < Engels mate, Smith 1987:202.
1866 (Van Schaick 3). →. > /S/r/4-6/-.
(dons2013)
matinee’ (de, -s), film- of andere voorstelling overdag. Zaterdag 11 April aanv. 11 uur precies des
morgens matinee (DWT 11-4-1981, in adv.). - Etym.: AN (van F) m. = middagvoorstelling.
(dons1989)
ma’tischap (de, -pen), 1. (veroud.) vriendschap tussen vriendinnen. Overigens zij mocht Maria niet
lijden. Met haar had zij geen matieschap (van Schaick 1866: 93). - 2. lesbische verhouding. - Etym.:
Zie resp. mati* 1 en 2. - Syn. van 2 vriendinschap*.
(dons1989)
matischap, kameraadschap tussen vriendinnen.
1866 (Van Schaick 93). > /S-N/r/4/-.
(dons2013)
ma’tispel (het), lesbisch verkeer. Zo zou er veel mati-spel voorkomen onder verpleegsters,
vrouwelijke politie-agenten, en onder meisjes die een middelbare opleiding volgen of hebben
volbracht (Buschkens 267). - Etym.: Zie mati* (2).
(dons1989)
matje (het, -s), 1. dikke, ouderwetse vrouw. - 2. eigenwijs, oudevrouwtjesachtig kind. - Etym.: Is er
verband met maatje*? Vroeger in Sur. voorkomende vrouwenaam, nu nog in Friesland.
(dons1989)
matjok’ (mah-tjok’) (de), Chinees spel verwant aan mah-jong, gespeeld met dezelfde stenen.
Bijzonder populair is het piao-spel* () en de meer individuele mah-jong en mah-tjok, die met
hartstocht en vaak veel te hoge inzetten worden gespeeld, ook in niet-exclusief Chinese milieus (L.
Lichtveld in Helman 1977: 278). - Etym.: Chinees.
(dons1989)
matjok’ken (matjokte, heeft gematjokt), matjok* spelen. Christine bloosde niet en ze zei dat ze John
aardiger vond dan haar eigen man, want als die niet doodmoe in zijn stoel hing, zat hij toch maar de
hele avond te matjokken met vrienden, wat had zij daar nou aan, met John kon je lekker kletsen (de
Recht 106). - Syn. tjokken*.
(dons1989)
Matoea’ri, 1. (de, -), Bosneger* van de stam der Matoeari, die zijn woongebied heeft aan de, BovenSaramaka. Zie Enc.Sur. 87. - 2. (het), de taal van de Matoeari* (1). Zie Enc.Sur. 598. - Etym.: De M.
noemen in hun eigen taal de Boven-Saramaka ’Matawai’; in de andere bosnegertalen* wordt dezelfde
naam gebruikt of een daarop gelijkende. Voor 1 komt ook voor de (verdere) vernederlandsing
Matoeariër. - Zie ook: Saramakaner*.
(dons1989)
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Matoeari I., boschneger * van de stam der Matoeari .
De stam en de Boven-Saramaca aan welke deze gevestigd is, worden in de bosnegertalen beide
Matawai (of een naam die daarop lijkt) genoemd.
1772 (De Beet & Price 1982:173, Mattawarries ). 1859 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
156, Matuari). →.
Zie ook: Becou en Moesinga * . > /X/r/2-6/-.
(dons2013)
matoeari II. (-’s), niet nader geïdentificeerde soort fel gekleurde vlinder.
1785 (Roos 1804:178). →. > /X/d/3-6/-.
(dons2013)
matoe’li (de, -’s), forelzalm, een roofvis van het zoete water, tot 20 cm lang en rolrond, behorende
tot de karperzalmen ( Erythrinus erythrinus). Matoelistraat (in Paramaribo). - Etym.: S. - Opm.: Nauw
verwant van de walapa* en met deze de AN naam delend.
(dons1989)
matoeri, een soort forelzalm ( Erythrinus erythrinus).
< Sranantongo matuli (Schumann 1783:109).
1740 (Anonymus 23). 1835 (Lammens 178). → ( matoeli). > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
matoetoe, een soort mand.
< Sranantongo matutu (Schumann 1783:109).
1834 (Teenstra 1842:231). > /S/r/4/-.
(dons2013)
matoewari, twee onderling nauw verwante soorten kambaars (Grzimek 5:559): Crenicichla alta en
Crenicichla saxatilis; beide in Surinaams-Nederlands heden datra .
< Sranantongo matoewari (Focke 1855:79) < Karaïbisch mataware (Courtz 315).
1740 (Anonymus 24, matuwaari). - 1771 (Nepveu 350, matawarie). - 1835 (Teenstra 2:448). →.
/(K)S/d/2-6/-.
(dons2013)
matoziran, een boomsoort ( Pterocarpus rohrii ); heden in Surinaams-Nederlands hooglandbebe.
< Karaïbisch matoesiran (Ostendorf 1962:97), Karaïbisch mutusiran (Klooster e.a. 87).
1689 (Hermann fol. 48, zie Van Ooststroom 1939 nr. 48). > /K/wp/1/-.
(dons2013)
matres, leermeesteres.
< Europees-Nederlands (verouderd) matres voor vrouwelijke leerkracht op een ‘gewone’ school.
1855 (Focke 9, in dit geval voor een naailerares).
Zie ook: leervrouw* > /N’/bc/4/-.
(dons2013)
matro’zendruif (de, -druiven), 1. stekelige struik met witte bloemen ( Solanum stramonifolium,
Tomaatfamilie*). Op een bloeiende matrozendruif () vliegen enkele hommels, precies waar ik naar
zoek (Geijskes 1957: 202). - 2. vrucht (bes) van deze plant, die, indien rijp, rood en eetbaar is. Etym.: Zie -druif*; de vrucht heeft de vorm van een AN druif. De plant is genoemd naar de vrucht. S
matrosidroifi = lett. id.
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(dons1989)
matrozenmes (-sen), kort mes, gedragen aan de gordel, Europees-Nederlands kortjan .
In Europees-Nederlands niet eerder dan 1906 (Köster Henke 36, in Sanders 1999). Daarvoor kortjan
(zie WNT 7, 2:5751). Mogelijk: < Engels sailor’s knife (OED: -; in Graham Greene 1940 - The power
and the glory, p. 68).
1759 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:121). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 75).
Zie ook: negermes * . > /(N-N)?E?/r/2-4/-.
(dons2013)
matro’zenpont (de, -en), (hist.) grote, platboomde roeiboot (pont*) voor het vervoer van goederen.
In deze vaten wordt nu de suiker van de plantaadjen* naar de waag van Paramaribo gezonden; de
vaartuigen, waarmede dezelve aangebragt worden, heet men matroze-ponten, zijnde vrij gelijk aan
de Hollandsche hooiponten () (Teenstra 1835 I: 241; oudste vindpl.). - Etym.: Zie pont*. Het vaartuig
werd in de plantagetijd* vooral gebruikt voor het vervoer van plantageprodukten naar de gereed
liggende zeeschepen voor export. Aanvankelijk moesten de matrozen van deze schepen zelf voor dit
vervoer zorgen (zie Teenstra 1: 241-242). - Zie ook: scheepspont*, kroeskroes*.
(dons1989)
matrozenpont, grote, overdekte, platboomde roeiboot voor goederenvervoer.
Zie pont* . Vooral gebruikt voor vervoer van plantageproducten, (aanvankelijk) door matrozen, naar
hun in lading liggende zeeschepen. Zo’n vaartuig heette in Nederland een lichter, maar in het laatste
geval wordt in het WNT (12, 2:3292) al vermeld met betrekking tot ‘West-Indië’ als kortweg pont.
1835 (Teenstra 1:241). - 1855 (Focke 79).
Zie ook: scheepspont * . > /N-(N’?W?)/pt/4/-.
(dons2013)
matro’zenroos (de, -rozen), 1. hibiscus, Chinese roos, een sierheester met grote, rode bloemen,
vermoedelijk uit China ( Hibiscus rosa-sinensis, Angalampoefamilie*). Vader heeft een mes in zijn
zak. Daarmee snijdt hij de bloemen af. Eerst een paar takken faja-lobbie*. Dan een tak
matrozenroos van de heg. Nu een Stella*. En een grote zinnia (A. de Vries 1957 (7): 6). - 2. bloem
van deze plant. Rijst-meelpudding met saus van een matrozenroos. () Bereiding van de saus. 1l.
water, 1 citroen, 4 matrozenrozen, 20 gram rijstmeel () (Voeding goed 58). - 3. (bij uitbr. van 1)
naam voor alle gekweekte soorten Hibiscus, w.o. angalampoe*. Hangalampoe* is een matrozenroos
met hangende roode bloemen () (Stahel 1944: 196). - Etym.: Zie onder angalampoe*. S
matrosirowsoe = lett. id. Beijer (1823: 61) noemt een plant, vermoedelijk 1, malvenrozen.
(dons1989)
mat’tekloppering (de, -en), vingerring met een gevlochten figuur in de vorm van een matteklopper.
Zilver. Matteklopperring normaal 79,- nu 42,- (WS 28-1-1984, in adv.).
(dons1989)
maulana (de, -’s), Mohammedaanse priester onder Hindostanen*. Men had graag dat Nazma werd
uitgehuwelijkt, maar men wilde haar desondanks zo lang mogelijk thuis hebben. - Het is beter dat
we naar een maulana gaan (Vianen 1979a: 74). - Syn. Hindostaanse dominee*. Zie ook: pandit*.
(dons1989)
mauri’ci(us) en andere namen van palmen beginnend met maur-: zie maurisi*.
(dons1989)
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mauri’ciuskruid (het), onbekende plant. Een groot deel van de bodem was, als je van de voet van
die ene pilaar naar die van de andere keek, bedekt met Mauriciuskruid. Weer zo’n stuk onnatuur dat
niet viel uit te roeien! (Cairo 1977: 228; enige vindpl.).
(dons1989)
Maurisbroek (de), zekere niet nader te identificeren soort broek.
1730 (Hartsinck 760, roode Maurisbroek). > /X-N/r/2/-.
(dons2013)
mauri’si (de, ’s), mauri’sipalm (de, -en), grote soort waaierpalm, in veroud. AN Westindische
wijnpalm genoemd ( Mauritia flexuosa, Palmenfamilie*). Het [ritsbos*] is meestal rijk aan palmen
waarin pina* (), maripa* (), koemboe* () en maurisi () tot in het kronendak reiken en keskes’maka ()
en tas* () tot de ondergroei behoren (Enc.Sur. 627). In de maurisipalmen zien we de maurisizwaluw*,
de kadoeri en de maurisiraaf* (Teunissen 1980: 16). - Etym.: Vgl. Sp. moriche = o.m. id. De hier
gebruikte spelling maurisi, o.m. ontleend aan de cit., is een vrij willekeurige keus. Oudste vindpl.
Van Aerssen v.S. 1686 (zie Brinkman): morici. Vervolgens doen een aantal andere spellingen en
vervormingen hun intrede, van welke de meest algemene tot op heden naast elkaar zijn blijven
bestaan: mauricie/maurisi(e) vanaf 1772 (zie De Beet 132). mauricius/mauritius vanaf 1773 (zie De
Beet 149). mauriti(e) vanaf Stahel 1927: 71. De oorspronkelijke vorm met o. i.p.v. au komt in het SN
voor bij P&P 1908: 455 ( Moriecie-palm ) en blijft in het S gehandhaafd (morisi). De toevoeging boom
werd gevonden in 1772 en 1774 (zie De Beet 132, 159), de toevoeging palm komt voor het eerst
voor bij Teenstra (1835 I: 410) en is sedertdien vrij algemeen. Het gebruik van hoofdletter en kleine
letter aan het begin wisselen elkaar af. Als uitspr. van au hoort men tegenwoordig zowel o als au; dat
kan in het verleden ook zo geweest zijn. De ontwikkeling van de naam, de spelling en de uitspraak
kan beïnvloed zijn door de volgende factoren: (a) Oudere auteurs hebben de schrijfwijze van
inheemse woorden uit andere talen dan het N vaak ontleend aan buitenlandse talen, w.o. het Frans
dat voor de o-klank au schrijft, (b) Suriname had van 1742 tot 1751 als gouverneur J.J. Mauricius.
Het lijkt wel zeker, dat sommigen de naam van de palm ten onrechte (zie boven) aan die van de
gouverneur toeschreven, gezien het gebruik van een hoofdletter nog o.m. in Bauxco Nieuws, maart
1964: 12. (c) De soort werd in 1781 wet. beschreven en ondergebracht in het genus Mauritia, welke
naam een latinisering is van de volksnaam (niet omgekeerd). - Syn. ietappelboom*. Zie ook:
waaierpalm*.
(dons1989)
maurici, maurisi(e), mauritius, morisi, 1. soort waaierpalm ( Mauritia flexuosa); 2. vezel uit de
bladtongen van 1, ook attributief.
< Sranantongo morisi (Schumann 1783:113) of < Karaïbisch morisi (Ahlbrinck 1931:309); deze
herkomst geldt ook voor de wetenschappelijke genusnaam Mauritia van 1781 (Wessels Boer
1965:10). De spelling met een - c- of - ts-, met - au- (heden en wellicht ook eertijds al zo
uitgesproken) en met een hoofdletter berusten veelal op de onjuiste en nog steeds voortlevende
veronderstelling dat deze palm vernoemd zou zijn naar Johan Maurits van Nassau, gouverneur van
Nederlands Brazilië (1636-1644), of naar Jan Jacob Mauricius, gouverneur* van Suriname (17421751).
De spelling met - o- is de oudste, die met - au- de hedendaagse; daartussen wisselen ze elkaar
zonder regelmaat af.
1: 1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 13, morici). 1775 (De Beet 1984:188). →
( maurisie(palm) * ).
Zie ook: lataan * . > /K?S?/wp/1-6/-.
2: 1768 (De Beet 1984:78, moricie hangmakken: hangmatten als vervaardigd door Arowakken). >
/K?S?/wp/2/-.
(dons2013)
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mauricieboom, als maurici* (1).
1771 (Nepveu 284). - 1796 (Stedman 144, maureecee tree ; Engelse vertaling). →. > /(K?S?)N/wp/2-6/-.
(dons2013)
Maurici-maca, het eetbare vruchtvlees uit de noot van maurici* (1).
Zie maca* (II).
1762 (Inventaris Archief Raad van Politie 806). > /(K?S?)-S/wp/2/-.
(dons2013)
mauricipalm, als maurici* (1).
1835 (Teenstra 1:410). 1849 (Van Sypesteyn, Mauriti Palm ). 1854 (Kappler 1983:35, mauritiuspalm ).
→. > /(K?S?)-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
mauri’siparkiet (de, -en), kleine, groene ara met blauwe kruin en rode vlek onder de lange staart
( Ara manilata). Zie OJ ( mauritiparkiet). - Etym.: Qua grootte een parkiet*; zit graag in maurisi’s*. Syn. maurisiraaf*, raafparkiet*(2).
(dons1989)
mauri’siraaf (de, -raven), syn. van maurisiparkiet*: z.a. In de maurisipalmen* zien we de
maurisizwaluw*, de kadoeri en de maurisiraaf (Teunissen 1980: 16). - Etym.: Qua grootte een
parkiet*; qua gestalte een raaf* en evenals deze laatste behorend tot het genus Ara . - Syn. ook
raafparkiet* (2).
(dons1989)
mauri’sizwaluw (de, -en), soort palmzwaluw met een zwarte boven- en een witte onderzijde
( Tachornis squamata). In de maurisipalmen* zien we de maurisizwaluw, de kadoeri en de
maurisiraaf* (Teunissen 1980: 16). - Etym.: Zie het cit.; deze vogel maakt ook zijn nest in een
maurisi*.
(dons1989)
maurisiezwamp, moeras ( zwamp * ) met een vegetatie waarin maurisie* overheerst.
1772 (De Beet 1984:133, mauritseswamp ). → ( maurisizwamp).
/(K?S?)-(E?W?)/m/2-6/-.
(dons2013)
mauri’ti(us) en andere namen van palmen beginnend met maur- : zie maurisi*.
(dons1989)
Mau’rits-ridder (de, -s), (hist.) lid van de vrijwillige erewacht van gouverneur J.J. Mauricius (17421751). Ook het dulden, twee en een half jaar lang van de ’Maurits-ridders’, een vrijwillige eerewacht
van jongelieden, werpt een eigenaardig licht op hem Mauricius’ karakter (Enc.NWI 469).
(dons1989)
Maurits-ridder, lid van de vrijwillige erewacht van J.J. Mauricius (gouverneur, 1742-1751).
Europees-Nederlands ridder komt ook voor als titel voor lid van een erewacht in Amstelridder
(Vondel, zie WNT 13:85).
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1743-1745 (Wolbers 1861:216). > /N’-N/bs/2/-.
(dons2013)
Maya’cafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Mayacaceae). - Etym.: Genoemd naar het wet. genus
Mayaca.
(dons1989)
mazon’: zie mason* (1).
(dons1989)
medicijn’ (de, -en), drankje, poeder, pil enz. Met het sausje van de spaghetti en de olijfolie in de sla
was het nog veel afschuwelijker; die smaakte zo naar medicijn van de polikliniek*, dat () (Vianen
1973: 49). Zet medicijn voor die wond (mond.) = Doe jodium op die wond. - Etym.: AN m. is de
verzamelnaam voor de verschillende medicijnen. De namen van die laatste worden in SN weinig
gebruikt. Hetzelfde geldt voor S (!) dresi. - Zie ook: dresi*.
(dons1989)
mef bn., muf, vunzig ruikend. Maar sommige van die meiden ruikten zo mèf dat je bijna flauwde!
(Cairo 1977: 186).
(dons1989)
meid, 1. (de, -en(s)), meisje of (jonge) vrouw (soms geringschattend bedoeld, zoals in het tweede
cit.). Ik draaide* in die tijd met bijna de halve school, al die meidens waren gek op me... (Rappa
1981: 43). Dus wil je partij kiezen voor die onbeschaafde meidens van LTT (BN 120: 91; 1980). - 2.
(de, -en), dienstmeisje. Hij vergat bijna dat er iets vervelends was, iets met die meid, die kokkin, en
met bloed te maken had... (Doelwijt 1972b: 142). - 3. (de, -ens), (hist.) volwassen negerslavin. Zegt
dat hij gehoord heeft dat de zoon van Cojo een Negerin met de houwer* in de bene heeft gekap,
omdat zij niet wilde voortgaan, en dat hij die meijd ook agter heeft gelaaten, en dat sij de andere
meijdens hebben geslaagen omdat zij niet meede wilde gaan (1776; zie De Beet 220). - Etym.: In
volks Hollands komt ook als mv. voor ’meide(n)s’. Bet. 2 ook in BN, in AN veroud. Oudste vindpl.
van bet. 3 1771 (zie De Beet 91). - Syn. van 2 bediende*, dienst* (2). Samenst. van 1 o.m.
koeliemeid (zie koelie*), motjomeid*, van 3 veldmeid. Zie i.v.m. bet. 1 wentje*, i.v.m. bet. 3 neger*
(3).
— : grote meid, aanduiding bij bingo voor het cijfer 8. - Etym.: De uitdr. heeft betr. op de vorm van
het cijfer. S bigi misi = id. (grote, dikke vrouw).
(dons1989)
meid (de, -en, -ens), mijd, volwassen negerslavin.
< Europees-Nederlands meid voor vrouwelijke werkkracht, in het algemeen arbeidster.
1740 (Beeldsnijder 1994:297). - 1836 (Van Stipriaan 1993:394).
Opmerking: Ook later, in samenstelling. Zie: bakjesmeid* , bottelariemeid* , huismeid * , kindermeid* ,
naaimeid* , negermeid* , stadsmeid* , veldmeid * , vogelmeid * , wasmeid* .
Ook in Westelijk Guyana, daar alleen in samenstelling aangetroffen. > /N’/bc/2-4/W./.
- : kleine meid, klein meisje, negermeisje.
1756 (Inventaris Archief Raad van Politie 940 fol. 237). 1834 (Friderici 16). > /N+N’/r/2-4/-.
- : roode meyd, indiaanse slavin.
1735 (Van Kempen 2003:248).
Zie ook: rode slaaf * . > /N+N’/bc/2/-.
(dons2013)
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meid’man (de, -nen), vrouwenversierder.
— : meidman spelen (speelde, heeft gespeeld), de grote versierder uithangen. Zie Cairo 1980b: 39.
- Etym.: Zie spelen* (III).
(dons1989)
meisje, 1. gemeenzame aanspreektitel voor meisjes en vrouwen, ook oude. Granma* veegt haar
vette handen aan haar schort af. Dan omhelst ze tante Esje. - Aai* baja, zegt ze, je bent duur* hoor!
- Ach, meisje, m’n zware botten willen niet zo goed meer (Niemel 19). - 2. (het, -s), vrouwelijk
schaamdeel. Evi*-lja mama! - Dan wat ben j’aan het doen? Zo laat dan? - Ik ben me meisje aan ’t
wassen mama! (Cairo 1980c: 551). - 3. (de, -s), (veroud.) bepaalde fles voor cognac. - Etym.: (1)
Vgl. de manier van Amerikaanse vrouwen om elkaar onderling ’girls’ te noemen. (2) Hier gebruikt als
’geheel voor deel’ (totum pro parte). (3) Berust op de vorm van de fles, die aan een vrouwenlichaam
doet denken. - Syn. van 2 poentje*; zie voor andere syn. aldaar.
(dons1989)
meis’jeslippen (mv.), Christusdoorn, een gestekeld sierheestertje met rode bloeiwijzen, uit
Madagaskar ( Euphorbia splendens, Cassavefamilie*). Zie Ost. 43. - Etym.: De naam is ontleend aan
de vorm en de kleur van de twee schutbladen die een bloeiwijze omgeven. - Syn. twee-en-een*.
(dons1989)
meis’jesnagels (mv.), krokus* met roze bloemen ( Zephyranthes rosea, Jozefstaffamilie*). - Etym.: De
naam betreft de vorm en de kleur van de bloemblaadjes. - Syn. kleine pingping*.
(dons1989)
meis’jestrouw, meis’jestrow (de), inleidende Hindoe-godsdienstige plechtigheid ten huize van de
a.s. bruid, een dag voor de bruiloft. - Etym.: ’Trow’ is S. - Syn. bhatvan*. Zie ook: jongenstrouw*,
telvan*.
(dons1989)
mei’zoentje (het, -s), grote sierplant met een pluim van grote, witte, hangende bloemen, uit Mexico
( Yucca aloifolia, Sansevieriafamilie*). - Etym.: Bloeit in mei. AN m. = klein plantje dat o.m. in Ned. in
grasland groeit ( Bellis perennis, Asterfamilie*).
(dons1989)
mecoe, zwarte kapucijnaap ( Cebus apella).
< Sranantongo mekoe (Focke 1855:80) of < Karaïbisch mekoe, Focke 1858a:313.
1740 (Anonymus 21). - Focke 1858b:107. →. > /K?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
mallassie, malassie (de), alternatief naast melass(i)e (< Frans), de siroop die achterblijft als de
suiker uit het suikerrietsap geheel uitgekristalliseerd is.
1714 (Schiltkamp & De Smidt 299) - 1834 (Teenstra 1842:6). > /N/pt/1-4/-.
(dons2013)
melas’segras (het), ingevoerd weidegras dat inheems is in Brazilië en Afrika ( Melinis minutiflora,
Grassenfamilie*). Hier en daar vindt men kleine aanplantingen van melassegras, doch door de
twijfelachtige reputatie van dit gras wordt het niet meer aanbevolen (LW 14). - Etym.: Het ruikt naar
melasse. - Opm.: De naam is niet specifiek SN, maar wordt door Nederlands sprekenden overal waar
de soort voorkomt gebruikt.
(dons1989)
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mallassie bak, als mallassi ketel* (zie aldaar).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:293). 1765 (Hudig, 116). > /N-N/pt/2/-.
(dons2013)
mallassie kap: zie mallassi ketel* , zie kap * .
(dons2013)
melas’sieketel (de, -s), (hist.) bij een serie van vier ketels (kookpannen) voor de bereiding van
suiker de derde. Een stel van vier ketels wordt aldus verdeeld, als: de grootste is de inneemketel*, de
tweede de likaketel*, de derde de melassieketel, en de vierde of laatste de test* (Teenstra 1835 I:
227; enige vindpl.). Het produkt dat deze ketel verlaat is de melasse. - Zie ook: pan* (2).
(dons1989)
mallassi ketel, de derde bij een serie van vier kookpannen ( suikerketels * ) voor het indikken van
suikerrietsap.
Het product van deze ketel is melasse.
1771 (Nepveu 136). 1802 (Blom 71). 1835 (Teenstra 1:227, melassieketel).
Zie ook: mallassie bak * , inneemketel * , likaketel * , test * .
Opmerking: Bij Blom (zie boven) ook mallassie kap ; zie kap * . > /N-N/pt/3-4/-.
(dons2013)
mela’ti (de, -’s), 1. Arabische jasmijn, een sierheester met zeer sterk geurende, witte bloemen;
zonder melksap; uit India ( Jasminum sambac, Melatifamilie*). - 2. bloem van deze heester. Haal
zeven fajalobi*-bloemen, drie rozen, acht melati’s en wat zevengeesten [zie zeven* ]. Maak er een
kruidenbad* van en was mijn hoofd ermee (Barron 1981b: 17). - Etym.: Maleis. - Syn. jasmijn* (2).
(dons1989)
Mela’tifamilie (de), Olijffamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Oleaceae). - Etym.: Genoemd naar
melati*. - Zie ook SN Olijffamilie*.
(dons1989)
melk: centrale melk (de), melk van de melkcentrale (melkfabriek). - Etym.: Het staat zo op de
verpakking.
(dons1989)
melk’boer (de, -en), melkveehouder. Melkboeren willen aanpassing opkoopprijs. () De veehouders
hebben woensdag een vergadering belegd () (DWT 27-1-1978). - Etym.: AN m. = 1. (veroud.) boer
die zijn melk in de stad aan de consumenten verkoopt; 2. verkoper en/of bezorger van melk. De SN
m. levert al zijn melk aan de melkfabriek. Vgl. groenteboer*. - Zie ook: melkman*.
(dons1989)
melkboom, melkhout, melkhoutboom, vage naam aangetroffen voor enige boomsoorten met veel
wit melksap in de bast.
1787 (Roos 1804:61). - 1835 (Teenstra 1:337). > /N-N/wp/3-4/-.
(dons2013)
melk’kikker (de, -s), soort kleefkikker* ( Phrynohyas venulosa). - Etym.: Het dier kan een
melkachtige, witte stof afscheiden. Dit is alleen bekend bij kenners. Anderen schrijven de naam toe
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aan de melkwitte buik, die sterk opvalt wanneer het dier tegen een ruit zit. S merkitodo (merki melk; todo = kikker). - Opm.: In Grzimek (V: 525) is de SN naam als AN naam overgenomen.
(dons1989)
melk’man (de, -nen), melkbezorger. In de aluminium pan die op het kozijn van het keukenraam
staat giet Rampersad, de melkman, op haar verzoek de helft van de gebruikelijke hoeveelheid melk
en dat is een liter (Vianen 1969: 141).
(dons1989)
melk’pot (de, -ten), melkkoker. Op het bordje lagen twee sneetjes brood, zoo dun dat het eerste
zuchtje in de lucht ze kon opnemen en wegvoeren; daarbij een stuk rauwe bakkeljauw*
(zoutevisch*); het kommetje bevatte een afspoeling van den melkpot - dat was mijn ontbijt (Bartelink
40). - Etym.: Zie pot*.
(dons1989)
melk’soke: zie soke*.
(dons1989)
melksoké, vermoedelijk zekere doornmeerval (een Acanthodorus -soort).
Zie soké * . Als bovenbedoelde vis boven water wordt gehaald, scheidt hij bij de borstvinnen een witte
vloeistof af (mededeling W. Polder, in brief).
1835 (Teenstra 2:450). > /N’-S/d/4/-.
(dons2013)
melk’sterretje (het, -s), kruidachtige sierplant met witte, stervormige bloemen, uit West-Indië
( Isotoma longiflora, Diaklaroenfamilie*). Zie Stahel 1944: 179.
(dons1989)
melk’stout (de), extra stout, een soort weinig doorzichtig, donker en zwaar bier (lichter van kleur en
sterker dan porter*). Tennent [een merk] melkstout (BN 121: t.o. 25; 1980, in adv.). - Etym.: AN
stout = soort versterkend, donker Engels bier. M. wordt wel door moeders gedronken om zog op te
wekken. ’Melk’ kan hierop betr. hebben, maar ook op de melkachtigheid (?) van de vloeistof. - Zie
ook powerstout*, porter*.
(dons1989)
Meloen’familie (de), Komkommerfamilie, een familie van tweezaadlobbige kruiden met ranken, de
vrucht een (soms zeer grote) bes ( Cucurbitaceae ). - Etym.: Genoemd naar de gewone meloen
( Cucumis melo ).
(dons1989)
menaar, menari(e): zie manari* (2).
(dons1989)
mengen (mong, heeft gemongen), mengen. Wanneer hij [blanke kinderverwekker] zich vergiste en
bloed mong, kreeg je mesties* (Cairo 1980c: 141). Omdat hij was twee-godsdienstig! Hindoe, Islam!
Kon hij helpen in zo’n gemongen gemeenschap? (Cairo 1978b: 383) - Etym.: In AN is de verbuiging:
mengde, heeft gemengd.
(dons1989)
menhaden, mynhaden, manhaden, haringachtige zeevis ( Breevoortia tyrannus), in vaten ingevoerd
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uit Engels Noord-Amerika.
< Engels menhaden.
1806 (De Surinaamsche Courant 13). - 1871 (ibid. nr. 129). > /E/bc/3-4/-.
(dons2013)
mensen (mv.), (i.h.b.:) 1. naaste familieleden. Ik moet eerst jouw familie leren kennen en natuurlijk
moet ik je ook bij mijn mensen brengen (Slagveer 1968b: 27). - 2. soortgenoten, rasgenoten, (soms)
landgenoten. Zou je willen meegaan naar mijn mensen. Zou je mijn vrouw willen worden ? ( )- Hoe
kan dat nou..., begon ze. Ik weet niets van jullie. () Maar je mensen, Wajono [een Indiaan], wat zullen
je mensen zeggen? (Doelwijt 1969: 81). - Etym.: Vgl. E (my) people = o.m. ouders, naaste familie.
— : zie grote* mensen.
(dons1989)
mercoje, een niet nader te identificeren soort passiebloem ( Passiflora -soort).
< Karaïbisch merekoeja (Ostendorf 1962:57).
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 16).
Zie ook: marcoesa * en verder aldaar. > /K/wp/1/-.
(dons2013)
merie, soort struik of boom ( Humiria balsamifera ).
< Karaïbisch meri (Ostendorf 1962:122).
1776 (De Beet 1984:221, merie).
Opmerking: Teenstra (1835, 1:382) vermeldt een niet te identificeren Commewijne merie.
Zie ook: basterd bolletrie * , blakberi * . > /K/wp/3/-.
(dons2013)
meribei, als merie* of de vrucht van deze, of beide.
Bei, eertijds een Nederlands woord voor ‘bes’ en andere kleine vruchten.
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 7).
/K-N/wp/1/-.
(dons2013)
merk (het, -en), (i.h.b.:) 1. lichamelijk(e) kenmerk(en) waaruit bloedverwantschap blijkt. O ja, een
van de vaders heeft ontkend een kind met haar te hebben verwekt, maar is later toch bijgedraaid
toen hij het merk van de knaap zag (ze lijken als twee druppels water op elkaar) () (Dobru 1968a:
15). - 2. buitenlands, i.h.b. Amerikaans, sigarettemerk. Hij rookt alleen maar merk (mond.) = Hij
rookt alleen maar Amerikaanse sigaretten. - 3. (veroud.) dagtaak van vastgestelde omvang. Wat nu
den aard van arbeid in het bijzonder betreft, zoo is aan te merken, dat het delven of graven van
kanalen hier te lande voor den zwaarsten arbeid gehouden wordt: het merk voor één’ Neger* is, in
zwaar land, 500 kubiekvoeten per dag () (Kuhn 1828: 16). - Etym.: (1) S marki = o.m. teken; E mark,
AN merk = o.m. kenmerk, maar altijd aangebracht. (3) AN merk, E mark = o.m. merkteken. In SN
bet. het vermoedelijk oorspr. het streepje op een merkstok* aangevende de hoeveelheid produkt die
per dag geoogst moest worden. Oudste vindpl. Blom 1786.
(dons1989)
merk (het), 1. voorgeschreven dagtaak van slaaf en slavin op een plantage * ; 2. kort voor brandmerk
op de huid van een negerslaaf (-slavin) dat aangeeft wie de eigenaar is.
1. < Sranantongo marki (Schumann 1783: 108) < Engels mark ‘merkteken’, Smith 1987:342. Merk
betekent hier en bij de samenstellingen hieronder steeds ‘vastgestelde en als zodanig meetbare
hoeveelheid’.
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

1765 (Nepveu 59). - 1868 (Bartelink 1916:71).
Zie ook: halfmerk * . > /S/pt/2-4/-.
2. 1770 (Hartsinck 902).
Zie ook: markeur * . > /N’/r/2/-.
- : op het merk werken, volgens een merk* (1, dagtaak) werken.
1768 (Van Dyk 57).
Zie ook: merkwerken* . > /S+N/pt/2/-.
(dons2013)
merkpul (de, -len), kruik voor dram * of melasse van 3 gallons (ongeveer 13 1/2 l.), ook dienende
als maat.
Zie merk* (1), zie pul* .
1786 (Blom 76). > /S-N’/pt/3/-.
(dons2013)
merk’stok (de, -ken), (hist.) stok waarop aangegeven werd tot welke hoogte een hoeveelheid van
iets moest worden opgestapeld of verzameld, i.h.b. om de hoeveelheid geoogste produkten in een
mand te meten. Daar komen bastiaans*, en arts en timmerliên./ Ik maak my sterk om hen eens
deftig aan te zien./ Ik ga den merkstok na en zeg hen ’t werk voor morgen (P.F. Roos 1804, cit.
volgens Lichtveld & V. 212). - Etym.: Zie merk* (3). AN m. = bakenstok.
(dons1989)
merkstok (-ken), 1. stok, als piket in de grond gestoken om een opgedragen hoeveelheid veldwerk
in lengte of oppervlakte aan te duiden; bij Van Dyk (1768:64) gaat het om graafwerk; 2. stok als
maatlat waarop is aangegeven tot welke hoogte een geoogst product opgestapeld dient te reiken;
gedacht kan worden aan producten in een mand; dit suggereert Van Dyk (1768:66). Roos (1783:46,
1 of 2). Zie merk* .
Betekenis 2: < Sranantongo marki-tiki (Focke 1855:78) of < Engels mark-stick (Echteld 160);
betekenen beide ‘maatlat’. Zie merk* (1); Sranantongo tiki, ‘stok’ in het algemeen). > /E?S?/pt/2-3/. > /S/pt/3/-.
(dons2013)
merkwerk, werk op basis van een voorgeschreven dagtaak ( merk* , 1).
1802 (Blom 105). > /S-N/pt/3/-.
(dons2013)
merkwerken, zie: op het merk* (1) werken.
1786 (Blom 384). > /S-N/pt/3/-.
(dons2013)
mesjon’ge bn., (verouderend), mal, gek. Ma Da zegt dat ik mesjonge ben (Hijlaard 21). - Etym.: Vgl.
bargoens ’mesjogge’, ’mesjokke’, van Hebr. ’meshugo’ = gek.
(dons1989)
mes, de kantine voor officieren in Paramaribo.
< Engels mess . Het woord ( mess ) komt in het Europees-Nederlands, en dan in de betekenis van
‘kantine voor militairen’, niet eerder voor dan in de 20e eeuw (WNT, aanvang p. 4624).
1835 (Teenstra 2:125, ook meshuis). > /E/bs/4/-.
(dons2013)
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mess, stuk (vlees of spek) van het juiste gewicht voor één maaltijd, in het bijzonder op maat
gesneden en aldus ingevoerd in vaten.
< Engels, in deze betekenis toen in Amerika nog niet verouderd (OED; Webster 505). De OED geeft
het volgende citaat uit 1883: “Useful Anim. Mess Beef. This is usually put up in pieces of 8 lbs [4 1/2
pond], and sold in tierces of 304 lbs. [170 pond].”
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 2). - 1871 (De Surinaamsche Courant nrs. 108, 111 en 129). >
/E/bc/3-4/-.
(dons2013)
mesman, beheerder van de mes * .
< Engels mes man
1806 (De Surinaamsche Courant nr. 25). 1835 (Teenstra 2:125). > /E-N/bs/3-4/-.
(dons2013)
mesties’ (de, -tiezen), (veroud.) persoon geboren uit een blanke vader en een mulattin, dus ¾
blanke en ¼ neger. Zie Lammens 1822; 1982: 99 (oudste vindpl.). Van Sijpesteyn, ’Beschrijving van
Suriname’, bl. 161 [1854], bepaalt zich tot de opmerking, dat de kleurlingen, naarmate zij meer tot
het blanke type naderen, Mestiezen, Kastiezen* en Poestiezen* worden geheeten (Veth 1889: 97). Etym.: Van Port, mestigo, Sp. mestizo = (iemand van) gemengd ras, i.h.b. in Amerika kind van
Europese vader en Indiaanse moeder (WNT 1926). In AN bet. m. halfbloed van blanke en Indiaan. In
Sur. was het een woord uit de serie: mesties, kasties*, poesties*, (testies*). Lammens (zie boven)
gebruikt ook de vrouwelijke vorm mestiezin. Teenstra (1835 II: 152) schrijft Mistich(e) (zie cit. onder
poesties). Woordenl. SNE geeft S mostisi = mesties; wat wordt hier bedoeld? - Opm.: In het
voormalige NOI ook gebr. voor halfbloeden van het blanke en het inlandse element (zie Veth). Zie
ook: Creool*, neger*; dogla*; karboeger*, sambo*.
(dons1989)
mistiche, mistice, mistis, mestiche, mestice, mesties, mustice, persoon geboren uit een mulattin
en een blanke vader, dus 3/4 blank en 1/4 neger; ook attributief.
< Spaans mestizo, Portugees mestiço, dat is gemengdbloedige in het algemeen.
Door Nederlanders eerder en elders gebruikt voor halfbloed van blanke en niet-blanke. In de loop
van de tijd nemen schrijfwijzen met - e- en met - ice en - ies toe.
1740 (Anonymus 87, mistiche ). - 1855 (Focke 85). - 1913 (Themen, zie Polanen 1982:62, mesties).
Opmerking 1: Schrijfwijzen met - u- (1797, zie Koulen 1973:19 - 1806, De Surinaamsche Courant
nr. 1) zijn beïnvloed door Sranantongo mostiesie (Weygandt 1798:19).
Opmerking 2: Mestiezin bij Lammens (1822; 1989:99) en Winkels (II:279;1870); Helmig van der Vegt
(1844:37) mostisin ; Weygandt (zie boven) geeft ook mustizin .
Zie ook: cabouger * , casties* , poesties* , testies* , blanke creool* . > /Port.?Sp.?/r/2-5/-.
(dons2013)
meteens’ bw., meteen. Ik kan het me niet voorstellen, verweerde mevrouw Cordova zich. Ik heb het
nog dezelfde middag () meteens op de kalender aangestippeld. Maar wat zullen we eraan doen dan.
Vergissing is menselijk (Vianen 1972: 33).
(dons1989)
metselneger, metselaarneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam als metselaar.
Voor 1750 (Beeldsnijder 1994:138). - 1832 (Teenstra 1842:244). > /N-Am/pp/2-4/.
(dons2013)
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met’selrecht (het), recht tot het plaatsen van een monument op een graf. Zie Stuiversver. 10. Etym.: Vele grafmonumenten zijn gemetseld.
(dons1989)
mickeymouse’plant (de, -en), sierheester met geel-met-rode bloemen, uit Oost-Afrika ( Ochna
mossambicensis, E - oedoefamilie*).
(dons1989)
mi’crobus (de, -sen), kleine bus (bijv. Volkswagenbus). In de microbus, die bestuurd werd door
eigenaar Kasantaroeno, zaten twaalf werknemers van Suralco, allen werkzaam te Paranam (Bauxco
Nieuws, juni 1966: 12). - Etym.: ’Micro’ (als voorvoegsel) bet. o.m. ook in AN en E: klein. - Zie ook:
-bus*.
(dons1989)
mi’crocentrale (de, -s), syn. (en verkorting) van microkrachtcentrale*: z.a. De organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS) heeft ten behoeve van het Surinaamse dorp Poketi een zaagmachine ter
beschikking gesteld die met behulp van de microcentrale in bedrijf zal worden gehouden (WS 6-31982). - Etym.: Deze verkorting is vooral in gebr. bij beroepsmatig betrokkenen.
(dons1989)
mi’crokrachtcentrale (de, -s), kleine waterkrachtcentrale voor de opwekking van elektriciteit. De
voorzitter van de commissie voor het in te stellen distrikt* Binnenland, Richenel* Libretto, heeft
medegedeeld dat de vier grootopperhoofden* een bezoek gebracht hebben aan Poketi waar een
microwaterkrachtcentrale is gebouwd (WS 10-4-1982). microcentrale*.
(dons1989)
mid’dag (de, -en), (ook:) ongeveer de periode van 18.00 tot 19.00 uur, de vooravond. Want een van
de regelmatigheden van Nene was het mond wassen* zo tegen halfzeven ’s middags in de
achtergallerij (Dobru 1980: 47).
(dons1989)
mid’dagschot (het, -en), (hist.) loos kanonschot op het Fort Zeelandia dienende als tijdsein van
12.00 uur ’s middags voor Paramaribo en omstreken. De tijdbal op ’t wachtschip ging te water, en
op ’t zelfde ogenblik, viel het middagschot, dat daverend door het bosch, aan gindsche zijde van de
rivier, weerkaatste (van Schaick 1866: 11; oudste vindpl.). - Opm.: Het is van 1838 tot 1913 in
gebruik geweest. Zie ook: avondschot*, morgenschot*, nachtschot*, schot*.
(dons1989)
middagschot, loos kanonschot op het Fort Zeelandia dienende als tijdsein van 12 uur voor
Paramaribo.
Het is van 1838 tot 1913 in gebruik geweest. > /N-N/bs/4-5/-.
(dons2013)
mid’dagzegen (de, -s), huisdienst in de middaguren ter gelegenheid van iets feestelijks. Hierbij
spreek ik mijn dank uit aan allen die mijn 70ste verjaardag tot een onvergetelijke dag gemaakt
hebben. Mijn kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren kennissen en niet te vergeten Ds. Fleiter
die de middagzegen geleid heeft met toepasselijke teksten (WS 23-6-1984, in adv.). - Opm.: Nieuw
woord voor een nieuw verschijnsel, i.t.t. morgenzegen* (2). Zie ook: avondzegen* (2), ochtendzegen*
(2), kerk* houden.
(dons1989)
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middeljaarsspel: zie spel* (II).
(dons2013)
mid’dels vz., (alg. in schrijftaal) door middel van. Aan iedereen die er langs komt, wordt de
spreiding van het intellekt middels een naamlijst opgedrongen (van Mulier 1972: 45). - Etym.: In AN
verouderend.
(dons1989)
mid’delwalk (de, -s), (uitspr. mid’delwôk), 1. (veroud.) syn. van middenpad*: z.a. - 2. korte zijde
van een tuin* aan de kant van de railbaan*. In deze bet. wordt het woord thans gebr. op de
suikeronderneming Mariënburg. - Etym.: E walk = o.m. voetpad. - Zie i.v.m. 2 ook: zijlijn* (2).
(dons1989)
mid’denpad (het, -paden), (veroud.) pad gelegen op een dam tussen twee rijen bedden*, over de
volle lengte van een plantage* (A. 1). - Etym.: Oudste vindpl. Blom 1786. - Syn. middelwalk* (1).
Opm.: Kan bij latere bebouwing van de plantage gehandhaafd zijn als straat en als eigennaam
’Middenpad’ gekregen hebben, bijv. Middenpad van Kwatta (zie Enc.Sur. 359).
(dons1989)
middelpad, middenpad, pad dat in het midden door de (vaak gehele) diepte van een plantage *
loopt, eventueel over een dam.
1768 (Van Dyk 55). - 1867 (Oostindie 1989:22). > /N-N/pt/2-4/-.
(dons2013)
mid’denroller (de, -s), (hist.) middelste van de drie vertikale walsen (rollers*) in een suikermolen.
Teenstra 1835 I: 214; enige vindpl.). - Syn. koningsroller*.
(dons1989)
middelroller, middelste van de drie staande walsen ( rollers * ) in een suikermolen.
1835 (Teenstra 1:214).
Zie ook: koningsroller* , trasroller* , zijdroller* . > /N-E/pt/4/-.
(dons2013)
mid’denstands-, (i.h.b.:) betrekking hebbend op een landbouwbedrijf van middelmatige grootte (25
ha). Te koop Middenstandskavel (DWT 10-3-1981, in adv.). Ook: middenstandsperceel,
middenstandsbedrijf, de Middenstandspolder (bij Wageningen) e.a. - Etym.: AN middenstand bet.
i.h.a. de stand tussen arbeiders en rijken, tegenwoordig i.h.b. gebruikt voor winkeliers.
(dons1989)
mid’denvoet (de, -en), schaamdeel. - Etym.: Zie voet* (2); vgl. tussenbeen*. - Zie ook: poentje* (en
syn. aldaar); toli* (en syn. aldaar).
(dons1989)
mid’jaarsbonus (het, -sen), bonus dat ongeveer halverwege het jaar aan een werknemer uitgekeerd
wordt. Het personeel van de Firma C. Kersten & Co. heeft de indruk dat de directie de midjaarsbonus
die gewoonlijk in augustus betaald moet worden niet zal uitkeren (WS 17-8-1985).
(dons1989)
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midnight (de, -s), (uitspr. E: mit’nait), kort voor midnight* show: z.a. Zaterdag midnight in Luxor
(DWT 27-3-1981, in adv.). - Samenst. o.m.: midnight dubbel (zie dubbel*), sexmidnight e.d.
— : midnight show (de, -s), (uitspr. E: mit’-naitsjoo), bioscoopvoorstelling die om 12 uur
middernacht begint, nachtvoorstelling. Midnight shows op zaterdag 11 April (DWT 11-4-1981, in
adv.). - Etym.: E, lett. middernachtvoorstelling. - Syn. midnight-voorstelling*.
— : midnight-voorstelling (de, -en), syn. van midnight* show: z.a. De bezoeker had een
toegangsbewijs gekocht voor de midnight-voorstelling en wilde de bioscoop binnengaan (WS 12-51984).
(dons1989)
mid’veld (het), middenveld (bij een voetbalveld). Zie Schoonhoven 163. - Etym.: Vgl. E midfield = id.
(dons1989)
mier: van een mier een olifant maken (maakte, heeft gemaakt), van een mug een olifant maken,
iets van weinig betekenis opblazen. Dat in Suriname de mensenrechten niet worden nageleefd, er
wordt zovéél gezegd. Ze kunnen van een mier een olifant maken (Ingrid Bouterse volgens Elsevier
Magazine, cit. volgens WS 4-1-1986).
(dons1989)
mierenbeer, grote miereneter ( Myrmecophaga tridactyla ).
< Engels ant-bear (onder meer bij Warren 1667:10).
1670 (WNT 9:696). 1900 (Penard 1:6).
Opmerking: Het woord is veel later ook in het Europees-Nederlands opgenomen en toen ook
gebruikt door Penard (zie boven). Bij Houttuyn (1, 1:486; 1761) nog niet in gebruik.
Zie ook: tamanoa * . > /E/d/1/-.
(dons2013)
mierenboom, een boomsoort ( Triplaris weigeltiana).
Er leven mieren in de holle stam en takken.
1855 (Focke 81). 1903 (Van Coll 543).
Zie ook: mierenhout* . > /N-N/wp/4-5/-.
(dons2013)
mie’rendjedoe, -gedoe: zie gedoe*.
(dons1989)
miereneter, enige soorten wormhagedis (genus Amphisbaena ), heden in Surinaams-Nederlands
toe-ede-sneki (< Sranantongo).
Deze dieren eten vooral mieren en termieten ( houtluizen* ).
1770 (Hartsinck 103). →.
Zie ook: mierenslang * . > /N-N/d/3-6/-.
(dons2013)
mie’renfluiter (de, -s), tamandoea, middelste miereneter, boommiereneter ( Tamandua
longicaudata). Zie Staffeleu 20. Ook bij Cairo 1978b = 231. - Etym.: Verl. van mirafroiti (S); het
wordt niet gebruikt. - Zie ook: tamanwa*.
(dons1989)
mie’renhout, 1. (de), boom met gele bloemen en holle twijgen ( Triplaris weigeltiana,
Mierenhoutfamilie*). Mierenhout is bekend door de grote mieren, die niet alleen op de stam, de
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takken en de bladeren zitten, maar ook gangen in de boom maken (Muntslag 143). - 2. (het), hout
van deze boom. Aangezien er genoeg houtsoorten zijn in Suriname denkt men er meestal niet aan
om Mierenhout te gebruiken (Muntslag 143). - Etym.: Zie het eerste cit., zie hout* (b).
(dons1989)
mierenhout, als mierenboom* .
1855 (Focke 81, Van Sypesteyn 180). →.
Opmerking: Teenstra (1835, 1:382) geeft mira en miraboom. Mogelijk moeten mierenhout en
mierenboom* (ook) in verband gebracht worden met Sranantongo mira-oedoe (Focke 1855:81;
Sranantongo mira = mier, Sranantongo oedoe = hout), dat in 1910 door Sack (20) als ook
Surinaams-Nederlands wordt beschouwd. > /N-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
mie’renhoutbos (het, -sen), hoog zwampbos* gekenmerkt door sterke vertegenwoordiging van
mierenhout*. Dit [ondertype] zwampbos* is het best te kenschetsen als mierenhoutbos, aangezien
mierenhout* hierin een belangrijk bestanddeel vormt, terwijl deze soort in de andere ondertypen
practisch ontbreekt (L&Mo 12). - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
Mie’renhoutfamilie (de), Duizendknoopfamilie, familie van tweezaadlobbige planten, meest kruiden,
met aan de bladvoet een Kokertje om de stengel, met kleine bloempjes in trossen of pluimen
( Polygonaceae ). - Etym.: Genoemd naar mierenhout* (1).
(dons1989)
mie’renproef (de, -proeven), proef dienende om weerstand tegen pijn te beproeven en te versterken
door de beproefde een matje tegen het lichaam te drukken waarin vele grote mieren zitten
vastgeklemd; toegepast op (vrnl. jonge, Bovenlandse*) Indianen. Zie Helman in Helman 1977: 123. Opm.: Wordt ook uitgevoerd met wespen; zie wespenproef*.
(dons1989)
mierenslang, als miereneter * .
< Sranantongo mira-sneki (Fermin 1765:36), met letterlijk dezelfde betekenis. Het dier is
slangvormig.
1718 (Herlein 176). > /S/d/1/-.
(dons2013)
miet (de, -en), naam voor een aantal kleine, donker gekleurde kevertjes die in rijstvoorraden leven.
- Etym.: Verwant met ’mijt’; vgl. ook Zeeuws ’mieter’ = houtworm, mijt. - Syn. rijstmiet*.
(dons1989)
miet, naam voor kleine, donker gekleurde kevertjes van meerdere soorten die leven in voorraden
zetmeelhoudend voedsel (meel, rijst en dergelijke).
Vermoedelijk < Europees-Nederlands mijt , de naam voor zekere spinachtige dieren.
Op onderstaande vindplaatsen (volgens Fermin Nederlands mijt ) gaat het echter blijkens de context
om bovengenoemde Surinaams-Nederlandse betekenis. De vertaling ‘houtluis’ bij Fermin (1770.
1:281) is niet juist.
1769 (Fermin 2:316; mite , Franse spelling). 1804 (Eensgezindheid 108, myt ). →. > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
mijnertzhagentrompet (de, -ten), (veroud.?) sierheester met witte, trompetvormige bloemen, uit
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tropisch Azië ( Datura metel, Tomaatfamilie*). Zie Stahel 1944: 186; enige vindpl. - Syn.
trompetbloem*.
(dons1989)
mirafroi’ti (de, -’s), tamandoe, middelste miereneter, boommiereneter ( Tamandua longicaudata). De
Mira-floiti brengt slechts een jong per keer voort, dat 3 of 4 maanden lang door den moeder
gedragen wordt (Penard 1900 I: 93; oudste vindpl.). - Etym.: S, lett. ’mierenfluiter’. - Zie ook:
tamanwa*.
(dons1989)
mis zn., titel, voorafgaande aan de voornaam, voor een Creoolse* jonge vrouw. Twee maanden
geleden, op een rustige zondagmorgen was Mis Mien bezig haar erf* schoon te bezemen* () (Dobru
1968a: 32). - Etym.: Vgl. E miss = juffrouw (op dezelfde manier gebr.). S misi = dame; mevrouw; zie
ook: missie*.
(dons1989)
Mis de Neef, vrouwendracht die het midden houdt tussen kotomisi* (2) en de nu meest gebruikelijke
(d.i. de westerse).
(dons1989)
mis’pel (de, -s), 1. naam voor de meeste inheemse bomen en struiken die behoren tot de
Spijkerhoutfamilie*. Daarnaast treden de Mispels (Melastomaceae, genera Clidemia, Miconia)
duidelijk op de voorgrond in kapoeweri* (Budelman & K. 130). - 2. vrucht van sommige van deze
soorten die gegeten wordt (o.m. van Miconia-soorten, Bellucia glossularioides, Loreya mespiloides).
- 3. (veroud.) sapotille, de vrucht van de sapotilleboom ( Manilkara zapotilla, Sapotillefamilie*). Zie
Teenstra 1835 II: 270; enige vindpl. - Etym.: De vruchten als 2 lijken op AN m. = vrucht van de
Europese Mespilus germanica (Roosfamilie*). S mesper, mesproe. - Syn. van 1 mispelboom*. Zie
ook: bosmispel*.
(dons1989)
mispel, 1. vrucht van een mispelboom* (1); 2. als mispelboom* (1); 3. sapotille.
De vrucht (1) lijkt op de Europees-Nederlandse mispel, de vrucht van Mespilus germanicus . De
herkomst van betekenis 3 is niet duidelijk.
1: 1770 (Fermin 1:160). →.
2: 1771 (C. Dahlberg nr. 110, Surinaamsche mispel ). - 1872 (Anonymus 67). →.
1+2: /N’/wp/2-6/-.
3: 1835 (Teenstra 2:270). > /X/cp/4/-.
(dons2013)
mis’pelboom (de, -bomen), (veroud.) 1. syn. van mispel* (1): z.a. Men heeft ook de Mispelboom,
dog de onze aan smaak en koleur ongelijk; dan die vrugt is rood als Karssen en heel zoet, dog niet
zo wel van smaak; en ook witte van deze zoort, dog beide zonder steenen (Herlein 1718: 208). - 2.
sapotilleboom, een vruchtboom uit Midden-Amerika ( Manilkara zapota, Sapotillefamilie*). Zie
Hartsinck 1770: 56. - Etym.: Zie mispel*. Oudste vindpl. van 1 Plukenet 1692 ( Mespilboom; zie
Brinkman), van 2 cit.
(dons1989)
mispelboom, 1. vele boomsoorten van de familie Melastomataceae; 2. de ingevoerde boomsoort
sapotille ( Manilkara zapotilla).
Voor betekenis 1: zie mispel * .
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1: 1692, 1696 (Plukenet, zie Brinkman 1980:45; mespilboom). 1718 (Herlein 208, mispelboom).
1771 (C. Dahlberg nr. 110). →. > /N’/wp/1-6/-.
2: 1770 (Hartsinck 56). 1774 (Houttuyn 2, 2:447). > /X-N/cp/2/-.
Opmerking 1: Onzeker is de identiteit bij Merian (1705:53) en Pistorius (1763:31).
Opmerking 2: Commelin (1689) geeft de naam mispelboom aan Gustavia augusta (zie Brinkman
1980:45), dat is watramamabobi* .
(dons2013)
Mis’pelfamilie: zie Spijkerhoutfamilie*.
(dons1989)
mispelhout, vermoedelijk als mispelboom* (1).
1835 (Teenstra 1:383). > /N’-N/wp/4/-.
(dons2013)
mis’sie (de, -s), (veroud.) 1. vrouw van gemengd neger- en blank bloed. () Kleurlingsche vrouwen,
veelal Missie’s geheeten (Teenstra 1835 II: 152; oudste vindpl.). - 2. dame; mevrouw, juffrouw (als
titel en aanspreekvorm). En toen hij later in de Luthersche kerk zijn Missie moest opwachten en erin
was gegaan, was ’t niet beter geworden en zijn vrees en afkeer van het Christendom grootelijks
vermeerderd (van Schaick 1866: 31). Nu zijt gij Missie Rosalie, zei mevrouw [tegen een vrijgelaten
slavin], toen de eerste aandoeningen bij haar voorbij waren. Nu kunt gij henen gaan waar gij wilt
(van Schaick 1866: 192). - Etym.: Vgl. E miss = juffrouw (als titel); S misi = 2 (ook nu nog). Zie ook:
mis*. Oudste vindpl. van 2 Lammens 1822; 1982: 114.
— : Bruin Missie (de), bepaald rijstras. In het Paragebied en op de grondjes* der Boslandcreolen*
teelt men ook rijst op droge terreinen. Meestal zijn dit viermaandse rassen als Bruin Missie en Witte
Wanica* () (Ost. 228). - Etym.: Zie missie*.
— : Mooi Missie (de), bepaald rijstras. Verschillende soorten worden verbouwd; een groote plaats
neem daaronder de Skriviman* koti (), verder de soorten Mooi misi, Bruin misi*, Fini téré en eenige
der beste Java-rijstsoorten () (Enc.NWI 610). - Etym.: Zie missie*.
(dons1989)
missie, misje, miesje, 1. meesteres (met betrekking tot een slaaf); 2. zwarte of gemengbloedige,
vrije vrouw, veelal huishoudster* van een blanke man; 3. vrije gemengdbloedige vrouw in het
algemeen. In al deze gevallen ook als aanspreektitel.
< Sranantongo missi (Nepveu 1771:276) < Engels miss.
1: 1745 (Inventaris Archief Raad van Politie 798; klijne miessie , voor dochtertje van meesteres).
1759 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 308, fol. 55). 1866 (Van Schaick 31). >
/S/r/2-4/-.
Opmerking: Later ook met betrekking tot vrij dienstpersoneel en dergelijke.
2: 1761 (Inventaris Archief Raad van Politie 805). - 1866 (Klinkers 1997:176). 1927 (Stahel 27). >
/S/r/2-5/-.
3: 1828 (Kuhn 51). - 1887 (Martin, zie Van Putten & Zantinge 1988:38). > /S/r/4-5/-.
(dons2013)
mistich(e): zie mesties*.
(dons1989)
mocaja, een soort gestekelde palm ( Acrocomia aculeata ), heden in Surinaams-Nederlands kawmaka
(< Sranantongo, zie ook kawmaca * ).
< Karaïbisch mokaja (Ostendorf 1962:259).
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1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 11). 1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 14). >
/K/wp/1/-.
(dons2013)
modderhieltje, modderieltje (-s), een soort zeegrondel (vis; Gobionellus oceanicus).
< Sranantongo modriri (Focke 1855:82).
1835 (Teenstra 2:446). 1855 (Focke 82). > /S/d/4/-.
(dons2013)
mod’derbank (de, -en), bankvormige modderafzetting voor de kust. Langs de Surinaamse kust
liggen acht grote modderbanken, die gemiddeld 20 km breed zijn en zich tot meer dan 15 km ver in
zee uitstrekken (Enc.Sur. 405). - Etym.: Oudste vindpl. not. van 1736 (S&dS 424).
(dons1989)
modderbank, bankvormige slibafzetting voor de kust.
< Engels mudd-bar of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1693 (Reeps 19). - 1854 (Van Sypesteyn 87). →.
Ook in Westelijk Guyana (Anonymus 1763:2). > /E?W?/m/1-6/W./.
(dons2013)
mod’derkap (de, -pen), spatbord. Het voorwiel had een flinke deuk, enkele spaken hingen links en
rechts, de modderkap lag in de kreukels en het ergste was dat de voorvork van de fiets verbogen
was (R. Parabirsing in A&P 1980b: 4). - Etym.: Het is een kap over het wiel die opspattende modder
tegenhoudt. Vgl. E mud-guard (lett. ’modderbeschermer’) = id.
(dons1989)
mod’derpaard (het, -en), soort slikslede, een houten slee waarop een open bak, waarmee men zich
over de modderbanken* voortbeweegt ten behoeve van de bankvisserij*. Met modderpaarden glijden
de mannen over de vette modder om de vis te verzamelen (Teunissen 1972: 39). - Etym.: Het is
wellicht de vert. van E mudhorse en/of S tokotoko-asi (mud/tokotoko = modder; horse/asi = paard)
= id. - Syn. katamaran*, visserspaard*. Zie ook: njawariboot*.
(dons1989)
modderschop: zie schop * .
(dons2013)
mo’de: mode maken (maakte, heeft gemaakt), zich mooi maken, zich (modieus) opdoffen. Baas! Ik
wil niet dat je zo je mode maakt met pak en al! (Cairo 1978b: 34). - Etym.: S meki modo = lett. id.
(modo = mode; pronk).
(dons1989)
mo’deboek (het, -en), modeblad, modeplaat. - Etym.: Zie boek*. AN m. = 1. boek over mode; 2.
boek dat in de mode is.
(dons1989)
mo’devinkje (het, -s), (gelegenheidswoord uit 1899) syn. van geelpoot*: z.a. Gedurende de felle
droogte in het voorjaar van 1899 werden de omstreken van Paramaribo, evenals de stad zelve
overstroomd door duizenden dezer purperblauwe vogeltjes, die vanwege hun plotseling verschijnen
toen Modevinkjes genoemd werden (P&P 1910: 476). - Etym.: Zie vink* en het cit.
(dons1989)
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modist’ (de, -en), 1. kleermaker. - 2. naaister. - Etym.: Het is de mannelijke vorm van modiste*: z.a.
(dons1989)
modis’te (de, -n), naaister. Zou je me even naar de modiste willen rijden, ze zou een paar jurkjes
voor de kleintjes klaar hebben (Doelwijt 1972b: 100). - Etym.: AN m. = vrouw die modeartikelen
voor dames, i.h.b. hoeden, vervaardigt en verkoopt. - Opm.: Sommigen noemen alleen een
ongediplomeerde naaister een m., ter onderscheiding van een coupeuse*, die wel gediplomeerd is.
Volgens anderen kan ook een m. een gediplomeerde naaister zijn.
(dons1989)
moe’der (de, -s), (ook:) leidster van een kern van de Nationale Partij Suriname. Dan komen we
bijeen, één keer per week, en dan praten we over de gang van zaken, over de regering van het land,
en dan zegt de voorzitter iets, en dan moet ik als Moeder het eerste mijn mening daarover geven,
wat Moeder gezegd heeft, is gezegd. En als het bestuur van de partij iets wil, dan sturen ze een
briefje of een boodschap, en dan zorgt Moeder dat alle leden het weten, ze roept ze bij elkaar (A.
Resida volgens Van Westerloo & D. 212).
(dons1989)
Moe’derbond (de), naam van een algemeen verbond van vakverenigingen. Zoals bekend hadden de
leden van de Bond van Personeel bij de Luchtvaart Dienst te Zanderij reeds uiting gegeven aan hun
ontevredenheid en hadden zij van de voorzitter van de Moederbond om inlichtingen gevraagd,
waarop een voorlichtingsavond was gevolgd (DWT 8-4-1981).
(dons1989)
moe’derzegen (de, -s), sierheestertje met klokvormige, paarsrode bloemen, uit India ( Asystasia
dalzelliana, Waterkanonfamilie*). Zie Ost. 176 (met veroud. wet. naam). - Syn. filigrainbloempje*,
vadersvloek*.
(dons1989)
moed’willig bn., bw., (ook:) welwillend, bereidwillig. Meester is moedwillig, hij helpt je wel bij het
oversteken. - Etym.: AN m. = opzettelijk.
(dons1989)
moei’lijken (moeilijkte, heeft gemoeilijkt) lastig vallen, last bezorgen. D’r lichaam moeilijkte d’r
(Cairo 1976:15). - Etym.: Vgl. AN (in literaire taal) moeien = id.; moeilijk = o.m. lastig.
(dons1989)
Moengonees’ (de, -nezen), iemand uit Moengo, een dorp aan de Cottica. Op vrijdag 04 januari 1985
is na een korte ziekte, kalm en zacht heengegeen, X meer bekend als ’IJ’ vooral onder de
Moengonezen (WS 12-1-1985, in adv.).
(dons1989)
moer: no moer’ tw.: krachtterm, geplaatst aan het eind van een zin. Ze was zo kras* en je moest om
het helemaal te ervaren een zakdoek boven op haar gezicht leggen, want die meid was lelijk no
moer (Vianen 1972: 56). - Etym.: S.
(dons1989)
Moerato (de, -), Westsurinaamse Karaïb*. De moerato zijn bovendien zichtbaar gemengd met
negroïden en worden op grond daarvan Karboeger-lndianen* genoemd (Enc.Sur. 325). - Etym.: K. http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Zie ook: Telewoejoe*.
(dons1989)
Moesinga: zie Becou * .
(dons2013)
moesje (het, -s), (gemeenz.) oude(re) vrouw (ook als titel en aanspreekvorm). Hoe durfde hij haar
een moesje te noemen! (Vianen 1972: 28). O moesje, bent U ook hier? - Brengen jullie die oude
vrouw weg, hoor, ik wil niet dat ze deze dingen hoort, hoor (Ferrier 1969: 75). Moesje Domijn had
geen aanmoediging nodig om over vroeger te vertellen (Doelwijt 1969: 52). - Etym.: AN m. is een
koosnaam voor ’moeder’. - Zie ook: moesjoe*.
(dons1989)
moesjoe’: dat brengt moesjoe (of moesje) niet naar Parijs, daar komen we niet verder mee, daar
schieten we niet mee op. Meneer, ik heb nu gemeend uzelf te moeten opbellen want het is
gewoonweg hopeloos met de bezorging van uw blad. () Ik heb alle begrip voor de moeilijkheden met
uw bezorgers, die geen druppeltje verantwoordelijkheidsbesef tonen. Maar zakelijk bekeken, brengt
dit alles moesjoe niet naar Parijs; ik zit dus met de gebakken peren... (BN, najaar 1978: 142). De
Surinamers, toch allang ontevreden over de dure tarieven van de Schiphollijn, zullen partij kiezen
voor de eigen nationale luchtvaartmaatschappij, maar dat brengt moesje inderdaad niet naar Parijs.
Zeker als klein land en als kleine luchtvaartmaatschappij mag men de realiteit nimmer uit het oog
verliezen (WS 29-10-1983). - Etym.: Ook S en vermoedelijk ontstaan als vert. daarvan: dati no e tjari
moesjoe go na Parési ( Moesjoe = Fransman, Frans Guyanees; vgl. F monsieur = meneer). De variatie
met moesje lijkt een volksetymologische vervorming.
(dons1989)
moeten (moest): hoeft geen dwingende bet. te hebben. Als mevrouw naar de markt gaat, moet
mevrouw zeep kopen, klinkt in SN normaal. Wat moet U? voor ’Wat belieft U?’ of ’Waarvoor bent U
gekomen?’ is niet onbeleefd.
(dons1989)
moete’te (de, -s), grote, rechthoekige, open draagmand, die op de rug hangt. Smitje heeft slecht
nieuws; onderweg is de doos met jachtpatronen uit zijn moeteté gevallen en ongemerkt langs de
weg blijven liggen, ofschoon hij niet de laatste man is geweest (Geijskes 1957: 243). - Etym.: S, uit
Bantoe (Afr.) Volgens Enc.Sur. 406. - Etym.: Het oorspr. model hangt aan het hoofd, met een
draagband van boombast over het voorhoofd. Het nieuwere model heeft boombasten draagbanden
om de schouders en wordt gedragen als een rugzak. Zie ook: koerkoeroe*.
(dons1989)
moewil’ligheid (de), welwillendheid, bereidwilligheid. - Etym.: Zie moedwillig*.
(dons1989)
moffe krijgen, bericht krijgen.
< Sranantongo muffe (Schumann 1783:116), mofo (Focke 1855:83) voor mond, woord, gezegde,
stem.
1792 (Hoogbergen 1984:142). > /S+N/r/3/-.
(dons2013)
mo’fokoranti (de), het mondeling doorgeven van nieuws en geruchten. Omdat niemand weet wat er
precies aan de hand is schrikt men zich half dood en wordt de gemeenschap steeds nerveuzer.
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Uiteraard werkt de onvolprezen Mofokoranti rustig door maar de geruchten zorgen wel voor de
nodige opschudding en paniek (WS 17-9-1983). - Etym.: S (moto = mond; koranti = krant).
(dons1989)
mogen (mocht, heeft gemogen), (ook:) in zijn goed recht zijn, gelijk hebben. Het is mijn ding*,
buitendien* ik mag, ik ben zout, ik ben peper ik ben groot. Ik mag (Vianen 1972: 111). - Etym.: In
AN alleen in de retorische vraag: Mag ik? - Opm.: De uitdr. ’ik ben zout enz.’ in het cit. is vertaald
Sranan* (mi bigi mi pepre mi sowtoe) en bet. ’ik ben oud en wijs genoeg om mijn eigen boontjes te
doppen’.
(dons1989)
mo’komoko (de), plant met dikke, rechtopstaande stengels en grote, pijlvormige bladeren,
voorkomend in zwampen*, langs rivieroevers e.d. ( Montrichardia arborescens, Tajerfamilie*). Een
andere opvallende plant is mokomoko, die ook langs de rivier stroomopwaarts de plaats van
mangro* overneemt (Enc.Sur. 627). - Etym.: S. In het E van Jamaica bet. m. (of moka-moka)
modderig - zo is de groeiplaats van de plant - en dat komt mogelijk van E muck (bn. mucky) =
mest, vuiligheid (C&L 303).
(dons1989)
mokkomokko, mokomoko, mokkemokke, mokemoke, 1. zekere moerasplant ( Montrichardia
arborescens ); 2. (een stuk) vegetatie waarin deze overheerst.
< Sranantongo mokko mokko (Schumann 1783:112) of < Karaïbisch mukumuku (Hoff 1968:417). De
schrijfwijzen met - o en - e op het eind wisselen elkaar onregelmatig af.
1: 1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck bak 2 nr. 2, mocoemoke). - 1858 (West-Indië 2:74). →.
Mogelijk ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:83, mokke mokke ). > /K?S?/wp/1-6/ W./.
2: 1780 (Schiltkamp & De Smidt 982; mokemockes , meervoud). > /K?S?/wp/3/-.
(dons2013)
mo’komokovlindertje (het, -s), soort vlinder ( Heliotropis endymion). Zie Enc.Sur. 646.
(dons1989)
mo’komokozwamp (de, -en), zwamp* (moeras) met een vegetatie waarin mokomoko* overheerst.
Mokko Mokko Zwamp (Heneman 1784, oudste vindpl.).
(dons1989)
mokomokozwamp, moeras ( zwamp * ) waarin mokomoko* (1) overheerst.
1758 (Hoogbergen 1985:172) -1849 (Van Sypesteyn). →.
Opmerking: Met de “donkein zwamp” van 1852 (Hoogbergen 1978:69) wordt ongetwijfeld een
mokomokozwamp bedoeld, gezien de gelijkenis tussen de betreffende soorten. > /(K?S?)-(E?W?
)/m/2-6/-.
(dons2013)
mok’si (de), gebr. in restaurants, 1981) kort voor moksi-meti*: z.a.
(dons1989)
mok’si-ale’si (de), eenpansgerecht van gekookte rijst, groente en vlees of vis, van Creoolse*
herkomst. Tante Wonnie had een heerlijke pot* moksi-alesi gekookt. - Wat is dat heerlijk, riep Thijs
uit, ik heb een reuze honger (Maynard a: 17). - Etym.: S (moksi = gemengd; alesi = rijst).
(dons1989)
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mok’simeti (de), gerecht bestaande uit een aantal vleessoorten met rijst en groente. Kom laat ons
een portie moksi meti gaan eten! (Cairo 1980b: 64). - Etym.: S (moksi = gemengd; meti = vlees).
(dons1989)
mok’siwatra (de, -(’s)), persoon van gemengd ras. Deze man, een moksi watra van het zuiverste
water, toonde zich bijna beledigd (Sapotille 1985 in ’Het tweede gezicht’, p. 25; P’bo, De
Volksboekwinkel). - Etym.: S (moksi = gemengd; watra = water).
(dons1989)
mo’len (de, -s), (i.h.b., gebr. in een suikerfabriek:) kort voor suikermolen, i.h.b. in samenst. - Syn.
rietmolen*. Zie ook: windmolen*.
(dons1989)
molenaar (-s), müller-amazone (Grzimek 8:382) of grote amazone, een papegaai ( Amazona
farinosa) die heden in Surinaams-Nederlands mason genoemd wordt.
Er ligt een meelachtig waas over de veren. Het kan ook de vertaling zijn van het al oudere Franse
meunière, of afkomstig zijn uit Westelijk Guyana (zie beneden). De naam bij Grzimek (zie boven)
staat hier geheel buiten; die verwijst naar een persoon met de naam Müller.
1770 (Hartsinck 108) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /X/d/2/W./.
(dons2013)
mo’lenaar: zie mason* (I).
(dons1989)
mo’lenbatterij (de, -en), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) de gezamenlijke drie molens*
van de suikerfabriek. Het geoogste riet* wordt met ponten* of door middel van lorries naar de
fabriek getransporteerd en in molens* vermalen. Een molenbatterij bestaat uit een serie van 3
ijzeren rollen welke het rietsap uitpersen (Dahlberg 175).
(dons1989)
mo’lenbed (het, -den), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) bij de moderne suikerfabricage het
deel van de molen* waar het ruwsap* zich verzamelt. - Etym.: Zie molen*.
(dons1989)
mo’lenhout (het), zaaghout. - Etym.: Het is hout dat geschikt is om in een houtmolen* (houtzagerij)
verzaagd te worden.
(dons1989)
molenkreek, als molentrens* .
1855-1863 (Bartelink 1916:84). > /N-E/pt/4/-.
(dons2013)
molenofficier, officier * die toezicht houdt bij het malen * (1) van een suikermolen.
1764 (Oostindie 1989:105). > /N-E/pt/2/-.
(dons2013)
mo’lentrens (de, -trenzen), (hist.) op een plantage* (A. 1) de trens* die het ingenomen rivierwater
weer naar het waterwerk* voerde om dat te doen draaien; soms (als in het cit.) tevens inneemtrens*
(z.a.). De molen of groote inneemtrens* is gewoonlijk 50 voeten breed, en maakt met de daarmede
verbondene transporttrenzen () een afzonderlijk water uit; door dit hier opgeschut wordende water
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worden de suikermolens, die door water gedreven worden, in werking gebragt (Teenstra 1835 I:
172). - Etym.: Zie de omschrijving, zie trens*. Oudste vindpl. Blom 1786.
(dons1989)
molentrens, molensloot, in dit geval de watergang ( trens* ) die water uit een rivier rechtstreeks
toevoert aan de watermolen van een plantage * .
1733 (Beeldsnijder 1994:171). - 1835 (Teenstra 1:172).
Zie ook: inneemtrens* en de opmerking bij trens* . > /N-(E?W?)/pt/2-4/-.
(dons2013)
Mol’lugofamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Molluginaceae ). - Etym.: Genoemd naar wet. Mollugo
verticillata, een klein plantje zonder volksnaam.
(dons1989)
momooije, een boomsoort, vermoedelijk Jacaranda obtusifolia subspecies rhombifolia, die heden in
Surinaams-Nederlands jaifi (< Sranantongo) of morokobita (< Sranantongo) genoemd wordt.
< Sranantongo momoi (Focke 1855:84).
1835 (Teenstra 1:383).
Zie ook: kandra* . > /S/wp/4/-.
(dons2013)
mom’pier: zie mampier*.
(dons1989)
mond: zie de mond snijden*.
(dons1989)
mond’doekje (het, -s), vingerdoekje. Als ik ga eten, moet ik een monddoekje bij het eten hebben
(Doelwijt 1971: 21). - Etym.: Men veegt er o.m. zijn mond mee af.
(dons1989)
mond’verlegen bn., praatlustig; ook gezegd van iemand wanneer zijn spreken onwelkom is, bijv.
wanneer hij in de rede valt, anderen met zijn spreken stoort of zijn mond voorbij praat. - Etym.: Zie
handverlegen*.
(dons1989)
mongoes’ (de, mongoezen), goudkleurige ichneumon (Grzimek XI: 193), mungo, een ingevoerd
roofdiertje, oorspronkelijk uit Zuid-Azië ( Herpestes auropunctatus ). Alle andere zoogdieren (met
uitzondering van de zgn. schadelijke, zie hieronder) zijn binnen het ’jachtgebied’* bij de wet
beschermd. Dat zijn alle buideldieren (), vleermuizen (), alle apen (), alle roofdieren (uitgezonderd
jaguar, aira* en mongoes), zeekoe en dolfijn, en () (Enc.Sur. 307). - Etym.: Van E mongoose. - Syn.
fret*.
(dons1989)
monkie, monkje, doodskopaapje of eekhoornaapje ( Saimiri sciurus).
< Engels monke: soorten kleinere apen in het algemeen.
1734 (Seba 1:52, monkje). - 1770 (Fermin 2:116, monkie).
Zie ook: doodshoofdje * , kaboutermannetje* , marmazet * , monkiemonkie * . > /E/d//2/-.
(dons2013)
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mon’kimonki (de, -’s), grijsgroen doodshoofd- of doodskopaapje, eekhoornaapje, een kleine,
olijfgroene aap met een wit gezichtje en een lange staart ( Saimiri sciureus ). Sinds de monkimonki
(doodskopaapje) wordt beschermd, kon een einde worden gemaakt aan de vangst en de export van
dit dier (Enc.Sur. 307). - Etym.: S (van E monkey = aap). Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 404
( Monkie Monkie ). - Syn. sagoewintje* (2). Zie ook: keskesi* (3).
(dons1989)
monkiemonkie, als monkie* : zie aldaar
< Sranantongo monki-monki (Focke 1855:84) < Engels monkey .
1835 (Teenstra 2:404). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
monson’jo: zie mosonjo*.
(dons1989)
mooi: mooi boy van Dada (de), ’moeders mooiste’; playboy. Hello*, mooi-boy van Dâda (Helman
1954a: 16). - Etym.: S moi boi foe Dada = id. S Dada is een oude moedernaam (Helman 1954b: 92),
nu de aanspreekvorm voor ’tante’ (Woordenl. SNE).
— : mooi groeten (groette, heeft gegroet), beleefd, netjes groeten. Als m’n man me wegjaagt, dan
groet ik hem mooi dag. Dan ga ik weg (). Zonder man kan ik ook blijven* (Doelwijt 1971: 15). Groet
tante mooi . - Zie ook: groeten*.
— : mooi zijn (was, is geweest), (ironisch) een ’mooie’ zijn, een ’mooierd’ zijn, mooi doen. Die
awara’s* kun je voor* die kinderen verdelen, het stukje kabbes* kun je zelf zuurgoed* van maken. Je bent mooi, heb je dan ook azijn bij gedaan? (C. Ooft 47).
— : zie Mooi Missie*, mooi oogje* maken.
(dons1989)
moor’neger (de, -s), (gebr. in Nickerie en Coronie) scheldwoord voor Creool* (3, 4: z.a.). Een heel
akelig acculturatie-symptoom is het vaker voorkomend uitschelden van de ene Creool* door de
andere met: ’Jou neger*!’ of erger nog ’Moorneger’, - wat dit laatste ook zijn moge... (Helman 1978:
119). - Etym.: Zie neger* (i.h.b. 1). AN moor = o.m. neger.
(dons1989)
moot (de, moten), 1. ros, d.i. stengellid van suikerriet. Die ander heeft z’n hand geslagen om z’n
schouder, hemd* opengesprongen, mooi van borst, net of hij van bauxiet gemaakt is, prachtige nek
heeft hij, als het dikste riet*, één glanzende moot daarvan () (Cairo 1980a: 96). - 2. (vaak: mootje)
partje van sinaasappel of andere citrusvrucht. Voor we naar huis gaan moeten we door het oude
kampement*, een verzameling rottende barakken, lopen om een paar curaçaose oranjes* te plukken.
Daarmee wrijven we de tabakslucht van onze vingers. Met de mootjes, die we verdelen, poetsen we
onze tanden (Ferrier 1968: 66). - 3. stuk van arm of been tussen twee plooien (i.h.b. bij baby’s),
vleeskwab, i.h.b. ook bil (een van de twee). Hij schudde, draaide met z’n lichaam, met dikke moten
van vlees schokkend langs buik, borst, onderhoofd en arm (Cairo 1980b: 107). Rechtermoot van d’r
bil, leek of ’t had een boetzweer* (Cairo 1980c: 122). - Etym.: AN m. = afgesneden stuk i.h.b. van
vis. In alle SN bet. is er sprake van een ’deel’.
(dons1989)
mope’ (de, -s), (uitspr. mopee’), 1. boom met kleine bloemen in pluimen en zachte, gele vruchten
( Spondias mombin, Manjafamilie*). De bast van mope wordt tegen verschillende kwalen gebruikt,
omdat hij looistof bevat (Ost. 141). - 2. de eetbare vrucht van deze boom. Men zegt dat iemand, die
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in Suriname eens mope heeft gegeten, stellig naar dit land zal terugkeren (Ost. 141). - Etym.: S,
volgens Enc.NWI (382) van Indiaanse oorspr. Oudste vindpl. van 2 Penard 1900 II: 23 ( Moppe). - Syn.
varkenspruim*, (van 1) mopeboom*, Indiaanse of wilde pruim(eboom)* (?).
— : Franse mope, 1. augurkenboom, een boom met pluimen van groenachtige bloemen en ovale,
vlekkerige vuilgele tot oranje vruchten, ingevoerd; waarschijnlijk oorspr. uit het Zuidzeegebied; meer
bekend als pomme* de cythère ( Spondias cytherea, Manjafamilie*). Zie Ost. 140. - 2. vrucht van
deze boom. - Etym.: Verwant aan mope*. - Syn. van 2 ook venusappel*.
(dons1989)
mope, mompe, monpe, een boomsoort ( Spondias mombin ) en de eetbare vrucht van deze.
< Sranantongo mopé (Focke 1855:84) of < Karaïbisch mope (Ostendorf 1962:141). De uitspraak
luidt (heden) mopéé.
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 2). - 1796 (Stedman 312). 1900 (Penard 2:23). →.
Zie ook: basterdmope * , pruim * . > /K?S?/wp/1-6/-.
(dons2013)
mope’boom (de, -bomen), syn. van mope* (1): z.a. Die ene, grote mopéboom aan de Plantageweg.
Vroeger verkocht ik mopé’s*. U weet wel, voor kleine kinderen. - Nooit gezien, antwoordde Astilla
(Vianen 1979a: 130). - Syn. ook (?) Indiaanse of wilde pruimeboom*.
(dons1989)
mopeboom, als mope* (de boom).
1771 (C. Dahlberg nr. 124). 1775 (Sneebeling 1973:3). →.
Zie ook: pruim(en)boom * . > /(K?S?)-N/wp/2-6/-.
(dons2013)
mo’ra, 1. (de, -’s), boom met witte bloemen in omhoogstaande aren ( Mora excelsa,
Krerekrerefamilie*). He tmorabos* is een variant van het oeverbos*, waarin mora in alle lagen
overheerst en zelfs de kruidlaag in hoofdzaak uit zaailingen van mora bestaat (L&Mo 15). - 2. (de),
hout van deze boom. Als Mora droog is dan gaat er niet gemakkelijk een draadnagel doorheen
(Muntslag 143). - Etym.: Ar. en S. - Syn. peto* (1 en 2).
(dons1989)
mora, een boomsoort ( Mora excelsa ) en zijn hout.
< Arowaks mora (Van Coll 1903:565).
1768-1780 (Quandt 1807:88; Mora-holz, verduitsing van het Surinaams-Nederlandse woord). 1910
(Sack 26). →.
Eerder in Oostelijk Guyana (De Laet 1630:568, moura ), ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:71,
mouraboom).
Zie ook: peto* . > /Ar/wp/2-6/O./W./.
(dons2013)
mo’rabos (het, -sen), oeverbos* (2) gekenmerkt door het overheersen van mora* (1). Cit.: zie mora*
(1). - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
mor’genschot (het, -en), (hist.) loos kanonschot op Fort Zeelandia dienende als tijdsein van 5.00
uur ’s morgens voor Paramaribo en omstreken. Het was het morgenschot, oorspronkelijk bedoeld
om de slaven voor de nieuwe dagtaak op te roepen (Waller 77). - Etym.: In AN eertijds van
toepassing op een dergelijk signaal of tijdsein afkomstig van een wachtschip (WNT 1956). Oudste
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vindpl. Lammens 1822; 1982: 31. - Opm.: Het was in gebruik van vóór 1785 tot 1913. Zie ook:
avond-*, middag-*, nachtschot* en schot*.
(dons1989)
mor’genzegen (de, -s), 1. dagopening met een christelijk karakter op scholen, in ziekenhuizen e.d.
Tante Caro ging de volgende morgen naar het kantoor van de Evangelische Broedergemeente*. () Bij
het kantoor aangekomen vond ze de deur dicht. Maar ze hoorde zingen: De bergen zullen vrede
dragen... Ze hadden nog morgenzegen (R. Polanen in Zeister Zending, cit. volgens WS 11-4-1987). 2. huisdienst in de ochtenduren ter gelegenheid van iets feestelijks. Bovendien zijn samenkomsten in
de huiselijke kring, de zogenaamde morgenzegens die bij allerlei gelegenheden in de persoonlijke
sfeer, met name bij speciale verjaardagen, jubilea e.d. gehouden worden, zeer in trek (J. van Raalte
in Halman 1977: 294). - Syn. ochtendzegen* (beide bet.). Zie ook: avondzegen* (2), middagzegen*;
kerk* houden.
(dons1989)
mori’ci en andere namen van palmen beginnend met mori-: zie maurisi*.
(dons1989)
morokko, twee soorten karperzalm die veel op elkaar lijken: a. Brycon falcatus en b . Chalceus
macrolepidotus).
< Sranantongo morokko (< a. Karaïbisch myroko, b. Karaïbisch myrokòu (Courtz 322-323)).
1835 (Lammens 178; Teenstra 2:450). →.
Zie ook: lampila* . > /K?S?/d/4-6/-.
(dons2013)
Moroto’tofamilie: zie Cassavehoutfamilie*.
(dons1989)
morsen met (morste, heeft gemorst), (ook:) onnodig verloren laten gaan, verspillen; eten laten
staan, klieken. Zag vooral, de grote overvloed aan vruchten, waarmee zo werd gemorst, terwijl men
z’n geld uitgaf aan drankjes vol kunstmatige zoetstoffen en kleurstoffen (Cairo 1976: 39). - Syn.
vermorsen*.
(dons1989)
morserij’ (de), vuiligheid, smeerboel (ookfig.: zie het tweede cit.). Moet ik voor haar vegen, voordat
ze begint, dan moet ik uit alle hoeken en tussen de naden van de planken het vuil wegvegen,
’Anders wordt het een morserij’, zegt ze (Hijlaard 61). Ze hebben wonderen verwacht van hun
leiders, maar ze zitten nog in de morserij (Dobru 1968a: 10). - Etym.: AN m, = het morsen, geknoei.
— : morserij maken (maakte, heeft gemaakt), morsen, knoeien. Ik moet die kinderen niet die
varkens laten voeren, die maken altijd morserij .
(dons1989)
mors’loods (de, -en), (hist.) gebouw op een koffieplantage waar de koffiebessen van de schil werden
ontdaan. Men heeft naauwkeurig toe te zien, dat de Negers* geene rijpe en half rijpe vruchten te
zamen plukken, welk mengelmoes bij de wassching in de morsloods veel moeite van zuivering kost,
en nimmer goed te scheiden is () (Teenstra 1835 1: 255). - Etym.: Oudste vindpl. Blom 1786: 233.
(dons1989)
morsloods, op een koffieplantage de loods waar de buitenste, rode bast * (schil) van de koffiebessen
gebroken (gekneusd) wordt, zodat deze verwijderd kan worden.
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Morsen betekent hier ‘vermorzelen’, zoals ook in het Middelnederlands (Van Veen & Van der Sijs
1997:578). Vergelijk Engels to mash.
1771 (Nepveu 178). - 1835 (Teenstra 1:255).
Zie ook: breekhuis * . > /N-N/pt/2-4/-.
(dons2013)
mos’bos (het, -sen), bostype dat als gevolg van grote luchtvochtigheid zeer rijk is aan mossen. Op
enkele plaatsen op het plateau [van de Brownsberg] treffen we een levensgemeenschap aan, die we
met de onofficiële term ’mosbos’ aanduiden (Natuurgids B3: 15; Paramaribo, Stinasu). - Etym.: In de
wet. literatuur wordt deze naam i.h.a. gegeven aan een type nevelbos.
(dons1989)
mosjoe’ (de), (veroud.) mijnheer. - Etym.: Het wordt genoemd door Schoonhoven (1939: 159), die
denkt dat het komt van F monsieur (= mijnheer) en via het S in het SN is gekomen. Woordenl. SNE
geeft: Moesjoe = Fransman, Frans Guyanees. - Zie ook: moesjoe*.
(dons1989)
moskiet’, mosqui’ta: zie muskiet*.
(dons1989)
moson’jo, monson’jo (de), gras met grote, vertikale, zilverwitte bloeipluim ( Imperata contracta,
Grassenfamilie*), bij uitbr. enige kleinere grassoorten die op de voorgaande lijken en behoren tot de
genera Imperata en Andropogon. Is (was?) een berucht tovermiddel. Men meende bijvoorbeeld met
monsonjo dieven, moordenaars enz. te kunnen aanwijzen (May 47, over Imperata contracta ). Etym.: S. - Syn. staartgras*.
(dons1989)
mos’sel, Surinaamse mossel (de), tweekleppig weekdier ( Crassostrea sp.). Tot de gewoonste
soorten behoren () de (Surinaamse) oester* en mossel (Crassostrea), welke laatste twee zich ook op
bomen langs de kust en in de riviermonden bevinden (Enc.Sur. 617). - Etym.: AN mossel ( Mytilus
edulis ) is een ander tweekleppig weekdier dat o.m. aan de Ned. kust voorkomt en gekweekt wordt.
(dons1989)
mossel (de, -en), onduidelijke naam voor enige verwanten van de Europees-Nederlandse mossel
( Mytilus edulis ); in latere literatuur worden genoemd Mytilla charuana en het genus Crassostrea.
1740 (Anonymus 24). 1783 (Roos 29). → ( Surinaamse mossel).
Zie ook: oester * . > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
mos’terd (de), (ook, meestal:) piccalilly, een gekruide, meestal zure saus. - Etym.: Mogelijk het
gevolg van de gelijkenis tussen ’piccalilly’ en ’mosterdzuur’. Wellicht wordt hetzelfde bedoeld met
Surinaamse mosterd in het volgende cit.: Alle directeurs hadden groote (Keulsche) potten vol
ingemaakt zuur: Surinaamse augurken* (worden zij nog geplant?), sjalotten, uien, lemmetjes* en
Surinaamsche mosterd (Bartelink 12). AN m. is een smeerbare kruiderij uit de zaden van zwarte
mosterd ( Brassica nigra) of witte mosterd ( Sinapis alba ), twee Europese kruiden uit de Koolfamilie*. Zie ook: hot-sauce*, chatni*.
(dons1989)
mot (de, mv.?), (ook, verouderend:) knikker. Zie Nekrui 11; cit. volgende art.
— : schoon mot, term bij knikkerspel, inhoudende dat een knikker of reis* vol geraakt wordt. Raakt
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B de juiste knikker, zonder dat de reis* eerst in aanraking met de grond is gekomen, dan roept hij
’schoon mot’ (mot = knikker) of ’tap* kop’ (op de kop) (Nekrui 11). - Zie ook: bom* (II), watrabom*.
(dons1989)
mot’gras (het), een grote grassoort, ingevoerd uit de tropen van de Oude Wereld ( Vetiveria
zizanoides, Grassenfamilie*). Wanneer ze de rokken opvouwt, moet ik haar helpen kijken of er
motten tussen zijn. Dat motgras is niet goed meer, zegt ze (Hijlaard 25). - Etym.: De gedroogde
wortels verspreiden een geur, die insekten weert; zie het cit. - Syn. reukgras*.
(dons1989)
mot’jo (de, -’s), hoer. Volgende keer als je weer bij die* motjo gaat, moet je zelf je eten zoeken*
want als dat wenke* je wil ontvangen moet ze ook maar voor eten zorgen (van Mulier 1972: 54). Etym.: S. Vgl. veroud. AN mot, motte = id.; van Mnl. motte = zeug (WNT 1913). - Syn. motjomeid*.
(dons1989)
mot’jomeid (de, -en, -ens) hoer. Hij raakt me gewoon niet meer aan, terwijl ik hier en daar verhalen
hoor hoe hij met die motjo-meidens te keer gaat. Ook daar gaat zijn geld (Rappa 1981: 35). - Etym.:
Zie motjo*, zie meid* (1).
(dons1989)
mo’torgrader (de, -s), (uitspr. mo’torgreeder), wegenschaafmachine. Hierna is het woord aan de
motorgrader, die greppels langs de weg graaft en het rijvlak van 6 m onder profiel brengt, dat
tenslotte met een bandenwals wordt aangewalst (Bos en Bosbeheer 33). - Etym.: Zie grader* (syn.);
het apparaat wordt met een eigen motor voortbewogen.
(dons1989)
motorist’ (de, -en), bediener van een motor, i.h.b. van de (buitenboord)motor van een kleine boot,
bijv. een korjaal*; op een korjaal tevens min of meer de kapitein. Op 15 augustus 1925 kwam de
heer Samuel als motorist in de krachtcentrale te Moengo (Bauxco Nieuws, mei 1964: 11). Ze waren
bij het aanlegsteigertje () en wachtten op het sein van de motorist om te mogen instappen (Vianen
1972: 26). - Etym.: In E id. vanaf 1896 (Onions). AN m. = berijder van een motorfiets, motorrijder.
(dons1989)
mo’torkorjaal (de, -korjalen), korjaal* (1) met een buitenboordmotor. Het [Voltzberg-reservaat] is te
bereiken via de 180 km lange autoweg tot Witagron en vandaar verder per STINASU-motorkorjaal
(ca. 4 uren) de Coppenamerivier op (in folder van de Stichting Natuurbehoud Suriname, Stinasu,
1981).
(dons1989)
motten (motte, heeft gemot), motregenen. Het begon te motten. Aan de lijn hingen nog wat kleren
te drogen. Die moesten nog binnengehaald worden (R. Polanen in Zeister Zending, cit. volgens WS
11-4-1987). - Etym.: In SN alg., in AN zeer weinig gebr. In S motomoto.
(dons1989)
moustache’ (de, -), (uitspr. moestasj’) naam voor een aantal vinkachtige zangvogels van het genus
Sporophila, zwart, wit en grijs van kleur: zie berg-*, kroon-*, plain-* en savannemoustache*. Zie
Vermeulen 160. - Etym.: Een F en ook BN m. bet. ’snor’; bij de kroon- en de plainmoustache kan de
koptekening daaraan doen denken. S moestas.
(dons1989)
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mouton, anioema, een vogelsoort in moerassen ( Anhima cornuta ).
< Portugees mutum, in Suriname door schrijvers vermoedelijk rechtstreeks ontleend aan de naam in
Brazilië en door anderen nooit gebruikt.
1693 (Reeps 21). 1718 (Herlein 183).
In Brazilië (Keye 1659:66).
Zie ook: pennevogel * . > /Braz./d/1/B./.
(dons2013)
muff’ler (de, -s), knalpot. Suroto repareert deze maand goedkoop VW. Sparkplugs*, breaker* points
en condensor* vernieuwen (). Muffler en tailpipers vernieuwen () (DWT 3-3-1981, in adv.). - Etym.:
E.
(dons1989)
Muil’korfverordening (de), (hist.) bijnaam van een beruchte publikatie van gouverneur J. Kielstra in
1933 over de pers in Suriname. Zijn publicatie van 23 november 1933 over de pers, welke
’Muilkorfverordening’ werd genoemd, werd beschouwd als een ernstige poging de persvrijheid in ons
land aan banden te leggen (BN, najaar 1978: 86).
(dons1989)
mui’zestaartjes (alleen mv.), klein sierplantje dat in Suriname niet bloeit, vermoedelijk uit
Madagaskar ( Kalanchoë verticillata, Wonderbladfamilie*). Zie Ost. 66. - Etym.: De naam heeft betr.
op de bladeren, die lang, dun en rolrond zijn. AN muizestaart = o.m. een wild plantje in Ned.
( Myosurus minimus, Ranonkelfamilie).
(dons1989)
mulat’ (de, -ten), (ook:) lichtgekleurde Creool* (3). Ja, er was een tijd dat je Mulat of Chinees moest
zijn om hoge posities in het land te bekleden. Direkteur, kantoorhoofd dat soort dingen. Je moest je
kleur mee hebben (Dobru 1969: 51). - Etym.: AN m. = persoon waarvan één ouder blanke en één
ouder neger is. - Zie ook: citroenneger*; mesties* (en aldaar voor andere namen die op
rassenmenging betr. hebben).
(dons1989)
mulat’tenbal (het, -s), (hist.) bal van vrije kleurlingen, zich onderscheidend door grote verfijning.
Vooral op bals waren de kleurlingen zeer gesteld en vele schrijvers uit de eerste helft van de 19e
eeuw vermelden de ’mulattenbals’ als een Surinaamse bijzonderheid (van Lier 85). - Etym.: Oudste
vindpl. Stedman 1796: 323 (E mulatto ball).
(dons1989)
mulattenbal, bal van vrije kleurlingen, zich onderscheidend door grote verfijning.
1796 (Stedman 324; mulatto ball , Engelse vertaling). 1823 (Anonymus 81). > /N-N/r/3/-.
(dons2013)
mulattenschool, school voor kinderen van vrije mulatten (en andere gemengdbloedigen) en vrije
negers.
1761 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 518). > /N-N/r/2/-.
(dons2013)
mule (de, -s), (uitspr. E: mjoel), (gebr. in Nickerie, niet alg.) muilezel. - Etym.: E. - Zie ook: ezel*.
(dons1989)
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mul’triplex (de), (alg. in volkst.) multiplex. - Etym.: ’Triplex’ is hout dat uit drie lagen bestaat; het
woord is een Lat. bn., bestaande uit ’tri’ en ’plex’, en bet. ’drievoudig, uit drie samenhangende delen
bestaande’. ’Multiplex’ bestaat uit meer dan drie lagen; in het Lat. bet. het woord, opgebouwd uit
’multi’ en ’plek’: ’veelvoudig, uit vele delen bestaande’. SN multriplex is een volksetymologische
vorming, berustend op de opvatting dat multiplex een soort triplex is.
(dons1989)
murmure’ren (murmureerde, heeft gemurmureerd), (niet alg.) mopperen omdat men het ergens niet
mee eens is en er zich niet bij neer wenst te leggen, tegensputteren. De vrouwen, aldus de getuige
verder, moesten na ontvangst van hun loon een tientje afstaan aan de voorman W. Dit geld werd dan
verdeeld onder de mannen. () Pres.: Waren de vrouwen het hiermee eens? Getuige: Zij hebben nooit
gemurmureerd (DWT 7-4-1981). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
muskaat’boom: wilde muskaatboom (de, -bomen), (veroud.) syn. van baboenhout* (1): z.a. Men
heeft ’er de Dalie- of wilde Muscaatboom, die in gedaante, Hout en Blad veelal met de Molukkas
overeenkomt; hebbende een Vrucht als de Moskaatnoot met een Fouly over zich, doch van weinig
Reuk of Smaak (Hartsinck 1770: 72; enige vindpl.). - Etym.: Behoort tot dezelfde familie als de AN
muskaatboom ( Myristica fragrans) van de Molukken en heeft met deze enige opvallende kenmerken
gemeen (zie het cit.).
(dons1989)
muskiet’ (de, -en), steekmug (familie Cuculidae ). Hij heeft een klamboe, dacht Richenel*, en trok de
dunne deken om zijn oren, zodat hij zich beter kon beschermen tegen de vraatzuchtige muskieten ()
Vianen 1972: 102). - Etym.: In AN weinig gebr. S maskita, E mosquito, van Sp. en Port. Oudste
vindpl. Herlein 1718: 178 ( Muskita). Andere, oudere vormen Mosquita (zie Hartsinck 1770: 105),
moskiet (o.a. Kappler 1854: 107); zie verder de samenst. Zie ook Essed-Fruin in Oso 4: 95-96
(1985). - Samenst. ook: huismuskiet*. Opm.: Ook alg. in het voormalige NOI.
(dons1989)
muskiet, moskiet (-en), steekmug (familie Cuculidae ).
Tropisch Amerikaans element, sub 5. Oudste vindplaats in het Nederlands bij De Laet (1630:566)
voor Oostelijk Guyana mosquitos (meervoud), rechtstreeks uit het Portugees van Zuid-Amerika.
Suriname: muskyta in de vertaling (1669: 17) uit het Engelse muskeeta bij Warren (1667:22). Ook zo
( muskita) in 1718 (Herlein 178) en 1763 (Pistorius 78). Daarna volgen, ook de samenstellingen in
aanmerking genomen, muschiet (Anonymus 1769:18), musquit( e) van 1770 (Hartsinck 913) tot 1788
(Roos 45), moskiet (Focke 1855:78) en muskite/ muskiet van 1822 (Lammens 1982:42) tot heden.
In Westelijk Guyana musschiet (Van Berkel 1695:14) en muskiet (Groen 1792, 2:5).
In Nederland en het voormalige Nederlands Oost-Indië niet veel eerder dan 1872; zie Van Dale (2e
druk) en WNT (9:1276). > /Am/d/1-6/O./W./.
(dons2013)
muskie’tenbroek (de, -en), (hist.) tulen hansop als bescherming tegen muskieten* en ander
ongedierte. Ik eisch myn nachtjapen, musquitenbroek en muilen,/ Om voor het ongediert’ my in dit
kleed te schuilen (P.F. Roos 1804, cit. volgens Lichtveld & V. 212; enige vindpl.).
(dons1989)
musquitenbroek, kleding ter bescherming tegen muskieten: 1. een lange broek; 2. een tulen
hansop.
Vergelijk voor betekenis 1 Engels mosquito trousers . Kan ook afkomstig zijn uit Westelijk Guyana
(zie beneden).
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1: Bij Hartsinck (1770:913). voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /E?W?/r/2/W./.
2: 1783 (Roos 45). 1798 (Weygandt 142, maschiete broek, vermoedelijk onder invloed van
Sranantongo maskita). > /Am-N’/bc/3/-.
(dons2013)
muskie’tengaas (het), 1. zeer fijnmazig, metalen gaas dat vensteropeningen afsluit ter wering van
muskieten* en ander ongedierte. Alle ramen waren van muskietengaas voorzien. We sliepen niet
onder klamboes (Ferrier 1968: 29). - 2. tule bestemd voor het maken van een klamboe. - Etym.: Zie
muskiet*. Van Dale: AN m. = klamboe. - Zie ook: muskietenkleed*.
(dons1989)
muskie’tenkaars (de, -en), vlakke spiraal van een bepaald preparaat, die, aangestoken aan het
uiteinde, langzaam verbrandt en daarbij een lucht verspreidt die muskieten* verdrijft. Er is een
muskietenkaars op een koperen staandertje onder het bed. Ze hebben klamboes boven de bedden
want er is geen muskietengaas* voor de ramen (Ferrier 1968: 146). - Etym.: Zie muskiet*. Vgl. i.v.m.
het gebr. van ’kaars’ in dit woord: wonderkaars*. - Samenst.: bakramuskietenkaars*.
(dons1989)
muskie’tenkleed (het, -kleden), klamboe. Van ’t oogenblik af dat wij onze kamer verlieten, om naar
voren, bij* den directeur* te gaan, tot wij er terugkeerden, moest onze kamerjongen een smookpot*
onderhouden om de muskieten* te verdrijven. Aan een muskietenkleed dacht men destijds niet
(Bartelink 19). - Etym.: Zie muskiet*. Oudste vindpl. Lammens 1822; 1982: 42 ( muskitenkleed). Zie ook: muskietengaas*.
(dons1989)
muskietenkleed (-kleden), muskietkleed, klamboe.
1822 (Lammens 1982:42, muskitenkleed). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 17). →. > /AmN/bc/3-6/-.
(dons2013)
muskietenwaaier, handwaaier voor het verjagen van muskieten.
1857 (Hoogbergen 1978:62). > /Am-N/bc/4/-.
(dons2013)
muskieteworm, larf van enige horzelsoorten van het genus Dermatobia, levend in de huid van
mensen en warmbloedige dieren.
Uit de naam blijkt, dat men indertijd al wel wist te doen te hebben met de larf ( worm* ) van een
vliegend insect, maar nog niet van het juiste.
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1835 (Teenstra 2:201; Lammens 196). →.
Zie ook: boschworm* .
Opmerking: Hartsinck (1770:914) geeft de naam ten onrechte aan de beenworm ; hier is verwarring
in het spel. > /Am/d/4-6/-.
(dons2013)
muskie’teworm (de, -en), naam voor een aantal horzellarven die bij warmbloedige dieren onder de
huid leven of ook, in het geval van de larf van Dermatobia hominis, bij de mens. Van alle andere
jonge vogels zijn ze [jonge grietjebies*] het meest onderhevig aan parasitische muskietenwormen,
Dermatobia noxialis, die tusschen het vel en vleesch der nestlingen aangetroffen worden (P&P 1910:
245). - Etym.: Het is een samenst. van worm* (2, z.a.). ’Muskiet’ doet vermoeden dat men vroeger
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het insekt zelf nog niet goed kende. Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 914 ( Musquite of Beenworm).
(dons1989)
muscus, abelmos, een ingevoerde en gekweekte plant die het muskuszaad voortbrengt
( Abelmoschus moschatus); heden in Surinaams-Nederlands genaamd wilde oker.
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 3, muscus ). 1705 (Merian 42, muscusbloem) > /N’/cp/1/.
(dons2013)
muts (de, -en), (ook, niet alg.:) condoom. - Etym.: De vergelijking met het gelijknamige hoofddeksel
ligt voor de hand. - Syn. hoedje*, kondo*.
(dons1989)
naai’garen (het), (ook:) naaizijde, stikzijde.
(dons1989)
naaimeid, negerslavin ( meid* ) als (interne) naaister.
1845-1849 (Boekhoudt 1874:31). > /N-‘N/bc/4/-.
(dons2013)
naapjes (mv.): zie napi*.
(dons1989)
binnen: naar binnen, in een richting loodrecht op de oever van een rivier, de kant van een weg o.i.d.
(een zijweg in), in weinig of niet gecultiveerd gebied. Te koop hoogzandgrond, zeer geschikt voor
landbouw en/of bouwgrond. Ligging: km* 12½ Highway*, plm. 250 m naar binnen (WS 11-9-1982,
in adv.).
(dons1989)
naast bw., ernaast; naastbijgelegen; van de buren. Naast stonden de buren al op de stoep (C. Ooft
52). Julie en Maaike kijken bij het hek van hun erf* naar Thea naast die met een klein hondje speelt
(Mala 9). Een ex-vriend op het stoeltje naast [d.i. naast het stoeltje van betrokkene] (Cairo 1976:
102). - Zie ook: allernaast*.
(dons1989)
nacht’aap: zie netikeskesi*. - Etym.: AN n. = een Zuidamerikaanse aap ( Aotus trivirgatus ), die ’s
nachts actief is; (nog) niet in Sur. waargenomen.
(dons1989)
nachtegaal, huiswinterkoning ( Troglodytes aedon albicans ); heden in Surinaams-Nederlands
gadofowroe * (< Sranantongo) geheten; zie voor andere namen aldaar.
< Europees-Nederlands nachtegaal, een vogel die ook ’s nachts zingt; de Surinaams-Nederlandse
nachtegaal begint met zingen ruimschoots voor zonsopkomst.
1798 (Weygandt 38). - 1844 (Helmig van der Vegt 52). > /N’/d/1-4/-.
(dons2013)
nacht’jurk (de, -en), nachtjapon, nachtpon. Ze sleept zich met het laken uit de klamboe, slaat het
over haar nachtjurk en gaat voor het raam staan (Vianen 1969: 60). - Syn. slaapjapon*, slaapjurk*.
Zie ook: nachtpak*.
(dons1989)
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nacht’pak (het, -ken), pyjama. - Syn. slaappak*. Zie ook slaapbroek*.
(dons1989)
nacht’schot (het, -en), (hist.) loos kanonschot op het Fort Zeelandia dienende als tijdsein van 20.00
uur voor Paramaribo en omstreken. Het nachtschot was nog niet gevallen en de overste wachtte nog
op zijn kop koffie, ’t Moest nog zeven slaan. Hij was een man van de klok (van Schaick 1866: 45). Opm.: Het is van vóór 1810 tot 1913 in gebruik geweest. Syn. avondschot*. Zie ook: morgenschot*,
ochtendschot*, middagschot, schot*.
(dons1989)
nacht’spiegel (de, -s), po. - Etym.: In Suriname normaal in gebr., in Ned. verouderd en alleen nog
min of meer archaïserend en gemeenzaam of ironisch gezegd.
(dons1989)
nacht’wachter (de, -s), nachtwaker. Elke namiddag om 6 uur moest de stalknecht in
tegenwoordigheid van den fabrieksopzichter de paarden voeren en om 9 uur ’s avonds moest deze
met den nachtwachter die paarden opnieuw voeren () (Bartelink 27). - Etym.: Zie wachter* (1).
(dons1989)
na’deren (naderde, heeft genaderd), (ook:) benaderen, zich wenden tot. Men naderde het Bestuur,
dat sympathiek tegenover dit plan stond en alle medewerking voor de uitvoering verleende (Waller
54).
(dons1989)
na’dering (de, -en), (ook:) onteigening van grond. Nadering geschiedt eenvoudig bij beschikking
tegen voorafgaande schadevergoeding en wel om redenen van algemeen belang (Enc.Sur. 416). Etym.: In veroud. AN komt ’naderen’ voor als syn. van ’naasten’, d.i. ’onteigenen i.h.a.’ (WNT 1913).
- Samenst.: naderingsclausule (in een grondbrief; zie Enc.Sur. 416).
(dons1989)
nagel’lak (de), (ook, niet alg.:) 1. syn. van zoete lemmetje* (1): z.a. - 2. sap uit de vrucht van deze
plant. - Etym.: Op de nagels opgedroogd doet het sap deze glanzen.
(dons1989)
na’gri (mv.), kruidnagelen. De keuken ruikt naar nagri uit de shagsigaretten van Imploh, een
Javaans* vrouwtje dat voor vijfendertig gulden* in de maand voor hem komt wassen, strijken en
schoonmaken (Vianen 1971: 7). - Etym.: S.
(dons1989)
najaas, najas, peesknopen als overblijfselen na framboesia ( jaas* , 1).
1764 (Oostindie 1989:104). 1787 (Blom 340). 1855 (Focke 1855:114, na-yaws).
Zie ook: jaasbonken* . > /N-(E?W?)/z/2-4/-.
(dons2013)
namoe, grote tinamoe, een vogel behorende tot de kortstaart- of stuithoenders ( Tinamus major ).
< Sranantongo namu (Schumann 1783:121) of < Karaïbisch njamoe (Penard & Penard 1908:318),
inamu (Hoff 1968:14, Courtz 275).
1740 (Anonymus 22). 1783 (Schumann 121).
*

*
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Zie ook: anamoe , patrijs . > /(K)S/d/2-3/-.
(dons2013)
na’na (de, -’s), (gebr. bij Hindostanen*) grootvader van moeders kant. Zie WS 21-2-1987, in adv. Etym.: H. - Zie ook: nani*, aja*.
(dons1989)
nanai’fisi (de, -), naam voor twee gepen, d.z. lange, slanke, rolronde vissen met een lange, spitse
bek, levend in zee ( Strongilura marina en S. notata ). Zie Enc.Sur. 416. - Etym.: S (nanai = naald), bet.
’naaldvis’, i.v.m. de vorm.
(dons1989)
naainaai fissi, spoelgeep, een zoetwatervis ( Potamorrhaphis guianensis ).
< Sranantongo nanaifisi (Focke 1855:86), ‘naaldvis’; het dier is lang en zeer dun.
1796 (Stedman 314). 1835 (Teenstra 2:450). →. > /S/d/3-6/-.
(dons2013)
I. na’ni (de, -’s), (gebr. bij Hindostanen*) grootmoeder van moeders kant. - Etym.: H. - Zie ook:
nana*, aji*.
(dons1989)
II. na’ni (de, -’s), lijkkoets voor armen. Nietsvan de gele koorts mocht binnen bij hem, want als de
zieke hoestte en alles uit zijn mond kwam, nou, dan kon de dokter gaan liggen* en wachten op nani
(Hijlaard 79). - Etym.: S. - Syn. naniwagen*.
(dons1989)
na’niwagen (de, -s), syn. van nani* (II): z.a. De nani-wagen holde maar en de koetsier zweepte* er
op los, want in die wagen, in een platte* lantikisi [S, goedkope doodkist, door de overheid verschaft]
was een dooie gelekoortsman (Hijlaard 78). - Etym.: Zie nani* (II, syn.).
(dons1989)
napeibo, niet nader geïdentificeerde, inheemse (vermoedelijk houtige) plant: “een Americaansche
Myrthus”, “vrugt als mispeltjes” (Van Aerssen van Sommelsdijck zie beneden).
De naam is vermoedelijk indiaans.
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 17). > /Ind.?/wp/1/-.
(dons2013)
na’pi (de, -’s), 1. inheems, windend kruid, gekweekt om de eetbare knollen ( Dioscorea trifida,
Napifamilie*). Bataat () is een kruipende plant die op open plekken kan verwilderen, napi en yam ()
zijn windende planten (Ketelaars & B. 34). - 2. knol van deze plant. In tegenstelling tot de andere
aardvruchten* is napi slechts bepaalde tijden van het jaar (meestal in de grote droge* tijd)
verkrijgbaar (S&S 70). - Etym.: S, volgens Enc.NWI (382) van Indiaanse herkomst. Bij oudere auteurs
komen vernederlandste vormen voor in beide bet.: naapjes (Stedman 1796: 177), naps (Kuhn 1828:
6), napjes (Teenstra 1835 II: 284); Lammens (1822; 1982: 26) schrijft mv. napien . - Opm.: Hartsinck
(1770: 60) bedoelt zeer waarschijnlijk n. waar hij schrijft ’ Onder de Jammes wordt ook geteld een
zeker soort van Boks-jammes ()’. Zie ook: aardvrucht*.
(dons1989)
napie (-s); naapjes, napjes (meervoud), windend kruid ( Dioscorea trifida), ook gekweekt, en zijn
eetbare knollen.
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< Sranantongo napi (Schumann 1783:121) < Karaïbisch napoi (Ahlbrinck 1931:315), napyi (324
Courtz).
Opmerking 1: Karaïbisch napi betekent ‘bataat’ (zie patate* ); de bovengenoemde plant heet in het
Karaïbisch napoi (zie boven).
Opmerking 2: Volgens Fermin (1765:196) is Sranantongo napi ‘jam’ ( jammes* ); dat is niet juist.
Echter, Hartsinck (1770:60) bedoelt met boks-jammes zeer waarschijnlijk wél napie .
Opmerking 3: Het is niet duidelijk welke knol door De Laet (1630:57) wordt bedoeld met Napi en
ook niet waar en door welke indianen het woord gebruikt werd.
Opmerking 4: NB: een “gekookte Napies braf * ” (ca. 1792 (H. Spalburg 2008:180)).
1711 (Dragtenstein 71). 1740 (Anonymus 15, naapis ; 108 napjes). - 1872 (Anonymus 17). →
( napie ). > /(K)S/cp/1-6/-.
(dons2013)
Na’pifamilie (de), Yamswortelfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Dioscoreaceae). - Etym.:
Genoemd naar napi* (1).
(dons1989)
napjes (mv.), naps (mv.): zie napi*.
(dons1989)
nat bn., (ook.) ongedroogd (padi*, 3). Gewerkt zal worden volgens de padi*-opkoop beschikking
1980/1981 waarin de prijzen van Sf * 20, 50 en Sf. 19,- per baal van 80 kg nat voor respektievelijk
1e en 2e kwaliteit zijn vastgesteld (DWT 30-3-1981).
— : nat maken (maakte, heeft gemaakt), (i.h.b.:) een plant, een bloembed, een tuin water geven,
begieten, d.w.z. de aarde nat maken. Kan ik de tuin voor u nat maken? vroeg het meisje. - Laat maar
verrotten, antwoordde Astilla (Vianen 1979a: 166).
— : natte tijd (de, -en), 1. een van de twee seizoenen met veel regen: zie grote en kleine natte* tijd.
De vloer van deze huisjes lag, zo aanwezig, erg laag bij de grond, zodat de atmosfeer er, vooral in
de natte tijd, vochtig was (Enc.Sur. 133). - 2. (i.h.b.) grote natte* tijd: z.a. Gevraagt sijnde hoe het
quam, dat (zij) geen tocht van boven na Surammeka hebben willen doen, seggen (zij), dat se door te
veel water bij desen natten tijt souden moeten passeren, en dat de Caribisen* sterck waren ende
overal gewaerschouwt () (Anon. 1679, cit. volgens Lichtveld & V. 60). - Etym.: Oudste vindpl. plak
van 1670 (S&dS 58). - Syn. regentijd*. Zie ook: droge* tijd.
— : grote natte tijd, lang seizoen met veel regenval, in Noord-Suriname gemiddeld van eind april
tot half augustus. Er worden twee regentijden* onderscheiden: een kleine natte * tijd van december
tot januari en een grote natte tijd van april/mei tot augustus, afgewisseld met droge* tijden (Bos en
Bosbeheer 8). - Etym.: Dit seizoen duurt langer en heeft meer regenval dan de kleine n.* t. - Syn.
grote regentijd*.
— : kleine natte tijd, kort seizoen met matige regenval, in Noord-Suriname gemiddeld van begin
december tot begin februari. Cit.: zie grote natte* tijd. - Etym.: Dit seizoen is korter en heeft minder
regenval dan de grote n.* t. - Syn. kleine regentijd*.
— : zie natte tjoeri*.
(dons1989)
na’tie (de, -s), (ook:) groep van zich sterk verwant voelende personen. Ze [jongeren] trekken dus op
als één natie, kleden zich eender, feesten gezamenlijk, spreken dezelfde taal: wakamanstaal*! Het
intergratieproces is in dit land veel verder dan velen denken (BN 120: 15; 1980). - Etym.: In AN in
deze bet. veroud.
(dons1989)
*
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nationaalhelper, helper ten behoeve van zending en prediking.
De strekking van nationaal is niet duidelijk; het komt van Duits Nationalgehülfe (Wullschlägel
1856:121).
Ca. 1840 (Lenders 1986:151). - 1868 of later (zie beneden). 1857 nationaalhelpster (Klinkers
1997:62).
Opmerking: In 1868 de Nationaal-helperschool (Gobardhan 2001:174). > /N-Dui./bc/4-5/-.
(dons2013)
natuur’getrouw bw., gewoontegetrouw. Ook die avond was Peetje* Marie natuurgetrouw komen
fluiten (B. Ooft 1969: 23). - Etym.: AN n. = overeenkomend met de werkelijkheid.
(dons1989)
nau’ta geven (gaf, heeft gegeven), op traditionele wijze uitnodigingen doen uitgaan voor een
godsdienstige Hindoe-plechtigheid, bijv. een huwelijksvoltrekking. Thuis bij hem leek het wel een
bijenkorf, kaartjes werden gedrukt, zijn broertje* gaf nauta in de buurt, de tent* werd getimmerd, de
bhaitek* gana muziekgroep werd geregeld* () (Rappa 1980: 123). - Etym.: Nauta is H en bet. in die
taal ’uitnodiging aan meerdere mensen’ i.h.a.
(dons1989)
Ne’derlands bn., (i.h.b.:) in Nederlands geld (toegevoegd achter een geldbedrag). () al wat de zieke
of gekwetste mogt nodig hebben, moet op den Gulden Nederl. per kop* doorgaan (Kuhn 1828: 61;
oudste vindpl.) - Etym.: Het dient ter onderscheiding van Surinaams* (2); dit is (was) nodig omdat de
namen van de munten en de munteenheid in de twee gebieden dezelfde zijn, maar de koers niet 1:1.
Werd voorafgegaan door Hollands* (zie verder ook aldaar). - Zie ook: Nf*, Sf*, f*.
(dons1989)
Nederlandsch, toegevoegd achter een bedrag in geld, beduidt, dat het Nederlands geld betreft, ter
onderscheiding van Surinaamsch* . Zie verder onder Hollandsch* .
1828 (Kuhn 61). →. > /N’/bs/4-6/-.
(dons2013)
neef (de, neven), 1. neef, d.w.z. zoon van oom of tante. - 2. mannelijk familielid van de tweede
graad of verder, van dezelfde generatie: achterneef, verre neef. Er kwam een neef blijven*,
verschafte het benodigde om de kinderen niet van honger te doen omkomen, maar eiste daarvoor in
ruil Wiesje als vrouw (Dobru 1968a: 30). - Etym.: Bet. 2 komt ook voor in AN, maar veel minder alg.
dan in SN. Het bet. in SN dus niet: zoon van broer of zuster. Daarvoor gebr. men broerskind* en
zusterskind*. Er is volledige analogie met nicht*.
(dons1989)
neer’tje (het, -s), een soort knorvis, levend in zee ( Genyatremus luteus). Zie S&S 179 (daar de oude
wet. naam Haemulon luteus). - Etym.: S nerki.
(dons1989)
ne’gentig graden, (voetbalterm) in een uiterste bovenhoek (gezegd bij een raak schot op het doel).
- Etym.: Een bovenhoek van het doel (de ’kruising’) heeft een hoek van negentig graden. - Syn.
winkelhaak*.
(dons1989)
ne’ger (de, -s), 1. (scheldwoord voor) Creool* (3, 4; z.a.), behalve in de samenstellingen Bosneger*
en stadsneger* (z.a.). En wat doen de ne... de anderen? vraagt Nohar. - Noem me maar een neger. Ik
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bén een neger [zegt Nohars Creoolse* vriend] (Vianen 1971: 69). ’ Een Hindostaanse*
vrouwenbeweging?’ - ’Nee, een beweging voor alle vrouwen.’ - Ze schudde haar hoofd. ’De negers
willen altijd de baas spelen’ (Vianen 1979: 97). - 2. niet-Surinaamse neger of negroide persoon van
gemengd ras. De Amerikaanse negers hielden veel van President Kennedy . - 3. (veroud.) negerslaaf.
Gij moet myn niet schelden, ik ben geen Neeger van jou (Pieter van Dyck, 2e helft 18e eeuw, cit.
volgens Lichtveld & V. 225). - Etym.: (1) Het woord wordt (nog vaak) als geringschattend ervaren (zie
bijv. ook het nog steeds voortdurend gebr. van negerachtig* en vernegerd*), reden om ook zuivere
negers w.o. Bosnegers* als Creool* (4) resp. Boslandcreool* aan te duiden. Er vindt binnen de eigen
groep echter ook weer opwaardering plaats: zie het eerste cit. (2) Ook in Ned. noemt men o.m.
iedere Amerikaan met enig negerbloed veelal een ’neger’. (3) Ook S nengre heeft deze bet. gehad
(zie Van Cappelle 294). Oudste vindpl. van 3 Blom 1786; laatste vindpl. Van Schaick 1866: 81. Samenst. van 1: moorneger, van 3 ook: negermacht *, -officier*, -poort*, -vis*; -pont (van Schaick
1866: 111); ambachtneger (plak. van 1759; S&dS 671), delverneger (plak. van 1815; S&dS 1338),
fortneger*, commandoneger*, landsneger*, schutterneger*, societeitsneger*; tuinneger (Lammens
1846; 1982: 175), veldneger; Van Schaick geeft verder: bootneger (130), huis- (183), jaag - (129),
roei- (119), timmer- (142) en visneger (129) en wacht-Neger (256). Zie ook: negerin*, (i.v.m. bet. 3)
meid* (3); vrijneger*.
(dons1989)
neger (de, -s), negerslaaf, negerslavin.
Tropisch Amerikaans element, sub 5, als verbijzondering van ‘een persoon van het zwarte ras’.
1667 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 434). - 1863 (de emancipatie* ).
Zie ook: negerin* , negro * .
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:434). > /Am/r/1-4/W./.
- : Afrikaanse neger, uit Afrika aangevoerde negerslaaf ( neger * ).
1806 (De Surinaamsche Courant nr.15).
Zie ook: nieuwe neger * , zoutwaterneger* . > /N+Am/r/3/-.
- : nieuwe neger, kort tevoren uit Afrika aangevoerde neger * .
1762 (Inventaris Archief Raad van Politie 806). - 1792 (De Surinaamsche Courant nr. 48).
Zie ook: Afrikaanse en oude neger * , zoutwaterneger* . > /N+Am/r/2-3/-.
- : oude neger, al enige tijd geleden uit Afrika aangevoerde neger * .
1767-1802 (Van der Putte 280). > /N+Am/r/2-3/-.
- : rode neger, neger * met roodachtig haar.
1774 (De Beet 1984:164). > /N+Am/r/2/-.
- : vrije neger, (vrije negerin), 1. gemanumitteerde * , dus beperkt vrije neger (negerin); 2.
boschneger * (2).
1: 1670 (Dragtenstein 27). - 1793 (Schiltkamp & De Smidt 1174). - vermoedelijk 1863 (de
emancipatie* ).
Zie ook: gemanumitteerde * , vrijneger* . > /N’+N/r/1-4/-.
2: 1823 (Lammens 1982:183). > /N+N/r/33/-.
-neger: de woorden met neger * als tweede deel van een samenstelling kunnen als volgt
gerubriceerd worden:
- Niet het bezit van een particuliere eigenaar: landsneger* en societeitsneger* .
- Woonplaats: fortneger * en plantageneger * .
- Specialisatie in het bijzonder op een plantage * : ambachtneger * , bakkerneger * , bootneger* ,
delverneger* , dresneger* , grasneger* , huisneger* , jagerneger * , kokneger* , kookneger* ,
kuiperneger* , linnenneger * , loosneger* , metselneger* , ponteneger * , roeineger * , smitneger* ,
stalneger* , timmerneger * , tuinneger* , veldneger * , visscherneger * en wagtneger * .
- ‘Op commando’: commandoneger* , lastdragerneger* , schutterneger* en werkneger * .
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- Overig: cabougerneger* , manneger* , papaneger * , schuiler(s)neger* , zoutwaterneger* .
Bij vrijneger* en meestal ook bij boschneger * gaat het niet om een slaaf (zie aldaar).
Opmerking: Als alternatieve mogelijkheid soms neger voorafgegaan door een attributief gebruikt
zelfstandig naamwoord.
(dons2013)
neger-: kan als eerste lid van een samengesteld zn. betekenen, dat er magie in het spel is. Die
dinges* maken mensen altijd misselijk! En ik bleef steeds slijm uitwerken! Ik had gedacht zelfs, dat ’t
waren negerzaken! Een kwaaie geest in me! (Cairo 1979b: 22). Al aksepteer ik winti-godsdienst*, ik
doe allang geen negerdinges! (Cairo 1979b: 136). Toen het vierde kind wederom voortijdig
losraakte, gaven ze de hoop op. Van de zijde van Lydia’s familie werd toen geadviseerd de negerkant
te proberen (Dobru 1968c: 44). - Etym.: Negerslaven en later sommige Creolen* hielden/houden zich
met magie bezig, al of niet in het kader van de wintigodsdienst*.
(dons1989)
Neger-Engelsch (zn.), verzamelnaam voor alle in Suriname gesproken, maar nog niet apart als
zodanig onderkende creooltalen van negerslaven en boschnegers* ; ook bijvoeglijk naamwoord, met
name in Neger-Engelsche taal en Neger-Engelsche spraak.
Mogelijk vertaling van ‘Negro-English’ voor het Engels van negerslaven in het algemeen; de oudste
vondst daarvan (uit Virginia) dateert van 1704 (OED 10:305).
Zie ook: bastaard - Engelsch * , negertaal* , negersch* .
1718 (Herlein 121). - 1862 (Encyclopedie van Suriname 564). →.
Opmerking: Nadat in het Nederlands de bosnegertalen eigen namen gekregen hadden, bleef de naam
Neger-Engelsch bestaan voor de taal die aanvankelijk ook nog, vaak denigrerend, Taki-taki, ‘taaltje’
werd genoemd en tenslotte de naam Sranantongo kreeg. > /(N-N)?E?/sc/2-6/-.
(dons2013)
ne’gerachtig, bn., bw., geringschattend m.b.t. negers en Creolen* (2): primitief, achterlijk;
platvloers, vulgair. Waarom ik met die mensen bemoei*? Ik ben toch een ontwikkelde jongen. Dat
negerachtig gedoe! (Dobru 1968a: 46). Ik zong in de badkamer* soms een kawinamelodietje*: Doe
daar niet zo negerachtig [werd me dan toegeroepen] (Dobru 1969: 33). - Etym.: Zie neger* (1). Syn. vernegerd*.
(dons1989)
neger bastiaan, als bastiaan * (1, zie ook 2).
(dons2013)
negerbijl, aks.
1763 (Price & Price 1980:19). 1804 (De Surinaamsche Courant nr. 49, neeger bylen) . > / AmN/pt/2-3/-.
(dons2013)
negerbuffel (-s), jasje of buis bestemd om gedragen te worden door negerslaven ( negers * ).
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 2). > /Am-N/bc/3/-.
(dons2013)
negerdeur, als negerpoort* ,
Vergelijk Sranantongo ningredoro (Focke 1855:127), mogelijk vertaling daarvan.
1822 (Lammens 1982:8). > /S?(Am-N)?/bc/3/-.
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(dons2013)
negerduffel (-s), zeker jasachtig kledingstuk voor slaven ( negers * ).
Het lijkt niet waarschijnlijk, dat het hier gaat om dezelfde dikke wollen stof met de naam duffel in
Nederland.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 5). > /Am-N’/r/4/-.
(dons2013)
negergemeente, plaatselijke of regionale gemeente van negerslaven deel uitmakend van de
Evangelische Broedergemeente.
1835 (Gobardhan 2001:88). 1892 (ibid. 184, van vrije negers). > /Am-N/r/4-?/-.
(dons2013)
negergrond, zie grond * (I, 3), zie negerkostgrond* .
(dons2013)
negerguide: zie guide * .
(dons2013)
negerhoed (-en), hoed als gedragen door negers * .
Afbeeldingen tonen slaven en slavinnen zonder hoofddeksel of met een hoofddoek als zij aan het
werk zijn, anders met een vrij diepe hoed van vlechtwerk met een rand.
1718 (Herlein 244).- 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 12).
Zie ook: slavenhoed * , officiershoed * .
Opmerking 1: Bij neger jongens hoeden (De Surinaamsche Courant 1806 nr. 1) gaat het mogelijk om
een apart model voor een voetebooi * .
Opmerking 2: Het WNT (9:1805) geeft het woord zonder precisering met een citaat uit 1770. >
/Am-N/sc/1-4/-.
(dons2013)
negerhuis, (negerwoning), enkelvoudige woning, veelal bestaande uit één kamer, of langwerpig
gebouw verdeeld in meerdere wooneenheden als bewoond door negers * , hetzij op een plantage * ,
hetzij op een erf * in Paramaribo.
Zie huis* .
1685 (Schiltkamp & De Smidt 160). - 1866 (Van Schaick 22, negerwoning). 1871 (De Surinaamsche
Courant nr. 88).
Zie ook: negerij*
Opmerking: Nog heden staan woningen als deze op erven achter woonhuizen aan de straat. In 1917
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 552) werden ze nog negerhuis genoemd, later
erfwoning.
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:83). > /Am-N/r/1-4/W./.
(dons2013)
negerhuur, het huren van een negerslaaf of -slaven.
1786 (Blom 126).
Zie ook: slavenhuur * . > /Am-N/bc/3/-.
(dons2013)
*
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negerij, negereij (-en), woning van neger(s) .
1793 (Groen 3:3). 1828 (Van Borcharen 27).
Zie ook: negerhuis* .
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:370 e.a.). > /N’?W?/pt/3-4/W./.
(dons2013)
negerin’ (de, -nen): zie neger*. Van alle drie de genoemde bet. komt ook de vrouwelijke vorm voor.
Oudste vindpl. van bet. 3, dus ’slavin’: Doe toe de Kist, laat ons gaan en neemt met jou zeszen de
Kist op. Waar zyn al die Neegers* en Negerinnen? Loop jylui by hoopen agter het Lyk en de Huilders*
voor uit en vergeet jelui niemendal (Pieter van Dyck, 2e helft 18e eeuw, cit. volgens Lichtveld & V.
247).
(dons1989)
negerin (-nen), komt aanvankelijk alleen voor in de betekenis van ‘zwarte slavin’ (zie neger * ),
vervolgens, als vrije negerin (zie vrije neger * ) voor ‘zwarte vrouw’.
Betekenis slavin: 1768 (Van Dyk 1980:245, 247). - 1832 (J. Melker in Oso 22:257).
Oudste vindplaats 1636 (De Laet 1644:526). > /X/r/2-4/-.
(dons2013)
negerjaas, zekere niet nader identificeerbare jaas* (zie aldaar)
Het is niet krabbejas* , want daar wordt het in de bron naast gezet.
1740 (Anonymus 20). > /Am-X/z/2/-.
(dons2013)
negercontriepeper, paradijskorrels, de peperige zaden van een ingevoerde, gekweekte plant
( Aframomum melegueta ); Nederlandse handelsnaam meleguetapeper .
< Sranantongo ningrekondre-pepre (Focke 1855:88), betekent letterlijk ‘neger-land-peper’, dus
‘Afrikaanse peper’.
1762 (De Beet & Price 1982:203). - 1828 (Kuhn 63). > /S/cp/2-4/-.
(dons2013)
negerkoning, spottende naam bij blanken voor iemand uit hun midden die negers * mild behandelt.
< Europees-Nederlands negerkoning, de ‘koning’ (of iets dergelijks) van een negervolk.
1768 (Van Dyk 98). > /Am-N/bc/2/-.
(dons2013)
ne’gerkop (de, -pen), (veroud.) syn. van nengrekopoe* (z.a.), een vogel. Langs de kust treft men
Negerkoppen niet zo talrijk aan als op de zoetwaterpans* of overstroomde zwampachtige savannes*;
en dan doorgaans met Roodepooten* of Blaasmannen* (P&P 1908: 146). - Etym.: De kop van het
dier is onbevederd en zwart. Het lijkt waarschijnlijk, dat de naam negerkop de oudste is en door de
voormalige kolonisten bedacht. Het tegenwoordig gebruikelijke nengrekopoe zou daar dan een S
vorm van zijn. Oudste vindpl. Teenstra 1835 11: 431.
(dons1989)
negerkop, schimmelkopooievaar of kaalkopooievaar ( Mycteria americana).
Het dier heeft een onbevederde, zwarte kop.
1740 (Anonymus 22). - 1855 (Focke 89). 1908 (Penard & Penard 146). → ( nengrekopoe , <
Sranantongo). > /Am-N/d/2-5/-.
(dons2013)
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ne’gerkost (de), (hist.) voedsel als aan negerslaven verstrekt. Dat geenige inwoonders sullen
vermogen ayames [jams] ende diergelijcke negercost meer hyer te lande groyende aen eenige
negerschepen die geintentioneert sijn om met deselve van hyer te vertrecken, te vercoopen () (plak
van 1669, oudste vindpl.; S&dS 55). - Etym.: Zie neger* (3). - Opm.: In plak. van 1726 (S&dS 389)
negrospijse.
(dons1989)
negerkost, kost * als in het bijzonder bestemd voor negerslaven ( negers * ), te weten bananen * en
allerlei knollen.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 55). - 1835 (Teenstra 1:435).
Zie ook: negrosspijze * , slavenkost * . > /Am-N/r/1-4/-.
(dons2013)
negerkostgrond, negergrond, kostgrond* (2) van negerslaaf.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1787 (Blom 122). > /Am-X/pt/2-3/-.
(dons2013)
ne’gerkrop (de), (veroud.) onbekende vogel. Zie Hartsinck 1770: 114 (enige vindpl.). - Syn. Bij
Hartsinck kropvogel*.
(dons1989)
negerkuiper, negerslaaf ( neger * ) werkzaam als kuiper.
1707 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 234 fol. 257). 1755 (De Beet & Price
1982:80).
Zie ook: kuiperneger* . > /Am-N/pp/1-2/-.
(dons2013)
ne’germacht (de, -en), (hist.) de gezamenlijke slaven van (a) één eigenaar, één plantage* (A. 1) of
één huishouding, of van (b) het gehele land. a: Er zijn weinig effecten* in de kolonie*, op welke de
Negermagt sterk genoeg is, om het voordeel van een’ Geneeskundige bepaaldelijk voor zulk eene
plantaadje* aan te raden (Kuhn 1828: 123). Op denzelfden avond () werd op korten afstand van ’t
heerenhuis, in de zijgebouwen op de plaats, en door de Negermacht bewoond, een plan gesmeed
even misdadig als afschuwelijk, maar in die dagen, ja zelfs in lateren tijd nog niet vreemd (van
Schaick 1866: 50; oudste vindpl.). - Etym.: Zie neger* (3). AN‚ ’macht’ kan o.m. ’groep soldaten’,
’leger’ bet. - Syn. slavenmacht*.
(dons1989)
negermacht, als macht* .
1828 (Kuhn 123). - 1866 (Van Schaick 50).
Zie ook: slavenmacht* . > /Am-N’/r/4/-.
(dons2013)
negermeid, volwassen negerslavin.
Zie neger * , zie meid* .
1816 (Lammens 117). - 1855 (Focke 88).
Opmerking: Latere betekenis ‘vrije negerin als huisbediende’ (Cappelle 1926:248).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:426), mogelijk afkomstig van daar. > /(Am-N’)?W?/r/34/W./-.
(dons2013)
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negermes, kort mes, gedragen aan de gordel, Europees-Nederlands kortjan .
Bij de jaarlijkse uitdeling* kregen de negerslaven ( negers * ) zo’n mes (Lammens 1822; 1982:112).
Zie ook: matrozenmes * .
1759 (Beeldsnijder 1994:278). > /Am-N/sc/2/-.
(dons2013)
negernaam, naam die een negerslaaf ( neger * ) al had voordat hij of zij zijn of haar formele naam
kreeg toegewezen door de zich daartoe gerechtigd achtende persoon.
Vermoedelijk in de meeste gevallen een dagnaam : een eigennaam behorende bij de dag van de week
op welke de betreffende persoon geboren is.
1762 (Schiltkamp & De Smidt 756). > /Am-N/sc/2/-.
(dons2013)
ne’gerofficier (de, -s, -en), (hist.) negeropzichter over mede-slaven op een plantage*(A. 1). Zodra
de avond daar is, komen de bassiaans [zie bastiaan*] of negerofficieren, hun rapport doen, van het
verrigte werk, en de negers* krijgen een glas dram*, de wagtrol wordt afgelezen en de wagtnegers*
gaan naar de hun aangewezen posten, en zo eindigt den dag (Lammens 1822; 1982: 174). - Etym.:
Zie officier*. Neger kan betr. hebben op de man zelf of op de onder hem gestelde negers* (3).
Oudste vindpl. instr. van 1728 (S&dS 393). - Syn. basja* (1), bastiaan* (1), bomba*. Zie ook:
blankofficier*.
(dons1989)
negerofficier (de, -s), 1. blanke plantage-opzichter over negerslaven; 2. zwarte plantage-opzichter
over slaven, zelf ook slaaf.
1. Zie officier * ; neger * heeft hier betrekking op de slaven.
1718 (Herlein 85). - 1746 (Schiltkamp & De Smidt 561).
Zie ook: societeitsnegerofficier * , blanke officier * . > /Am-E/pp/1-2/-.
2. Neger * kan hier betrekking hebben op zowel de man zelf als op de slaven.
1718 (Herlein 85). - 1855 (Focke 9).
Zie ook: bastiaan * (1), zwarte officier * .
Ook in Westelijk Guyana (1791; Bosman 1994:56), mogelijk afkomstig van daar. > /(Am-E)?W?
/pp(/1-4/W./.
(dons2013)
negerpad, pad dat plantages * verbindt, voornamelijk gebruikt door negers * .
1867 (Oostindie 1989:468). > /Am-N/pt/4/-.
(dons2013)
negerpesie, vermoedelijk een als struikje gecultiveerde vorm van de ingevoerde Vigna sinensis en
diens zaden, thans geheten djari-pesie (< Sranantongo) of kapucijner .
Zie pees * (II). Achtergrond van neger (nog) niet bekend.
1835 (Teenstra 2:269, 278).
Zie ook: bruine pesie* . > /Am-S/cp/4/-.
(dons2013)
negerpijp (-pen), aardewerk tabakspijpje met korte steel.
Verstrekt aan negers * en negerslavinnen.
1732 (Beeldsnijder 1994:170, 304). - 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 58). > /Am-N/sc/2-4/-.
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(dons2013)
ne’gerpont: zie neger* (3), zie pont*.
(dons1989)
negerpont, pont* als bediend door negers * .
1866 (Van Schaick 111).
Zie ook: ponteneger * . > /Am-(N’?W?)/pt/4/-.
(dons2013)
ne’gerpoort (de, -en), (verouderend) 1. poort (gangetje) naast een huis, die een erf* (4) verbindt met
de straat, aan de straatzijde meestal afgesloten met een deur. Naast deze huizen leidt een poort de
’negerpoort’ naar de erven*, waar zich, aan het oog onttrokken, de armelijke huisjes van de kleine
man bevinden (Enc.Sur. 181). - 2. deur van deze poort. Gelijk men weet zijn de woningen daar [in
Paramaribo] algemeen van hout vervaardigd, en ieder huis bezit, behalve den hoofdingang, eene
afzonderlijke zijdeur, onder den naam van ’negerpoort’ bekend (W.R. van Hoëvell 1854, cit. volgens
Lichtveld & V. 269). - Etym.: Zie neger* (3); in de slaventijd woonden de huisslaven op het erf*
achter het huis van hun meester. ’Poort’ is in beide bet. ook AN. Oudste vindpl. not. van 1811 (S&dS
1294). S nengredoro (nengre = neger; doro = poort). - Syn. van 1 en 2 poort*.
(dons1989)
negerpoort, door de negers * gebruikte poort (deur) die de verbindingsgang tussen de straat en een
erf * aan de straatzijde afsluit.
1761 (Inventaris Archief Raad van Politie 805). - 1866 (Van Schaick 192). → ( nengredoro , <
Sranantongo, gebruikt door bewoners van een hedendaags erf).
Zie ook: negerdeur* . > /Am-N/bc/2-4/-.
(dons2013)
negersch (zn.), het Afrikaanse aandeel in het Neger-Engelsch * .
1835 (Gobardhan 2001:93).
Zie ook: boks * . > /N’/r/4/-.
(dons2013)
negerspiegeltjes, vermoedelijk spiegeltjes als verstrekt aan en in gebruik bij negerslaven ( negers * ).
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 11). > /Am-N/bc/3/-.
(dons2013)
negertaal, negersche taal, de taal van de negerslaven ( negers * ), heden geheten Sranantongo.
1804 (De Surinaamsche Courant nrs. 54 en 89).
Zie ook: bastaard-Engelsch * , Neger-Engelsch * , negersch* . > /Am-N/sc/3/-.
(dons2013)
ne’gervis (de, -sen), ongeschubde vis (alle soorten). Ook wordt er voor een groot gedeelte in de
behoefte van vleesch door bosch-*, rivier- en zeevisch voorzien; terwijl de glad- of negervisch der
zwampen* door rooken en barbecotten* geconserveerd, hier onder de geringere volksklassen groot
vertier aan de markt uitmaakt () (Teenstra 1835 II: 388; oudste vindpl.). - Etym.: In de slaventijd
alleen gegeten door de slaven (negers*, 3). In navolging van de Joden, wier religie dit verbiedt, aten
ook andere vrijen deze vissen niet. Ook nu nog worden ze gemeden door welgestelden (Enc.Sur.
424). S nengrefisi = lett. id.
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(dons1989)
negervisch, schubloze vis (alle soorten).
In de slaventijd alleen gegeten door negers * . Vergelijk Sranantongo ningre fissi (Schumann
1783:122), mogelijk vertaling daarvan.
1831 (Teenstra 1835, 2:388). - 1855 (Focke 89). →.
Zie ook: gladvisch* . > /(Am-N)?S?/d/4-6/-.
(dons2013)
negerwoning: zie negerhuis* .
(dons2013)
ne’gerzout (het), (veroud.) zout verkregen uit de palissadepalm* of pina* ( Euterpe oleracea). De
palmbomen tot asch geworden zijnde, verzamelen zij [Bosnegers*] deze asch in spitse mandjes, de
gedaante van smeltkroezen of suikervormen hebbende, welke zij van warimbo* vlechten; deze asch
wordt nu op de gewone wijze uitgeloogd door er water op te gieten, en dat doorlekkende water op te
vangen, welk water zij vervolgens over het vuur laten uitdampen, en op die wijze het zoogenaamde
Negerzout onder in den pot* overhouden, dat nu zo hard wordt alsof het steen was (Teenstra 1835 I:
413; enige vindpl.). - Etym.: Alleen Bosnegers* verwierven zich dit zout.
(dons1989)
negerzout, zout verkregen door de as van verbrande palissadepalm* uit te logen.
Alleen boschnegers* deden dit.
1835 (Teenstra 1:412). > /N-N/r/4/-.
(dons2013)
neger-zuster, vrije negerin als lidmaat van de Evangelische Broedergemeente.
Het woord deed zijn intree in de 19e eeuw, voor 1863 (zie de Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië 180). > /N-N/r/?/-.
(dons2013)
negro (-(’)s), in het bijzonder negerslaaf.
Het is in Europees-Nederlands van de 16e en 17e eeuw het oudere woord voor neger . Als
Surinaams-Nederlands woord: Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1670 (Schiltkamp & De Smidt 62). - 1738 (Schiltkamp & De Smidt 449).
Ook in Westelijk Guyana: 1713 (Hartsinck 1770:302). > /Am/r/1-2/-.
(dons2013)
negrosspijze, als negerkost* .
1726 (Schiltkamp & De Smidt 389).
Zie ook: slavenkost * . > /Am-N/r/2/-.
(dons2013)
negro-wantem, niet geïdentificeerde houtsoort(en).
Sranantongo wantem betekent ‘meteen, terstond’.
1835 (Teenstra 1:383; nogro wantem, zetfout). - 1858 (Van Sypesteyn 184).
Bij Teenstra wordt het gebruikt als brandhout. Bij Van der Aa (1993:20), volgens wie de vertaling
‘zwart-altijd’ zou zijn, werd het 1847-1851 in Zwolle op de houtmarkt verkocht. > /X/wp/4/-.
(dons2013)
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nek (de, -ken), (ook:) 1. hals. - 2. keel. Wat is er met Leonietje? - Ze heeft een krobia*-been* in d’r
nek, me zus (Helman 1954a: 10). - Etym.: Vgl. E neck = hals. Sneki heeft alle bet. van SN n. - Zie
ook: pirneki*.
(dons1989)
ne’koe (de), 1. naam voor enige liaansoorten van het genus Lonchocarpus (Bonenfamilie*) uit de
wortels waarvan visvergif gewonnen kan worden. De stengelstukken van nekoe en de wortels van
boembie [S, Tephrosia toxicaria ] worden voor het gebruik met knuppels tot een vezelige massa
stukgeslagen. In het water gebracht, wast het giftige sap als een melkachtig product uit en bedwelmt
de vissen (Geijskes 1954: 63). - 2. visvergif uit deze planten, bevattende rotenon. Het veelvuldig
gebruik van nekoe heeft er echter toe geleid dat vele stromen in het binnenland vrijwel doodgevist
zijn (Ost. 101). - Etym.: K en S. Oudste vindpl. van 2 Spalberg 1897; 1979: 46. In de wereldhandel is
’nicou’ een wortel met een sterkere werking, uit andere Zuid-amerikaanse landen (Ost. 101). - Syn.
van 1 stinkhout* (2).
(dons1989)
nekoe, lianen, voornamelijk Lochocarpus -soorten, van welke de wortels een visvergif leveren, dat
toegevoegd aan open water te vangen vissen naar de oppervlakte drijft.
< Sranantongo nekoe (Focke 1855:87) of < Karaïbisch nekoe (Ostendorf 1962:101), ineku (Courtz
275).
1847 (Hartmann, zie Oso 5:144, nekoet). 1859 (Winkels IV:286, nekoehout). 1900 (Penard 1:77,
nekoe). → ( nekoe).
Opmerking: De toevoeging hout (zie boven) wellicht als het alleen de wortel betreft.
Zie ook: stinkhout* . > /K?S?/wp/4-6/-.
(dons2013)
nekoehout: zie nekoe* .
(dons2013)
neks: veel voorkomende spelling van ’niks’, in overeenstemming met de wijze waarop velen het
uitspreken.
(dons1989)
Nel’lius, mannennaam. Nellius Meid is een goeduitziende [zie goed*] kerel die vanwege zijn
werkzaamheden bij de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst zeer spaarzaam op het erf* aanwezig is
en veelvuldig ’in het bos*’ vertoeft (Dobru 1968a: 43). - Opm.: Afgekort tot Nel, dat ook de afkorting
kan zijn van Nelson en van Richenel*.
(dons1989)
nemen: (een) man/vrouw nemen (nam, heeft genomen), een vaste verbintenis aangaan met iemand
van het andere geslacht. Tegenwoordig moet je als vader blij zijn als je dochter op de oude manier
een man neemt (Wording 455). Want wat was dan gebeurd daarna? Ze had man genomen (Cairo
1978b: 21(3). - Etym.: AN ’een vrouw nemen’ (weinig gebr.) = trouwen met een vrouw. S teki wan
man/ oema (teki = nemen; wan = een; oema = vrouw).
(dons1989)
ne’ne (de, -’s), oudere vrouw (vooral vroeger, toen ook vaak slavin) of kindermeisje (vooral nu) voor
het oppassen en verzorgen van andermans kinderen, ’ t Is waar, zij was slavin en kon zich niet naar
hartelust bewegen en gaan waar zij wilde; maar - als strijkster, naaister, nenne deed zij uitnemend
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haar best en werd zij door niemand overtroffen (van Schaick 1866: 4; oudste vindpl.). Hij stapt van
zijn fiets en loopt een eindje onder de bomen, die aan weerszijden van de weg staan. Af en toe ziet
hij een nene naar buiten komen om de kraakzindelijke vuilnisbak van haar werkgever te verwijderen
(van Mulier 1972: 72). - Etym.: S. Lammens (1822; 1982: 114) vermeldt, dat slavenkinderen hun
moeder aanspraken met ’néné’. Vgl. ook E nanna = kinderjuffrouw.
(dons1989)
nene, negerslavin die kleine kinderen van haar meesteres oppast en verzorgt, kinderjuffrouw.
< Sranantongo nene (Focke 1855:88), betekent ‘oude(re) (neger)vrouw in het algemeen’, < Engels
nanny.
1838 (Lenders 1986:140). 1866 (Van Schaick 4). → (vrije vrouw in dezelfde functie).
Zie ook: creolenmama * . > /S/bc/4-6/-.
(dons2013)
nen’grekopoe (de, -s), schimmelkopooievaar, een witte houtooievaar met een kale, zwarte nek en
kop ( Mycteria americana). De houtooievaar (nengrekopoe) heeft kaal, zwart, gerimpeld vel aan kop
en hals (Vermeulen 140). - Etym.: S, vermoedelijk van negerkop* (z.a.). NB: S kopoe bet. niet ’kop’.
(dons1989)
nep bn., bw., (scholierentaal 1981) niet goed (vaag woord dat de scholier gebruikt voor alles wat
hem niet bevalt; i.h.b.: niet vlot, stijf). Die jongen is nep. - Etym.: AN (gemeenz.) nep = niet goed als
gevolg van bedrog. - Syn. dale*, bef*.
(dons1989)
ne’si (de, -’s), vogelkolonie. Op de takken der mangroven () nestelen talloze Reigers, Ibissen,
Bootsnavels enz., dikwijls uitgestrekte akkers* omvattende koloniën of nissie’s vormende (P&P 1908:
XXXIX). - Etym.: S, bet. in die taal ook ’nest’.
(dons1989)
nesten (nestte, heeft genest), nestelen (van vogels, ook kippen). - Etym.: In AN veroud. Vgl. E to
nest = id.
(dons1989)
net vw., net als. Ze eten net twee kleine kinderen .
(dons1989)
ne’tikeskesi (de, -’s), rolstaartbeertje, kinkajoe, een roofdiertje ( Poto flavus). Telkens als ik wakker
werd, hoorde ik een netikeskesi in de bomen boven ons kamp (mond.) - Etym.: S, bet. ’nachtaap’, in
overeenstemming met de leefwijze en de uitwendige bouw van het dier. De naam nachtaap* (z.a.)
wordt in de literatuur voor dit dier wel vermeld (o.m. Staffeleu 29, Vermeulen 79), maar wordt
gewoonlijk niet gebr. - Syn. Jan-bij-nacht*.
(dons1989)
neus’boter (de), snot. () even later keek ik in een brutaal meisjesgezicht, haar zwaar krullend haar
was in de war, er kwam neusboter uit haar ene neusgat (Rappa 1981a: 62). - Etym.: In AN onbekend;
wel (gemeenz.) ’oorboter’. - Syn. boter*. Zie ook: boterneus*.
(dons1989)
neut (de, -en), kort stenen (soms houten) paaltje op een aantal van welke een houten bouwwerk een
eindje boven de grond rust. Ze reden de straat in waar stenen volkswoningen waren neergezet. Hier
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en daar een groot gebouw op neuten dat zich niet had willen laten verdrijven (Doelwijt 1972b: 110).
- Etym.: in AN is het een woord uit de bouwkunde en betekent het een stenen of houten blokje of
kort uitsteeksel, op allerlei plaatsen en met allerlei functies; geen enkele bet. komt geheel overeen
met die in het SN (WNT 1913, Van Dale). De SN bet. is vermoedelijk vrij jong. Kuhn (1828: 114)
beschrijft SN neuten, maar noemt ze ’stenen voeten’ of ’penanten’.
— : hoge neut, pilaar of paal, op een aantal van welke een gebouw of een deel daarvan één
verdieping boven de grond rust. Hij was vaak in de buurt, je kon meteen zien waar ze woonde want
Bigger Ilhahibaksh was in deze buurt de enige die een huis had op hoge neuten (Vianen 1972: 21). Etym.: De naam is gegeven op grond van de overeenkomst in functie met een gewone neut*.
Nf., Nf, afkorting van ’Nederlandse florijn’, d.i. Nederlandse gulden, geplaatst voor een geldbedrag. Opm.: I.h.b. gebr. als onderscheiding t.o.v. Sf* nodig is. Zie ook: Hollands*, Nederlands*, Surinaams*
(2), f*.
(dons1989)
neut (-en), laag paaltje of paal van variabele hoogte, van steen of van hout,
onder een post, op een aantal van welke een houten huis of ander bouwwerk een eindje boven de
grond rust.
Europees-Nederlands neut had en heeft diverse betekenissen in de bouwkunde, maar nergens deze.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). 1802 (Blom 181). → (ook van hout).
Zie ook: stenen voet * . > /N’/bc/2-6/-.
(dons2013)
nice bn., (uitspr. E: nais), (scholierentaal 1981), mooi. Een nice [uitspr. naise] brom*. - Etym.: E.
(dons1989)
nicht (de, -en), 1. nicht, d.w.z. dochter van oom of tante. - 2. vrouwelijk familielid van de tweede
graad of verder, van dezelfde generatie: achternicht, verre nicht. - Etym.: Bet. 2 komt ook voor in
AN, maar veel minder alg. dan in SN. Het bet. dus niet: dochter van broer of zuster. Daarvoor
gebruikt men broerskind* en zusterskind*. Er is volledige analogie met neef*.
(dons1989)
nickeri zn., (veroud.) bijna bolvormig, geel of grijs zaad van de struik bonducella* of wacht-eenbeetje* (2). Zie Oudschans D. De naam Awari* ontleent het [spel] aan de loodkleurige pitten (awarisiri en ook nickeri geheeten, omdat ze daar overvloedig voorkomen) van Caesalpinia Bonducella
(Enc.NWI 63). - Etym.: Deze zaden worden gebruikt als kralen, op Jamaica (en vermoedelijk elders)
ook als knikkers. E ’nickar’, ’nicker’ kon ook ’knikker’ bet. (C&L 320). De gevolgtrekking in het cit. genoemd naar het district* Nickerie - is, althans in deze eenvoudige vorm, vermoedelijk onjuist.
(dons1989)
Nickeriaan’ (de, -rianen), iemand uit het district* (1) Nickerie.
(dons1989)
Nickeriaans’ bn., eigen aan of behorende bij het disrict* (1) Nickerie.
(dons1989)
niem: zie nim*.
(dons1989)
nier: zijn nieren opvreten (vrat, heeft gevreten), zich ergeren, zich opvreten. - Etym.: S njan mi niri
= lett. id. (njan = eten). - Zie ook: zich vervelen* (van), wrakelen*, wraken*.
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(dons1989)
niet’(jes)remover (de, -s), (uitspr. niet’riemoever), apparaatje om nietjes uit te trekken, ontnieter. Etym.: E to remove = verwijderen. - Syn. remover*.
(dons1989)
niets: zie niks te maken* (hebben).
(dons1989)
nieuw (met betrekking tot neger * ), kort tevoren uit Afrika aangevoerd.
1745 (Van den Berg 2000:33). > /N’/r/2/-.
(dons2013)
nieuwjaar vragen, (veroud.?) een nieuwjaarsfooi vragen. () doen te weten dat wij ondervonden
hebben dat dikwijls op den eersten dag van het nieujaar veele desorders geschieden door het loopen
van slaven langs de straeten, soowel met schietgeweer als sonder, omme langs de huysen nieujaer te
vragen () (plak. van 1709, oudste vindpl.; S&dS 272). - Zie ook: jari* (I). Opm.: Elders in ditzelfde
plak. staat ’nieujaer eyschen’
(dons1989)
nieuwjaar vragen, nieuwjaar eisen, om een nieuwjaarsdouceurtje vragen.
1709 (Schiltkamp & De Smidt 272).
Opmerking: In het citaat alleen met betrekking tot slaven. Voor het latere gebruik jari vragen , jari
eisen zie Van Donselaar (1989:178). > /N’+N/sc/1/-.
(dons2013)
nieuwjaarsgoed, eenmaal per jaar, op of omstreeks nieuwjaarsdag, aan slaven verstrekte
kledingstukken en lappen.
1804 (Eensgezindheid 15). 1813 (Oostindie 1989:185). > /N-N/sc/3/-.
(dons2013)
nieuwjaarsspel: zie spel* (II).
(dons2013)
nieuwjaarsvlieg, de gevleugelde gedaante van een termiet ( houtluis * ).
Vermoedelijk een of enkele soorten van welke de gevleugelde (geslachtelijke) dieren omstreeks
Nieuwjaar uitzwermen.
1835 (Teenstra 2:477). > / N-N/d/4/-.
(dons2013)
niks: zie niks te maken* (hebben).
(dons1989)
nim (de), sierboom met geveerde bladeren en witte bloemen in losse pluimen, ook met verscheidene
medische toepassingen; uit tropisch Azië (Azadirachta indica, Mahoniefamilie*). Een aftreksel van
nim, een ook bij de Hindostanen* goed bekende Meliacee, wordt niet alleen als abortivum, maar ook
als voorbehoedmiddel tegen conceptie vlak vóór of even na de geslachtsgemeenschap gebruikt, naar
het heet ’omdat het bloed dan bitter is’ (Helman 1978: 42). - Etym.: H. Vaak geschreven als niem
(bijv. Ost. 137).
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(dons1989)
njawa’ri (de, -’s), groot soort schutnet dat op een bij eb droogvallende zand- of modderbank*
wordt vastgezet. Alles wat hij nu nog bezat, waren zijn ene vissersboot*, gescheurde njawari’s, de
schrale opbrengst van de laatste vangst en voedsel, nauwelijks genoeg om er een paar dagen van te
kunnen leven (Mungroo 1977: 32). - Etym.: S. - Syn. banknet*, strandnet*. Samenst. ook:
njawarivisserij (zie Enc.Sur. 638), syn. banknettenvisserij, strandnettenvisserij, bankvisserij*. Zie ook:
modderpaard*.
(dons1989)
njawa’riboot (de, -boten), boot gebruikt bij njawarivisserij (zie njawari*). Njawari-boten lijken op
gewone geboeide* boten, doch ze zijn iets breder en ook langer (Teunissen 1972: 37).
(dons1989)
njawa’ristok (de, -ken), stok aan een aantal waarvan een njawari* wordt opgehangen. Vanuit de
boot worden de njawari-stokken op regelmatige afstanden in de zachte modder gestoken (Teunissen
1972: 39).
(dons1989)
no (?) tw., niet?, nietwaar? Je weet hoe alles staat, no (Doelwijt 1969: 15). - Etym.: S.
(dons1989)
no moer: zie moer*.
(dons1989)
noja, een soort meerval (vis; Parauchenipterus galeatus ).
< Sranantongo noja (Focke 1855:90) of < Karaïbisch nuja, (Courtz 326).
1771 (Nepveu 349, nouja ). 1835 (Teenstra 2:448). →. > /K?S?/d/3-6/-.
(dons2013)
nonnetje, witkopriettiran of witkopwatertiran, een kleine, zwarte vogel met een witte kop ( Fluvicola
leucocephala).
Het verenkleed doet denken aan de kleding van sommige nonnen. Vergelijk ook soeur * (2), de
tegenwoordige naam (naast dominee ).
1740 (Anonymus 23). > /N’/d/2/-.
(dons2013)
non’sens (de), als AN, dus: onzin, dwaasheid, flauwe kul; echter in SN vaker en in ruimere bet.; zie
de cit. ’t Is wat moois dat een meisje niet kan uitgaan zonder dat een van die faste* kerels met zijn
nonsens begint (Helman 1954a: 16). Ik heb het gezicht van een dode gezien. Ik zeg niet dat het
nonsens is en was mijn gezicht lang (Ferrier 1968: 103). Inplaats van blij te zijn, dat je een kapitein
als schoonbroer* krijgt, zit je maar de ene nonsens na de andere uit* te kraaien (Defares 19). - Zie
ook: nonsenserij*.
— : met nonsens, wel deksels o.i.d. (lichte krachtterm). In dat geval [nachtelijke ruzie] worden vele
deuren en vensters* plotseling op een kier gezet en komt er een derde mannestem tussen: wat voor
de donder is dat daar, we willen slapen met nonsens, of woorden van gelijke strekking (Dobru
1968a: 28).
(dons1989)
nonsenserij’ (de), onzin, dwaasheid. Rudi vindt ’t huichelachtig van d’r dat ze kaarsen brengt fo die
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zaak. Maar ik vind dat nonsenserij. Die jongens van tegenwoordig weten niet wat het betekent om
als grootmens nog te moeten leven (Cairo 1976: 85). - Zie ook: nonsens*.
(dons1989)
nooddeur, valdeur waarmee in geval van een ongeluk de watertoevoer op het rad van een
watermolen op slag geblokkeerd kan worden, zodat ook de rollers * niet meer kunnen draaien.
1786 (Blom 60). - 1835 (Teenstra 1:221). > /N-N/pt/3-4/-.
(dons2013)
I. noot: zie bokkenoot*, droge* noot, dwergnoot*.
(dons1989)
II. noot: op noten, (muziek genoteerd in) notenschrift. Elke dag moest ik oefenen op noten. Mijn
vader zei dat wie niet op noten kan spelen geen muzikant is (BN 121: 51; 1980). - Zie ook: do-remi*.
(dons1989)
Peil: Normaal Surinaams Peil (het), vergelijkingsvlak gelegen op 8 m boven Surinaams Peil* (2). Zie ook: Spoorbaanpeil*.
— : Surinaams Peil (het), (verouderend) 1. (vroeger) vergelijkingsvlak overeenkomend met de
allerhoogste bekende stand van de Surinamerivier bij de voormalige sluis Knuffelsgracht te
Paramaribo. - 2. (later) vergelijkingsvlak dat 10 m beneden het Spoorbaanpeil* ligt. Het
tegenwoordig Surinaams Peil ligt dus in werkelijkheid 10 meter beneden de allerhoogst bekende
stand van de Surinamerivier bij de voormalige sluis Knuffelsgracht (Paramaribo) (Dahlberg 47). - Syn.
van 1 Spoorbaanpeil*. Zie ook: Normaal Surinaams Peil*.
(dons1989)
noteboom, niet geïdentificeerde boomsoort.
1835 (Teenstra 1:383), daar ook genoemd waterhout * . > /X/wp/4/-.
(dons2013)
nug’get (de), schoensmeer. Deze, zo zei hij, werden door hem eerst netjes gewassen en daarna
opgepoetst met Nuget van Mau-Sang, de Chinees* op de hoek (Vianen 1973: 117). - Etym.:
Genoemd naar het merk Nugget, - Syn. globin*, poets*.
(dons1989)
nut’sickle (de, -s), (uitspr. E: nut’sikkel), (veroud.) lolly van waterijs met kleine stukjes noot. Etym.: Vermoedelijk gevormd naar analogie van popsickle*: z.a. E nut = noot. - Opm.: Verkrijgbaar
in de jaren 1960. Zie ook: fudgesickle*, creamsickle*, switi*.
(dons1989)
Oaja’na: zie Wajana*.
(dons1989)
obe’ (de, -), 1. oliepalm, oorspronkelijk uit West-Afrika ( Elaeis guineensis, Palmenfamilie *). Als ook
uit de kernen* van de obé olie kan worden gewonnen, dan kunnen wij volledig in onze
spijsoliebehoefte voorzien (WS 22-5-1982). - 2. vrucht van 1. Wanneer Patamacca over een eigen
raffinaderij beschikt, zal ze voor ongeveer een half miljoen gulden* aan transportkosten besparen.
De trossen óbé behoeven dan namelijk niet meer naar Victoria te worden overgebracht om daar
verwerkt te worden (WS 22-6-1985). - 3. inheemse, wilde, kleine verwant van de oliepalm ( Elaeis
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melanococca ). Zie Ost. 256. - 4. vrucht van 3. - Etym.: S, van Yoruba ’obi’ (= colanoot). - Syn. van 3
savanne-obe*.
(dons1989)
obé maka, 1. oliepalm, ingevoerd uit Afrika ( Elaeis oleifera ); 2. inheemse soort palm ( Elaeis
melanococca ).
< Sranantongo (thans obe) < Afrikaans obì (‘colanoot’), Holm & Oyedeji in Oso 3:85. Zie maca* (I, 2).
Beide 1835 (Teenstra 1:417). → ( obe, als Sranantongo).
1: /S-Am/cp/4/-.
2: /S-Am/wp/4/-.
(dons2013)
o’bia, (begrip uit de wintigodsdienst*) 1. (de), magische kracht, eertijds steeds verkregen door het
samenstellen van een kruidenaftreksel, nu ook zonder deze bijzondere herkomst. Op het einde
gekomen, trof hij Ma Soemba aan, bezig obia te koken (van Cappelle 329). Het ging over een
Fransman die een minderjarig meisje had verkracht. Hij werd door de piaaiman* met obiah
teruggetrokken naar de plaats waar hij het meisje had verkracht. Hij werd gemarteld en ter plaatse
vermoord (Vianen 1971: 51). Christoffer Lee de horror expert overtreft de stoutste verwachtingen als
hij zich wreekt middels... het doden middels VOODOO... boze geesten... obia en zwarte kunst (DWT
7-3-1981, in adv.). - 2. (de, -’s), tovermiddel in de vorm van een willekeurig voorwerp of
samenstelsel van voorwerpen, dat functie heeft de maker en/of houder geluk tebrengen en te
beschermen; talisman, amulet. In het zand staan vier flesjes in een cirkel met daaromheen kleine
stukjes hout en een wit lapje. Het is een ’obia’ die tegen kwade geesten beschermt (Sur. Zending
1987 (2): 2). Ook huisdieren dragen obia’s, in het bijzonder de honden om een goede jacht te
bevorderen (Enc.NWI 44). Obia’s worden in Suriname ook dikwijls gebruikt om in strafzaken
vrijspraak te krijgen; men plaatst ze in den nacht op den stoep van het kantongerecht* of het Hof*
van Justitie, met het doel den rechter te ’bewerken’* (Enc.NWI 515). - 3. (de, -’s), lagere god die als
ziener in dienst is van een hogere god. Het lichaam van de obia-man* schokte daardoor en tenslotte
kwam een luide hik gevolgd door een grote schok, ten teken dat de obia hem in bezit had genomen.
() Ik vertelde de obia wat ik van hem wilde weten en het interview nam een aanvang (Wooding 398).
- Etym.: S (Afr., zie Wooding 207). Oudste vindpl. (van 2) Lammens 1822; 1982: 108. Ook in het E
van Guyana en op W.I. eilanden in bet. 1 en 2 (D.g.f. 47, C&L). - Zie ook: wisi*, piai* (1).
(dons1989)
obia, amulet of willekeurig voorwerp (eventueel een constructie) aangewend om actief magische
invloed te laten uitoefenen, als voorkomend bij negerslaven en boschnegers* .
< Sranantongo obia (Schumann 1783:125) < Afrikaans, Wooding 1972:518.
1796 (Stedman 364). - 1855 (Focke 92). →.
Zie ook: toelala* (2), wissie* . > /S/sc/3-6/-.
(dons2013)
o’biaman (de, -nen), 1. priester van de wintigodsdienst*, tevens genezer van bovennatuurlijke
ziekten, ’medicijnman’. Soms helpen zijn aanwijzingen, tot groot prestige-gewin van de obiaman;
soms niet, en dan heeft de man zijn best gedaan en zijn prestige wordt nauwelijks door het wansucces aangetast, want het geloof in de magische herkomst van ziekte en dood blijft onaantastbaar
( L. Lichtveld in Helman 1977: 183). - 2. (veroud.) samensteller van een obia* (2). Zie Wooding 537. Etym.: S (zie obia*). Ook in het E van Guyana en W.I. eilanden (C&L). Oudste vindpl. Brouwn 1796;
1984: 68. - Syn. van 1 bonoe(man)*, wintiman*. Zie ook: loekoeman*, wisiman*, piaiman*.
(dons1989)
*
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obiaman (-s), vervaardiger, samensteller van obia’s , negroïde ‘medicijnman’.
< Sranantongo obiaman (Schumann 1783:125, in de betekenis van sjamaan).
1796 (Brouwn 68). 1900 (Penard 1:63). →. > /S/sc/3-6/-.
(dons2013)
och’tendzegen (de, -s), 1. dagopening met een christelijk karakter op scholen, in ziekenhuizen e.d.
- 2. huisdienst in de ochtenduren ter gelegenheid van iets feestelijks. Op de verjaardag zelf was er
een aubade met een ochtendzegen en ’s avonds kwamen honderden familieleden en vrienden de
jarige feliciteren (WS 10-7-1982). - Syn. morgenzegen* (beide bet.). Zie ook: avondzegen*,
middagzegen*; kerk* houden.
(dons1989)
o’do (de, -’s), spreekwoord in het Sranan* Tongo, in het bijzonder uit de slaventijd. De wind waait
(soms) en de hoge heren moeten er maar voor zorgen, dat alles in het land wordt gedaan en betaald
(vrij naar een odo) (Doelwijt 1969: 45). - Etym.: S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 209.
(dons1989)
odo (-’s), spreekwoord in het Sranantongo (zie Neger-Engelsch * ) of daaruit vertaald.
< Sranantongo odo (Schumann 1783:126).
1835 (Teenstra 2:209). →. > /S/sc/4-6/-.
(dons2013)
oedelies’ (de), vlugsmeer, d.i. een dikke, witte emulsie met ammonia, aangewend tegen reumatiek. Etym.: Van F ’eau de l’Is.
(dons1989)
oe’ma-: zie man-*.
(dons1989)
oemanbarklak, oemanberklak, oman-barklak, enige boomsoorten van de genera Eschweilera en
Lecythis en hun hout.
< Sranantongo oeman ‘vrouw’; Focke 1855:46) + barklak* (< Sranantongo). Zie manbarklak * .
1787 (Blom 310, oman bariklak ). - 1835 (Teenstra 1:354, oeman berclack). 1858 (Van Sypesteyn
138). → ( oemabarklak ).
Zie ook: manberklak * > /S/wp/3-6/-.
(dons2013)
oera’li (de), 1. de soort liaan waaruit curare gewonnen wordt ( Strychnos guianensis,
Droengoemanfamilie*). ’s Middags gaan we oerali halen langs de oever van de Litani. De liaan is
behalve aan het blad, ook gemakkelijk aan de ruwe bast te herkennen; deze is schubbig of hobbelig
en bruin als kurk (Geijskes 1957: 262). - 2. curare. Oerali*, een liaan () waarvan de wortels het pijlgif
oerali () leveren (Enc.Sur. 305). - Etym.: Wajana* (2) en S. - Opm. 1.: Voor 2 ook oerali(ver)gif (zie
Geijskes 1957: 220). Opm. 2.: Er zijn twee vormen, baboenoerali* en kwata-oerali*.
(dons1989)
oer’di: zie urdi*.
(dons1989)
oeree’ tw., hoera. Nu ik je verjaardag heb vernome/ kom ik je heil toewensen... met veel Halleluja’s
tussen de coupletten in, en daverende oereh’s (hoeras’s) erna (L. Lichtveld in Helman 1977: 371). http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Etym.: Vgl. E hurray = id. - Syn. hoeree*.
(dons1989)
oes’ter, Surinaamse oester (de, -s), tweekleppig weekdier ( Crassostrea sp. ). Tot de gewoonste
soorten behoren () de (Surinaamse) oester en mossel* (Crassotrea), welke laatste twee zich ook op
bomen langs de kust en een eind in de riviermonden bevinden (Enc.Sur. 617). - Etym.: AN oester is
de naam voor een verwant genus ( Ostrea), i.h.b. voor de gewone eetbare oester ( Ostrea edulis ) die in
Ned. gekweekt en gegeten wordt.
(dons1989)
oester, onduidelijke naam voor enige verwanten van de Europees-Nederlandse oester ( Ostrea
edulis ); in latere literatuur worden genoemd Mytilla charruana en het genus Crassostrea .
1740 (Anonymus 24).- 1796 (Weygandt 40). → ( Surinaamse oester ).
Oudste vindplaats in Brazilië (Keye 1659:74), ook in Oostelijk Guyana (Van der Woude, 1677;
Lichtveld & Voorhoeve 51), mogelijk ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:118).
Zie ook: mossel* . > /N’/d/2-6/B./O./ W./.
(dons2013)
oes’terboom (de, -bomen), (veroud.?) mangrove ( Rhizophora-soorten, Mangrofamilie*). Zie Enc.NWI
517 (enige vindpl.). - Etym.: Er zitten op deze bomen veel oesters* vastgehecht. E oister-tree (oister
= oester(*); tree = boom).
(dons1989)
oesterboom, enige mangrovesoorten van het getijdengebied ( Rhizophora-soorten).
Zij dienen oesters * als aanhechtingsplaats.
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1774 (Houttuyn 2, 2:495). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 517).
Zie ook: duizendbeen(boom)* , mangro * (1). > /Am/wp/3-5/-.
(dons2013)
oes’terplant (de, -en), Mozes-in-het-biezen-mandje, een kruidachtige sierplant met paars-engroene bladeren en kleine, lichtpaarse bloempjes, uit Mexico ( Rhoeo discolor, Gadodedefamilie*). Zie
Ost. 223. - Etym.: De naam is ontleend aan de twee schelpvormige schutbladen die de bloeiwijze
omgeven.
(dons1989)
oe’verbos (het, -sen), 1. bos langs een rivier. Het is vijf uur. Achter het oeverbos van de rivier dringt
de zon zich tussen steenrode wolken (Vianen 1969: 89). - 2. (als botanische en bosbouwkundige
term) bos met twee boometages, voorkomend op een minerale bodem, rivierbegeleidend en alleen in
de regentijden* onder water. Het oeverbos langs de rivieren met als typische soorten kroebara,
moeserki, rode lokus* en oeverwalaba* (L&Mo 15). - Opm.: Bij bet. 1 kan het bos betreffen dat nooit
onder water komt of bos in het kustgebied dat met iedere vloed, dus twee maal per etmaal, onder
water komt. Zie ook: -bos*.
(dons1989)
oe’verwalaba, 1. (de, -’s), soort boom ( Eperua rubiginosa, Krerekrerefamilie*). Zie L&Me 207. - 2.
(het), hout van deze boom. - Etym.: Nauw verwant aan walaba*, ook in het hout op deze gelijkend;
komt vooral voor aan rivieroevers.
(dons1989)
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offeran’de (de, -s), (i.h.b.:) 1. opbrengst van een collecte tijdens een kerkdienst van de E.B.G.* De
dienaars* brengen de offerande naar voren (Gezangboek E.B.G. 1960: 424). - 2. collecte tijdens
kerkdienst van de E.B.G.* De eerste offerande is heden in ’t bijzonder voor... bestemd (Gezangboek
E.B.G. 1960: 422). - Etym.: AN o.: deel van de mis (R.K.) waarin de priester het brood en de wijn
opdraagt; veroud. ook: andere offerplechtigheden, het offer.
(dons1989)
officier’ (de, -s en -en), (ook, hist.:) opzichter op een plantage* (A. 1). Niemant van de planters of
andere persoonen en sullen vermogen een officier of ander werckman op een plantagie* of bij ymant
anders verhuert zijnde () te deboucheren of trachten die van de plantagie ofte van zijn meester af te
trecken () (regl. van 1686, oudste vindpl.; S&dS 166). - Etym.: Volksetymologische vervorming van E
overseer = opzichter (zie Enc.Sur. 44). Onderscheiden werden zwarte officier (syn. basja* 1,
bastiaan* 1, negerofficier*) en blanke officier of blankofficier*; verder veldofficier*.
(dons1989)
officier (de,-s), (ook) plantage-opzichter over negerslaven, hetzij rechtstreeks en zelf ook slaaf
( zwarte officier ), hetzij een rang hoger, eventueel tevens boekhouder en blank ( blanke officier ).
< Engels overseer . Zie de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:141.
officier : 1686 (Schiltkamp & De Smidt 166). - 1839 (Hudig, 140).
Zie ook: plantage-officier * , molenofficier* , loosofficier* , veldofficier * . > /E/pp/1-4/-.
blanke officier : 1757 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:64) - 1804 (Eensgezindheid 120).
Zie ook: blankofficier * , negerofficier* (1). > /N+E/pp/2-3/-.
zwarte officier : 1763 (Pistorius 90). - 1796 (Brouwn 59).
Zie ook: bastiaan * (1), loosofficier* en negerofficier* (2).
Ook in Westelijk Guyana (Anonymus 1763:48). > /N+E/pp/2-3/W./.
(dons2013)
officiershoed, hoed als gedragen door een blanke officier * .
Afbeeldingen tonen in het algemeen een ondiepe, breedgerande hoed met een lint erom.
1853 (Van Stipriaan 1993:454).
Zie ook: negerhoed * , slavenhoed * . > /E-N/bc/4/-.
(dons2013)
officiers’kwastje (het, -s), 1. inheemse sierstruik met bloeiwijzen in de vorm van roze kwastjes
( Calliandra surinamensis, Officierskwastjefamilie*). Waarschijnlijk is het in de tuinen gekweekte
’officierskwastje’ () uit het binnenland afkomstig (WB e.a. 159). - 2. kruidachtig sierplantje met
bloeiwijzen in de vorm van roze kwastjes, uit Z.O.-Azië ( Emilia sagittifolia, Asterfamilie*), - 3.
onkruid met bloeiwijzen in de vorm van lichtpaarse of rode kwastjes, uit Z.O.-Azië ( Emilia
sonchifolia, Asterfamilie*). Enkele composieten langs de weg: Het Officierskwastje () (Tirion 17).
(dons1989)
Officiers’kwastjefamilie (de), Mimosafamilie, een familie van tweezaadlobbige, houtige planten met
(meest dubbel-)geveerde bladeren en bloempjes in een dichte bloeiwijze; als vrucht een peul
( Mimosaceae ). - Etym.: Genoemd naar het officierskwastje* (1). - Opm.: Bij L&Me (179)
Bostamarindefamilie .
(dons1989)
ogr’ai (de), ’boos oog’. Want een buurvrouw had haar aangekeken met ogri ai, het boze oog, en
daarom was ze ziek (de Recht 123). - Etym.: S (ogri = kwaad, slecht; ai = oog).
(dons1989)
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ogr’ai, het boze oog (gezegd van iemands blik als die verondersteld wordt kwaad te kunnen doen).
< Sranantongo ougri hai (Schumann 1783:56). Sranantongo ogri, ‘slecht’; Sranantongo ai , ‘oog’.
1835 (Teenstra 2:154). →. > /S/r/4-6/-.
(dons2013)
Oja(ri)koe’le: zie Wajarikoele*.
(dons1989)
o’ker (de, -s), 1. voedingsgewas met gele bloemen met een rood hart, uit tropisch Azië ( Hibiscus
esculentus, Angalampoefamilie*). H. esculentus L. (S. [Sur.] oker = CS [Sranan] okro, H. bhindi ),
eveneens uit tropisch Azië afkomstig, is een eenjarige plant met forse, tot 2 m recht omhoog gaande
stengel (Ost. 120). - 2. vrucht van deze plant, gegeten als groente als zuurgoed* en in okersoep*.
Daarna fijn snijden en in de bouillon doen, tegelijk met de gewassen en zo nodig in stukjes
gesneden okers (Voeding goed 10). - Etym.: De vernederlandste vorm oker is vrij nieuw. Lang
gebruikte men de vorm die de tegenwoordige is in het S ( okro) en in het E ( okro, okra ), alsmede
oudere vormen als okkoro (van Aerssen v.S. 1685; zie Brinkman), okkerom (Brouwn 1796; 1984: 57)
en okrum (Kuhn 1828: 116). Hoewel de plant oorspronkelijk uit Azië afkomstig is, veronderstelt
Onions dat de naam uit W.-Afrika komt. - Samenst. ook: okersla .
— : wilde oker, eenjarige plant met gele bloemen met een rood hart, afkomstig uit India, die het
z.g. muskuszaad voortbrengt ( Abelmoschus moschatus, Angalampoefamilie*). - Etym.: De plant lijkt
op en is verwant aan oker*.
(dons1989)
okro, okra, okrum, oker, gekweekte plant van onbekende herkomst ( Abelmoschus esculentus) en
zijn eetbare vrucht, heden in Europees-Nederlands okra en in Surinaams-Nederlands oker geheten.
< Sranantongo okro (Schumann 1783:126). De plant heeft Suriname bereikt vanuit Afrika en had
daar al in een Engels pidgeon de naam okra (Smith 1987:104), afkomstig van een Afrikaans woord.
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 4, okkoro). 1689 (Hermann fol. 1, okra). 1705 (Merian 37,
okkerum) - 1855-1863 (Bartelink 1916:79; okro en oker) - 1910 (Sack 43; okro, okrum). → ( oker).
Opmerking 1: Houttuyn (2, 5:419-420) behandelt de plant uitvoerig, maar weet er (in 1775) nog
geen Europees-Nederlandse naam voor te noemen.
Opmerking 2: Fermin (1769, 1:206) verfranst de Surinaamse naam tot ocre en dat is in de vertaling
van 1770 (1:68) ‘voortijdig’ vernederlandst tot oker. De eerste authentieke vondst van oker (los) is
van 1913 (J. Spalburg 81); zie echter okersoep* .
Zie ook: althaea* , kinkanbau* . > /S/cp/1-5/-.
(dons2013)
o’kerparkiet (de, -en), blauwvleugelige dwergpapegaai (Grzimek VIII: 384) of Zuid-amerikaanse
dwergparkiet, een kleine, groene parkiet* met een kort, puntig staartje ( Forpus passerinus ). In de
kolonie* worden Okerparkieten bijna algemeen als kamervogels gebruikt (P&P 1908: 498). - Etym.: S
okroprakiki = lett. id.
(dons1989)
o’kersoep (de), soep van okers* (2). Ze lust alleen maar okersoep, maar ook die blijft niet in haar
maag (Vianen 1971: 187). - Etym.: Zie oker*.
(dons1989)
okersoep, dikke soep van okro* .
1840 (Winkels I, bijlage in Kolfin 1997:164). Ook heden.
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< Sranantongo okro + soep.
Zie ook: okrum-soep* , okro-braf * . > /S-N/bc/4/-.
(dons2013)
ok’kerom, ok’koro, o’kra, okro: zie oker*.
(dons1989)
okro-oedoe (de), naam voor twee onderling verwante bomen ( Sterculia excelsa en S. pruriens,
Okro-oedoefamilie*). Zie L&Me 284. - Etym.: S (okro = oker; oedoe = hout, boom).
(dons1989)
Okro-oedoefamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Sterculiaceae ). - Etym.: Genoemd naar okrooedoe*. - Zie ook: Cacaofamilie*.
(dons1989)
okro-braf, dikke soep ( braf * ) van okro* .
Zie okro* , zie braf * . < Sranantongo okro-brafoe (Focke 1855:93).
1835 (Teenstra 2:264, okrum blaf ). - 1855 (Focke 93). > /S-(E?S?)/bc/4/-.
(dons2013)
o’krum: zie oker*.
(dons1989)
okrum-soep, als okro-braf * .
1855 (Focke 93). > /S-N/bc/4/-.
(dons2013)
ok’selborstrok (de, -ken), borstrok met zeer korte of zonder mouwtjes. - Etym.: Zie borstrok* (2).
De oksel blijft vrij. - Syn. okselmouwborstrok*.
(dons1989)
ok’selmouw, 1. (de, -en), zeer kort mouwtje. De hals van haar mooie jurk is diep uitgesneden
evenals de okselmouwen, waaruit haar lange dunne armen elegante, muzikale bewegingen maken
(Ferrier 1968: 147). - 2. (als voorvoegsel) met een zeer kort mouwtje of mouwloos. - Etym.: De oksel
blijft vrij.
(dons1989)
ok’selmouwborstrok (de, -ken), syn. van okselborstrok*: z.a. - Etym.: Zie okselmouw* (2), zie
borstrok* (2).
(dons1989)
ok’selmouwhemd (het, -en), hemd* met zeer korte mouwen. - Etym.: Zie okselmouw* (2), zie
hemd*.
(dons1989)
ok’selmouwtrui (de, -en), sporttrui met zeer korte of zonder mouwen. - Etym.: Zie okselmouw*.
(dons1989)
o’lie (de), (meestal:) petroleum. Weet u, ’die zolder is koud voor u. Soms laat ik die gas espres
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branden. Je moet het zoveel betalen en dan moet je ook nog olie kopen (Vianen 1973: 68). Bedoeld
wordt: De kamerhuur is al hoog en dan kan het geld voor petroleum er niet ook nog af; dus dan
maar het gas aan als verwarming. - Etym.: Het gebr. van S olie in E oil is hetzelfde. In AN stemmen
slechts enkele gevallen ermee overeen, bijv. olieman = petroleumverkoper.
— : olie ki’napolie (de), een olie die als wormdrank gebruikt wordt. Alle mensen w aren blij, dat
dokter nie met wormdrankjes was gekomen. Wormmedicijn, om achter je keel te kantelen! Oliekinapolie! (Cairo 1980c: 263). - Etym.: Het is een vervorming van de farmaceutische naam ’oleum
chenopodii’, die betekent: olie van Chenopodium (d.i. ’ganzevoet’, de naam van een aantal kruiden
o.m. in Ned.). Het lijkt mogelijk, dat men ook aan ’kina’ denkt. - Syn. kinapolie*.
(dons1989)
olyboom, wonderboom ( Ricinus communis).
Levert wonderolie.
1705 (Merian 30).
Zie ook: carapat * . > /N-N/cp/1/-.
(dons2013)
o’lieman (de, -nen), machinesmeerder. Van zijn zeven kinderen is zoon Samipersad te Afobaka in
dienst als olieman (Bauxco Nieuws, juni 1963: 12). - Etym.: In AN alleen met dezelfde bet. in de
scheepvaart; verder alleen (veroud.): petroleumverkoper.
(dons1989)
o’liesardines (alleen mv.), sardines in olie in blik. Guman zei verder dat een firma in Portugal tegen
een redelijke prijs oliesardines aan Suriname zal leveren (WS 28-11-1983). - Etym.: Gebr. ter
onderscheiding van tomatensardines*.
(dons1989)
o’lifantsgras (het), een groot soort snijgras uit tropisch Afrika ( Pennisetum purpureum,
Grassenfamilie*). Een aanplant van olifantsgras kan ongeveer 4 jaren in produktie blijven (LVV 11). Etym.: AN o. is de naam voor een aantal Afr. grassoorten.
(dons1989)
olijf’ (de, olijven), 1. vruchtboompje met kleine, groene, stervormige bloempjes, ook in de
bladoksels, uit Z.O.-Azië ( Zizyphus mauritiana, Olijffamilie*). Bedara, (hindostaanse* benaming),
olijf, (). Hier olijf genoemd. Matig grote boom met doornachtige, hangende takken (May 12). - 2.
vrucht van deze plant (eetbaar). - Etym.: Berust op de gelijkenis van de vrucht met AN o. = vrucht
van de Europese olijf(boom) ( Olea europea, Melatifamilie*).
(dons1989)
olijfboom (de, -bomen), syn. van olijf* (1): z.a. Jos hield erg veel van boomklimmen. Zo kwam het
eens voor dat ze zo druk bezig was met het plunderen* van de olijfboom van de school, dat ze niet
eens de bel hoorde (BN 120: 54; 1980). - Etym.: Zie olijf*.
(dons1989)
Olijf’familie (de), Wegedoornfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Rhamnaceae ). - Etym.: Genoemd
naar SN olijf* (1). - Opm.: AN olijf(boom) behoort niet tot deze familie, maar tot de Melatifamilie*.
(dons1989)
oloi’siketi (de, -), halsketting van kleine, platte, 8-vormige schakels. - Etym.: S oloisi = horloge;
keti = ketting. De ketting heeft de kenmerken van een horlogeketting. - Syn. Chineesketi*.
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(dons1989)
o’lometi (de), vorm van kuiltjeknikkeren waarbij tevens met een reis* op knikkers gemikt wordt. Zie
Nekrui 10. Opgeschoten jongens speelden olometie met een loden penning in de hand, de ’rijs’,
waarmee ze mikten op paarlemoeren knopen, aardewerk knikkers en soms ook op koperen* centen
(C. Ooft). - Etym.: S. - Syn. reisgooien*.
(dons1989)
om’megaand: ommegaand gerecht (het, -en), (hist.) gerechtsgebied waarbinnen een rechtscollege
behalve in zijn standplaats zitting hield in bepaalde andere plaatsen ter behandeling van minder
ernstige strafzaken. De ambten van kantonrechter* van Nickerie, Coronie en Marowijne zijn aan een
zelfden persoon opgedragen, die, gelijk werd gezegd, ook rechter is van het ommegaand gerecht
(Enc.NWI 605). - Etym.: AN omgaan = (veroud. o.m.) her- en derwaarts gaan.
— : ommegaande rechter (de, -s), (hist) rechter in een ommegaand* gerecht. Met de heer da Costa,
die lange tijd ’ommegaande rechter’ is geweest, heb ik als plantageopzichter veel contact gehad als
getuige (Waller 24). - Etym.: Zie ommegaand* gerecht.
(dons1989)
O’moe (de), (aanspreek)titel voor Chinese winkelier. Toen Omoe de djogo* met twee glazen voor ons
neerzette, nam Rudy die zwijgend aan en liep mij voor naar een tafeltje in een hoek van de winkel
(Dobru 1980: 41). Een Chinees*, Omoe Aloi, en zijn pas als dokter afgestudeerde zoon Henki
ontvingen gasten die kwamen informeren naar de ziektetoestand van moeder en vrouw (BN 120: 98;
1980). Omoe, geef je jongen snelsnel* een puntbrood met zoutvlees-kouseband*! (Cairo 1977: 65).
- Etym.: S (lett.: oom).
(dons1989)
omslaan, bij landbouwgrond de bovengrond loshakken met een houweel of een tjap* .
1764 (Oostindie 1989:27). - 1787 (Blom 41).
Zie ook: tjappen* . > /N’/pt/2-3/-.
(dons2013)
Onafhankelijkheidsdag (de), feestdag op 25 november 1975 ter herdenking van de verkrijging van
de onafhankelijkheid op 25 november 1975. President Fred Misier heeft tijdens de traditionele
receptie op het paleis ter gelegenheid van onafhankelijkheidsdag opgeroepen tot eenheid (WS 4-121982). - Syn. Dag* van de Republiek, Brasadé*.
(dons1989)
onbeschoft’ bn., bw., onbeleefd, d.i. in strijd met de wellevendheid. Wij hebben u niet onbeschoft
behandeld. Wij hebben telkenmale Oema onder handen genomen (Dobru 1968c: 65). - Etym.: AN o.
= lomp, grof, ongemanierd, brutaal.
(dons1989)
on’der vz., (ook:) gebruikt m.b.t. een verblijfplaats die geen wanden of niet geheel gesloten wanden
heeft, zodat er meer sprake is van alleen een dak; i.h.b. in combinatie met kamp* (2) en overdekte
markt. De mannen onder het kamp* begonnen de touwen van hun drums strak te zetten en de
vrouwen schraapten hun keel (Bradley 1975: 40). Ik zwéér je. Iedereen onder de markt zegt het
(Helman 1954a: 27). - Etym.: Oudste vindpl. De West-Indiër 10-7-1889, volgens Hira 225 ( onder de
markt).
(dons1989)
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on’derborstrok (de, -ken), hemd*. Vergilius, die bezig is zijn onderborstrok uit te doen, volgt haar
in de spiegel vol waterdruppels. Mathilde ligt halfnaakt, in een gele bh. en een geel slipje (Vianen
1971: 187). - Syn. borstrok* (2). Zie ook borstrok* (1).
(dons1989)
on’derbos (het, -sen), onderhout; ondergroei (d.i. alles behalve de grote bomen) van een bos. Het
hoogbos* is gekenmerkt door een kroondak tussen 25 en 35 m hoogte, waar uitschieters* tot 40-50
m bovenuit steken en eronder een dicht onderbos, gevormd door jonge exemplaren van de soorten
uit de bovenste etages en boomsoorten die niet lang leven en klein of matig hoog blijven (Enc.Sur.
628). - Etym.: Oudste vindpl. not. van 1745 (S&dS 533).
(dons1989)
onderbosch, onderhout, ondergroei, dat is in een bos alles behalve de bomen.
1745 (Schiltkamp & De Smidt 533). 1905 (Van Stockum 79). →. > /N-N/m/2-6/-.
(dons2013)
onderbos’sen (onderboste, heeft onderbost’), het onderbos* van een bos verwijderen. In het
algemeen is het onderbosschen van kappewieri* zwaarder, dan in staand bosch, aangezien er meer
werk voor den houwer* is; doch het vellen zelf is gemakkelijker (Teenstra 1835 1: 182). - Etym.:
Oudste vindpl. 1771 (zie De Beet 94).
(dons1989)
onderbosschen (geonderboscht), van een bos het onderbosch * verwijderen.
1740 (Anonymus 79). - 1835 (Teenstra 1:181). →. > /N”/r/2-6/-.
(dons2013)
on’derconducteur (de, -s); (hist.) zie conducteur*. De sterkte van het korps schommelde tusschen
125 en 150 gemeenen en 6 onder- en opperconducteurs* (Enc.NWI 426).
(dons1989)
onderhaler (de, -s), (hist.) bepaalde arbeider aan een suikermolen. 2 Onderhalers, die op de brug
[van de suikermolen] de uitgeperste lika* met het fijne vuil en de vezelen van het gemalen riet*
voorwaarts naar de lika-goot* schuiven, om verstopping en overlooping voor te komen (Teenstra
1835 I: 188; enige vindpl.). - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
onderhaler: “2 Onderhalers, die op de brug* [1, van een suikermolen] de uitgeperste lika * met het
fijne vuil en de vezelen van het gemalen riet * voorwaarts naar de lika-goot* schuiven, om
verstopping en overlooping voor te komen” (Teenstra 1835, 1:188). > /N-N/pp/4/-.
(dons2013)
on’derhuis (het, -huizen), bij een huis op hoge neuten* zowel de ruimte tussen deze als, indien
aanwezig, het gedeelte van het huis dat op de begane grond rust. Ik gluurde in de keuken, die lag
beneden en grensde aan het open onderhuis waar we normaliter dansten (Rappa 1981: 18). Wanneer
ik op een middag op het afgesproken uur het tuinhek openstoot* na buiten de hibiscushaag gefloten
te hebben, verschijnt hij niet als gewoonlijk in het onderhuis (de Rooy 1979: 19). - Etym.: Het is dus
in de eerste plaats de ruimte onder het huis’, in de tweede plaats, indien aanwezig en aansluitend bij
deze ruimte, het ’onderste deel van het huis’. S ondr’oso (ondro = onder; oso = huis) = id. AN o. het benedenste deel van een huis met etages, eventueel halfsouterrain.
(dons1989)
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on’derlegger (de, -s), onderzetter voor pan, voor glas e.d. - Etym.: AN o. = SN diklap* (z.a.).
(dons1989)
ondertrouw in (of aan) huis, ‘ondertrouw’ die niet volgens de ambtelijke voorschriften aangegeven
is en daarom wordt beboet, maar wel feitelijk wordt erkend.
1773 (Schiltkamp & De Smidt 856). > /N+N/bs/2/-.
(dons2013)
on’dervinding, (ook:) ervaring. Ook in z’n verdere leven gedroeg ’Ondro’ zich als een hond met veel
ondervinding (Rappa 1980: 79). Meisje: Ik geloof bij vrouwen ben je net als rauw* vet op houtskool.
Tjè-ba [uitroep]. - Kain: Ik heb geen ondervinding (Helman 1954a: 16). - Etym.: Ook in BN, i.h.b. in
advertenties, kan ’ondervinding’ betekenen ’ervaring’. In AN veroud.
(dons1989)
on’derwerk (het, -en), onderlichaam, i.h.b. schaamstreek, schaamdeel. Daarna ging ze een baddoek
halen. Om terug te komen. Om d’r onderwerk te gaan staan wassen (Cairo 1978b: 8). Trekbanden*
die zijn broek omhoog hielden, de plooien ervan wijd, wijds, in wijde bogen sluitend om zijn achteren onderwerk (Cairo 1978b: 57). - Etym.: AN o. is in deze bet. veroud. (Heestermans 1980: 135).
(dons1989)
on’dronjan bn., bw., met groot krachtsverschil, met een grote overwinning resp. nederlaag
geëindigd (wedstrijd). Hoe was die wedstrijd? - Ondronjan! We hebben ze ondronjan gewonnen*. Etym.: S.
(dons1989)
onrust, (nog) niet nader gedetermineerde soort vlinder, behorende tot de pijlstaarten.
< Europees-Nederlands onrust , (heden) verouderde naam voor de ‘meekrapvlinder’ (ook een
pijlstaart) in Nederland. Er is gelijkenis.
1705 (Merian 14). > /N’/d/1/-.
(dons2013)
ons belang: zie belang*.
(dons1989)
ontbe’nen (ontbeende, heeft ontbeend), (ook:) ontgraten. Bereiding zoute zalm: desgewenst kunt u
de zalm ontbenen, een aardig karwei waar u tenminste een uur mee zoet bent () (King Creole in WS
17-11-1986). - Etym.: SN been* = (ook) graat.
(dons1989)
ontbe’ringstoelage (de, -n), toeslag op het loon voor arbeid die ver van huis, in de buitenlucht en
onder primitieve omstandigheden wordt verricht. - Zie ook: bostoelage*.
(dons1989)
ontpak’ken (ontpakte, heeft ontpakt), ontdoen van verpakking. Heden ontpakten wij een partij
verschillende verse bloem- en groentezaden (J&L 1923: 45). - Etym.: E to unpack = id. Bij AN o. is
het lijdend voorwerp van de zin het verpakkings- of (tevens) vervoersmiddel: een kist, een
aanhangwagentje wordt ontpakt. In WNT (1893) één cit. met de SN bet. (1641).
(dons1989)
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ont’vangen (ontving, heeft ontvangen), (i.h.b.:) loon ontvangen. Eind van de maand, wanneer ik
ontvang, krijgt moeder driehonderd, driehonderd gaat bij* de bank en tweehonderd voor mij
(Doelwijt 1971: 63).
(dons1989)
ontwaai’en (ontwaaide, heeft ontwaaid), 1. (veroud.) door een ritueel de geest van een dode van het
lijk verwijderen. Zie Schoffelmeer I: 48. - 2. afleggen (van een dode), t.w. wassen, conserveren en
opbaren (ook kisten?). Zie Schoffelmeer 1: 48. - Zie i.v.m. 2 ook: bewassen* (2), uitwaaien*,
balsemen*, oranjewerk*.
(dons1989)
on’weersteen (de, -stenen), stenen bijl. Wanneer sommige apoekoe’s* [soort geesten] agressief zijn,
dan komt het wel eens voor dat de medicijnman een ’steen’ (een prehistorische donder-* of
onweersteen) in het badwater deponeert (Stephen 1983: 54). - Etym.: Zie het syn. dondersteen*.
(dons1989)
oog: droge ogen hebben (had, heeft gehad), moed, lef (ongunstig) hebben, nergens rekening mee
houden, zich nergens iets van aantrekken, onverschillig zijn. Je bent paspas hier, je weet niet hoe ze
ons loeren*! J’hebt dróge ogen! (Cairo 1979b: 26). - Etym.: Er wordt niet met de ogen geknipperd,
dan worden ze droog. S dré-ai* (lett. id., ook SN) = moed, lef.
— : met droge ogen, onaangedaan, onverschillig. Met droge ogen hing hij de telefoonhoorn op. Zijn
kennis omtrent de rampen dezer aarde was weer aardig aangevuld, nietwaar? (Cairo 1982: 81). Etym.: Zie droge ogen* hebben.
(dons1989)
oogje: een oogje gooien voor/op (gooide, heeft gegooid), in het oog houden, passen op. Wanneer
je gaat, me schat*, dan ga’k een oogje fo je, op die kinderen gooien hoor (Cairo 1980c: 50).
— : een oogje werpen voor/op (wierp, heeft geworpen), syn. van een oogje* gooien voor/ op: z.a.
— : mooi oogje maken voor (maakte, heeft gemaakt), lief aankijken. Ik heb mooi-oogje voor haar
gemaakt - ze heeft geen ring aan - en ze is met een glimlach weggegaan (Dobru 1968b: 41). Etym.: Vgl. S meki moi aigi mi = (lett.) ’maak mooi oog (mooie ogen) voor me’; kijk me eens lief aan.
(dons1989)
oogst’vakantie (de, -s), (verouderend) schoolvakantie ten tijde van de rijstoogst. De korte
Oogstvakantie bracht me [onderwijzeres] naar Ramses (Roemer 1982: 151). - Etym.: Vroeger ook in
Ned. gebr. ten tijde van de graanoogst. - Opm.: De naam is minder toepasselijk geworden. Kinderen
behoeven niet meer bij de oogst te helpen, want deze gebeurt machinaal.
(dons1989)
oor: aan mijn oor bw.bep., aan mijn oren, aan mijn hoofd. Jules heb ik mijn eerste echte kus
gegeven, na vier maanden zaniken aan mijn oor (Dobru 1968c: 15).
(dons1989)
oor’belbloem (de, -en), Suzanne-met-de-mooie-ogen, een klimmend kruid met grote, oranje tot
gele bloemen met een paars hart, uit Oost-Afrika ( Thunbergia alata, Oorbelbloemfamilie*). - Etym.:
De naam is ontleend aan de vorm van de vruchten.
(dons1989)
Oorbelbloemfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Thunbergiaceae). - Etym.: Genoemd naar de
oorbelbloem*.
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(dons1989)
oorsnijder, “keurmeester van het bestiaal”, van het vee.
Het was eertijds gebruikelijk om bij landbouwhuisdieren als bewijs van goedkeuring een punt uit een
oor te snijden.
1740 (Anonymus 8). > /N-N/bc/2/-.
(dons2013)
Oost-Westverbinding (de), aaneenschakeling van wegen door Noord-Suriname, van Albina aan de
oostgrens via Paramaribo naar Nieuw-Nickerie nabij de westgrens. Te Grond de Hulp langs de OostWestverbinding in het district* Commewijne is bij een korte, maar felle brand de woning van de
familie S. afgebrand (WS 9-4-1983).
(dons1989)
Oost’bidder (de, -s), Islamiet behorende tot de Javanen* in Suriname die zich o.m. kenmerken
doordat zij zich bij het bidden naar het oosten richten. - Etym.: Vertaald uit het Jav. Deze groep
heeft de oorspronkelijke, uit Java meegebrachte gewoonte om naar het westen gericht te bidden Mecca ligt westelijker dan Java - veranderd, omdat Mecca oostelijker ligt dan Suriname. Zie ook
Westbidder*.
(dons1989)
op vz., (ook:) 1. (bij plaatsaanduidingen) te, in. Nee, op Alkmaar en ook op Zoelen en Mariënburg is
het lang niet rustig (Vianen 1971: 137). Haar gezicht kan best doorgaan voor het gezicht van de
vrouw die hij ooit heeft gezien toen hij op Saint-Laurent [plaats in Frans Guiana] was (Vianen 1971:
19). Ze zei dat wij op plantage* moesten gaan voor een luku* (Wooding 375). Op de stad* is het
leven erg rustig (Doelwijt 1971: 58). Op kilometer* elf had hij gezien op welke verstrooide manier
prinsessen uit hun ogen kunnen kijken (Vianen 1971: 29). - 2. als toevoeging aan een ww. kan op
ten aanzien van het object van de zin betekenen, dat het benaderd is of wordt met de opzet van
overmeestering, inbezitname o.i.d. of dat dit al gebeurd is. Zie de cit. Al in de bus had Gusta last.
Mannen, als pési*, zoveel, die op d’r kwamen (Cairo 1978: 70). Ik ben ontzettend bang dat ik dan
ook winti* krijg, dat een geest op mij komt, als mijn moeder dat hoort, wat zou ze daar van zeggen
(F. Essed volgens Van Westerloo & D. 208). Dan vandaag vandaag krijgt hij plotseling een jorka* op
’m... en is bezeten van de geest van een overleden persoon (Cairo 1980c: 14). Is dat ze geen Lanti*
hebben gestuurd op jullie, om jullie in die gevangenis te gooien (Cairo 1980c: 13). - Etym.: (1) Kan
ontstaan zijn uit ’op plantage Welgedacht’ e.d. Echter, ook in veroud. AN komt het voor, en nog in
Zeeland bij dorpen (niet steden). - Zie i.v.m. 1 ook: opwonende*.
(dons1989)
opbinden, aan samengebonden polsen ophangen en in die toestand geselen of anderszins martelen
(in het algemeen van een slaaf).
1745 (Inventaris Archief Raad van Politie 798). - 1776 (De Beet 1984:207).
Zie ook: opteyen* . > /N’/bc/2-3/-.
(dons2013)
op’brengen (bracht op, heeft opgebracht), (ook:) 1. groot brengen, opvoeden (kind). Hij is op*
plantage* opgebracht. - 2. met een boot over een rivier stroomopwaarts brengen, het binnenland in
brengen. Ook de kapitein* van Porigoedoe () moest de jorka* een offer brengen (); dezelfde man, die
de leraar in 1895 had opgebracht en afgezakt*; hij heet Morino (Spalberg 1896; 1979: 39; oudste
vindpl.). - Etym.: (1) In AN veroud., in BN voorkomend. (2) Sluit aan bij de AN bet.: naar boven,
omhoog brengen i.h.a.
(dons1989)
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

op’donderen (donderde op, heeft opgedonderd), 1. eruit zetten, smijten; wegwerken. Hoe dikwijls
had ze Agatha niet gewaarschuwd om die vent op te donderen (Vianen 1972: 38). - 2. ontslaan.
Iemand heeft uitgerekend dat hij de 48ste minister is geweest, die sedert 25 februari 1980 werd
opgedonderd () (WS 5-10-1985). - Etym.: AN o. (onoverg., grof woord) = weggaan. - Syn. van 1
opduvelen*.
(dons1989)
op’duvelen (duvelde op, heeft opgeduveld), syn. van opdonderen* (1): z.a. Hoe durft Raymond hem
de les te lezen alsof hij tegen een schooljongen aan het praten is? Hij had hem [Raymond] moeten
opduvelen (Vianen 1971: 74). - Etym.: AN o. (onoverg., grof woord) = weggaan.
(dons1989)
openen, (met betrekking tot een stuk land) toegankelijk en bruikbaar maken door de wilde
plantengroei te verwijderen.
1786 (Blom 23). > /N’/r/3/-.
(dons2013)
opening, bosontginning, bosontsluiting of ander stuk cultuurgrond omgeven door wildernis.
1740 (Anonymus 133). - 1801 (Oostindie 1989:26). > /N’/pt/2-3/-.
(dons2013)
o’penkap (de, -pen), (verouderend) auto met open kap. - Etym.: Gebruikt voor feestelijke ritten, bijv.
een bruiloft. Er waren zwarte, witte en rode.
(dons1989)
o’penkappen: een (kost)grond(je) openkappen (kapte open, heeft opengekapt), een stuk bos
openhakken om daar een grondje* (grond*, 7; kostgrond*, 3) aan te leggen. Het verhaal gaat over
een balatableeder* die de ’moeilijkheid’ van de stad wil ontvluchten en een nieuw bestaan wil gaan
opbouwen in het bos*, ver weg aan de Coppenamerivier, waar hij een grondje openkapt en beplant
(Guda 358). - Syn. een (kost)grond(je) kappen*.
(dons1989)
openmaken (maakte open, heeft opengemaakt), (ook:) 1. opendoen. Hierbij [bij het uitspuwen van
braakballen] maken de uilen hun snavel wijd open en buigen hun kop diep naar omlaag () (Heyde
1973a: 3). Ze liep naar de ramen, maakte ze open, zette de airco* af (Doelwijt 1972b: 102). - 2.
(weinig gebr.) aanzetten (radio, televisie). - Etym.: In veroud. AN werd in allerlei gevallen
’openmaken’ gebr. waar men nu ’opendoen’ zou zeggen. Zie ook: maken* (II. 1). Vgl. voor 2 het S
ww. ’opo’ = ’openen’, ’openmaken’, ook in bijv. ’op’ a radio’ = zet de radio aan. - Zie i.v.m. 1 ook:
dichtmaken*.
(dons1989)
o’penstoten (stootte open, heeft opengestoten), 1. openduwen. Wanneer ik op een middag op het
afgesproken uur het tuinhek openstoot na buiten de hibiscushaag gefloten te hebben, verschijnt hij
niet als gewoonlijk in het onderhuis* (de Rooy 1979: 19). - 2. van bomen en andere plantengroei
ontdoen met behulp van tree-dozers* of andere rijdende machines (gezegd van ongecultiveerde
grond). Te Santigron zal binnenkort een stuk terrein worden opengestoten waar mensen aan
landbouw kunnen doen (WS 11-9-1982). - Etym.: Sluit aan bij stoten*, zowel in de bet. van ’duwen’
(bet. 1 en 2) als van ’schuiven’ (bet. 2).
(dons1989)
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opera’tor (de, -s), (uitspr. E: operee’ter), 1. (i.h.a.:) bediener van een, eventueel rijdend, apparaat:
filmoperateur, chauffeur van een bulldozer e.d., enz. Eee, wat doen die mannen* daarboven?
Operator, ben je gek geworden? Fillem! wordt er van alle kanten geroepen. Fillem. Fillem! Operator!
(Vianen 1971: 44). - 2. (i.h.b.:) disc-jockey. De operator had weer een nieuwe plaat opgezet (Dobru
1967: 29). - Etym.: E. In AN opkomend, naast het al langer bestaande ’operateur’. - Samenst. van 1:
bulldozeroperator e.d.
(dons1989)
op’fluiten (floot op, heeft opgefloten), als oproep fluiten naar. Om half zeven branden de lantaarns
en om acht uur wordt Selinha opgefloten (Vianen 1969: 66). - Etym.: WNT (1910): scheepsterm (met
een fluitje) en bij studenten. - Zie ook: opkloppen*.
(dons1989)
op’fokken (fokte op, heeft opgefokt), 1. tegenwerken, dwarsbomen. Ga ’em nie proberen op te
fokken of te moeilijken*, wanneer hij buiten dat soort redevoering, zich opsluit - de hele dag zo - in
zijn ruimte die hij kamer noemt (Cairo 1979: 7). - 2. voor de gek houden, ’belazeren’. We voelden
ons na zulke reprimandes altijd enigszins opgefokt, maar al gauw sloegen we terug (Rappa 1981:
84). - 3. bedriegen, ’belazeren’. Je kan gewoon geen kommissie noemen waar één van ze niet in zit
en ze hebben allemaal een ridderorde. Tot nu toe fokken ze dat land nog op (Dobru 1969: 11). Etym.: Vgl. Am. to fuck up = 1. Vgl. veroud. AN fokken met = o.m. spotten met (WNT 1920). In
hedendaags gemeenz. AN bet. o.: kunstmatig opdrijven i.h.a., opvoeren (motor). - Zie ook: fokop*,
opgefokt*, spelen*.
(dons1989)
op’gaan (ging op, is opgegaan), reizen vanuit de woonplaats (i.h.b. Paramaribo of een andere plaats
in het kustgebied) naar de plaats van het werk (i.h.b. het binnenland). Reginald werkt nu op de
houtconcessie*. Hij moet maandagmorgen weer opgaan. - Etym.: Zie opgaan* naar.
— : opgaan naar, zich vanuit een vaste plaats begeven naar. Ik had een buitenboord* en ging op
naar de stad* (Doelwijt 1971: 90). Morgen gaat de trein op, de goudtrein* naar Kabel (Butner 1957b:
91). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
op’gefokt (verleden deelw. van opfokken*, 1), slecht, naar, ’belazerd’. Rudi, lachend: Natuurlijk.
Want plotseling, terwijl we over die meiden allerlei krasse* verhalen vertelden, kwam er een hele
stroom slootwater over ons. Sluis open! - Ja, Rudi! Opgefokt was dat (Cairo 1976: 46). - Etym.: Zie
opfokken*. - Syn. fokop*.
(dons1989)
op’gelaten bn., bw., opgelucht. Ik stond daar, denk ik, met een beteuterd gezicht te kijken alsof ze
een wonder had verricht. Ze is mijn zuster*, zei ze. Ik had een opgelaten gevoel. Eindelijk een
opening! (Dobru 1967: 15), - Etym.: AN o. = in een moeilijke, onaangename toestand verkerend.
(dons1989)
op’halen (haalde op, heeft opgehaald), (ook:) schonen, d.i. schoonmaken en zo nodig uitdiepen
(waterloop). Het direktoraat Milieubeheer heeft de loostrenzen* in de Arya Dewakerstraat en
omgeving opgehaald, waardoor de wateroverlast is teruggedrongen. Het ophalen van de lozingen is
een voorlopige voorziening. Er wordt gewerkt aan een gesloten riolering. Er is voor de
ophaalwerkzaamheden Sf* 6000 uitgetrokken (WS 24-2-1982); - Etym.: Al wat eruit komt wordt
omhoog (op) gehaald. Oudste vindpl. prokl. van 1815 (S&dS 1338).
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(dons1989)
ophalen (opgehaald), schoonmaken en zo nodig uitdiepen (waterloop).
In Europees-Nederlands is het object datgene wat uit het water opgehaald wordt.
1785 (Schiltkamp & De Smidt 1079). - ca. 1854 (Oostindie 1989:209). →.
Zie ook: bedelven* (2), uitmodderen* . > /N’/r/3-6/-.
(dons2013)
op’kloppen (klopte op, heeft opgeklopt), door kloppen (wekken en) verzoeken naar buiten te komen.
Waarom lieten ze hem niet liggen, als een uitgezogen vliegje in een spinneweb? Nu klopten ze hem
op, om weer op stap te lopen. Opstaan! Op! (Cairo 1980b: 181). - Etym.: In AN veroud. Vgl. E to
knock up = id. - Zie ook: opfluiten*.
(dons1989)
op’knappen (knapte op, heeft opgeknapt), overtuigend winnen van, ’inmaken’. MVV werd door Robin
Hood vakkundig opgeknapt (in krant 1966). - Etym.: AN o. verbeteren (in diverse bet.); iemand o.
met iets = iemand iets onaangenaams bezorgen.
(dons1989)
opland: de Oplanden, eertijds naam van de divisie * die toen een groot stuk van het hogere
binnenland omvatte.
< Engels upland .
1669 (Schiltkamp & De Smidt 39). 1671 (Schiltkamp & De Smidt 65).
Opmerking: Opgeheven eerder dan 1795 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 273). >
/E/bs/1-?/-.
(dons2013)
op’leggen (legde op, heeft opgelegd), opbergen, wegleggen. Gelukkig, zuchtte ze. Ik heb er twee
weken naar gezocht; het was zeker verkeerd opgelegd (Mungroo 1971: 9). - Etym.: In AN in deze
bet. veroud.
(dons1989)
op’nemer (de, -s), (i.h.b.:) man die bij het kappen* van een lijn* deze laatste alsmede de
bijbehorende informatie karteert. De achteraan lopende opnemer heeft de meest omvattende taak
van het drietal. Hij moet om te beginnen voortdurend het aantal schreden tellen en daar aantekening
van houden (de Klerk 162). - Zie ook: kapploeg*.
(dons1989)
o’po bal, spel gespeeld door twee of meer spelers die een bal door schoppen in de lucht moeten
houden zonder dat deze de grond raakt. - Etym.: S opo = o.m. omhoog.
— : o’po bal op goal, straatvoetbal tussen twee partijen met een gezamenlijke goal waarin een
keeper, waarbij het maken van doelpunten niet als resultaat van schieten maar van virtuoze
balbehandeling voorop staat.
(dons1989)
o’po fensre (de), gouden rand om een tand als versiering. - Etym.: S, lett. ’open venster’.
(dons1989)
opo o’so, op’o’so (de), 1. het bereiken van het hoogste punt van een huis in aanbouw. - 2. viering
met traktatie voor de bouwers bij gelegenheid van 1. Onlangs heeft aan de Parazakweg in het
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district* Para de opo oso plaats gehad van een woning ten behoeve van mevrouw Cairo, wiens familie
zeer slecht gehuisvest is (WS 19-6-1982); hier zijn bet. 1 en 2 niet te scheiden. - Etym.: S (opo =
o.m. boven; oso = huis).
(dons1989)
opo roos’, als een opo roos’, 1. wagenwijd open. De achterhoede van Transvaal was als een opo
roos. Het wordt ook gezegd als een vrouw die een rok draagt wijdbeens zit. - 2. mooi en goed
ontwikkeld. Voor mij maripa* en paramaka*. Geen kleine vermiezelde* bossen zoals op de markt,
maar grote opo roos (Hijlaard 14). - Etym.: Bet. ’open (S opo) roos’.
(dons1989)
op’pashuis (het, -huizen), 1. crèche. Oppashuis Vanessa gevestigd aan de Rembrandtstr. perc *
3345 () geopend van 6.30 tot 2.30 (DWT 31-3-1981, in adv.). - 2. huis waarvan de bewoners enige
tijd afwezig zijn en dat nu tijdelijk bewoond wordt door iemand die er op past. Zit je nu in een hotel?
- Nee, ik heb een oppashuis gevonden.
(dons1989)
op’passen dat (paste op, heeft opgepast), oppassen dat niet. () het zijn allemaal schurken, pas op
dat ze je afzetten, je hebt dat geld ook niet voor niets gekregen, je hebt er hard voor gewerkt, dat
weet ik (Doelwijt 1972b: 24). Pas op dat je valt (mond.).
(dons1989)
op’passer (de, -s), verpleger, broeder. Het onderzoek is streng. De dokter en de oppassers
schreeuwen en ze moeten al hun kleren, voor sommigen met geweld, uittrekken (Ferner 1968: 36). Etym.: In AN veroud. - Zie ook: oppie*; Broeder*.
(dons1989)
op’perconducteur (de, -s), (hist.) zie conducteur* . Het korps bestond aanvankelijk uit één, later
twee compagnieën, was geëncadreerd door opper- en onderconducteurs* en bij detachementen over
de divisiën* verdeeld (Enc.NWI. 426).
(dons1989)
op’pie, (gemeenz.) (aanspreek)titel van verpleger. Oppie, ik heb geen medicijn* meer. - Daarvoor
moet je bij oppie Zeefuik wezen . - Etym.: Korte vorm verkleind van oppasser*.
(dons1989)
op’roerig bn., roerig, rumoerig, lawaaiig, luidruchtig. () hij maakt ’bigi presiri’ [S, groot plezier] op
het erf*, zingt luidkeels een reeks spaanse liederen, schopt samen met ’sound truck’ (zus Dina
Winter) die ontzettend veel van hem houdt en van wie hij een neefje is (zusters* kind), een vreselijk
kabaal. Het is echt een oproerig stel, die twee (Dobru 1968a: 43). - Etym.: Vgl. E uproarious, S
oproeroe = id. AN o. - geneigd tot oproer, tot opstand.
(dons1989)
op’smelt (de), (gebr. bij suikeronderneming Mariënburg) opnieuw gesmolten suiker. - Etym.: In
veroud. AN komen wel voor ’opsmelten’ en ’opsmelting’ (WNT 1910).
(dons1989)
op’stukje (het, -s), los opzetstuk voor de spiegel van een boot; bij gebruik hiervan hangt de
buitenboordmotor hoger, zodat de schroef van deze in ondiep water toch de bodem niet raakt.
(dons1989)
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opteyen, als opbinden * .
< Engels to tie up. Zie ook teitei * .
1687 (Schiltkamp & De Smidt 175). 1699 (Schiltkamp & De Smidt 236). > /E/bc/1/-.
(dons2013)
op’vulzand (het), fijn zand, gebruikt voor opvulling van laagtes, ophoging van terreinen e.d. C. moet
zich verantwoorden omdat hij: (); opvulzand ten nadele van de overheid had afgegraven () (WS 17-41982). - Zie ook: klinkzand*.
(dons1989)
op’waarts bw., in stroomopwaartse richting. De politiecommandant () was ten lange leste met de
dienstbuitenboord [zie buitenboord*] opwaarts gegaan om te zien of de boot misschien ergens met
panne was blijven steken (B. Ooft 1969: 30). - Etym.: In AN in deze bet. veroud. - Zie ook: boven* (l)
en samenst., beneden* en samenst.
(dons1989)
op’wonende (de, -n), inwoner, bewoner. Door de bouw van de poli* hoeven de opwonenden van
Santigron en omgeving niet meer naar Lelydorp voor medische behandeling (WS 29-1-1983). Etym.: Zie op*.
(dons1989)
op’zetten, spel bestaande in een afspraak tussen twee (soms meer) personen om steeds iets
hetzelfde te hebben; wie het niet heeft, verliest een punt. Bijv. ’ opzetten voor groen ’ betekent dat de
spelers altijd iets groens bij zich moeten hebben.
(dons1989)
oran’je (de, -s), 1. soort citrusboom met lange, maar niet zeer scherpe dorens, gekweekt om de
vruchten ( Citrus aurantium, Citrusfamilie*). Op het bed met de jonge oranjes groeit veel wied* (J&L
1920b: 8). - 2. vrucht van deze boom, gelijkend op een sinaasappel met ruwe schil. - 3. kort voor
Curaçaose oranje* (2). Zie S&S 263. - Etym.: AN o. (Van Dale): syn. van AN oranjeboom (zie SN
oranjeboom*) en sinaasappel (vrucht van Citrus sinensis ). Oudste vindpl. van 1 Lammens 1822;
1982: 49. - Opm.: In bet. 1 en 2 te verdelen in zoete oranje* en zure oranje*.
— : Curaçaose oranje, 1. soort mandarijneboompje ( Citrus reticulata, Citrusfamilie*). - 2. mandarijn
van deze plant, met een dunne, gladde, oranje schil. Voor we naar huis gaan moeten we door het
oude kampement* () lopen om een paar curaçaose oranjes te plukken (Ferrier 1968: 66). - Etym.: Zie
oranje*. - Zie ook: pompon*.
— : zoete oranje, 1. vorm van oranje* (1). - 2. vrucht van deze plant. Er is ook een zoete oranje, die
minder zuur smaakt doch overigens met de zure oranje* overeenkomt (Ost. 129). - Etym.: Zie
oranje*, zie het cit.! Oudste vindpl. van 2 Teenstra 1835 II: 253. - Syn. van 1 oranjeboom*.
— : zure oranje, 1. vorm van oranje* (1). Ze rook naar overrijpe sapotilles, bacoven*, en het
stengeltje van de zure-oranje waar ze apathisch op kauwde prikte mij tot niezen toe (Roemer 1982:
17). - 2. vrucht van deze plant. Elke Surinamer houdt van pom*. We maken het van een grote tajer*,
die wordt geraspt en met het sap van zure oranjes en kip maken we deze heerlijke Surinaamse
pastei (Butner 1957b: 61). - Etym.: Zie oranje*. De vrucht is zuur en zuurder dan die van zoete
oranje*. Oudste vindpl. van 2 Kuhn 1828: 116. ’Sour orange’ in het E van Guyana en W.I. eilanden
heeft dezelfde bet. (C&L). - Syn. van 1 oranjeboom*.
(dons1989)
oranje (-s): zure en zoete oranje, twee cultuurvormen van zekere citrussoort ( Citrus aurantium) en
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de vruchten van deze die meer dan wel minder zuur smaken.
Beide: 1718 (Herlein 81). - 1835 (Teenstra 2:253). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 84, zure).
1872 (Anonymus 67, zoete). →. > /N+N/cp/1-6/-.
(dons2013)
oran’jeboom (de, -bomen), syn. van oranje* (1). De bloesems van de oranjebomen geuren heerlijk
(J&L 1920a 34). - Etym.: Volgens Van Dale is AN o. de naam voor meerdere Citrus- soorten, i.h.b.
echter voor deze of voor Citrus communis, die in Ned. in kassen gekweekt wordt. Oudste vindpl.
voor Sur. plak. van 1711 (S&dS 281).
(dons1989)
oran’jehout, 1. (de), (niet alg.) boom met rood sap in de bast en onaanzienlijke bloempjes in trosjes
( Swartzia arborescens, Krerekrerefamilie*). Zie L&Me 222. - 2. (het), hout van deze boom. - Etym.:
De kleur van het kernhout is oranje-achtig. Zie hout* (a). S alanja-oedoe (alanja = oranje; oedoe =
hout, boom).
(dons1989)
oran’jekuif (de, -kuiven), kuiftangara (vogel) waarvan het mannetje zwart is met een oranje kuif
( Tachyphonus cristatus ). Zie OJ.
(dons1989)
oran’jestok (de, -ken), -stokje) (het, -s), (verouderend), takje van een oranje* (1), aan het uiteinde
gekauwd om de mond te verfrissen en om er de tanden mee te reinigen. Amor ziet de mensen
komen en gaan, met spaden, met stokken en manden koopwaar; hij kauwt een oranjestok en
bedenkt hoe nutteloos hun schreden zijn (Helman 1964: 29). - Opm.: Met het verschijnsel verdwijnt
het woord. Men gebruikt tegenwoordig tandenborstel en -pasta. Zie ook: de mond wassen*.
(dons1989)
oranjestokje, oranjestok, takje van een oranjeboom (sinaasappelboom), aan één eind uitgekauwd
tot een borsteltje, om de tanden ermee te reinigen en de mond te verfrissen.
< Sranantongo aranja tiki (Focke 1855:5), dat ook in Surinaams-Nederlands gebruikt wordt (zie
alanjatiki * ).
1853 (C. van Schaick in Van Putten & Zantinge 1988:93). 1855 (Focke 137). →. > /S/r/4-6/-.
(dons2013)
Oranjetuin (de), naam van achtereenvolgens drie begraafplaatsen in Paramaribo (zie Mulder &
Dikland 2005:264-265).
- de eerste, gelegen op de plaats van het tegenwoordige Kerkplein, ingericht in 1670 en gesloten in
1801;
- de tweede, aan de Henk Arronstraat (toen geheten Gravenstraat), bijgenaamd Kitty’s Hof , ingericht
in 1801 en gesloten in 1864;
- de derde, aan de Henk Arronstraat (zie boven), bijgenaamd Stenen Kerkhof* , ingericht in 1756 en
gesloten in 1961.
De eerste dankte zijn naam aan de oranjebomen (sinaasappelbomen) ter plaatse. Voor de tweede en
derde werd deze naam overgenomen.
(dons2013)
oran’jewerk (het), vrijwaring van een lijk tegen bederf, totaan het tijdstip van de bezorging, door
een behandeling met het sap van zure oranje*, gemengd met dram*, tabak, zout en kamfer. Voor dit
’ oranjewerk ’ was veel dram* vereist, hetgeen de lijkbewassers* niet geheel gebruikten, doch
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opdronken om tegen de lijklucht bestand te zijn en zo ’ gezond’ te blijven (Buschkens 271). - Zie
ook: balsemen*.
(dons1989)
Orchidee’ënfamilie (de), (AN) plantenfamilie die alle orchideeën omvat ( Orchidaceae ).
(dons1989)
orgea’de (de), (uitspr. F: orzjaa’de), melkachtige drank, gekookt uit amandelen (amandelorgeade*,
AN amandelmelk) of kokosnootvlees (kokosorgeade*). De orgeade helemaal laten afkoelen en in
goed schoongemaakte, droge, goedsluitende flessen wegzetten (SJ&S 287). - Etym.: In Ned. is de
drank en daarmee het woord veroud. Van Dale: ’orgeade (Fr.) v. (m.) drank, oorspr. bestaande uit
een afkooksel van gepelde gerst met suiker, soms met toevoeging van amandelsap; later bereid uit
fijngestoten amandelen, suiker en citroenschil en vand. ook voor dit droge mengsel, amandelpers.’
Zonder voorvoegsel bedoelt men met o. meestal amandelorgeade*.
(dons1989)
or’hni (de, -’s), lange, meestal witte en vaak met kant versierde sjaal, die door Hindostaanse*
vrouwen los over het hoofd en afhangend tot de heupen wordt gedragen. Ze staat voor de spiegel en
heeft een witte orhni over haar hoofd geslagen (Ferrier 1968: 35). - Etym.;: H.
(dons1989)
Ormo’sia, wetenschappelijke naam voor de groep (het genus) van planten waartoe enige
boomvormige kokriki* (2) behoren. Ormosiastraat (in Paramaribo).
(dons1989)
o’tobaka (de), angisa* in een bepaalde vorm (zie het cit.). Namen van bindwijzen zijn: oto baka
(geïnspireerd op auto’s met open kap, de meest voorkomende bindwijze) , () (Enc.Sur. 26). - Etym.: S
(oto = auto, baka = (hier) achterzijde), zie het cit.
(dons1989)
oud: oud op nieuw, oud en nieuw, Oudejaarsavond. Enfin brada [S, broeder], dus dit jaar zullen wij
een rustige jaarwisseling hebben. Ook de fuiven* van oud op nieuw zullen denk ik niet
georganiseerd worden (WS 1-1-1983).
— : oude politiek (de), het parlementaire systeem zoals dat in Suriname functioneerde tot 25
februari 1980, toen het omvergeworpen werd. De oude politiek van neokolonialisme, korruptie,
regelarij*, fraude en bedrog heeft op 25 februari en daarna zware slagen gekregen (Sur.Bull. 11 (3):
2; 1980). - Etym.: De term is in gebr. sedert genoemde datum.
(dons1989)
oud wijfje, oud wijf, onduidelijke naam voor een aantal vissoorten.
Niet vastgesteld kan worden of er overeenkomsten zijn tussen vissen met deze SurinaamsNederlandse naam en die met dezelfde naam in het Europees-Nederlands, alsmede old wife in het
Engels of owroewefi * in het Sranantongo en Surinaams-Nederlands van verleden of heden.
1770 (Hartsinck 120). - 1828 (H.H. Dieperinck in Medendorp 1999:125, oudwijfje ). > /X/d/2-3/-.
(dons2013)
ou’ma, ow’ma (de, -’s), oma, grootmoeder (ook als (aanspreek)titel). Ouma leefde helemaal in het
verleden, in de tijd toen ze belast was met de zorg voor het eten ten gouvernementshuize (Vianen
1972: 6). Een owma knoopt met van ouderdom bevende vingers de zakdoek los, waarin ze haar
kleingeld heeft zitten (Hangalampoe 1 (6): 4; 1975). - Syn. granma*. Zie ook oupa*.
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(dons1989)
ou’pa, ow’pa (de, -’s), opa, grootvader (ook als (aanspreek)titel). Maar je lijkt nog erg op je Oupa
(Ferner 1968: 168). Dit is Uw kerstgeschenk Owpa, zei de aanbieder en tegelijk hieven wij een
kerstlied aan, terwijl wij elk een kaars aanstaken (Dobru 1968b: 20). - Syn. granpa*. Zie ook: ouma*.
(dons1989)
ou’pafiets (de, -en), fiets van het klassieke model, ouderwetse fiets. Voor natuurkunde hadden we
dat jaar een lange, slungelige bakra*, die er altijd ongeschoren uitzag en die al om kwart over zeven
met van die zweetplekken onder z’n oksel rondliep. Hij kwam namelijk elke ochtend op één of
andere owpa fiets, meegesleept uit P’tata*, met z’n kakkiepak van Rainville fietsen (Rappa 1981: 76).
(dons1989)
out bw., uit, afgevallen (bij spel). Mist [bij tikipaw*] een speler met stokje wanneer dit uit de gleuf
draaiend opspringt, dan is hij out en volgt een ander (Nekrui 22). - Etym.: E.: zie ook in*.
(dons1989)
o’vergooi (de, -en), (weinig gebr.) overgooier, een kledingstuk. In mijn gele overgooi, het
weerbarstige haar onverschillig naar achter geborsteld, wat Ponds crème op het gezicht, een vleugje
parfum aan de oorlellen, voelde ik me als een kind bij de zondagschooljuffrouw (Roemer 1982: 90).
(dons1989)
I. o’verhaal (de, -halen), (voetbalterm) trekbal, d.w.z. trap waarbij de bal achterwaarts over het
hoofd van de betreffende speler gaat. - Syn. achteroverbal*. Zie ook: achterzet*.
(dons1989)
II. o’verhaal (de, -halen), (ook:) controlebeurt van auto e.d. - Etym.: Van het syn. overhaul* (E en
SN). Zie ook overhalen*.
(dons1989)
o’verhalen (overhaalde, heeft overhaald), reviseren van motor e.d. Te koop een Mazda 929 station
’75, motor pas overhaald (DWT 27-2-1985, in adv.). - Etym.: AN overhaal (SN overtrek*) is een
vooziening om boten over een dam of dijk van het ene water naar het andere te slepen. In Ned.
vestigde zich vroeger op z’n plaats een scheepsreparatiewerf. AN ’overhalen’ (haalde over, heeft
overgehaald) kreeg daardoor de bet. van ’grondig repareren’. Het E nam het over: to overhaul (J.
Roelfzema in NRC 28-2-1978; ten Bruggencate). Van dit E ww. komt tegenwoordige SN overhalen. Syn. overollen*.
(dons1989)
o’verhaul (de, -s), syn. van overhaal* (1): z.a. - Etym.: E; het zn. ’overhaul’ (revisie, inspectie i.h.a.)
komt van het ww. ’to overhaul’; zie verder onder overhalen’. - Syn. ook overol*, tune* up.
(dons1989)
o’verlaten: niet overlaten (liet niet over, heeft niet overgelaten), (ook:) zijn mond niet houden, van
zich afbijten. De moeder ging het kind uit haar bedje halen en terwijl zij het met schuddende
bewegingen trachtte te sussen, ging ze door met schelden en de man liet niet over (Dobru 1968b:
24).
(dons1989)
o’verol (de, -s), revisie van motor e.d. - Etym.: Het kan een vervorming zijn van overhaul*, maar het
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kan ook komen van E over-all (bn., uitspr. overol) = totaal, globaal.
(dons1989)
o’verollen (overolde, heeft overold), reviseren van motor e.d. - Etym.: Zie overal*. - Syn. overhalen*.
(dons1989)
o’versteken (stak over, heeft overgestoken), (ook:) laten oversteken, overzetten. Bij het kleine
steigertje ontmoet hij Mohammed, die net een late passagier heeft overgestoken naar Leonsberg
(Ferner 1968: 33).
(dons1989)
o’vertrek (de, -ken), overtoom of overhaal, d.i. een voorziening die het mogelijk maakt een boot
over een dam van het ene water naar het andere te slepen. Aan de nieuwe betonnen overtrek zal nog
het een en ander moeten worden verbeterd, waardoor beschadiging van de boten tot een minimum
wordt beperkt (DWT 1-4-1981). - Etym.: AN o. = wat over iets anders heengetrokken wordt als
bekleedsel of bescherming.
(dons1989)
o’vertrekpapier (het), (naaistersterm) dun patroonpapier, raderpapier, waarop een patroon wordt
overgebracht door te calqueren of te raderen. - Etym.: AN o. = doorschijnend papier voor het
natrekken van tekeningen. Het SN o. ligt bij het overtrekken van het patroon onder het papier
waarop het gewenste patroon al staat afgebeeld, AN o. ligt op de tekening die men wenst over te
brengen en komt in dit opzicht overeen met SN patroonpapier* (z.a.).
(dons1989)
overwon’nen kind (het, -eren), (veroud.) kind dat uit overspel of incest is voortgekomen. Natuurlijke
kinderen hadden nu door de geboorte reeds burgerlijke betrekkingen met hun moeder en konden
door hun vader worden erkend*. Maar met overspelige en bloedschennige kinderen (de zgn.
overwonnen kinderen) was zulks niet het geval. Deze onbillijkheid werd in 1972 opgeheven ()
(Enc.Sur. 334).
(dons1989)
ow’ma: zie ouma*.
(dons1989)
ow’pa: zie oupa*.
(dons1989)
owroekoe’koe (de, -s), 1. uil. Alle [uilen] behooren tot onze Standvogels en staan hier bekend als
Owroekoekoe van het engelse ’Owl’ en het geluid boe-hoe () (P&P 1908: 443). In de verte geven een
paar brulapen een koncert en vlakbij het huis horen ze een owrukuku. Uhu, uwuhu, uhu (Niemel 65).
- 2. kort voor owroekoekoeslang*, -sneki*: z.a. De owroekoekoe is de meest algemene van de
Surinaamse gifslangen (Moonen e.a. 73). - Etym.: S (zie verder het cit. onder 1). Oudste vindpl. van 2
Teenstra 1835 II: 441 ( orokoekoe ).
(dons1989)
oeroekoekoe I., uil.
< Sranantongo hurukuku (Schumann 1783:70), oeroekoekoe (Weygandt 1798:38), een
geluidnabootsing.
1796 (Stedman 31; ooroocookoo, Engelse spelling). 1866 (Van Schaick 127). →.
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Opmerking: Teenstra (1835, 2:423) noemt zekere nachtzwaluw orecoekoe . > /S/d/3-6/-.
(dons2013)
oeroekoekoe II. (-’s), lanspuntslang ( Bothrops atrox ).
< Karaïbisch orukuku (Courtz).
Opmerking: Lammens (zie beneden) legt een verband met de oeroekoekoe * (I) en vertaalt:
‘nagtuileslang’.
1835 (Teenstra 2:441, owroekoekoe). 1835 (Lammens 193). → ( owroekoekoe, < Sranantongo).
Zie ook: labaria * . > /K/d/4-6/-.
(dons2013)
owroekoe’koegranman (de, -s), Amerikaanse oehoe, een zeer grote, bruingevlekte en -gestreepte
uil met oorpluimpjes ( Bubo virginianus). De owroekoekoe-granman behoort tot de allergrootste van
onze nachtroofvogels (Vermeulen 157, enige vindpl.). - Etym.: S; zie owroekoekoe*, zie granman*.
(dons1989)
owroekoe’koeslang (de, -en), owroekoe’-koesneki (de, -’s), gewone lanspuntslang, een
bruingrijze, gevlekte gifslang ( Bothrops atrox ), alsmede enige op deze gelijkende gifslangen. Toen ik
de lade opentrok, lag daar een slang in vergevorderde staat van ontbinding en wel een van de
gevaarlijkste soorten, die in de kolonie* voorkomen, nl. een owroekoekoeslang; zij lag met haar kop
buiten de lade (Bartelink 33). - Etym.: Lett, ’uilslang’ (zie owroekoekoe* (1); S sneki = slang). Oudste
vindpl. Stedman 1796: 294 (E: ’called in Surinam the Oroocookoo snake’). - Syn. rasper* (II).
(dons1989)
oeroekoekoeslang, als oeroekoekoe * (II).
< Sranantongo oeroekoekoe-sneki (Focke 1855:92) < Karaïbisch orukuku (Courtz) + Sranantongo
sneki, ‘slang’.
Focke (zie boven) en Stedman (1796:294) zien de naam als een samenstelling van oeroekoekoe * (I,
uil), Penard (1900:35) en Vermeulen (1961:35) vertalen (zoals Lammens hiervoor): uilslang.
1763 (Pistorius 8). 1855-1863 (Bartelink 1916:33, owroekoekoe). 1927 (IJzerman in Stahel 88). →
( owroekoekoe, als Sranantongo). > /S/d/3-5/-.
(dons2013)
owroewefi, een aantal baarsachtige vissoorten van de familie Cichlidae, in het bijzonder Cichlasoma
bimaculatum, verder enige Aequidens- en Chaetobranchus -soorten. De heden in SurinaamsNederlands meer gebruikelijke naam is krobia (< Sranantongo).
1835 (Teenstra 2:456). 1855 (Focke 94).
Zie ook: oud wijfje * . > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
oxide’ren (oxideerde, is geoxideerd), roesten. En wie in onvoorzichtigheid het plein* wil oprijden,
wordt vermanend aangekeken door Simon Bolivar [metalen beeld], die roerloos staat te oxideren op
een veel te zwaar voetstuk (C. Ooft 82). - Etym.: Ook AN, maar daar in dagelijkse taal niet gebezigd.
(dons1989)
pa’-e (de, -’s), (uitspr. met een korte e), oudere Javaanse* man, i.h.b. als verkoper; ook gebr. als
aanspreekvorm. Na schooltijd lopen de kinderen even langs bij Paè en Maè, dat zijn de venters op de
hoek van de straat, voor een pakje petjil* (Dorff 38). () een matten-torsende Pa-E... schitterend,
twee meter hoog... voorovergebogen... met matten op zijn rug, en aan zijn linkerschouder... (Ferrier
1969: 93). - Etym.: Van Jav. Het wordt door anderen dan Javanen* vaak gebruikt alsof het een
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eigennaam is en wordt dan ook met een hoofdletter geschreven. - Zie ook: ma-e*.
(dons1989)
I. paal (de, mv.?), uit bamboeschotten opgebouwde, fuikachtige constructie, waarin opgedreven
vissen worden verzameld. De afvissing geschiedt bij de trek van de vis naar vers binnenkomend
vloedwater. De vis wordt opgevangen in een bamboefuik, een zogenaamde paal (zie foto) (Gids 60).
- Etym.: Vgl. veroud. E pale = omheining. Het is niet duidelijk of er verband is met parel* (II).
(dons1989)
II. paal (de, mv.?), (gebr. in Nickerie) dekkleed van aan elkaar genaaide zakken of lappen. - Etym.:
Van H (pal)? Niet duidelijk.
(dons1989)
paal’worm: Surinaamse paalworm (de, -en), wormvormig weekdier ( Neoteredo); zie verder het cit.
Een zeer merkwaardige soort is de Surinaamse paalworm (Neoteredo). Hij is 1½ cm dik en meer dan
een halve meter lang, leeft in brak water, boort in hout () en komt in de getijdenzone voor (Enc.Sur.
617). - Etym.: AN paalworm is een verwant dier dat o.m. voorkomt aan de Ned. kust ( Teredo
navalis ).
(dons1989)
paan (de), paan’blad (de, -en/eren), betelblad, sirih, een klimmende plant met lange, dunne
bloeiaren en besvruchten, uit India ( Piper betle, Anijsbladfamilie*). Paanblad. Het blad is vrij groot en
lijkt op die van anijsbladeren*. Wordt ook gebruikt voor rituele doeleinden. Ook wordt het blad
gekauwd (Stephen z.j.: 121; enige vindpl.). - Etym.: Van H pan, en ook wel zo genoemd.
(dons1989)
paantje: zie pantje* (I).
(dons1989)
paar (de), iemand naast wie men loopt in een rij van tweetallen. Waar is je paar? - Etym.: In AN
veroud. - Zie ook: paren*.
(dons1989)
paar’debloem (de, -en), onkruid met ruwe stengels en bladeren en gele bloemhoofdjes, meer
bekend als liemswied*; vermoedelijk uitW.I. ( Wedelia trilobata, Asterfamilie*). - Etym.: AN p. is de
naam van een aantal planten met gele bloemhoofdjes van dezelfde familie, o.m. voorkomend in Ned.
(Taraxacum-soorten). - Syn. ook desi*, karpossan*.
(dons1989)
paar’deboon (de, -bonen), (niet alg.) 1. gekweekt kruid met witte, roze of paarse vlinderbloemen
( Canavallia ensiformis, Bonenfamilie*). Zie Vinken 103. - 2. peul van deze plant die als snijboon
gegeten wordt. - Etym.: AN p . = in Ned. gekweekte cultuurvorm en vrucht van een andere boonsoort
van dezelfde familie ( Vicia faba).
(dons1989)
paar’degras (het), 1. bepaald gras dat als voedergras geschikt is ( Echinochloa polystachya ),
Grassenfamilie*). Paardengras. Dit gras is inheems in Suriname en staat bekend als een goed
voedergras (LVV 14). - 2. (niet alg.) syn. van fluweelgras*: z.a. - Etym.: AN p. = een gras uit ZuidAmerika dat in Europa ingevoerd is ( Bromus unioloides). - Opm.: Oudere auteurs geven de naam aan
enige andere grassoorten.
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(dons1989)
paardengras, zekere grassoort ( Oplismenus holciformis ).
Het lijkt op enige grassoorten van het genus Holcus die eertijds in Europees-Nederlands
paardengras genoemd werden.
1855 (Focke 151). - 1883 (Westeroüen van Meeteren 24).
Opmerking: Later en ook al bij Teenstra (1835 1:206) naam voor diverse andere grassoorten. >
/N’/wp/4-5/-.
(dons2013)
paardenwerk, paardenmolen, rosmolen.
Algemeen Nederlands werk betekent hier ‘mechanisme, bewegend toestel’.
1740 (Anonymus 124). - 1854 (Van Sypesteyn 108).
Zie ook: beestenmolen * en beestenwerk * , waterwerk* . > /N-N/pt/2-4/-.
(dons2013)
paar’derij (de, -en), paardenspel, circus. Ruzievrouw begint: Paarderij-keskesi [= circusaap]
(Hijlaard 34). - Etym.: In AN heette ’paardrijden’ vroeger ’paarderijden’, van ’te paarde rijden’ (WNT
1931). Het woord p. kan ook gevormd zijn naar analogie van andere woorden die op -(d)erij
eindigen (boerderij, stijlerij* enz.).
(dons1989)
paarl: zie parel* (II).
(dons1989)
paars: zie paarse papegaai*.
(dons1989)
paarwe’ri (de), gelijke kleding als uiting van verbondenheid. Zij hadden paarweri aan, zij en Marta,
matrozenpak met sokken en grote haarlinten (Dobru 1967: 25). - Etym.: Van AN paar (= bij elkaar
horend tweetal) en S weri (= dragen van kleren).
(dons1989)
Paas’weldadigheidszegel (de, -s), een van een serie bijzondere postzegels, jaarlijks uitgegeven met
Pasen; zie het cit. Tegenwoordig vinden jaarlijks twee uitgiften plaats van bijzondere zegels met
toeslag ten bate van charitatieve, sociale en culturele doeleinden, t.w. de Paasweldadigheidszegels en
de kinderzegels (Enc.Sur. 504). - Etym.: Zie de omschrijving, zie weldadigheid*.
(dons1989)
paceiwa, niet nader geïdentificeerde, inheemse, vermoedelijk houtige plant, “Americaansche
Myrthus met swarte besien”, Van Aerssen van Sommelsdijck (zie beneden).
De naam is vermoedelijk indiaans.
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 18). > /Ind.?/wp/1/-.
(dons2013)
pad’destoel, (ook:) soort kinderspel. Zie Nekrui 6 (geen nadere gegevens).
(dons1989)
pa’di (de), rijst ( Oryza sativa, Grassenfamilie*): 1. te velde. De kinderen waren zo bang dat drie
onder het bed kropen en twee wegrenden om bij de pas geplante padi te schuilen* (WS 10-4-1982).
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- 2. geoogst maar nog niet gedorst. - 3. gedorst maar nog niet gepeld. En naast mijn huis gaat een
schuur komen met 120 zakken padi erin (Doelwijt 1971: 58). - Etym.: Oorspr. Maleis padi = 1 en 2.
E paddy (sedert 1623) = 1 en 2, als handelsterm ook 3 (Onions). - Samenst. o.m. van 1 padiboer (WS
10-4-1982), van 3 padikorrel (Vianen 1969: 76), padisilo (Helman 1954a: 26).
(dons1989)
pa’ditafel (de, -s), in een rijstpellerij een schuddend apparaat waarin cargo* van de overige rijst
gescheiden wordt. - Etym.: Zie padi* (3). In het apparaat bevinden zich tafelvormige platen waarop
het proces zich afspeelt. - Opm.: Ook gebr. buiten Nickerie?
(dons1989)
pagaai’ (de, pagalen), mand of mandje in de vorm van een rechthoekige doos met deksel,
gevlochten van warimbo* (1). In gindsche hoek ziet gij de bergplaats van Flora’s toilet. Het is een
groote pagaai, die van tijd tot tijd dienst doet als reiskoffer (van Schaick 1866: 174). - Etym.: S
pagara, bij Kappler (1854: 54) vernederlandst tot ’ pakara ’ . Volgens sommigen van E pack-all = mars
waar alles in kan (Enc.Sur. 458), volgens anderen van Indiaanse oorsprong (Enc.NWI 382). In het E
van Guyana is ’pegall’ een Indiaanse draagmand met een hoofdband (D.g.f. 49; = SN moetete*?).
Oudste vindpl. Herlein 1718: 127. - Syn. warimbo* (2).
(dons1989)
pagaal (de, -en), zeer dicht van warimbo * (2) gevlochten mand(je), in de vorm van een rechthoekige
doos met losse deksel, vervaardigd door indianen; bij Focke (1855:95) ‘koffermand’.
< Sranantongo pagala (Stedman 1796:221) of < Karaïbisch pagala (Stedman 1796:221), pakara
(Courtz 334), of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1678 (Van der Doe e.a. 1992:12, pagale ). - 1859 (Hoogbergen 1978:62). 1917 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 721). → ( pagara , < Sranantongo).
Opmerking 1: Bij Herlein (1718:127) een pagaaltje, in 1731 (Beeldsnijder 1994:176) en 1834
(Friderici 29) pegaal , bij Van der Aa (1839-51;1993:33) pegaals (meervoud).
Opmerking 2: Bij C. Dahlberg (1771 onder nr. 90) bagalen (meervoud), in 1772 (Beet 1984:133)
bakallen (meervoud).
Zie ook: warimbo * (1).
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:229). > /K?S?W?/ic/1-5/W./.
(dons2013)
paga’ra (de, -’s), vuurwerk bestaande uit een groot aantal in serie verbonden bombels* (rotjes).
Marta zat in de gadri [veranda] met een pagara, peuterde de bombels* één voor één los en gaf ze
aan jongetjes, die ze dan achter op het erf* gingen afschieten (Dobru 1967: 38). - Etym.: S.
(dons1989)
paga’rawarimbo: zie pagaai*, zie warimbo* (1).
(dons1989)
pagarawarimbo: zie warimbo * (3).
(dons2013)
pag’wa (de), (gebr. bij niet-Hindostanen*) abir (H), d.i. de rode vloeistof waarmee men elkaar op het
feest Holi-Phagva* besprenkelt. Kijk, kijk, daarzo: ze gooien hun djamoe*-kleur! Donkerpaars vocht,
netals paghwa! Mijn god! Dat ding* vlekt mensekleren! (Cairo 1980c: 106). - Etym.: Van Phagva*,
echter niet H uitgespr.
(dons1989)
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paillet’keti (de, -), halssieraad (grotendeels) bestaande uit pailletten. Let op!!! Taratee* v.a. 150,-,
botoketie*/lontai* v.a. 50,-, pailletketi v.a. 750,-, alakondre* - apoekoe* v.a. 750,- (WS 12-51984, in adv.). - Etym.: S keti = ketting.
(dons1989)
pai’man (de, -s), betaling als offer om een schuld te delgen. Paiman. Offers aan de kankantri*. Een
teken van dankbaarheid van de inwoners van de omliggende plaatsen. Misschien was de oogst goed
geweest of was iemand van een zware ziekte hersteld (Mungroo 1977, 37). - Etym.: S (pai =
betalen).
(dons1989)
pajarware, gegiste drank, door indianen bereid uit het afkooksel van cassave * (1) waarin
aangebrand cassavebrood* geweekt is.
< Karaïbisch payawaru (Ahlbrinck 1931:367), of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden), waar
het blijkens Kouwenberg (649) aan het Arowaks ontleend kan zijn.
1763 (Pistorius 17). 1923 (Blankensteijn 127). → ( paiwari).
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:74, payewar).
Zie ook: casiri* , pernou * , tapana * . > /K?W?/ic/3-5/W./.
(dons2013)
pak (het), (ook:) pak slaag. Sedert lang toch had men reeds het oog op haar gehad. Maria waagde er
een pak aan (van Schaick 1866: 58; oudste vindpl.). - Etym.: In veroud. AN: een pak geven = slaan. Syn. pakslaag*.
(dons1989)
pakara: zie pagaai*.
(dons1989)
pakasi, een boomsoort ( Caryocar microphyllum) met saponine in de bast.
< Sranantongo pakasi (Klooster e.a. 61).
1763 (Pistorius 52).
Zie ook: zeepboom* > /S/wp/2/-.
(dons2013)
pakier, pakir: zie pakira*.
(dons1989)
paki’ra (de, -’s), halsbandpekari, een soort navelzwijn ( Tayassu tajacu). In onze bosschen leven
apen, pakira’s, buffels*, tijgers* en nog vele andere dieren (J&L 1920a: 43). - Etym.: K en S. Oudste
vindpl. Warren (vert.) 1669: 11 ( Packyra). Bij Hartsinck (1770: 90) pasquira(s); vernederlandsingen bij
P.F. Roos (1804, cit. volgens Lichtveld & V. 209), Teenstra (1835 II: 408) en Kappler (1854: 54):
pak(k)i(e)r. In plak. van 1699 (S&dS 236) pikieres (mv.). - Syn. witdas*.
(dons1989)
pakiera (-’s), pakier, pakkier, halsbandpekari, een soort navelzwijn ( Tayassu tajacu patira).
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1693 (Reeps 21). - 1855 (Focke 95). → ( pakira ).
Opmerking 1: In 1699 (Schiltkamp & De Smidt 236) pikieres (meervoud); pak ( k ) ier van 1783 (Roos
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41) tot 1903 (Van Coll 469).
Opmerking 2: Pistorius (1763:87) gebruikt pakiera voor een soort vis, vermoedelijk een soort
meerval. > /Am/d/1-6/-.
(dons2013)
paki’ra-oedoe (de, -), soort boom ( Hebepetalum humiriifolium, Pakira-oedoefamilie*). - Etym.: S
(zie pakira*; oedoe = hout, boom).
(dons1989)
Paki’ra-oedoefamilie (de), Vlasfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Linaceae). - Etym.: Genoemd
naar pakira-oedoe*.
(dons1989)
paki’ratiki (de), soort boompje ( Tapura guianensis, Pakiratikifamilie*). - Etym.: S (zie pakira*; tiki =
stok, stammetje).
(dons1989)
Paki’ratikifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Dichapetalaceae). - Etym.: Genoemd naar
pakiratiki*.
(dons1989)
pak’kertje (het), tikkertje, krijgertje (kinderspel). Aan de overkant weerklinken vreemde geluiden, het
lijkt net alsof het drietal kleuter-olifanten elle* of pakkertje speelt in dicht struikgewas (Rappa 1980:
53). - Etym.: AN p. (kinderwoord) = omhelzing, SN brasa*. AN pakker = o.m. degene die bij een
spel, bijv. tikkertje, pakken moet.
(dons1989)
pakkier: zie pakira*.
(dons1989)
pak’kisi (de, -’s), zeer eenvoudig huis, gebouwd van afvalhout. - Etym.: S, = pakkist. Het afvalhout
kan afkomstig zijn van pakkisten.
(dons1989)
pak’kum (de, -s), pakking (bij verbindingen).
(dons1989)
pakoe’li, 1. (de, -’s), boom met grote, roze-witte bloemen en geel melksap ( Platonia insignis,
Savannemangrofamilie*). Het hout van pakoeli vertoont veel overeenkomst met dat van Symphonia ()
(L&Me 152). - 2. (de), hout van 1, dat de handelsnaam ’Surinaams geelhart’ draagt. Pakoeli, ook wel
Surinaamse geelhart genoemd, is sierlijk van structuur met aantrekkelijke vlammen en tekeningen,
terwijl de kleur vuilgeel is (Muntslag 143). - 3. (de), vrucht van 1, die groot, geel en eetbaar is. - 4.
(de, -’s), naam van enige aan 1 verwante bomen met kleine bloemen en geel melksap ( Rheediasoorten, Savannemangrofamilie*). Pakoeli (Rheedia, BBS: p. 152) is bekend om de smakelijke
vruchten (WB e.a. 83). - 5. (de), hout van 4. Rheedia-soorten leveren degelijk hout, dat ook wel als
pakoeli wordt aangeduid (Ost. 64). - 6. (de), vrucht van 4 (kleiner dan 3). - Etym.: K, Ar. en S. - Syn.
van 1 en 2 geelhart*.
(dons1989)
pakoesie, twee soorten schijfzalm ( Myleus paco en Myleus ternetzi ).
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< Karaïbisch pakusi (Ahlbrinck 1931:356).
1718 (Herlein 199). 1763 (Pistorius 87). →. > /K/d/1-6/-.
(dons2013)
pak’pakken (pakpakte, heeft gepakpakt), babbelen. - Etym.: S pakpak.
(dons1989)
pa’kro (de, -’s), 1. slak. Maar de barkas is dikwijls te laat en kruipt als een grote pakro over het
water (Ferrier 1968: 51). - 2. slakkehuis. Tot hetzelfde [bedwingen van stuipen] dienen spinnen,
evenals duizendpoten en schorpioenen tegen rheumatische pijnen, () het drinken uit een pakro () dat
tegen stotteren wordt aangewend () (Helman 1978: 37). - Etym.: S. - Opm.: P&P (1908: 143) noemen
een mosselsoort zwamppakro ( Ampullaria glauca ).
(dons1989)
pa’kro-aka (de, -’s), slakkenwouw (Woordenl. SNE) of moeraswouw (Grzimek VII: 400), een
roofvogel waarvan het mannetje leizwart en het vrouwtje zwartbruin is ( Rosthramnus sociabilis). De
Slakkeneter of pakro-aka (roofvogel) heeft zijn maaltje alweer op, de stille getuigen zijn de
leeggehaalde slakkenhuizen op de grond (Heyde 1978: 8). - Etym.: S, zie pakro*, zie aka*.
(dons1989)
pakro-schulp, slakkenhuisje.
< Sranantongo pakro (Schumann 1783:130), ‘huisjesslak’ (later ook diverse schelpen) + EuropeesNederlands schulp ‘kalkschaal van weekdieren’.
1835 (Teenstra 2:156). > /S-N/d/4/-.
(dons2013)
pak’slaag (het), pak slaag. Hier krijgen de kleuters een betere behandeling dan thuis. Zodra een van
hen thuis wordt bedreigd met pakslaag, is Jaja het toevluchtsoord (Dobru 1968a: 20). - Etym.:
Oudste vindpl. Spalberg 1897: 43. - Syn. pak*.
(dons1989)
pak’soi (de), bladgroente verwant aan Chinese kool en evenals deze een cultuurvorm van Brassica
chinensis (Koolfamilie*). Per persoon moet minstens 400 gr. gekocht worden, terwijl de koolsoorten,
paksoi, amsoi*, en kaisoi* minder slinken (S&S 108). - Etym.: Chinees.
(dons1989)
pal (de), (uitspr. E: pel), pel (de), 1. kameraad. Ik ben op stap met bloody pal CE. uit Bilthoven (ook
een zwarte Surinamer) (B. Ooft 1968: 39). - 2. vrijer; meisje, vriendin (van een jongen). In een
opzicht verschilde de jongelingschap van toen niet van die van vandaag. Elke vlegel had een ’pal’
(Waller 119). Kain: () Heb je een pèl? - Meisje: N-n. - Kain: Dan heb je nou eentje (Helman 1954a:
17). - Etym.: E en Am. ’slang’: pal = SN 1. SN 2 is specifiek voor Suriname (zie Helman 1954b: 96).
(dons1989)
paleis’vink (de, -en), geelbuiktangara, een vogel met paars en zwarte kop en bovendelen, blauwe
’epauletten’ en een gele buik ( Tangara mexicana ). - Etym.: Zie vink*. - Syn. anijsvink*, blauwvink*
(1), epauletvink*; zie ook groenvink* (1).
(dons1989)
palijf’je (het, -s), klein, rond cakeje. - Etym.: S paléfi.
(dons1989)
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

palissa’de (de, -n), 1. platte staak vervaardigd uit de helft of het vierde overlangse deel van een
palmstammetje, i.h.a. van de palm die zelf ook palissade* (2) genoemd wordt. De Indianen
gebruiken palissaden alleen wanneer ze - wat slechts de Arowakken* doen - een zoldering in hun
hutten maken (Ost. 263). - 2. palmpje, meer bekend als pina* ( Euterpe oleracea, Palmenfamilie*). Op
overeenkomstige wijze worden de bladeren van de Paloeloe* of afwisselend één blad Paloeloe en één
blad Palissade op het geraamte van het dak vastgebonden met fijngespleten lianen (Stahel 1927: 12).
- Etym.: (1) AN p . = omheining van in de grond geslagen palen of staken, die tot beschutting of
bescherming dient; (veroud.) paal van zo’n omheining. Echter in Zeeuws: pallisaot, pellesaot =
smalle lat uit hek of paal uit een rij (Ghijsen). SN p. worden vooral in het district* gebruikt voor het
maken van wanden van huizen door ze in rijen samen te voegen. Oudste vindpl. Herlein 1718: 182
( Pallizade). (2) Komt van 1 en kan ook opgevat worden als kort voor palissadepalm*. Oudste vindpl.
Blom 1786. In 1772 PallisaedeBoomen (zie De Beet 111). S prasara = 1 en 2. - Syn. van 2 ook
manicole*, palissadepalm*, pinaboom*, pinapalm*.
(dons1989)
palissade (de, -n), 1. stam van 2, ook attributief; 2. de palmsoort pien* ( Euterpe oleracea).
Europees-Nederlands palissade was/is een paal of staak gebruikt voor een omheining alsook die
omheining zelf. In Suriname werden (en worden) de muren van sommige eenvoudige woningen
gebouwd uit een rij onderling verbonden palissaden (al of niet gespleten of geplet) als in betekenis
1. Het is mogelijk, dat palissade in betekenis 2 van oorsprong een verkorting is van palissadeboom*
1: 1718 (Herlein 82). - 1850 (Hoogbergen 1978:55). →.
Zie ook: pien* (2). > /N’/r/1-6/-.
2: 1772 (De Beet 1984:111). - 1845-1849 (Boekhoudt 1874:52). - 1927 (Stahel 12).
Zie ook: pienboom * , pinapalm* . > /N’/wp/2-5/-.
(dons2013)
palissadeboom, als palissade * (2), zie verder aldaar.
1689 (Hermann fol. 28). - 1816 (Lammens 110). > /N’-N/wp/1-3/-.
(dons2013)
palissadebosch, moerasbos waarin palissade * (2) overheerst.
1784 (Heneman).
Zie ook: pinebosch* . > /N’-N/m/3/-.
(dons2013)
palissadecoemoe, een palmsoort ( Oenocarpus oligocarpa ).
Verwant van coemoe* en vermoedelijk ook gebruikt als bouwmateriaal als palissade * (1).
1771 (Nepveu 361). > /N’-(K?S?)/wp/2/-.
(dons2013)
palissadeland, moerasland bedekt met palissadebosch * .
1771 (Nepveu 124). - 1787 (Blom 13). > /N’-N/m/2-3/-.
(dons2013)
palissa’depalm (de, -en), syn. van palissade* (2): z.a. De Palissadepalm bevat eene menigte
zoutzure potasch () in zich (Teenstra 1835 I: 411; oudste vindpl.). - Etym.: Wordt gebruikt voor het
maken van palissaden* (1). In herbarium van P. Herman (1646-1695) Palisadtboom (zie Van
Ooststroom, zie Brinkman). - Syn. ook: pina* (1), pinapalm*, pinaboom*, manicole*.
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(dons1989)
palissadepalm, als palissade * (2).
1835 (Teenstra 1:411). - 1929 (Ahlbrinck 14). > /N’-N/wp/4-5/-.
(dons2013)
palissa’dezwamp (de, -en), zwamp* (moeras) begroeid met hoog zwampbos* van voornamelijk
palissade* (2). In de middag om 3 uur na een tiental stijle bulten te zijn overgekomen en minstens
evenveel palissade-zwampen te zijn doorgetrokken, bereiken we een Indiaans reiskamp, een paar
ruw met boegroemaka* palmblad afgedekte kampjes* (Geijskes 1957: 242). - Syn.: pinazwamp*.
(dons1989)
Pal’menfamilie (de), (AN) plantenfamilie die de echte palmen omvat ( Palmae, Arecaceae ). - Zie ook:
Hoedestropalmfamilie*, waaierpalm*.
(dons1989)
Pal’mentuin (de), park in Paramaribo vol hoge palmen van meerdere soorten en andere op deze
gelijkende grote planten. Een rij van deze palmen [grote waaierpalm*] staat te Paramaribo langs de
Combéweg aan de rand van de palmentuin (Ost. 266).
(dons1989)
palmiet’ (de, -en), palmiet’boom (de, -bomen), (veroud.) 1. tropisch Amerikaanse, niet inheemse
palmsoort ( Roystonea oleracea, Palmenfamilie*). - 2. naam voor iedere palmsoort die palmkool
(kabbes*, I; AN palmiet) levert. - 3. palm. - Te schooner en indrukwekkender wordt alles door de
schaduw der palmieten [hier 1], manjas* en tamarinden die hunne breede takken en donkere of
lichtgroene bladeren er boven uitspreiden (van Schaick 1866: 157). De Palmietboom [hier 1] heeft
een Wortel van een middelmaatige dikte, doch wordt, op een wonderbaarlyke wyze, onderschraagd
door een menigte van kleine Vezelworteltjes () (Hartsinck 1770: 67). Palmites boom [hier 1], deze
wassen ter hoogte van stam van 150. tot 200. voeten zonder takken, alleen hebbenze een struik,
van natuur en smaak als een witte Kool, daar de bladeren en zaat uit voort komen. Buiten deze zoort
vind men nog vierderlei andere Palmites [hier 2 of 3], als: [er volgen vier Franse namen] (Herlein
1718: 204). Palmitebladeren (als dakbedekking) bij Hartsinck (185) = palmbladeren. Hartsinck (68)
noemt maurisi* en nog vijf andere palmen ’ mede een soort van Palmietboom ’ [hier 2]. - Etym.: AN
palmiet = palmkool, kabbes* (I); AN palmietboom = palm die AN palmiet levert (WNT 1931, Van
Dale). WNT en Van Dale geven niet als bet. ’palm’, die het woord wel heeft bij Elisabeth van der
Woude (1678, cit. volgens Lichtveld & V. 47), die op de Kaapverdische Eilanden een ’palmietje’ zag. Syn. van 1 koningspalm*, koolboom*, koolpalm* (1); van 2 koolpalm* (2).
(dons1989)
palmiet, twee aangeplante soorten palm, beide thans Europees-Nederlands koningspalm genoemd:
1. de ‘echte’ koningspalm ( Roystonea regia); 2. de andere ( Roystonea oleracea).
Europees-Nederlands palmiet was en is ‘palmkool’. Palmiet is hier de afkorting van palmietboom.
1. 1883 (Westeroüen van Meeteren 37). 1910 (Sack 10). > /N’/cp/5/-.
2. 1822 (Lammens 1982:34). - 1866 (Van Schaick 157-158). > /N’/3-4/-.
(dons2013)
palmiet’kool (de), (veroud.) palmkool (kabbes*, I; AN palmiet). Bladen [van de palmietboom* (1)],
die, eer zy te voorschyn komen, in malkanderen zyn gevouwen en wel naar een Waayer gelyken, zeer
wit en teder, van Smaak als Bloemkool, wordende ook Palmietkool genoemd (Hartsinck 1770: 69;
enige vindpl.). - Etym.: Zie palmiet(boom)* 1 en 2.
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(dons1989)
palmietworm, palmworm: de larf van de palmsnuitkever ( Rhynchophora palmarum).
Zie worm* . Palmiet is verouderd Europees-Nederlands voor ‘palm’.
1705 (Merian 48).
Zie ook: cabbesworm* . > /N’-N/d/1/-.
(dons2013)
palm’koningskever (de, -s), een soort neushoornkever ( Strategus aloeus ). De palm-koningskever is
niet het hele jaar door te vinden. Hij verschijnt in de maanden september tot december (Heyde 1978:
43; enige vindpl.). - Etym.: Zie koningskever*; deze soort boort palmen, w.o. kokospalmen, aan. Syn. kokoskever*.
(dons1989)
paloe’loe (de, -s), 1. grote, in het wild voorkomende plant die veel op een bananeboom lijkt
( Phenakospermum guianense, Bakovefamilie*). Op overeenkomstige wijze worden de bladeren van
de Paloeloe of afwisselend één blad Paloeloe en één blad Palissade* op het geraamte van het dak
vastgebonden met fijngespleten lianen (Stahel 1927: 12). - 2. naam voor enige grote kruiden met
rode schutbladen onder de bloeiwijze ( Heliconia bihai en andere grote Heliconia-soorten,
Bakovefamilie*). Zullen we paloeloes meenemen, tante Nettie? (Doelwijt 1972b: 34). - Etym.: K en S.
- Syn. van 1 bosbanaan*, grote paloeloe*. Zie ook: papegaaietong*.
— : grote paloeloe, syn. van paloeloe* (1): z.a. Hiernaast komt ook de grote paloeloe voor,
eveneens behorende tot de Musaceae. Deze soort vormt een korte stam met op de top de bladeren in
een waaiervorm (Enc.Sur. 459). - Syn. ook bosbanaan*.
— : kleine paloeloe, naam voor enige kruiden met roodachtige schutbladen onder de bloeiwijze
( Heliconia acuminata en enige andere kleine Heliconia-soorten, Bakovefamilie*). De ondergroei [van
hoog zwampbos*] wordt veelal gevormd door kleine paloeloe, pagarawirie en rode sangrafoe* (L&Mo
13). - Etym.: S pikinpaloeloe (pikin = klein). - Zie ook: papegaaietong*.
(dons1989)
pampe’ro (de), (weinig gebr.) bier, een djogo* bier. - Opm.: Wel veel gebr. in het begin van de jaren
1970.
(dons1989)
pam’poen (de, -s), 1. pompoen (de plant: Cucurbita pepo, Meloenfamilie*). - 2. pompoen (de
vrucht). Ik ben naar waterkant gegaan, verleden dag! Als je ziet jonge: zulke grote pampoen! Ze zijn
net gekomen van die distrikt*! Boot vol (Cairo 1980c: 135). - Etym.: Ook S.
(dons1989)
pampoen, (spaghetti)pompoen, de vrucht van Cucurbita pepo.
< Sranantongo pampoen (Schumann 1783:129).
Opmerking: Het WNT (12, 2:3246) vermeldt pampoen wel, maar alleen in het Vlaams.
1735 (Inventaris Archief Raad van Politie 789 fol. 28). 1787 (Blom 122.). →. > /S/cp/2-6/-.
(dons2013)
I. pan (de, -nen), 1. wijde pan meest zonder deksel, zoals oostpan (wadjan) en koekepan. Onder
achter de trap een krat met potten*, een pan en ander kookgerei (Hijlaard 87). - 2. (gebr. in
suikerfabriek) kort voor kookpan. - 3. open, visrijke vijver of plas in het kustgebied. Niet alleen in de
pannen zelf wordt gevist, maar vooral ook in de zwampen* en waterloopjes rondom (Hangalampoe 1
(2): 13; 1973). - Etym.: (1) In AN veroud.; men verstaat nu in Ned. onder een ’pan’ zowel de SN pan
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als de SN pot*, d.i. een pan met een deksel. E pan = id. (2) E pan = id. (3) In AN alleen in ’duinpan’ die is droog - en in ’zoutpan’. E pan = id. - Syn. van 3 vispan*. Samenst. van 1 panklaar, van 2
panboiler*, van 3 pannenvisserij*. Zie ook: (i.v.m. 1) bakpan*, platte* pan, pot*; (i.v.m. 3) zoetwater* en zoutwaterpan*, visgat*.
(dons1989)
II. pan: zie paan*.
(dons1989)
pan, open, visrijke vijver in het kustgebied.
< Engels pan (OED 11:118).
1771 (Nepveu 349). 1783 (Roos 29). 1900 (Penard 1:4). →.
Zie ook: watergat * . > /E/m/2-6/-.
(dons2013)
panapana, de grote hamerhaai ( Sphyrna tudes ).
< Karaïbisch panapana (Courtz 336) of < Sranantongo panapana (Woordenlijst van het Sranantongo
1961:52).
1835 (Teenstra 2:446). →.
Zie ook: bakkra oeman * . > /K?S?/d/4-6/-.
(dons2013)
pan’boiler (de, -s), arbeider die in een suikerfabriek een kookpan bedient. - Etym.: E pan boiler (pan
= SN pan* (I. 2); boiler = koker). - Syn. koker* (II).
(dons1989)
pandaan’ (de, pandanen), een soort schroefpalm, een boomachtige plant uit Z.O.-Azië ( Pandanus
tectorius, Pandaanfamilie*). - Etym.: Van Jav. en Maleis ’pandan’.
(dons1989)
Pandaan’familie (de), bepaalde plantenfamilie ( Pandanaceae ). - Etym.: Genoemd naar de pandaan*.
(dons1989)
pan’daman (de, -nen), man die met een ronde stok helpt houtblokken* te verplaatsen. Zie Dahlberg
99.
(dons1989)
pan’dit (de, -s), Hindoepriester. De conciërge, een zekere Baba* Tadja Panday, een magere korte
grijze man van in de zeventig, was behalve conciërge ook nog pandit en politiek adviseur van de
regerende Hindostaanse* partij (Vianen 1971: 79). - Etym.: H, eigenlijk betekenend: geleerde en
kenner van de Sanskrit literatuur. - Zie ook: Hindostaanse dominee*, maulana*.
(dons1989)
pangolagras (het), een weidegras, ingevoerd uit Zuid-Afrika ( Digitaria adscendens,
Grassenfamilie*). Pangolagras. Bij goede behandeling vormt dit gras een goed gesloten mat waar
tussen onkruiden geen kans krijgen (LW 13).
(dons1989)
pankoe’koeblad, 1. (de), syn. van pankoekoewiwiri*: z.a. Eindelijk komen we aan een grote open
plek bij een bantama*, een grote vijver. Hij is helemaal schoon gemaakt. Er groeien geen kankon
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[Jav. voor dagoeblat*] of pankoekoeblad op het water (Ferrier 1968: 168). - 2. (het, -en/ -eren), blad
van 1. Men neme 5 onrijpe (doch niet te klein) zuurzakken. Deze worden ongewassen geraspt en
met wat water en verdund azijn vermengd, b. verdund azijn met zoetolie* in een fles zetten*. c. een
pankoekoe-blad of een pen-wiri (Sedoc 26). - Etym.: Zie pankoekoewiwiri*.
(dons1989)
pannekoeksblad (-en), pannekoekblad, de soorten waterlelie ( Nymphaea-soorten).
< Europees-Nederlands pannekoek ( en), eertijds een naam voor onder meer waterlelie in Nederland
(Heukels 1907:164). De drijvende bladen zijn groot en (vrijwel) rond, zoals een Nederlandse
pannekoek. De Surinaams-Nederlandse toevoeging blad moet vermoedelijk toegeschreven worden
aan de invloed van de Sranantongo-naam pankoekoewiwiri (Woordenlijst van het Sranantongo
1961:82; Sranantongo wiwiri , onder meer ‘blad’), die ook in Surinaams-Nederlands heden de meest
gebruikelijke is.
1740 (Anonymus 19). 1835 (Teenstra 1:207). → (zelden). > /N’-N/wp/2-6/-.
(dons2013)
pankoe’koewiwiri (de), 1. waterlelie, een aantal waterplanten met grote, witte, alleenstaande
bloemen en grote, ronde, drijvende bladeren ( Nymphaea-soorten, Pankoekoewiwirifamilie*). In de
ca. 1 m. diepe pannen* gaat een stadium met ondergedoken waterplanten optreden, gevolgd door
een stadium met drijvende waterplanten waarin de wit-bloeiende pankoekoewiwiri (Nymphaea ampla) sterk opvalt (Enc.Sur. 627). - 2. een soort watergentiaan, een waterplant met een aantal witte
bloemen aan één bloeistengel en drijvende, ronde bladeren, alles kleiner dan bij 1 ( Nymphoides
indica, Pikinpankoekoewiwirifamilie*). Zie WB e.a. 158. - Etym.: S, bet. ’pannekoekblad’; deze naam
is ontleend aan de vorm en de grootte van de bladeren. In de lit. komen voor pannekoekblad
(Teenstra 1835 I: 207; May 51) en pankoekoeblad*; het eerste wordt zelden of nooit gezegd. Opm.: Voor p . in bet. 2 wordt in het S ook gebruikt ’pikinpankoekoewiwiri’ (pikin = klein). Zie ook:
waterlelie*.
(dons1989)
Pankoe’koewiwirifamilie (de), Waterleliefamilie, een familie van tweezaadlobbige waterplanten met
drijvende bladeren en grote, langgesteelde bloemen ( Nymphaeaceae). - Etym.: Genoemd naar
pankoekoewiwiri* (1). - Zie ook: Pikinpankoekoewiwirifamilie*.
(dons1989)
pan’nekoekblad: zie pankoekoeblad*.
(dons1989)
pan’nenvisserij (de), visserij met sleepnetten in pannen* (I. 3). Pannenvisserij. Hieronder wordt
verstaan het vissen in de grote brakwaterzwampen [zie zwamp*], bijv. ten westen van Nickerie en in
de districten* Commewijne en Suriname (Enc.Sur. 636).
(dons1989)
pan’ta (de, -’s), naam voor een aantal boompjes en heesters, voornamelijk voorkomend in de
ondergroei van bos en behorend tot de Zuurzakfamilie*. Zie L&Me 106. Pantastraat (in Paramaribo).
- Etym.: S. - Zie ook: zwamppanta*. Opm.: Teenstra (1835 I: 385) onderscheidt rode en witte p. ; het
is niet duidelijk welke soorten dit zijn.
(dons1989)
panta, enige boomsoorten van het genus Tabebuia (en wellicht nog andere) en hun hout.
< Sranantongo panta (Focke 1855:96) of < Karaïbisch panda (Ostendorf 1962:170), panta (Courtz
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336).
1787 (Blom 310). 1855 (Van Sypesteyn 180). →.
Teenstra (1835, 1:384) onderscheidt witte panta, dat is vermoedelijk Tabebuia insignis (heden
zwamppanta), en een niet nader geïdentificeerde rode panta. > /K?S?/wp/3-6/-.
(dons2013)
paantje, paantie, pantje (de, -s), lap als kledingstuk, in het bijzonder omslagdoek om het
onderlichaam als gedragen door negerinnen.
< Portugees pano, Spaans paño, ‘lap’. In Afrika al door Nederlanders paantje genoemd, zowel in
bovengenoemde betekenis als in die van camies* (WNT 12, 1:128). Later wellicht invloed van
Sranantongo panji (Schumann 1783:128).
paantje, paantie : 1718 (Herlein 96) - 1855 (Focke 96).
pantje: 1769 (De Beet 1984:86). →.
Samen: /Port?Sp?/sc/1-6/-.
(dons2013)
I. pan’tje (het, -s), 1. (veroud.) eenvoudige, veelal van kralen vervaardigde schaamlap, als gedragen
door Indianen. De meeste [Indianen] hebben een driekantige of vierkantige Lap, Panje of Couyou
genaamd, gemaakt van kleine Kraalen, zeer aardig gereegen, omtrent een Voet breed, die haare
Schamelheid bedekt () (Hartsinck 1770: 10; oudste vindpl.). - 2. syn. van kamisa*: lendendoek,
bestaande uit een lap die tussen de benen wordt doorgehaald en aan voor- en achterzijde geslagen
over een draad om het middel, zo, dat een voor- en achterpand blijven afhangen; gedragen door
mannen, vrouwen en grote kinderen bij Bosnegers* - bij de vrouwen onder een pantje* (3) - en door
sommige mannen bij de bovenlandse* Indianen, eertijds ook door negerslaven. Hij [de
Bosnnnneger*] verkiest emaille vaatwerk boven de kalebas * () en loopt in katoenen en zijden panties
(Geijskes 1957: 290). - 3. lendendoek, om het lichaam geslagen en dit bedekkend van het middel tot
de knieën, gedragen door de Bosnegerin*, eertijds ook door de negerslavin, De Negerinnen hebben
gemeenlijk een bont kleed, van de heupen tot over de dijen (), welk middelkleed men hier in
Suriname pantje heet (Teenstra 1835 II: 189; oudste vindpl.). - 4. omslagdoek of een samenstelsel
van deze, gedragen om het bovenlichaam door Bosnegers*, eertijds ook door negerslaven, ook als
middel om een baby bij zich te houden, tegenwoordig verstaat men echter onder het woord pantje
twee á drie aan elkaar zittende doeken, welke zij [negerslavinnen] in één stuk over schouder en
boezem dragen (Teenstra 1835 II: 190). De zuigeling wordt, gedurende het werk, in een stuk linnen,
bij hen pantje genaamd, op de rug gedragen () (Kuhn 1828: 32; oudste vindpl.). - Etym.: Van Port.
pano = lap, doek. Van Dale geeft ’paan’ voor ’doek of lap waarmee de negers hun lichaam omgeven
van het middel tot aan de knieën of iets lager’, d.i. dus SN bet. 3. Het gebruik van dit woord
beperkte zich, blijkens Veth (1889: 136), niet tot Suriname. Vgl. ook Sp. Paño, F pagne, S pagni en
de oudere SN vormen panje (Hartsinck 1770: cit.) en paantje (van Herlein 1718, in bet. 3, tot
Spalberg 1899: 28). - Samenst.: pantjesgoed* (I).
(dons1989)
II. pan’tje (het, -s), vrouwelijk schaamdeel. Kom likken! kon ze zeggen, en hij zou ’t doen, d’r pantje
likken! (Cairo 1980c: 195). - Etym.: Vgl. E to pant = o.m. hevig kloppen (van bloed); snakken,
hijgend verlangen. Algemeen is poentje*; zie voor andere syn. aldaar. - Samenst. pantjesgoed* (II).
(dons1989)
I. pan’tjesgoed (het), (niet alg.) katoenen stof met voornamelijk ruitvormige patronen bedrukt,
verkocht aan het stuk, voornamelijk gebruikt voor het maken van pantjes* (I. 2) 3 en 4). - Etym.: Bij
Veth (1889: 136), citerend De Marrée (z.j.), ’panen-goed’, bij Cairo (1980c: 22) ’pangistof’.
(dons1989)
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II. pan’tjesgoed (het), maandverband. - Etym.: Zie pantje* (II). – Zie ook: luier*.
(dons1989)
papa’, (ook:) (aanspreek)titel voor man aan wie de spreker respect verschuldigd is. Je wilt me dus
vermoorden, Papa? vroeg Anansi met bevende stem [aan Tijger] (Helman 1974: 8). Hij had echter één
zwakke zijde; hij hield veel van lekker eten en drinken. Men zal, na wat ik verteld heb, allicht
glimlachend opmerken, dat ’t bij alle planters ’t geval was. Dat was ook zoo; maar bij papa Maynard
- zooals bijna iedereen mijn nieuwen directeur* met eerbied noemde - werd op bizondere wijze
werk van de keuken gemaakt (Bartelink 24). - Zie ook: papie*, mama*.
(dons1989)
papa, boa constrictor ( Boa constrictor).
Verkorting van Sranantongo papasneki (Fermin 1765:240). Volgens Focke (1855:96) zijn het de
Papá-negers * voor wie deze slang een religieuze betekenis heeft. Sranantongo sneki, ‘slang’.
1769 (Fermin 2:229). 1796 (Stedman 365, papaw ).
Zie ook: papaslang * , papasneki* , aboma * . > /S/d/2-3/-.
(dons2013)
papageld, kaurischelp.
Vertaling van Sranantongo en Surinaams-Nederlands papamonie * : zie aldaar
1741 (Inventaris Archief Raad van Politie 794). > /S/sc/2/-.
(dons2013)
papaya (-’s), van biezen of iets dergelijks gevlochten ligmat.
< Sranantongo papaija (Schumann 1783:4).
1796 (Stedman 374). - 1872 (Anonymus 37). → (ook papaje, sedert Van Schaick 1866:174).
Zie ook: papayemat* . > /S/sc/3-6/-.
(dons2013)
I. papa’ja (de, -’s), (ook:) ligmat, gevlochten van een soort bies o.i.d. (papajagras*). Wij hebben in
ons huis drie bedden en een paar papaja’s (Doelwijt 1971: 59). - Etym.: S. Oudste vindpl. Stedman
1796: 374. Bij Teenstra (1835 I: 78) ook papaye mat, bij Vianen (1961: 51) papaje en (1971: 12)
pepaje. - Opm.: Lammens (1822; 1982: 68) spreekt van ’ een Indiaansche mat of papaya ’.
(dons1989)
II. papa’ja (de, -’s), (ook:) 1. zijplank waaruit het verhoogde boord van een korjaal* bestaat. Is een
korjaal* met bijzonder hooge papaja’s voorzien of is het hout van de korjaal zelfs boven eenigszins
rot, dan worden ook de papaja’s door een aantal korte kniestukken vastgehouden () (Stahel 1927:
109). - 2. de oudere vorm papay of papaij komt voor in de betekenis van bospapaja*. De Papay
groeit bijna overal in kappewiri [kapoeweri*] () (Teenstra 1835 I: 384). - Etym.: S. Vroeger maakten
Bosnegers* zijplanken als 1 van bomen als 2 (Ost. 136). In 1772 voor 2 Papaij boomen (zie De Beet
113).
(dons1989)
papaye, papaije, papay, 1. boomsoort ( Carica papaya ) en de vruchten van deze, thans geheten
papaja en tussentijds Europees-Nederlands ook meloenboom. 2. de boomsoorten van de genera
Cecropia en Pourouma, thans geheten bospapaja* respectievelijk ook manbospapaja .
Spellingen met - y- of - ij- en met of zonder - e aan het eind komen, ook in de samenstellingen, voor
zonder regelmaat.
1. Tropisch Amerikaans element, sub 2.
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1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 6). - 1771 (Nepveu 370). 1839-1851 (Van der Aa 1993:22,
papaijers, de vruchten). → ( papaja ).
Oudste vindplaats Brazilië, 1633 (De Laet 1644:351; papayen , meervoud).
Zie ook: pompoenboom * > /Am/cp/1-4/B./W./.
2. Tropisch Amerikaans element, sub 2. De boom lijkt sterk op papaye * (1).
1718 (Herlein 221; papaye, papayo). - 1835 (Teenstra 1:384, papay ).
Zie ook: boschpapaye * en zie hieronder. > /Am/wp/1-4/-.
- : wilde papaye, als papaye * (2).
‘Wild’ staat hier tegenover de gekweekte papaye * (1).
1787 (Blom 71). 1835 (Teenstra 1:206, wilde papaija ). > /N+Am/wp/3-4/-.
(dons2013)
papayboom, als papaye * (2).
1772 (De Beet 1984:113). > /Am-N/wp/2/-.
- : wilde papayboom, als papayeboom* (2).
1771 (C. Dahlberg nr. 47). > /N-(Am-N)/wp/2/-.
(dons2013)
papa’jaboontjedief (de, -dieven), grijze zangvogel behorende tot de vinkachtigen ( Saltator
olivascens). In de kolonie* staat de Groenrug Vink-Tanager bekend als Papaja-Boontjedief, vanwege
zijn voorliefde voor de vruchten en bloesems van den papajerboom en vanwege eene zekere
gelijkenis in kleur en grootte met de eigenlijke Boontjedieven*, Turdus (P&P 1910: 461). - Etym.: Zie
het cit.; de vogel eet volgens Haverschmidt (408) echter bessen en andere kleine vruchten en ook
insekten.
(dons1989)
Papa’jafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Caricaceae). - Etym.: Genoemd naar papaja, de
bekende vruchtboom ( Carica papaya ).
(dons1989)
papa’jagras (het), naam voor enige plantesoorten waarvan de stengels gebruikt worden voor het
vlechten van papaja’s* (I): (a) langagrasi* (soort lisdodde, Typha domingensis, Langagrasifamilie*),
(b) Cyperus giganteus en (c) Eleocharis interstincta (beide Baboen-nefifamilie*). - Syn. van b
parasolgras*.
(dons1989)
papayemat, als papaya * .
1839-51 (Van der Aa 1993:51). →. > /S-N/sc/4-6/-.
(dons2013)
papa’jazuurkool (de), groente van gefermenteerde, onrijpe papaja. Papaja-zuurkool wordt hier
dikwijls in de winkels en soms ook op de markt verkocht (Stahel 1944: 12). - Zie ook: zuurkool*.
(dons1989)
papa’je: zie papaja* (I).
(dons1989)
papamier, parasolmier of bladsnijdersmier ( Atta cephalotes en Atta sexdens), heden in SurinaamsNederlands in het algemeen draagmier genoemd.
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< Sranantongo papamira (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:53).
1804 (Eensgezindheid 12). 1835 (Teenstra 2:477).
Opmerking: Fermin (1765:117) vermeldt papa myr als Sranantongo-naam. > /S/d/4/-.
(dons2013)
pa’pamoni (de, -(-’s)), kaurischelp, d.i. het huisje van de porseleinslak ( Cyprae moneta ) die in de
Grote Oceaan leeft. De ’loekoeman’* gaf Konti op verzoek van zijn vriend Karlo een ’tapoe’* mee,
een ijzeren boei* (angoni) waaraan enkele ’papamoni’s’ waren bevestigd; deze moest Konti aan zijn
bovenarm dragen als hij aan het werk ging (Bradley 1975: 13). - Etym.: S (moni = geld). Volgens BN
(120: 19; 1980) heeft papa betr. op de ’Papa’, een negerstam uit Afrika waarvan leden als slaven
naar Suriname vervoerd zijn. Vroeger werden deze schelpen gebruikt als betaalmiddel in de handel
met de Bosnegers*; dezen maakten er amuletten van.
(dons1989)
papamonie (-s), kaurischelp, dat is het huisje van de porseleinhoornslak ( Cypraea moneta ).
< Sranantongo papa-moni (Focke 1855:96). Voor papa zie papaneger * . Sranantongo moni , ‘geld’;
deze schelp werd indertijd als betaalmiddel gebruikt in de kleinhandel met de boschnegers* (2)
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië zie beneden).
1742 (Inventaris Archief Raad van Politie 795 fol. 51). - 1763 (Inventaris Archief Raad van Politie
808). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 138). →. > /S/r/2-6/-.
(dons2013)
pa’pamonidoosje (het, -s), (veroud.) 1. liaan met langwerpige, platte, stekelige vruchten, nu beter
bekend als apekam* (1) ( Pithecoctenium crucigerum, Groenhartfamilie*). Onder al de peulvruchten in
de Kolonie Suriname () is er geene zoo bijzonder, dan de groote rankvrucht, welke men in Suriname
papa monnie doosje () noemt (); doch dit gewas behoort tot de boschrankgewassen () (Teenstra
1835 II: 279; enige vindpl.). - 2. vermoedelijk ook de naam voor de vrucht van deze plant. - Etym.:
De vrucht is doosvormig, maar er lijkt geen verband te zijn met papamoni*. - Syn. van 2
kapellendoos*, apekam* (2).
(dons1989)
papamoniedoosje, een soort liaan, vermoedelijk Pithecoctenium crucigerum, en vermoedelijk ook de
vrucht van deze.
Zie papamonie * . De vrucht van bovengenoemde soort bevat een groot aantal platte zaden die op
munten lijken (dus wel moni , maar niet papa).
1835 (Teenstra 2:279). > /S-N/wp/4/-.
(dons2013)
papaneger, negerslaaf ( neger * ) van de Afrikaanse stam Papa.
1707 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 234 fol. 254) - 1855 (Focke 96). 1761
papanegerin (Dragtenstein 2002:264). > /Afrikaans-Am/r/1-4/-.
(dons2013)
pa’paslang (de, -en), pa’pasneki (de, ’s), boa constrictor ( Boa constrictor). De papaslang () is niet
lang; hebbende een’ harden, stompen staart en een’ grooten, breeden kop. Deze slang is met fraaije,
zwarte, witte en donkerrode schubben bedekt (Teenstra 1835 II: 440; oudste vindpl.). Op slechts
enkele meters van hen af staat de papasneki (Barron 1981b: 35). - Etym.: S sneki = slang. Voor papa
zie papamoni*. - Syn. ook tapijtslang*.
(dons1989)
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papaslang, als papa* (zie aldaar).
< Sranantongo papasneki (Fermin 1765:240).
1835 (Teenstra 2:440). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
papasneki, als papa* (zie aldaar).
1839 (Benoit 36). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
papegaai’ (de, -en), naam voor papegaaien van middelmatige grootte, met een betrekkelijk korte en
stompe staart, w.o. de (groene) amazonepapegaaien (mason*, Amazona- soorten). Het vlees van
raven* en papegaaien is taai, zodat men er soep van trekt (Geijskes 1954: 79). - Etym.: AN p. =
verzamelnaam voor alle ’papegaai-achtigen’ ( Psittacini), dat zijn zowel de SN papegaaien, als de
grotere SN raven*, als de kleinere SN parkieten*. Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 108. S popokai. Zie ook: parkiet*, raaf*.
— : paarse papegaai, (veroud.) voornamelijk blauw, roodachtig en paars gekleurde papegaai* met
een korte staart ( Pionus fuscus ). De paarse papegaai heeft een karmozijn rooden kop; het bovenlijf
is van dezelfde kleur (Teenstra 1835 II: 425; enige vindpl.). - Syn. bruine margrietje*.
(dons1989)
papegaai, naam voor papegaaiensoorten van middelmatige grootte, veelal groen, in het algemeen
met een korte, stompe staart; bij uitstek de Europees-Nederlandse amazonepapegaaien ( Amazonasoorten).
< Europees-Nederlands papegaai , de verzamelnaam voor niet alleen deze, maar ook alle andere
papegaaiensoorten, dat zijn de vogelsoorten van de orde Psittaciformes .
1770 (Hartsinck 108). - 1855 (Focke 105).→.
Zie ook: raven * . > /N’/d/2-6/-.
- : paarse papegaai, een soort papegaai * ( Pionus fuscus ) die heden in Surinaams-Nederlands en
Europees-Nederlands bruine margrietje genoemd wordt.
De kleuren zijn blauw, roodachtig en paars.
1770 (Fermin 2:153). 1835 (Teenstra 2:425). > /N+N’/d/2-4/-.
(dons2013)
papegaaiebek, naam voor een niet nader geïdentificeerde plantensoort van het genus Heliconia
(Lanjouw & Uittien 1935-1936:7).
Zie papegaaietong* .
1771 (C. Dahlberg nr. 13). > /N’/wp/2/-.
(dons2013)
papegaaiepenning, koperen munt waarop afgebeeld een papegaai en een cijfer dat de waarde in
ponden suiker aangeeft; in gebruik 1679-1681 en enige tijd na 1688. Het woord papegaaiepenning
is pas in latere literatuur te vinden (zie de Encyclopedie van Suriname 211), maar is vermoedelijk
ouder.
Zie ook: koperen penning * , kaartengeld* , suikergeld * .
(dons2013)
papegaai’epenning (de, -en), (hist.) koperen munt waarop een afbeelding van een papegaai en een
cijfer dat de waarde in duiten (tevens ponden suiker) uitdrukte (1, 2 of 4). Op aandrang van
Nederland werden deze zgn. papegaaiepenningen echter spoedig ingetrokken (Enc.Sur. 211). Opm.: In gebruik 1679-1681 en 1688-?. Zie ook: suikergeld*.
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(dons1989)
papegaaietong, zekere kruidachtige plant ( Heliconia psittacorum ), heden in Surinaams-Nederlands
popokaitongo (< Sranantongo).
De vrucht heeft de vorm van een papegaaientong en ligt in een schutblad zoals de tong in de bek, in
dit geval de ondersnavel, van de vogel.
1835 (Teenstra 1:205). →.
Zie ook: papegaaiebek * . > /N’/wp/4-6/-.
(dons2013)
papegaai’etong (de, -en), kruid met oranje tot roodachtige schutbladen onder de bloeiwijze
( Heliconia psittacorum, Bakovefamilie*). De papegaaietong, mede een schadelijk onkruid, is eene
bladrijke plant, wel iets naar araroot gelijkende (alhoewel de eerste veel kleiner van blad is); de
bloesem van de papegaaietong is rood en tulpvormig (Teenstra 1835 I: 205; oudste vindpl.). - Etym.:
De naam heeft betr. op de vorm van de vruchten. S popokaitongo = lett. id. - Zie ook: paloeloe* (2),
kleine paloeloe*.
(dons1989)
papegaai’jager (de, -s), (veroud.?) iemand die jonge papegaaien uit de nestholten haalt en verkoopt.
Omstreeks April begint de papegaaijager van beroep zich gereed te maken ten einde de zeekust te
bezoeken. Als werktuigen neemt hij een bijl, een houwer* en een koeroekoeroe* (draagmand) mee
(P&P 1908: 510).
(dons1989)
papegaai’slang (de, -en), naam voor alle groene slangen. Met een lange stok staken wij toen naar
boven, maar o wee, een papegaaislang liet de kop zien (Spalberg 1899; 1979: 83). - Etym.: De naam
heeft betr. op de kleur (zie papegaai*). Oudste vindpl. Kappler 1854: 64. S popokaisneki = lett. id.
(sneki = slang).
(dons1989)
papegaaislang, naam voor diverse soorten groene slangen.
De kleur is groen, als die van vele soorten papegaai * . Vergelijk ook de namen voor dergelijke
slangensoorten in het Karaïbisch (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 228), het Arowaks
(Sabajo 1989:209), het Sranantongo (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:56) en het Engels
(Dalton 1855:372), die alle ‘papegaaislang’ betekenen.
1770 (Hartsinck 102). 1854 (Kappler 1983:64). →.
Opmerking: Het WNT vermeldt een niet nader omschreven gifslang als papegaaislang uit 1852. >
/N-N/d/2-6/-.
(dons2013)
pa’per cup (de, -s), (uitspr. E: pee’perkup), kartonnen weggooibekertje. - Etym.: E, lett. ’papieren
beker’. - Zie ook: cup*.
(dons1989)
pap’fles (de, -sen), zuigfles. - Syn. babyfles*.
(dons1989)
pa’pie, pap’pie, (ook, gemeenz.:) aanspreektitel voor man aan wie de spreker respect verschuldigd
is. Dan zal je zelf zien, meneer Bruynzeel gaat* tegen je zeggen: Maak je geen zorgen daarvoor
papie, dat wordt geregeld (Doelwijt 1971: 47). - Zie ook: papa*, mam(m)ie*.
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(dons1989)
pa’pitodo (de, -(’s)), een soort boomkikker ( Hyla rubra), ’s Avonds als iedereen weg is, zit de hele
familie op de veranda. De sterren zijn terug en overal is er gekwaak van papitodo’s te horen (Niemel
72). - Etym.: S (todo = kikker, pad).
(dons1989)
Pa’ra zn., (hist.) een geheimtaal van negerslaven, waarin lettergrepen van normale woorden verlengd
werden volgens bepaalde regels. Zie Teenstra 1835 II: 209, de enige vindpl. - Etym.: Vermoedelijk
eertijds gebruikt op de plantages van ’de Para’*. - Zie ook: Kropina*, Vara*.
— : de Pa’ra, het gebied van de oude plantages* (A. 1) in het stroomgebied van de rivier de Para en
zijn zijkreken. De traditionele samenlevingen van de Para bv. verschillen van die van Creolen* elders
in Suriname en van die van de Bosnegers*, omdat zij hoofdzakelijk zijn samengesteld uit stammen
met andere Westafrikaanse achtergronden (Wooding 9). - Opm.: Dit gebied is niet hetzelfde als het
district* (1) Para, maar slechts een deel ervan. Samenst.: parakoranti*, paramarkoesa*; zie ook
paragras*.
(dons1989)
Para, zekere geheimtaal van negergeslaven, verkregen door lettergrepen van Sranan-woorden te
verlengen, naar het vermoeden van Teenstra (zie beneden) met - gi, - ga en - goe.
Vermoedelijk genoemd naar het plantagegebied langs de rivier de Para.
1835 (Teenstra 2:209).
Zie ook: Cropina* , Fara* . > /X/sc/4/-.
(dons2013)
Paraan’ (de, Paranen), Creool* uit de Para*. Een dag per week was bestemd om cassavebroden* en
koeken te bakken voor eigen consumptie. Thans eten de meeste Paranen brood dat elders wordt
gebakken van geïmporteerd meel (Wooding 463).
(dons1989)
Paraans’ bn., bw., (nieuw woord, niet alg.) van of behorende bij de Para*. Verstoken van de afkeer
waarmee zij het zo vaaak had gedaan, vertelde hij mij van het jaarlijkse profane feest dat een week
duurde en bedoeld was om de goden die het Paraanse volk en land beschermden te eren (Roemer
1982: 197).
(dons1989)
pa’racourant (de, -en), syn. van cassavebrood* en parakoranti*: z.a. Welke krant vind je de meest
interessante van Suriname! - Welke krant? Natuurlijk Para-courant, heerlijk bros uit de oven en dik
belegd met boter en pindakaas (een woordgrapje in BN, najaar 1978: 141; 1980). - Etym.: Zie
parakoranti*.
(dons1989)
pa’ragras (het), grassoort, vermoedelijk oorspr. inheems, die veel gebruikt wordt als veevoer
( Brachiaria purpurascens, Grassenfamilie*). Op verbeterd grasland op de kleigronden worden vooral
de grassoorten Paragras, Paardegras* en Loekoentoe* gebruikt en ook wel wat Schapegras* (Enc.Sur.
253). - Etym.: Het zou genoemd kunnen zijn naar ’de Para’*. AN p . is een andere tropisch Am.
grassoort ( Panicum molle), genoemd naar de rivier de Para in Brazilië.
(dons1989)
paragras, omstreeks 1850 als snijgras ingevoerd veevoedergras ( Brachiaria mollis).
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De herkomst van de naam is onduidelijk.
1845-1852 (zie Elout van Soeterwoude 1884:61). →. > /X-N/cp/4-6/-.
(dons2013)
pa’rakoranti (de), grote, platte, ronde koek vervaardigd van cassavemeel door dit te roosteren op
een hete plaat; meer bekend als cassavebrood*. Alleen het hoofdvoedsel: rijst, napi*, vis en
parakoeranti, is voor beide plaatsen hetzelfde evenals het concubinaat dat noch de dominé, noch de
pastoor eruit kan praten (C. Ooft 53). - Etym.: S, lett. ’krant’ (koranti) van de Para*. Het lijkt
mogelijk, dat deze naam betr. heeft op het feit, dat cassavebrood uit de Para zeer dun is in
vergelijking tot dat van Bosnegers* en Indianen. Ook wordt gebruikt paracourant*. - Syn. ook:
gebakken cassave*, cassavekoek*.
(dons1989)
pa’ramaka (de, -’s), 1. soort palm met stekelige bladeren ( Astrocaryum paramaca, Palmenfamilie*).
Paramaka heeft geen noemenswaardige stam. De vruchttrossen met de langwerpige vruchten komen
nog wel eens op de markt, omdat men er olie uit wint evenald bij awara* (Ost. 259). - 2. vrucht van
deze palm, waaruit olie gewonnen kan worden. De paramaka’s roost* ze in hete as (Hijlaard 14). Etym.: S (maka - o.m. stekel). Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 414.
(dons1989)
paramakka, stekelige palmsoort ( Astrocaryum paramaca ) en zijn vrucht.
< Sranantongo paramakka (Schumann 1783:130). Zie maca* (I, 1). Genoemd naar het district * of (en)
de rivier Para in Suriname. NB: Bij de wetenschappelijke naam van 1843 is de soortaanduiding
ontleend aan de Surinaams-Nederlandse naam.
1771 (Nepveu 356). - 1855 (Focke 75). →.
Zie ook: conane* . > /S/wp/2-6/-.
(dons2013)
Paramakaans*, 1. (zn.; het), de taal van de Paramakaners*. Zie Enc.Sur. 598. - 2. (bn.), van of
behorende bij Paramakaners*. - Syn. van 2 Paramakaner* (2).
(dons1989)
Paramaka’ner, 1. (zn.; de, -s), Bosneger* van de stam der Paramakaners, die zijn woongebied heeft
aan de Marowijne boven de Arminavallen. Zie Enc.Sur. 87. - 2. (bn.), van of behorende bij
Paramakaners. - Syn. van 2 Paramakaans* (2). Opm.: De vrouwelijke vorm van 1 is Paramakaanse.
(dons1989)
pa’ramarkoesa (de, -’s), 1. een inheemse, wilde soort markoesa* (1 .b) met paarse bloemen
( Passiflora laurifolia, Markoesafamilie*). Zie Ost. 58. - 2. de eetbare vrucht van deze plant, die geel
tot oranje en ovaal is. Teenstra (1835 II: 268) gebruikt de naam, maar de beschrijving klopt niet: De
zoogenaamde Para Marcusa heeft een blaauwachtige schel; gestoofd is zoo wel de schel als het
vleesch eene overheerlijke spijs (). - Etym.: Genoemd naar het veelvuldig voorkomen in het
savannegebied van de Para*. Oudste vindpl.: cit.
(dons1989)
paramarkoesa, een soort passiebloem ( Passiflora laurifolia ) en zijn vrucht.
< Sranantongo paramarkoesa (Focke 1855:78). Een marcoesa * , genoemd naar het talrijke
voorkomen in het district * Para.
Zie ook: kleine marcoesa * .
1835 (Teenstra 2:268, hoewel de beschrijving daar niet klopt). →. > /S/wp/4-6/-.
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(dons2013)
parane of paraue, een inheemse, ook gecultiveerde boomsoort ( Annona muricata).
Herkomst van het woord onbekend, vermoedelijk indiaans.
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 5), 1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck bak 2 nr. 2).
Zie ook: prikkelappel* , zuurzak* . > /Ind.?/cwp/1/-.
(dons2013)
paraplu’priem (de, -en), balein van een paraplu. Zondag was ook de dag van de handel. Er kwam
een winkel op een kerosinekist met een behoorlijke weegschaal; twee schoensmeerblikken, die aan
een paraplupriem hingen (Hijlaard 92, schrijvend over kinderspel). - Etym.: In Ned. bet. ’priem’
gewestelijk ook ’staafje’ (Van Dale).
(dons1989)
parasol, (ook:) paraplu.
Hetzelfde geldt voor Sranantongo p(a)-rasoro, al bij Focke (1855:107). Vergelijk Engels umbrella ,
dat ook beide betenissen heeft.
1845-1849 (Boekhoudt 1874:83). > /N’/bc/4/-.
(dons2013)
parasol’gras (het), groot schijngras met een wijdvertakte bloeipluim die als een parasol aan het eind
van een stengel staat; in zwampen* ( Cyperus giganteus, Baboen-nefifamilie*). Voorkomende
plantensoorten in de savanne* zijn o.m.: Harde grassen b.v. baboen-nefie*, parasolgras en finiadroe
(Tirion 34). - Zie ook: papajagras* (b).
(dons1989)
pa’rastataal bn., semi-officieel, semi-overheid (i.h.b. in combinatie met ’instelling’). De regering is
al geruime tijd bezig met het oprichten van een pensioenfonds voor parastatale instellingen (WS 174-1982). - Etym.: Latijn ’para’ bet. hier ’gelijkend op’; ’stataal’ is een niet zelfstandig voorkomend
bn. bij ’staat’, dus ’staats-’. Ook BN.
(dons1989)
parataijer, kleine knol van zekere cultuurvorm van tayer* .
De plant gedijt vooral goed op de zandgronden van het district * Para.
1786 (Blom 34). > /N-Am/cp/3/-.
(dons2013)
paratha’ (de, -’s), soort zachte, op een speciale manier geknede, pannekoekvormige roti* (II) zonder
vulling. Hij keek op zijn horloge, betaalde voor de sigaretten, het flesje soft* en de paratha met vlees
(Vianen 1979a: 102). - Etym.: H, eigenlijk kort voor ’paratha roti’.
(dons1989)
pa’ravlinder (de, -s), morpho, naam voor enige grote vlindersoorten met staalblauwe vleugels,
voorkomend in bos ( Morpho-soorten ). Tropisch Amerika, waarvan ons land deel uitmaakt, is rijk aan
kleine en grote, veelkleurige dagvlinders. De mooiste is wel de glanzend-blauwe paravlinder
(morpho) (Vermeulen 207; enige vindpl.).
(dons1989)
Par’bo, (alleen in zeer bepaalde geschreven teksten) afkorting van Paramaribo. Par b o (op grafzerk).
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- Opm.: ’Parbo’ is ook een merk van bier dat in Suriname gebrouwen wordt.
(dons1989)
par’boiled (de), par’boiled rijst (de), snelkookrijst, d.i. rijst voor de handel die gestoomd
(gesmoord) is alvorens gepeld en geslepen te zijn. Men zal [in Brazilië] bezoeken brengen aan
landbouw-, veeteelt- en rijstverwerkingsbedrijven, parboiled fabrieken, onderzoekinstituten,
landbouwbanken () (WS 18-2-1984). - Etym.: E to parboil = ten dele koken, gaar stoven. - Syn.
koekalesi*. Opm.: Het boven beschreven proces mag niet verward worden met de bereiding van rijst
door deze te stomen i.p.v. te koken.
(dons1989)
par’boiling (de), het stomen (smoren), alvorens te pellen en te slijpen, van rijst. Voor de handel moet
men dus ook slijpen, waarbij veel eiwit en vitamine verloren gaat. Dit is te ondervangen door
’parboiling’ (eerst stomen, dan pellen en slijpen). Het is jammer dat het produkt (koek’alesi*) in
Suriname niet populair is, in tegenstelling tot Guyana (Enc.Sur. 369). - Etym.: Zie parboiled*,
koekalesi*.
(dons1989)
parel II. (-s), paarl, parl, 1. peddel, pagaai; 2. grote roerspaan als gebruikt in een suikerfabriek.
< Europees-Nederlands parrel (zie WNT 12, 1:525). Het gestelde in Van Veen & Van der Sijs (645)
met betrekking tot parrel moet betwijfeld worden. NB: Volgens Herlein (1718:128) noemen indianen
een stuurriem parl , volgens Pistorius (1763:18) parlen (meervoud) en Sneebeling (1775; 1973:11)
parels (meervoud).
1: 1749 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:71). - 1858 (Copijn 5). →. > /N?Ind.?/r/2-6/-.
2: 1835 (Teenstra 1:231). > /X/pt/4/-.
(dons2013)
I. pa’rel (de, -s), (ook:) 1. pagaai, peddel. Deze keer zonder motor, jongens, want in de hele
Coropina-kreek mag geen buitenboordmotor komen. Je zult zelf moeten parelen*. Kijk maar eens in
het schuurtje, daar vind je de parels (I. v.d. Werff 18). - 2. (veroud.) grote roerspaan, gebruikt in een
suikerfabriek. Wanneer men de koking voor genoegzaam houdt, wordt het lijvige sap door middel
van een’ lepel in eene houten goot uit de test in een’ koeler geschept, ten einde het verdikte sap te
doen verkoelen, wordende met eene houte parel of groote spaan van boven een weinig geroerd (hier
waaijen* genoemd) (Teenstra 1835 I: 231; enige vindpl.). - 3. kort voor parelhout* (2). De naam
Parel is vermoedelijk afgeleid van de toepassing van dit hout, te weten het vervaardigen van
pagaaien (Muntslag 143). - Etym.: Oudste vindpl. van 1 Herlein (1718: 128): Pari. Ook Pistorius
(1763: 18) gebruikt dit woord (mv. parlen) en meent dat het K is. Vgl. veroud. E pallet, palette =
vlakke plank, plaat, schijf, bijv. het blad van een peddel, de schoep van een waterrad (Onions). S
pari, komt volgens Echteld (67) van E paddie.
(dons1989)
parel I. (-s), paarl, gevlochten scherm om een beek of kreek mee af te zetten ten behoeve van de
visvangst.
< Karaïbisch pari (Ahlbrinck 1931:362).
1772 (De Beet 1984:106; perrels, meervoud). - 1854 (Kappler 1983:103). - 1917 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 554). > /K/ic/2-5/-.
(dons2013)
II. pa’rel (de, -s): Parels noemt men in Suriname ook de uit de bladstelen van palmen en lianen
gevlochten schermen of geeren, ± 8 voet breed en soms 25 voet lang, waarmede de Indianen,
Bosnegers* en ook de districtsbewoners*, de kreken* afzetten om visch te vangen (Enc.NWI 554). http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Etym.: Vermoedelijk een veroud. woord. Bij Kappler (1854: 103) paarl. Oudste vindpl. 1772 ( Perrels,
mv.; zie De Beet 106). Geijskes noemt zo’n ding S paridoro. Daar zou het een verkorting en
vernederlandsing van kunnen zijn. Het is niet duidelijk of er verband is met paal* (I).
(dons1989)
pa’relen (parelde, heeft gepareld), 1. pagaaien, peddelen. Ook kreeg ik een grondcorjaal*, die ik zelf
moest parelen, daar mijn jongen op de drogerij moest blijven werken, wanneer ik de velden inging
(Bartelink 24). - 2. (veroud.) roeren met een grote roerspaan (parel* I. 2). De suiker moest dan
gekookt worden, enige malen gepareld of omgewerkt, gezorgd dat ze ’zat’ () (Bartelink 50). - Etym.:
Het lijkt waarschijnlijk, dat het ww. afgeleid is van het zn. parel (I), zowel in bet. 1 als 2. Oudste
vindpl. van 1 Van Schaick 1866: 12 ( parrelen ).
(dons1989)
parelen, parrelen, 1. peddelen, pagaaien; 2. roeren met een parel* (II, 2).
< parel* (II, 1) en Europees-Nederlands parrel .
1: 1817 (Lammens 137). 1855 (Focke 97). →. > /X/r/3-6/-.
2: 1855-1863 (Bartelink 1916:50).
Zie ook: waaien * . > /X/pt/4-5/-.
(dons2013)
pa’relhout, 1. (de), naam voor een aantal boomsoorten uit het hout waarvan o.m. parels* (I;
pagaaien) gesneden worden: Aspidosperma-soorten (Kotomisifamilie*), Swar-zia remiger
(Krerekrerefamilie*), Casearia javitensis (Babykersfamilie*). Niettegenstaande een grote overeenkomst
in anatomie en algemene eigenschappen van het hout van Aspidosperma-soorten kan toch een
indeling gemaakt worden op grond van zeer opvallende verschillen. Zo onderscheidt de groep van
het parelhout (A. excelsum, A. marcgravianum, A. oblongum) zich van de kromanti-kopi’s* ()
behalve door de diep gegroefde stammen, door de verspreiding van het parenchym (L&Me 108). - 2.
(het), hout van, deze bomen. In de handel kent men het Parelhout niet, maar de boslandbewoners*
gebruiken het voor allerlei siersnijwerken, keukengerei en in het bijzonder voor pagaaien vanwege
de hardheid en de veerkracht (Muntslag 144). - Etym.: Zie de omschrijving; zie hout* (a). Oudste
vindpl. Westeroüen v.M. 1883: 8. S pari-oedoe (pari = peddel; oedoe = boom, hout). - Syn. van 2.
parel* (I. 3).
— : wit parelhout, 1. (de), een soort van parelhout* (1) ( Aspidospermum marcgravianum ). Zie L&Me
110. - 2. (het), hout van deze boom. Het witte parelhout is bijzonder gewild voor het maken van
parels*, omdat het iets sterker en buigzamer is, dan het zwarte (Stahel 1944: 145). - Etym.: De
schors is geelbruin, dat is lichter dan die van zwart parelhout*.
— : zwart parelhout, 1. (de), naam voor drie soorten parelhout* (1; Aspidosperma excelsum, A.
oblongum, Swartzia remiger ). Zie resp. L&Me 110 en 111 en Stahel 1944: 146. - 2. (het), hout van
deze soorten. Cit.: zie onder wit parelhout* (2).
(dons1989)
parelhout, drie boomsoorten van hetzelfde genus: Aspidosperma excelsum , Aspidosperma
marcgravianum en Aspidosperma oblongum en hun hout.
Van het hout worden parels * (II, 1) gemaakt.
1845 (Boeckhoudt 1874:77). 1855 (Van Sypesteyn 180). →.
Opmerking: Van der Aa (1993:20) vermeldt de verkoop van hout uit Suriname onder deze naam
tussen 1847 en 1851 in Zwolle. > /X-N/wp/3-6/-.
(dons2013)
paren (paarde, heeft gepaard), (ook:) zich tot een tijdelijk paar verenigen, bijv. om te lopen of te
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dansen. Onderwijzer tegen klas: Kom kinderen, nu eerst paren en dan naar de bus . - Etym.: In AN
veroud. - Zie ook: paar*.
(dons1989)
pari (de, -en): zie parel* (I 1).
(dons1989)
pa’ri spelen (speelde, heeft gespeeld), een partijtje voetbal spelen met een onbepaald aantal
deelnemers, die door kiezen (pieken*) in twee groepen zijn verdeeld. - Etym.: S pari = gelijk. - Zie
ook: pikipikipré*.
(dons1989)
pariepe (-s), enige stekelige palmen van het genus Bactris, waaronder Bactris gasipaes.
< Karaïbisch paripe (Wessels 1965:107), Arowaks paripi (Klooster e.a. 45).
1740 (Anonymus 16). > /Ind./wp/2/-.
(dons2013)
I. park zn., stadslicht, parkeerlicht (van een auto e.d.). - Zie ook: bright*.
(dons1989)
II. Het Park, naam van een sociëteit (de instelling en het gebouw) te Paramaribo. Er zijn bepaalde
groepsverbanden die vooral in Paramaribo een eigenaardige politieke rol spelen. Een daarvan is de
Buitensociëteit ’Het Park’, waarvan het lidmaatschap een statussymbool is, en waar de ’hogere’
politiek druk besproken en grotendeels gemaakt wordt, vooral door bijna alle Creoolse* politici
(A.J.A. Quintus Bosz & L.L. in Helman 1977: 320). - Etym.: Het oorspronkelijke gebouw is gelegen in
een park.
(dons1989)
parkiet’ (de, -en), naam voor middelmatig grote papegaaien met een lange, spitse staart en voor
kleine papegaaien. - Etym.: AN p = kleinere papegaaien, vooral die met lange staarten. S prkiki. Samenst.: kankantriparkiet*, kapoeweriparkiet*, korenparkiet*, maurisiparkiet*, okerparkiet*,
raafparkiet*. Zie ook: papegaai*, raaf*.
(dons1989)
perokiet raven, naam voor kleine ara’s ( Ara -soorten).
Algemeen Nederlands parkiet + raven * .
1740 (Anonymus 22).
Zie ook: raafparkiet * . > /N-Braz./d/2/-.
(dons2013)
par’king-brake (de, -s), (uitspr. E: parkingbreek), (gebr. in de technische sfeer) handrem van
motorvoertuig. - Etym.: E (to park = parkeren; brake = rem).
(dons1989)
Pa’roe-type (het), type van savannen* (1, 2 en 3) op allerlei gronden in het granietlandschap
(Guyanaschild*), alleen in het zuiden van Suriname. Zie Teunissen 1980: 8. - Etym.: genoemd naar
de Paroesavanne in Brazilië, die aansluit bij de Sipaliwinisavanne in Suriname. - Zie ook:
savannetype*.
(dons1989)
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par’poet (de, -en), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) treksloot, een watergang als onderdeel
van het lozingssysteem van een plantage* (A. 1) onder het niveau van de vloed, meer algemeen
trekker* genoemd. - Etym.: Vermoedelijk vervorming van E ’four foot’ (vier voet), d.i. ongeveer de
breedte van zo’n watergang.
(dons1989)
partij’ (de, -en), (ook:) vriend, makker. Partij, laten we een sopi* gaan drinken . - Etym.: Het sluit aan
bij AN p. als gebr. voor personen die met elkaar een verbintenis aangaan (bijv. ’contracterende
partijen’). Er zit ook in ’iemand van mijn partij’. In het E kan ’party in platte en schertsende taal ook
betr. hebben op een persoon, bijv. ’a queer party’ = een rare snuiter.
(dons1989)
par’wa, 1. (de, -’s), boom met geelwitte bloempjes en ademwortels, voorkomend in het
getijdegebied ( Avicennia germinans, Parwafamilie*). Roebia krijgt soms kippevel als ze in bed ligt en
het water van de rivier hoort beuken tegen de lianen, de mangrove en de parwa van de modderoever
(Vianen 1971: 128). - 2. (de), hout van deze boom. Voor funderingen is Parwa b.v. zeer geschikt
door zijn rechte, tapse vorm, vanwege het feit dat het niet gemakkelijk scheurt en omdat het langs
Waterwegen groeit, waardoor het transport vergemakkelijkt wordt (Muntslag 142). - Etym.: S. Oudste
vindpl. Blom 1786 ( parua ). - Syn. kurda*.
(dons1989)
parwa, parrua, een boomsoort van het getijdengebied ( Avicennia germinans) en zijn hout.
< Sranantongo paroewa , parwa (Focke 1855:97).
1786 (Visscher Heshuysen 341, parrua). - 1855-1863 (Bartelink 1916:21, parwa). →. > /S/wp/36/-.
(dons2013)
parwaboom, als parwa* : zie aldaar.
1771 (Nepveu 32). - 1854 (Van Sypesteyn 58). 1923 (Blankensteijn 88). > /S-N/wp/2-5/-.
(dons2013)
par’wabos (het, -sen), mangrovebos in het getijdegebied van de kust, bestaande uit of beheerst
door parwa* (1). In het parwabos is de bodem bedekt met rechtopstaande, dunne ademwortels,
terwijl het mangrobos* opvalt door zijn steltwortels, die vaak van hoog uit de bomen boogvormig
naar beneden groeiden (L&Mo 10). - Zie ook: mangrobos*.
(dons1989)
parwabosch, bos waarin parwa* overheerst.
1781 (Anonymus, zie Koeman 1973:135). - 1850 (Van der Aa 1993:88). →. > /S-N/m/3-6/-.
(dons2013)
parwaduif, vermoedelijk dezelfde vogel als mangroduif * (zie aldaar).
1835 (Lammens 176). > /S-N/d/4/-.
(dons2013)
Par’wafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Avicenniaceae ). - Etym.: Genoemd naar parwa* (1).
(dons1989)
par’wahoning (de), honing afkomstig uit de bloemen van parwa* (1). Een belangrijke plaats neemt
de bijenteelt in. Zo heeft de Parwahoning van Coronie (zeer helder van kleur) een goede naam in het
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buitenland (Dahlberg 111).
(dons1989)
parwa-land, gebied met parwabosch* .
1786 (Blom 14). > /S-N/m/3/-.
(dons2013)
pas’duif (de, -duiven), (niet gebr.) syn. van paskaduif*: z.a. - Etym.: Vernederlandsing van S
pasidoifi (of pas’doifi), van S pasi = weg, pad. Alleen bij A.Ph. Penard in Bedr. Taal-, Land- en
Volkenkunde van Ned.-lndië 84: 629 (1928).
(dons1989)
pasensie, patiëntie of spinaziezuring, een ingevoerde groente ( Rumex patientia).
< Sranantongo pasiensie (Schumann 1783:131).
1872 (Anonymus 66). > /S/cp/4/-.
(dons2013)
pas’je (het, -s), (verouderend) smal paadje in het binnenland. Zie Enc.NWI 554. - Etym.:
Vernederlandsing van S pasi = pad, weg.
(dons1989)
pas’kaduif (de, -duiven), naam van twee onderling sterk verwante loopduiven met bruinachtige
bovenzijde en licht wijnrode onderzijde ( Leptotila verreauxi en L. rufaxilla). Zie O.J. - Etym.: S o.m.
paskadoifi (S Paska = Pasen; ?). - Syn. pasduif*.
(dons1989)
passen op (paste, heeft gepast), (ook:) passen bij. () meneer Wolier, de eigenaar van het pension,
een Indo, een naar woord, dacht Nettie, maar het paste zo goed op hem () (Doelwijt 1972b: 27).
(dons1989)
passe’ren (passeerde, heeft gepasseerd), (ook:) 1. langs komen voor een bezoek. En misschien een
financiële bijdrage een andere keer, wanneer één van de vaders van haar kinderen weer eens zou
gaan komen ’passeren’ (Cairo 1976: 20). - 2. onbedoeld vanonder iets anders te voorschijn komen,
uitsteken (van kleding). Je onderrok passeert. Zie Schoonhoven 155. - Etym.: (1) AN de tijd passeren
= de tijd doorbrengen.
(dons1989)
passiessie, een soort meerval (vis; Brachyplathystoma vaillanti ).
< Sranantongo passissi (Schumann 1783:132) of < Karaïbisch pasisi (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 177, Courtz 340).
1740 (Anonymus 23, parciesie). 1763 (Pistorius 87). - 1835 (Teenstra 2:449). →.
Zie ook: laulau* . > /K?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
pastei’ (de, -en), (ook:) pastei waarvan de vulling bestaat uit kippevlees, worteltjes, erwtjes en
andere ingrediënten, ev. ook aardappelpuree; gebruikt als hoofdgerecht. Waarom al dat geklets met
zoveel pom* en pastei daarna? (Vianen 1971: 182). - Etym.: AN p. bevat voornamelijk gehakt vlees,
gevogelte e.d. en is doorgaans, als ’pasteitje’, een bijgerecht. - Syn. kippepastei*. Zie ook = pom*.
(dons1989)

http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

pa’ta (de, -’s), goedkope schoen, bijv. gymnastiekschoen, aanvankelijk alleen van canvas,
tegenwoordig ook van ander materiaal. Ik heb ook schoenen aan, geen pata’s (Ferrier 1968: 42). Etym.: Ook S. Vgl. Sp. - Port pata = poot, been; klauw, hoef. E patten was in het Middelengels de
naam voor allerlei soorten schoeisel; thans is het een overschoen met een extra dikke zool voor het
begaan van een natte op modderig bodem (Onions). In Yoruba (een stam en een taal uit Nigeria):
’bata’ = schoen. Er waren onder de in Suriname ingevoerde slaven ook Yoruba (Wooding 31). In
Ghana: ’bata’ = sandaal, aldaar o.m. verkocht door de firma Bata (Sey 73). Deze laatste associatie is
ook in Suriname mogelijk. Echter: er zijn andere, vermoedelijk oudere, vormen: patapata*,
patapedo*.
(dons1989)
pata’ka (de, -’s), jaagzalm, een langwerpige, rolronde roofvis van kreken* en zwampen*, kleiner dan
de verwante anjoemara*, behorend tot de karperzalmen ( Hoplias malabaricus). Wim ving de eerste
vis: een kwie-kwie*, toen een patakka en toen weer een kwie-kwie (A. de Vries 1957 (8): 42). Etym.: S. Oudste vindpl. de vernederlandste vorm patakker bij Teenstra 1835 II: 450.
(dons1989)
patakker, jaagzalm ( Hoplias malabaricus).
< Sranantongo patakka (Schumann 1783:133) < Karaïbisch patakai (Ahlbrinck 1931:364, Courtz
340).
1740 (Anonymus 23). - 1855 (Focke 99). → ( pataka, < Sranantongo).
Opmerking: In 1742 pattage (Inventaris Archief Raad van Politie 795 fol. 159), in 1763 (Pistorius 87)
batagger , in 1770 (Fermin 2:233) battager. > /(K)S/d/2-4/-.
(dons2013)
patakker: zie pataka*.
(dons1989)
patacoe wane. In hedendaags Sranantongo en Surinaams-Nederlands wordt de naam patakuwana
gegeven aan twee boomsoorten, te weten Chaunochiton kappleri en Gordonia fruticosa (Woordenlijst
Sranantongo-Nederlands-Engels 1995:242). Toen ook al?
1835 (Teenstra 1:385). > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
patapa’ta (de, -’s), syn. van pata*: z.a. Carlos had nooit een echte leren tas, en verder liep hij het
grootste deel van het schooljaar op patapata’s, ofwel goedkope sportschoenen, in die dagen het
schoeisel van de armen (Vianen 1973: 116). - Etym.: Ook S. Het kan een verdubbeling zijn (van
pata*), een veel voorkomend verschijnsel in het S; waarschijnlijker echter is het een vervorming van
het oudere patapedo*.
(dons1989)
patape’do (de, -’s), syn. van pata*: z.a. Hij ’ft altijd van die patapedo’s aan, net of hij altijd naar
gymnastiekles gaat (Cairo 1977; 16). - Syn. ook patapata*.
(dons1989)
patat’ (de, -ten), pata’te (de, -n), petat’ (de, -ten), 1. bataat of zoete aardappel, een gecultiveerd
knolgewas waarvan de wilde vorm uit Midden-Amerika komt ( Ipomoea batatas, Dagoeblatfamilie*).
Zandgrond is het geschiktst; de pataten worden meestal op heuveltjes of walletjes geplant (Enc.NWI
27). - 2. bataat, de knol van deze plant. Eenige eten ook in plaatze van Brood de wortel Patate
genaamt (Herlein 1718: 143). - Etym.: Patate is de oudste vorm van de drie, met als mv. patates:
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Voorts hebben zy [Indianen] overvloed van James, Patates, Wortelen, Vruchten en Boomgewassen, die
wy nader zullen beschryven (Hartsinck 1770: 24). Verder komen voor (alle mv.): patatties (Elisabeth
van der Woude 1678, volgens Lichtveld & V. 51). pattates (Hartsinck 1770: 60), patattes, batattes en
patatters (Teenstra 1835 I: 169, 189, 434), petattes (Herlein 1718: 85). S patata. Oudste vindpl. Van
der Woude (cit.). Vgl. ’pata(a)t(er), ’peta(a)t(er)’ en andere vormen voor ’aardappel’ in ZuidNederland en België. - Syn. zoete patat*. Samenst. ook (van 1) patatrank (Vianen 1969: 9) e.a. Zie
ook: blauwkop*, willemsrank*, abia*, aardvrucht*.
— : zoete patat, e.d., 1. syn. van patat* (1): z.a. - 2. syn. van patat* (2): z.a. Ze vertelden me dat ze
af en toe een koe dronken konden maken door haar zoete patatten te voeren (Vianen 1971: 23). Etym.: Zie patat*. S switi patata = lett. id.
(dons1989)
patatte, patate (-s), patatter (-s), battatte, batatte (-s), 1. bataat, dat is de eetbare knol van 2,
heden in Surinaams-Nederlands ook genoemd zoete patat; 2. een ingevoerd cultuurgewas ( Ipomoea
batatas) .
1. In de betekenis van Europees-Nederlands bataat komen in de taal van Nederlanders in de tropen
voor sedert 1565 batate (Van Veen & Van der Sijs 78) respectievelijk 1635 patates, meervoud
(Carpentier in De Laet 1644:448). De oorsprong van deze woorden ligt, evenals bij andere Europese
talen, bij batata, via het Spaans onleend aan het Taino, een indiaanse taal van Brazilië. Tropisch
Amerikaans element, sub 2.
De oudste vondst voor Suriname is van 1670, patates (meervoud, WNT 12, 1:748). Daarna volgen
pa( t) a( t) te (- s ) vanaf 1692 (Schiltkamp & De Smidt 197) en van 1763 tot 1871 ook patatter (- s ). De
oudste vondst in de betekenis van de plant die de knollen voortbrengt ( Ipomoea batatas) is van 1763
(Pistorius 16). Patat en petat zijn in Suriname van recente datum.
Alleen Merian (1705:41) en Teenstra (1835, 1:189) geven ba( t) tattes (meervoud) voor de knollen.
Al deze woorden zijn en worden in Suriname niet anders gebruikt dan voor de bataat, nooit voor de
Europees-Nederlandse aardappel ( Solanum tuberosum ).
Zie ook: aardappel* , ingi-tayer* .
Ook in Brazilië (1635, De Laet 1644:448), Oostelijk Guyana (Van der Woude 1678; Lichtveld &
Voorhoeve 51) en Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:71). > /Am/cp/1-6/B./O./W./.
2. 1763 (Pistorius 16). - 1796 (Brouwn 56). →. > /Am/cp/2-6/-.
(dons2013)
Pata’ta, Peta’ta zn., 1. Nederland. Hij heeft die cente die we ’em gaan betalen, nodig ook! Hij wil
volgend jaar een retour nemen naar p’tata (Cairo 1980a: 33), - 2. (de, -’s), Nederlander. Je moet
weten, Voorhoeve was niet de eerste de beste Patata (Dobru 1969: 53). - Etym.: Met deze naam
wordt bedoeld ’land van de aardappeleters’ resp. ’inwoner van...’. - Syn. van 1 Patatania*.
(dons1989)
Patata’nia, Petata’nia zn., Nederland. Bij duizenden hebben de Surinamers zich in Patatania
gevestigd (de Ziel 1968: 28). - Etym.: Als Patata* (1), ook het gebr.; in 1981 al weer verouderend.
(dons1989)
pata’tatité (de), windend kruid met licht paarse, trechtervormige bloemen ( Ipomoea tiliacea,
Dagoeblatfamilie*). Soms dalen zij [leguanen] ook af tot het lagere struikgewas, om zich aan het loof
van Patatatétée () te goed te doen (Penard 1900 II: 14). - Etym.: S; verwant aan patat* (1), tité =
liaan, klimplant. Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 206 ( Patatter-taij-taij ).
(dons1989)
patatter-taytay, windend kruid ( Ipomoea tiliacea) waarvan de bladeren gebruikt worden als voer
voor konijnen.
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Verwant van patatte* (2). Zie verder taytay * . Het is mogelijk dat het woord als geheel ontleend is aan
Sranantongo patatta-tetei (Focke 1855:99).
1835 (Teenstra 1:206). → ( patatatite < Sranantongo). > /(Am-S)?S?/wp/4-6/-.
(dons2013)
patategrond: zie grond * (I, 2 en 3).
(dons2013)
patatte wirriwirri, vermoedelijk als patatter-taytay * (zie ook wirriwirri * ), zo nodig gebruikt als voer
voor paarden.
1740 (Anonymus 126). > /Am-S)/wp/4/-.
(dons2013)
patat’teluis (de, -luizen), rode larve van enige soorten mijt die o.m. in de huid van mensen huist
( Trombicula-soorten ). De bekendste hiervan [de mijten behorende tot de Actinedida ] is de zgn.
patatteluis, de zeer kleine larve van een Trombiculide. Deze larve, die zeer talrijk kan zijn,
parasiteert o.a. op de mens (zij doorboort de huid) en kan hevige jeuk veroorzaken (Enc.Sur. 415). Etym.: Bij Stahel (1944: 88) batateluis. Oudste vindpl. Herlein 1718: 179 (mv.: Petattes luizen ). - Syn.
grasluis*.
(dons1989)
patattesluis, patatteluis, zeer kleine, rode larf van enige soorten bosmijt ( Trombicula-soorten).
Zit op planten, stapt over op mens of dier en boort zich daar in de huid. Er zijn geen aanwijzingen
voor enige binding met de patatte* (2). Het is mogelijk dat het woord als geheel ontleend is aan
Sranantongo patatta-losso (Schumann 1783:133).
1718 (Herlein 179). - 1855 (Focke 99). →.
Zie ook: grasluis* . > /X/d/1-6/-.
(dons2013)
paternos’terboontje (het, -s), 1. struik met windende takken en rode of witte vlinderbloemen ( Abrus
precatorius, Bonenfamilie*). Zie Ost. 100. - 2. zwart-rood zaad van deze plant, AN weesboontje. Etym.: De zaden kunnen als kralen gebruikt worden, ook voor een paternoster (rozenkrans). Blijkens
WNT (1931) en Van Dale beschouwt men in Ned. de eveneens zwart-rode zaden van de verwante,
Oost-indische, Adenanthera pavonia als dezelfde. - Syn. van 1 kokriki* (1). Zie ook kokriki* (3).
(dons1989)
patrijs, niet eenduidige naam voor enige kwartels en stuithoenders.
< Engels partridge, dat een ruimere betekenis had en heeft dan Europees-Nederlands patrijs voor
Perdix perdix ; NB: Warren (1667:9) en Willoughby (1650, in de Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 749).
1835 (Lammens 173) - 1872 (Anonymus 66). →. > /E/d/4-6/-.
(dons2013)
patroon’papier (het), (naaistersterm, i.h.b.:) dik patroonpapier, zwak doorschijnend overtrekpapier,
waarop een patroon getekend of overgetrokken wordt. - Etym.: AN p . = o.m. papier waarvan men
knippatronen knipt (dus onafhankelijk van de wijze waarop het patroon op dat papier overgebracht
is). - Opm.: SN p. ligt bij het overbrengen van het gewenste patroon op het papier waarop dit
patroon al staat afgebeeld, dit in tegenstelling tot overtrekpapier*, dat eronder ligt.
(dons1989)
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pauwi(e)s: zie powies*.
(dons1989)
paw’tere (de), angisa* in een bepaalde vorm. () paw tere (pauwestaart, de enige doek die meer stof
vraagt dan een vierkante meter) () (Enc.Sur. 26; foto p. 337). - Etym.: S (zie cit.).
(dons1989)
peer (de, peren), gloeilamp en iedere andere elektrische lichtbron met een glazen buitenkant. Twee
dingen schoten hem te binnen, in de eerste plaats zou hij de peer kunnen aanschroeven, pal onder
de lichtbundel gaan staan () (Vianen 1972: 20). Ach ze zei lantaarnpaal, ze bedoelt vanzelf*
elektrische* paal tegenwoordig met neonlicht; hiermee is ’t altijd dag voor en over haar. Soms
helpen de jongens uit ’t erf* haar een beetje* door met sjinsjaart* de peer kapot te schieten (Dobru
1968a: 46). - Etym.: In AN verouderend.
(dons1989)
peeradvocaat, als advocatenpeer * .
1835 (Teenstra 2:250).
Zie ook: appeladvocaat * . > /N-Am/cp/4/-.
(dons2013)
peer’advocaatboom (de, -bomen): zie advocaatboom*.
(dons1989)
peeradvocaatboom, advocatenboom * met peervormige vruchten.
1835 (Teenstra 2:250).
Zie ook: appeladvocaatboom * . > /(N-Am)-NX/cp/4/-.
(dons2013)
pees(jes): zie pesi*.
(dons1989)
peetje (het, -s), (ook:) 1. (oude) tante (ook als (aanspreek)titel. Met die volmaakt vervallen winkeltjes
in de buurt legden zij hun kleine afstand af naar een van die erven*, waar ze bij John’s peetje
aanklopten. () John’s peetje maakte* d’r deur open (Cairo 1977: 122). - 2. oude vrouw (ook als
(aanspreek)titel). Voor het personeel van radio Apintie is peetje Loulou niet zomaar een luisteraar,
maar de oudste fan in Sranan [S, Suriname] (WS 29-5-1982). - 3. oude man (ook als
(aanspreek)titel). De bedden daar zijn voor napies* en die voor kassave, legde Peetje Marie uit. Op
dit bed staan de meloenen. Hij boog zich over een paar ranken heen (B. Ooft 1969: 68). - 4. (zonder
lidw., zonder mv.) menstruatie. Misschien krijgt ze voor de eerste keer ’peetje’ of misschien heeft ze
een ziekte in d’r lijf (Cairo 1976: 18);. - Etym.: De oorspr. AN bet. van ’peet’, nl. ’doopheffer’ en
’naamgever’ is in Sur. ook nog bekend. In bet. 1-3, indien gevolgd door eigennaam, soms met een
hoofdletter. Vgl. voor bet. 4 de in gemeenz. N gebruikte termen ’tante’ en ’opoe’. - Syn. van 4
pietje*. Zie ook: maand*. Opm.: Ook komen van bet. 1-3 samenst. voor als tante-peetje en ouma*peetje: Hoe is je grote zuster Tine? - Ze maakt het goed, ouma-peetje (Cairo 1977: 126).
(dons1989)
pef’fertje (het,-s), kleine bombel* (klein rotje). Twee voorbeelden: voor een pakje ’pefferfjes’ (kleine
rotjes), dat vorig jaar nog één gulden* en vijftig cent* kostte, moest nu vijf gulden worden
neergeteld. De kleinste ’pagara’* kostte nu ruim twee honderd gulden (WS 11-1-1986). - Etym.: De
naam heeft betr. op het geluid. - Syn. babybombel*.
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(dons1989)
pegas’se (de), veen (als bodemsoort). De bodem [van laag zwampbos*] staat normaal het hele jaar
onder water en bestaat uit zware klei, die soms met een laag pegasse bedekt is (L&Mo 11). Samenst. pegasselaag (Enc.Sur. 368).
(dons1989)
peje (-s), indiaanse sjamaan, indiaanse ‘medicijnman’.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1763 (Pistorius 20). - 1796 (Stedman 208, peii ).
Zie ook: pogaier* , piaiman* , piajen * . > /Am/ic/2-3/-.
(dons2013)
pejerakoe, pegrekoe, boomsoorten van het genus Xylopia en hun hout, in het bijzonder Xylopia
frutescens en de vruchtjes van deze.
< Sranantongo pejereko , pegreko (Schumann 1783:219), pegrekoe (Focke 1855:99).
1740 (Anonymus 16, pejerakoe ). 1802 (Blom 140, perecou ). 1835 (Teenstra 1:385, pegrekoe ). →. >
/S/wp/2-6/-.
(dons2013)
pe’ka (de, -’s), (’slang’) leuk, mooi meisje. - Etym.: Vgl. pepa* (2), dat door p . verdrongen lijkt. Het
woord is overgenomen van de wakamans*.
(dons1989)
pel: zie pal*.
(dons1989)
pelo’ta (de, -’s), voetbal. Terwijl hij naar de chinese winkelier handzwaaide, zag hij half achter hem,
aan de andere kant van de straat, het sportveld waar vele van zijn vrienden achter de pelota renden
(Cairo 1977: 52). - Etym.: Sp.
(dons1989)
pem’ba (de), pem’badoti (de), pijpaarde (een witte klei), gebruikt voor rituele doeleinden. Het beeld
van zo’n wintiman* is verschrikkelijk. () Het gehele lichaam is met pemba besmeerd (Spalberg 1896;
1979; 36; oudste vindpl.). De navelstreng [van een bosnegerbaby] wordt met een zelf gevlochten
katoenen draad afgebonden en met een scheermes of afgeslepen stuk riet (bamboe) doorgesneden.
De stomp aan de buik van het kind wordt met pimba-dottie () bepleisterd (Stahel 1927: 42): - Etym.:
S (pemba, Afr. = witte klei; doti = aarde). - Zie ook: knoop*, kofoe*.
(dons1989)
pimba, pijpaarde (een witte klei), door boschnegers* aangewend voor rituele doeleinden.
< Sranantongo pimba < Afrikaans, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 562.
1854 (Kappler 1983:135). →. > /S/r/4-6/-.
(dons2013)
I. pen (de, -nen), (ook:) wasknijper. Bediende* was aan ’t hangen toch*, met pennen van die
waskleren in d’r mond (Cairo 1980c: 62). - Etym.: Voordat de knijper bestond, werd wasgoed met
een houten, gespleten ’(was)pen’ (AN) geklemd. - Syn. waspen*, wasklem*.
(dons1989)
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pen (de, -nen), stal.
< Engels pen.
1834 (Teenstra 1835, 1:111). 1855 (Focke 99), (eerder in samenstellingen: zie beneden). →.
Zie ook: beestenpen* , koepen * , schapenpen* , varkenspen* . > /E/pt/4-6/-.
(dons2013)
II. pen (de, -nen), stal. De pennen stonden vol varkens en koeien en op de erven struikelde je als het
ware over kippen en eenden (B. Ooft 1969: 60). - Etym.: E. Oudste vindpl. Blom 1786: 110.
(dons1989)
pen’nemes (het, -sen), zakmes. Intussen maakt de schutter het boogtouw los en windt het om de
boog, als het snoer om een hengel. Wat zal er nu gebeuren ? Hij punt met zijn pennemes de ene
punt van de boog wat aan (Geijskes 1957: 255). - Etym.: Uit het AN vrijwel verdwenen.
(dons1989)
pennevogel, anioema, een grote, plompe moerasvogel ( Anhima cornuta ).
De vleugels dragen ieder twee naar voren gerichte sporen.
1763 (Pistorius 63). 1770 (Hartsinck 110). 1881 (Kappler 1883:211).
Zie ook: mouton * . > /N-N)/d/2-5/-.
(dons2013)
pen’netje (het, -s), (niet alg.) haarspeld. - Syn. blakapina*.
(dons1989)
pen’ning (de, -en), nummerplaat van auto en fiets, bij fiets tevens belastingplaatje. X. werd toen
achter de wagen op het asphalt gesmeten en aan de penning vastgebonden met de jas. Ze konden
hem zo voorttrekken (Behr 30). Hij ziet zijn jongere broer Ferdie op zijn zelfgebouwde racefiets
thuiskomen. Een kleurrijk roestig vehikel zonder penning (van Mulier 1972: 42). - Etym.: In AN (nog)
voor belastingplaatje van hond. Het SN p. is vermoedelijk kort voor penningplaat* (syn., z.a.). Opm.: Voordat de belastingsticker* (1) werd ingevoerd, was ook bij auto’s de p. tevens de
belastingplaat. Zie ook belastingstikker* (2).
(dons1989)
penning: koperen penning, koperen munt waarop de afbeelding van een papegaai en een cijfer dat
de waarde in ponden suiker aangeeft.
1681 (Schiltkamp & De Smidt 113) - 1688 (Schiltkamp & De Smidt 178).
Zie ook: papegaaiepenning * , suikergeld * . > /N+N/bs/1/-.
(dons2013)
pen’ningplaat (de, -platen), syn. van penning*: z.a. - Etym.: AN p. = penning die slechts aan één
zijde gestempeld of bewerkt is. Dit laatste is bij de SN p. het geval, maar overigens is er geen
overeenkomst met AN penning, d.i. een munt of een daarop gelijkend kunstvoorwerp.
(dons1989)
penpen’: zie pingping*.
(dons1989)
pensjool’: zie ponsjool*.
(dons1989)
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pentrie, twee boomsoorten ( Virola michelii en Virola sebifera), heden bekend als hooglandbaboen.
< Sranantongo pintri (Klooster e.a. 118, 119). Ook pentri, in bosnegertalen (Ostendorf 1962:47).
1763 (Pistorius 52). > /S/wp/2/-.
(dons2013)
pe’pa, 1. (bn.), rijp en mooi (gezegd van een vrucht). Ik zag een manja*/ pepa/ in de avondzon ()
(Shrinivâsi 1974: 37). - 2. (zn.; de, -’s), rijpe, mooie vrucht. Marlon klom zelfs in die boom om een
aantal heel rijp uitziende, maar ook heel hoog hangende pepa’s te kunnen bemachtigen (Cairo
1977: 167). - 3. (zn., verouderend) leuk, mooi meisje. - Etym.: Ook S. Vgl. de wet. naam voor
vruchten van het type van de komkommer: pepo. Bet. 3 lijkt afgeleid van bet. 2. Vgl. echter ook Sp.
pepa = o.m. hoer. - Opm.: In 1981 lijkt 3 verdrongen door peka*.
(dons1989)
pepa’ja (de, -’s), pepa’je (de, -s), 1. andere vorm voor ’papaja’ (de boom en de vrucht; Carica
papaya, Papajafamilie*). - 2. ( pepaje) andere vorm voor papaja* (I).
(dons1989)
pe’per, A. zn. (de, -s), 1. Spaanse peper, cayennepeper, lombok (de vrucht van Capsicum-soorten,
Tomaatfamilie*). Het zoutvlees* wordt kritischer dan kritisch gekeurd, en er wordt volstaan met maar
vijftig cent* pepers ofwel vijf stuks; drie voor de keuken en twee voor de papegaai*, de stakker
(Hangalampoe 1 (2): 24; 1973). - 2. sambal, chutney en dergelijke peperige preparaten. Urmi* zet*
de peper altijd op de rand van haar bord, maar ik doe het door de rijst . - B. bn., bw., 1. peperig,
scherp smakend, heet. Alfred bracht een kleine prapi* vol gindja-biri [S, gemberbier] voor ons. Het
was geweldig peper, maar we dronken (Hijlaard 77). - 2. brandend heet (gezegd van de
zonnestralen). - 3. (scholierentaal) moeilijk (gezegd van leerstof, proefwerk e.d.). - Etym.: S pepre
heeft alle genoemde bet. van p. Oudste vindpl. van 1 Beijer 1823. De twee pepersoorten die in het
AN kortweg als ’peper’ worden aangeduid (afkomstig van Piper-soorten, Anijsbladfamilie*), noemt
men in Sur. altijd voluit ’witte peper’ en ’zwarte peper’. - Zie i.v.m. A. 1 ook Madame* Jeannette,
alata(kaka)-pepre*.
(dons1989)
peper, Spaanse peper, cultuurvormen van ingevoerde Capsicum-soorten en hun peperig smakende
vruchten, ook collectivum.
< Europees-Nederlands peper , een poeder verkregen uit de vruchtjes van enige geheel andere
planten ( Piper-soorten).
1745 (Inventaris Archief Raad van Politie 798). 1823 (Anonymus). →.
Zie ook: aratakaka * , atty * , piment * , tuinpeper* . > /N’/cp/2-6/-.
- : Indiaansche of Indische peper, als peper * .
< Engels Indian pepper.
1705 (Merian 55). - 1775 (Sneebeling 1973:13). > /E/cp/1-2/-.
(dons2013)
pe’perazijn (de), azijn met peper* (A. 1) erin. Toen de tafel gedekt werd, sloeg zij alles gade en
droeg zij nauwkeurig zorg dat niets ontbrak. Zelfs de Joekataja peper* en de peperazijn werden niet
vergeten (van Schaick 1866: 138; oudste vindpl.).
(dons1989)
peperazijn, azijn met peper * erin.
1866 (Van Schaick 138). →. > /N’-N/bc/4-6/-.
(dons2013)
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pe’perbloem (de, -en), Schotse beurs, een tropisch Amerikaanse maar niet inheemse sierheester
met gesloten, vuurrode bloemen ( Malvaviscus arboreus, Angalampoefamilie*).
(dons1989)
pe’perhout (de), weinig betrouwbare naam voor een aantal bomen behorende tot de
Zuurzakfamilie*, i.h.b. Unonopsis glaucopetala. Het Peperhout groeit op hoog en laag land, dragende
een zaad, dat veel overeenkomst met Peper heeft. Deszelfs blad is lang en smal, maar het hout van
deze boom is niet bruikbaar (Teenstra 1835 I: 386); het is niet duidelijk welke soort hier bedoeld
wordt. - Etym.: Het betreft hier andere soorten dan die welke in het S ’pepre-oedoe’ genoemd
worden, hoewel die naam lett. hetzelfde betekent.
(dons1989)
peperhout, niet eenduidige naam voor enige boomsoorten, voornamelijk uit de familie Annonaceae .
De soort bij Teenstra (1835, 1:386) is “dragende een zaad, dat veel overeenkomst met peper heeft”.
1835 (Teenstra, zie boven). - 1855 (Van Sypesteyn 184). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 275). > /N’-N/wp/4-5/-.
(dons2013)
pe’perhuisje (het, -s), papieren puntzakje. Een klein meisje liep eergister namiddag in de
Maagdenstraat te spelen; zij had een peperhuisje met suiker in de hand, dat zij voor haar moeder
had gekocht (Volksbode 1890, cit. volgens Doelwijt 1974: 23). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
pe’perpot (de, -ten), 1. Indiaanse, dikke soep van kasripo*, met veel pepers* (A. 1), met stukken
vlees en vis erin en verder alles wat eetbaar en voorhanden is; deze soep staat in een grote pot
onafgebroken op het vuur, wordt telkens aangesproken en weer aangevuld en vormt aldus een
blijvende, niet bederfelijke voedselvoorraad. Ofschoon er een zekere verscheidenheid van voedsel is,
behoort kassavebrood* en peperpot onveranderlijk tot het menu der Indianen (Enc.NWI 103). - 2.
dikke soep van kasripo*, met pepers* (A. 1) en stukken vlees of vis, voor onmiddellijk gebruik. - 3.
grote, aarden kookpot, zoals o.m. gebruikt voor het bereiden van peperpot* (1). Dikwijls treft men
bij het middagmaal een ouden, aarden, van buiten met roet overdekten pot aan. () Deze potten
noemt men peperpotten; zij waren vooral vroeger veel in de mode (Kappler 1854: 28). - Etym.: Zie
ook pepperpot*. Oudste vindpl. (van 1 of van 3?) Herlein 1718: 153. - Opm.: In bet. 1 alleen nog
bereid door Bovenlandse* Indianen. Syn. van 1 kasripopot*. Zie ook: peprewatra*.
(dons1989)
peperpot, 1. dikke soep met zeer veel pepers* als door indianen in grote hoeveelheid bereid en
permanent beschikbaar gehouden; 2. grote aarden pot waarin deze soep bereid en bewaard wordt;
3. dunne, gepeperde vissoep, gegeten met cassavebrood* .
Uit de tekst is soms niet op te maken of het betekenis 1 of 2 betreft. In die betekenissen thans alleen
nog in de praktijk voorkomend met betrekking tot het voedsel bij bovenlandsche Indianen* .
1: 1769 (Fermin 2:256). - 1903 (Van Coll 494).
Opmerking: Teenstra (1834; 1842:72) noemt dit Engelsche peperpot .
2: 1763 (Pistorius 19). - 1854 (Kappler 1983:28).
In Westelijk Guyana 1 (Van Berkel 1695:30) en 2 (ibid. 22), en vermoedelijk van daar naar Suriname.
1+2: /W/ic/1-5/W./.
3: 1790 (Fermin 536; pepper-pot, Engels). - 1855 (Focke 99). - 1917 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 556).
Opmerking: De hedendaagse Surinaams-Nederlandse naam is peprewatra (< Sranantongo). >
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/W/r/3-5/-.
(dons2013)
pe’perwater (het), syn. en vertaling van peprewatra* (z.a.). Niet gebr.
(dons1989)
peperwortel, de ingevoerde behen(noten)-boom ( Moringa oleifera ).
De fijngestampte wortel smaakt enigszins als de Europees-Nederlandse peperwortel, ‘mierikswortel’.
1693 (Reeps 21). 1872 (Anonymus 67). → (peperwortelboom). > /N’/cp/1-6/-.
(dons2013)
pe’perwortelboom (de, -bomen), kleine, gekweekte boom waarvan de jonge bladeren en de onrijpe
vruchten als groente gegeten worden, meer bekend onder de Jav. naam kelor*; uit Z.O.-Azië
( Moringa oleifera, Kelorfamilie*). Zie Enc.Sur. 328.
(dons1989)
pe’pi (de), kippedifterie. Pluimveeziekten zijn: coryza, kippepokken () en -difterie (pepi),
pseudovogelpest, paratyfus en oogworm (Enc.Sur. 155). - Etym.: S.
(dons1989)
pepiet’, pipiet’ (de, -en), nugget, klompje ruw goud. Het goud komt in verschillende afzettingen
voor als fijn stofgoud tot korrels en klompen; deze laatste staan in ons land bekend als pepieten en
kunnen soms enige honderden grammen wegen (Enc.Sur 249). Pipieten goud als keistenen zo groot
glanzen dof, maar niet te miskennen, tussen het natte gruis (René de Rooy, cit. volgens Doelwijt
1972a: 125). - Etym.: Vgl. Sp. pepita (= pitje i.h.a.), F pépite; als oudere SN schrijfwijze komt voor
pepite; mv. -s (zie J&L 1920b: 15, Enc.NWI 556). Tegenwoordig komt ook voor pietpiet .
(dons1989)
pepi’te (de, -s): zie pepiet*.
(dons1989)
pep’perpot (de), (niet alg.) syn. van peperpot* (2): z.a. Pepperpot kan met groene bananen
opgediend worden (S&S 148). - Etym.: E (pepper = peper); in verband daarmee ook gebr. in Nickerie.
Vermoedelijk vroeger ook gebr. als syn. van peperpot* in bet. 1 en 3.
(dons1989)
pe’prewatra (de), dunne soep met pepers* A. 1) en vis (bij voorkeur kwikwi*) of vlees. Als ik op
vakantie kom, neem ik kwi-kwi* voor jullie mee. Ik laat mijn moeder pepre-watra koken, zoals
Peetje* dat deed (Roemer 1982: 72). - Etym.: S (pepre = Spaanse peper, peperig; watra = water). Opm.: Bij Benedenlandse* Indianen van kasripo*, zodat het een tussenvorm is met peperpot* (2).
Indien van kwikwi* ook genoemd kwikwisoep*.
(dons1989)
pep’si, 1. (de), Pepsi Cola. - 2. (de, -’s), flesje of glas Pepsi Cola. Liever iets kouds, Moeder, als ’t
mag, zei Harry, we hebben een vreselijke dorst. - Jullie boffen, er staan nog nèt twee pepsi’s in de
ijskast (Butner 1957a: 27), - Etym.: Alleen Coca Cola wordt kort ’cola’* genoemd.
(dons1989)
perc.: zie perceel* (2).
(dons1989)
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perca’le (de), katoenen stof. Toen hij echter naar rechts keek werd hem het uitzicht belet door een
natuurlijke ronding onder een luchtig hangend positie jasje van percale (C. Ooft 61). - Etym.: Van
oosterse oorspr. Een F p . en veroud. AN ’perkal’ (en andere schrijfwijzen) hebben betr. op
verschillende typen katoenen stof (zie WNT 1931). Oudste vindpl. voor Sur. Herlein 1718: 242 (mv.:
percallen). - Zie ook: calico*.
(dons1989)
perceel’ (het, percelen), 1. stuk grond, i.h.b. landbouwgrond, in het bezit van één eigenaar. En ik
moet alleen op mijn perceel werken. Mijn vrouw moet niet op het perceel komen, alleen in huis
zitten en alles schoon maken (Doelwijt 1971: 14). Om vijf uur zitten zij in het gras van een verlaten
weiland ver buiten het lawaai van de stad. Op de percelen aan weerszijden grazen koeien en ezels op
grote afstanden van elkaar (Vianen 1969: 78). Het huis was niet groot, maar keurig geschilderd en
stond alleen vooraan een groot perceel (Ferrier 1968: 136). - 2. als op een p. tevens een woning
staat, kan het nummer van dat p . als huisnummer dienst doen; dan vaak afgekort tot perc. Toen
maakte oom Albert een mooi bord, waarop stond ’Albert Stanley Kraal’ – ’Perceel 35’ (Barnard 11).
Oppashuis* Vanessa gevestigd aan de Rembrandtstr. perc. 3345 () geopend van 6.30 tot 2.30 (DWT
31-3-1981, in adv.). - Etym.: In de SN bet. is de notie dat een p . een deel van een groter geheel
moet zijn (geweest), verloren gegaan, dit i.t.t. in het AN. - Zie ook: perceelland*.
(dons1989)
perceel’land (het, -en), perceel* (1: z.a.), i.h.a. (vrij) groot. Te koop () het perceelland groot
2.589,10 m 2 , gelegen aan de Leysweg (DWT 31-3-1981, in adv.). - Etym.: Zie perceel*.
(dons1989)
pe’regoejave (de, -s), 1. cultuurvorm van goejave* met peervormige vruchten. - 2. vrucht van deze
plant. - Syn. van 1 peregoejaveboom*.
(dons1989)
pe’regoejaveboom (de, -bomen), syn. van peregoejave* (1): z.a. Dagelijks kon je haar zien staan
onder de peregoejaveboom waar ze de afwas deed (Vianen 1979: 19).
(dons1989)
periage (lidw.?, -s/-n), (hist.) boot in gebruik bij Karaïben*; zie verder de opm. Alle klyn vaartuyg, ’t
zij ponten*, tentboots*, boots, schaloupen [sloepen], periaages, coriaares* etc. in de grond
leggende, sal de havenmeester mogen aanhaalen en na sig neemen () (instr. van ± 1739; S&dS 462).
- Etym.: Oudste vindpl. plak. van 1669 (S&dS 45). Ook aangetroffen als priagos (mv.; plak. van 1682;
S&dS 116), phages (mv.; plak. van 1684; S&dS 151), pirauge, met mv. - s en -n (Herlein 1718:
127 ),piraguen (mv.; F.H. Baron Mulert 1679, cit. volgens Lichtveld & V. 59) en prejagen (mv.; not.
van 1737; S&dS 440). - Opm.: Herlein geeft nog de volgende bijzonderheid: De grote Piraugen zijn
zomtijds gehuifd of opgeboegt gelijk men spreekt, na het bovenste rondom; boven al na agter met
eenige by-gevoegde Planken. Uit de beschr. en de figuur blijkt een grote p. een zeil te kunnen
voeren en zeewaardig te kunnen zijn, maar niet hetzelfde te zijn als een tegenwoordige piaka*.
(dons1989)
periage (-s, -n), indiaans vaartuig, gemaakt van een uitgeholde boomstam.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
De hier gegeven schrijfwijze komt het meest voor en loopt vanaf het begin tot 1770, dat is bijna het
eind. Andere schrijfwijzen, onregelmatig verdeeld, zijn: prejage , priago, priaag, priak , pirague,
periaque, periac , pirogue.
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1669 (Schiltkamp & De Smidt 45). - 1775 (Sneebeling 1973:10, 229).
Ook in Oostelijk Guyana (De Myst 1677:56, periago) en Westelijk Guyana (1720; Hartsinck 1770:328,
priago).
Zie ook: cano* , corjaar* . > /Am/ic/1-2/O./W./.
(dons2013)
permit, tijdelijke concessie aan een particulier om zeker stuk domeingrond in bewerking te nemen.
< Engels.
1842 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 338). > /E/bs/4/-.
(dons2013)
pernou, gegiste drank, bereid door indianen uit afkooksel van cassave * (1) met toevoegingen.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1763 (Pistorius 17, parnouw ). - 1771 (Nepveu 299).
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel l695:25).
Zie ook: casiri* , pajarware* , tapana * . > /Am/ic/2/W./.
(dons2013)
peroen’-peroen’, aftelspelletje waarbij men met gestrekte benen op de grond zit. Dankbare
spelletjes op feestjes, tijdens het kamperen of in de vakantiecentra zijn zitspelletjes, waarbij door
allen een liedje wordt gezongen, zoals peroen-peroen () (A.M. Bueno de M. in Helman 1977: 62). Etym.: De woorden peroen-peroen komen voor in het liedje dat bij dit spelletje gezongen wordt.
(dons1989)
pers (de), stof met zwarte of blauwe bloemen op een witte achtergrond. Sommige willen pers, d.i. wit
met grote zwarte of blauwe bloemen. Met deze term duidt men eigenlijk aan bonte kleuren met
blauw gemengd (Wooding 100). - Etym.: S persi = paars. - Opm.: I.h.b. gebr. in de Para*.
(dons1989)
persen (perste, heeft geperst), (ook:) 1. drukken (op). Misschien omdat hij zo lang heeft gewacht op
die van ’em, een kind dat je zo vaderlijk tegen je borst perst, fo dáárom misschien, houdt hij niet
zoveel van die andere mensen (Cairo 1979: 47). - 2. knijpen, kneuzen. Zijn de stukken of diertjes te
groot, dan spuwen de uilen ze weer uit, pakken ze vast met de klauwen van de poten en persen ze
zacht met behulp van de snavel en dan slikken ze hun prooi weer in (Heyde 1973a: 3). -3.
(mannentaal) geslachtsgemeenschap hebben. - Etym.: In veroud. AN bet. 1 en 2 (zie Van
Sterkenburg, zie WNT 1931). - Syn. van 2 kwiensen* (1). Zie ook persing*. Syn. van 3 baksen* (2);
zie aldaar voor andere syn.
(dons1989)
persen’ning (de, -en), dekzeil. Als we staan te schuilen onder mijn persenning, komen er nog twee
Indianen uit het bos aanlopen (Geijskes 1957: 238). - Etym.: AN ’presenning’ is een zeemansterm,
vroeger ook wel op het land gebr., nu alleen nog voor een dekzeil waarmee luiken of goederen aan
boord van een schip tegen instortend water worden beschermd (WNT 1949, Van Dale).
(dons1989)
per’sing (de, -en), druk met als gevolg kneuzing. Het meisje, dat langen tijd lam bleef door de
persing van het monster, herstelde zeer langzaam, maar trouwde nimmer, want zij was huiverig
geworden en vreesde, dat in elken knappen man een boa verscholen was (van Cappelle 339). Etym.: Zie persen* 1 en 2.
(dons1989)
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persoon’: een of de persoon, iemand, ’je’ e.d. Het is een zeer alg. manier om een (nog) onbekende
of niet nader genoemde persoon aan te duiden, ook in gevallen waar in het AN een pers. vw.
gebruikt zou worden. Ik eh... ik ben gomma* komen kopen! - W’ heeft gezegd dat ik verkoop? - Eh...
een persoon! (Cairo 1978b: 329); hier: iemand. De tamanoewa* kan niet bijten, maar als er gevaar
dreigt, gaat hij op zijn rug liggen alsof hij dood is. En o wee, als men over hem bukt, dan grijpt hij
de persoon vast, omhelst hem en drukt zijn grote puntige nagels in het lichaam (Heyde 1978: 102);
hier ’je’. Ma’ ik ga toch met die meid die ik zwanger gemaakt heb trouwen? - Ja jonge, maar op zo’n
manier? - Wie zegt dat ik niet van die persoon hou? (Cairo 1977: 63); hier: haar. Kinderen! Komen
jullie deze persoon hier groeten* dan? (Cairo 1980b: 179).
(dons1989)
pe’si (de, -(’s)), naam voor een aantal wilde en gekweekte planten en/of hun peulvruchten; sommige
hebben het woord pesi in hun naam (blak-ai-pesi* enz.), andere niet (dal*, urdi*). Verse pesi
opzetten met zoveel water dat ze onderstaan (S&S 81). - Etym.: S. In 1692 pees voor de bonen (plak.
in S&dS 197), in 1775 piesjes en peesjes voor de plant (zie De Beet 191, 193); vgl. E pea = erwt. Samenst. ook: bospesi*, botropesi*, djaripesi*, gropesi*, jorkapesi*, sebijaripesi*.
— : gele pesi, uit India ingevoerde spliterwten afkomstig van een aldaar gekweekte vorm van
wandoe* ( Cajanus cajan, Bonenfamilie*). Moksi-alesi* van rijst met gele pesi (S&S 92). - Etym.: De
kleur is geel; zie pesi*. - Syn. dal*, gele* erwten.
— : kleine pesi, wilde, kruidachtige slingerplant met blauwpaarse vlinderbloemen en kromme
peulen ( Calopogonium mucunoides, Bonenfamilie*). Zie WB e.a. 197. - Etym.: De plant is vergeleken
bij andere pesi*-soorten klein in bijna al zijn onderdelen. - Syn. bospesi*.
(dons1989)
pees II., peesjes, pies, piesjes, peesie, pesie, ingevoerde, peulendragende (voornamelijk
voedings)gewassen en hun eetbare zaden (boontjes), ook collectivum.
< Sranantongo pesi (Schumann 1783:132) of < Engels peas, Smith 1987:236. De genoemde vormen
vertonen chronologisch geen regelmaat; hun oorspronkelijke herkomst kon niet achterhaald worden.
Echter, in 1694 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 518) één maal peas en na 1825 (zie
beneden) alleen nog pesie, onder invloed van Sranantongo.
1692 (Schiltkamp & De Smidt 197). - 1825 (Bosch, 125, 2). → alleen pesie.
Zie ook: horsepesie * , lintpesie* , negerpesie* , sabinapesie * en wandoepesie* en gekookte Peesjes
braf * (ca. 1792, H. Spalburg 2008:180), dat is ‘erwtensoep’ of ‘bonensoep’. > /E?S?/cp/1-6/-.
- : bruine pesie, vermoedelijk een cultuurvorm van Vigna sinensis en diens lichtbruine boontjes,
thans geheten djari-pesie (< Sranantongo) of kapucijner .
1835 (Teenstra 2:269; 278, bruinpesie).
Zie ook: negerpesie* . > /N- (E?S?)/cp/4/-.
- : lovango peesies, niet geïdentificeerde peulvrucht(plant).
Uit Afrika (C. Dahlberg 1771:118); Loango is de naam van een Afrikaans negervolk.
1771 (C. Dahlberg 118). 1822 (Schouten in Medendorp 1999:90, loango peesjes). > /Afrikaans-(E?S?
)/cp/2-3/-.
- : zevenjarige pesie, zie zevenjaarsboon * .
1835 (Teenstra 2:278). > /N+(E?S?)/cp/4/-.
(dons2013)
petat’ (en samenst.): zie patat* (en samenst.).
(dons1989)
Peta’ta: zie Patata*.
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(dons1989)
Petata’nia: zie Patatania*.
(dons1989)
pe’teren (peterde, heeft gepeterd), opzettelijk langzaam eten, teuten. - Syn. peuteren*.
(dons1989)
petjel’ (petjil’): zie pitjil*.
(dons1989)
pe’to, 1. (de, -’s), boom met witte bloemen in omhoogstaande aren ( Mora excelsa,
Krerekrerefamilie*). Petostraat (in Paramaribo). - 2. (de), hout van deze boom. Mora* of peto wordt
in Guyana veel gebruikt en heeft bewezen geschikt te zijn voor vloeren, trappen, beslag e.d.
(Muntslag 143). - Etym.: Sar. - Syn. (1 en 2) mora*.
(dons1989)
peto, een boomsoort ( Mora excelsa ) en zijn hout.
< Saramakaans peto (Ostendorf 1962:77).
1838 (Hudig, 140). 1854 (Van Sypesteyn 212). →.
Zie ook: mora * . > /Saramakaans/wp/4-6/-.
(dons2013)
petpet’, pitpit’ (de, mv.?), naam voor enige honingkruipers (vogels): zie blauwe en groene p.* en
zwartkoppetpet*. - Etym.: Vgl. E pipit, AN pieper, de naam voor een aantal Europese zangvogels.
— : blauwe petpet, mannetje van de blauwe dacnis, een soort suikervogel (honingkruiper, Dacnis
cayana). Zie OJ. - Etym.: Zie petpet*; het dier is blauw. S blawpetpet = id. - Syn. blauwvink* (2); zie
ook groenvink* (2). Zie ook: groene petpet*.
— : groene petpet, 1. wijfje van de blauwe dacnis, een soort suikervogel (honingkruiper, Dacnis
cayana). - 2. wijfje van de zwartkapsuikervogel of groene honingkruiper ( Chlorophanes spiza). Etym.: Zie petpet*; deze dieren zijn groen. - Zie ook: (i.v.m. 1) blauwe petpet*, blauwvink* (2),
(i.v.m. 2) zwartkoppetpet*.
(dons1989)
petten (pette, heeft gepet), onoverg., vrijen, minnekozen. Ze doet wat sommige creoolse* meisjes
doen tijdens het dansen op intieme muziek: toegeven en petten en op het eind heel onschuldig
kijken als ze door hun partner naar haar plaats worden geleid (Vianen 1971: 34). - Etym.: Vgl. E to
pet = strelen, liefkozen; Am. to pet = vrijen. Zie ook: pettum*.
(dons1989)
pet’tum (de, mv.?), lieveling. Hij was de eerste vriend, die ik aan de dood kwijt raakte. Hij is de
vriend, die ik altijd zal missen. Bakra [eigennaam], mijn kleine pettum (Mungroo 1977: 45). - Etym.:
Zie petten*.
(dons1989)
peu’teren (peuterde, heeft gepeuterd), (ook.) opzettelijk langzaam eten, teuten. - Etym.: AN p. heeft
geheel andere bet., echter AN peuzelen = o.m. (langzaam en) met smaak eten. - Syn. peteren*.
(dons1989)
Phag’va, Phag’wa (de), (uitspr. H, d.i. als het laatste), kort voor Holi-Phagva*: z.a. De mensen
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[buitenlandse gasten] hebben zich vrij kunnen bewegen en hebben in Commewijne Phagwa gevierd ()
(WS 30-4-1983). - Syn. ook Holi*. Zie ook: pagwa*.
(dons1989)
phu’lauri (de), (uitspr. H: phoe’laurie), versnapering bestaande uit ronde, in olie gebakken balletjes
gemaakt van gemalen dal* of blak-ai-pesi*; van Hindostaanse* herkomst. Phulauri kan ook gemaakt
worden van blak-ai-pesi*. De pesi* eerst weken dan de velletjes verwijderen en malen met knoflook
en peper* (S&S 48). - Etym.: H. Ferrier (1969: 97) schrijft plauri.
(dons1989)
piaai’, piaai-: zie piai*, piai-*.
(dons1989)
piai’, piaai’ (de, -’s), 1. priester van de oorspronkelijke, Indiaanse godsdiensten, tevens genezer van
bovennatuurlijke ziektes; ’medicijnman’. De piai is de man die met geesten kan omgaan (de
anthropologische term is sjamaan) en zulks doet o.a. om ziekten te genezen (Enc.Sur. 478). - 2.
magisch middel, vervaardigd door een piai* (1). De piaaiman* begon te piaaien* en maakte een
sterke piaai om de bosgeest te bezweren. Met de piaai gingen ze naar de kreek* (Cirino 79). - Etym.:
Piai is de Sranan*-vervorming van het woortd ’pïyei’ uit de Karaïbische talen (Enc.Sur. 478). Bij David
Pietersz. de Vries (1655, cit. volgens Lichtveld & V. 39) Peayos (mv.), bij Warren (vert.; 1669: 20)
peies (mv.). - Zie ook: bonoe(man)*, obiaman*, piaivrouw* (i.v.m. bet. 1); obia* (i.v.m. bet. 2).
(dons1989)
piai’en (piaide, heeft gepiaid), piaaien, 1. (onoverg.), magie bedrijven door een piai* (1), toveren.
Het piaiën duurt nachten achtereen onophoudelijk voort; alleen blaast de docter den zieke van tijd
tot tijd tabaksrook in ’t gezigt, of verrigt zijne bezweringen bij de hangmat zelve (Kappler 1854:
105; oudste vindpl.). - 2. (overg.), met magie beïnvloeden, betoveren. Uiteindelijk werd de
hoofdpiaaiman ingeschakeld om de vrouw, die Toewie heette, te piaaien. Helaas...! Ook deze poging
mislukte. Toen stierf Toewie! (Cirino 2: 21). - Etym.: Zie piai*.
(dons1989)
piaien, magisch beïnvloeden, als gedaan door een piaiman* .
< Sranantongo piai (Focke 1855:100).
1771 (Nepveu 297). - 1858 (Copijn 14). →. > /S/ic/2-6/-.
(dons2013)
piaihuis, zekere hut waar een piaiman zijn werk doet.
1858 (Copijn 8, piay-huis). > /S-N/ic/4/-.
(dons2013)
piai’man, piaai’man (de, -nen), syn. van piai* (1): z.a. Het oudste meisje, dat altijd aan moeders
zijde te zien geweest was, had zoveel verdriet, dat ze er ziek van werd. Na veel moeite slaagde de
piaaiman erin haar beter te maken (Cirino 12). - Etym.: Zie piai* (1). Ook in het E van Guyana (D.g.f.
50, ’piaiman’). Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 84 ( peiyeman). - Zie ook: bonoe(man)*, obiaman*,
piaivrouw*.
(dons1989)
piaiman (de, -s), indiaanse sjamaan, indiaanse ‘medicijnman’.
< Sranantongo piaiman (Focke 1855:100) < Karaïbisch piai (OED 11:392).
1854 (Kappler 1983:94). → (ook piai , piaaiman).
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Zie ook: pogaier* , peje* . > /S/ic/4-6/-.
(dons2013)
piai’vrouw, piaai’vrouw (de, -en), vrouwelijk equivalent van de piaiman* (z.a.). Toen ze een eind op
weg waren, hoorden zij Wau-oeta zingen - Wau-oeta was in die dagen een piaivrouw - die met haar
maraka* bezig was (van Capelle 68).
(dons1989)
pia’ka (de, -’s), zeewaardig zeilscheepje met hoge boeg, van Indiaanse oorsprong. Ik wist ook dat
die zeldzame steentjes ten behoeve van de restauratie met mankracht met moetete* uit de ’bush
bush’ waren gedragen en per piaka over zee naar Zeelandia waren gebracht (Meded. Stichting Sur.
Museum 37: 26; 1982). - Zie ook: periage*.
(dons1989)
pia’no van de Hindostanen, Hindostaanse piano (de, -’s), (niet alg.) klein harmonium, in gebruik
bij Hindostanen*. Metalen bekkens van een goede decimeter doorsnee, de djaath, worden alleen
door mannen en slechts bij bepaalde gelegenheden aangewend; maar het kleine draagbare
harmonium, met een vaste omvang van 3½ octaaf ontbreekt haast nooit, en wordt niet ten onrechte
’piano van de Hindostanen’ genoemd (Helman 1977: 372). - Etym.: De overeenkomst met een
gewone piano is vooral gelegen in het toetsenbord.
(dons1989)
pia’noslag (de, -en), vorm van de ringslag*.
(dons1989)
pia’o (de), pia’ospel (het), een gokspel van Chinese herkomst. Bijzonder populair is het Chinese
piao-spel, waarbij een bepaald cijfer of teken getrokken wordt, dat soms recht geeft op hoge
uitkeringen () (L. Lichtveld in Helman 1977: 278). - Etym.: Chinees.
(dons1989)
pia’obank (de, -en), speelbank waar piao* gespeeld wordt. De politie was gewaarschuwd/ En zij
dacht het zelf al lang,/ Dat een piauwbank werd gehouden:/ Maagdenstraat, in ’t huis - Kong Sang
(Sonja = R.D. Simons, 1930, cit. volgens Doelwijt 1974: 86).
(dons1989)
pia’ospel: zie piao*.
(dons1989)
piculet: zie pikolet*.
(dons1989)
pi’èce (de, -(n)), (uitspr. pie’jes of pies), 1. rol stof. Goedkoopste stof ’Fruit of the Loom’ in laagste
kwaliteit, hele pièssen, hele rollen stonden opgesteld in die winkel daar (Cairo 1980c: 22). - 2.
coupon (overgeschoten stuk van een rol stof). Twee piès gebleekt katoen, genoeg om een forse
vrouw d’r mee op te maken (Cairo 1976: 60). - Etym.: F pièce = stuk, deel. In AN zelfde bet. als SN 1
en 2, echter veroud.
(dons1989)
pees I., pies (ook meervoud), stuks, met betrekking tot rollen stof van een bepaalde afmeting,
heden in Surinaams-Nederlands pièce (als Europees-Nederlands, < Frans).
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< Engels pees , piece (OED 11:792).
1749 (De Beet & Price 1982:41). - 1853 (Surinaamsche Courant nr. 15).
Opmerking: Bij Winkels (I:24; 1840) piesie (< Sranantongo). > /E/bc/2-3/-.
(dons2013)
piek (de, -en), plectrum (hulpmiddel bij het bespelen van een tokkelinstrument). - Zie ook: pieken*
(II).
(dons1989)
I. pieken (piekte, heeft gepiekt), 1. (i.h.a.) uitzoeken, selecteren. De nu gezuiverde koffij wordt in
groote kisten gedaan, en vervolgens van de gebrokene boonen, door middel van uitlezen of pieken,
gezuiverd (Teenstra 1835 I: 261; oudste vindpl.). - 2. (i.h.b.) door beurtelings kiezen, partijen voor
een spel of een wedstrijd samenstellen. - Etym.: Vgl. E to pick, S piki = uitzoeken, kiezen. - Zie
i.v.m. 2 ook: pikipikipré*.
(dons1989)
II. pieken (piekte, heeft gepiekt), (niet alg.) spelen op een gitaar of ander tokkelinstrument met een
piek* (plectrum). - Etym.: Vgl. Am. ’to pick’ = o.m. tokkelen i.h.a.; in Ned. ’pikken’ = tokkelen met
de vingers.
(dons1989)
piepen (piepte, heeft gepiept), (ook:) heimelijk kijken: gluren, spieden, rondneuzen. Onverwacht
draaide zij haar hoofd weer recht, haar rechteroog flitste mijn richting op. () Snel keek ik weer naar
voren, dom van me, nu wist ze zeker dat ik had zitten piepen, want mijn reaktie om snel weer recht
voor me uit te kijken wees erop (Rappa 1981: 10). Ze is komen piepen, alweer (Cairo 1980b: 39). Etym.: E to peep = id. Volgens WNT (1931) ook Zuidnederlands. - Zie ook: pieper*.
(dons1989)
pie’per (de, -s), 1. (i.h.a.) iemand die piept*, gluurder, bespieder. Eentje van die piepers die zelfs
(hoe origineel!) durfde te denken in z’n gepeins, dat Bo daar zeker hand kwam vragen. Van
Coolawatti’s dikke dochter! (Cairo 1978b: 146). - 2 (i.h.b.) voyeur (iemand die erotische taferelen en
handelingen bespiedt). O ja, het was vanzelf* maanlicht, de maan heeft de hebbelijkheid om bij deze
soort dingen er altijd bij te zijn. Die pieper! Ik keek omhoog en hield haar hand vast. Ze lachte
onderdrukt (Dobru 1967: 16). - Etym.: Zie piepen*. E peeper = bespieder.
(dons1989)
pier: witte pier’ (de, -en), 1. (meestal) blanke (vaak geringschattend bedoeld). Met blote voet en
open hemd*, hij vloog die deur uit. - Laat* die k’ka [S, stront] man, jo* witte pier! Durf geen neger
aan te raken! (Cairo 1982: 205). ’ Witte pier, geen manier’ (honende zegswijze). - 2. (soms) licht
gekleurde Creool* (zonder bijgedachte). - Zie ook: (i.v.m. 1) pierewiet*, (i.v.m. 2) wit*.
(dons1989)
pieren (pierde, heeft gepierd), vertonen, met opzet laten zien, uitsteken, te voorschijn halen;
ontbloten (lichaamsdeel). En toen, nadat ze d’r deur nie had opengemaakt*, ma’ gewoon d’r hoofd
uit dat zijraam had gepierd, had ze ’em in d’r oogveld gekregen (Cairo 1978: 17). - Etym.: S piri.
— : tanden pieren (voor), grijzen (tegen). Als ’ ze ’ [de mensen] tanden voor me pieren, dan is het
alsof een rode sluier voor mijn ogen zakt() (Rappa 1980: 19). - Etym.: Zie pieren*. S pir’tifi = id. (tifi
= tanden).
(dons1989)
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pie’rewiet (de), (’slang’) blanke. - Zie ook: witte pier* (1).
(dons1989)
piesjes: zie pesi*.
(dons1989)
pies’peta: zie poespeta*.
(dons1989)
piet (de, -en), gebr. in Nickerie) in een rijstpellerij het trechtervormige gat in de vloer dat de ingang
is waardoor de padi* in het proces wordt gebracht. - Etym.: Twee mogelijkheden: (1) Vgl. E pit = gat.
(2) In Nickerie maakte men vroeger verhardingsmateriaal voor wegen door droge, venige klei te
verbranden tot zg. ’peat’ (van E peat = veen), waarbij een gat ontstond, dat wellicht ook ’peat’
genoemd werd (mond.).
(dons1989)
Piet, Piet ruiter (de), kinderspel waarbij de deelnemers de rol van paard en ruiter vervullen en er met
een bal wordt gegooid. Piet, Piet ruiter (paard en ruiter). Dit is een team spel dat buitenshuis
gespeeld wordt (jongens en meisjes apart). Men heeft er een niet te grote bal voor nodig (Nekrui 36).
(dons1989)
piet, plant waarvan de bladeren een vezel leveren ( Bromelia alta ).
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1730 (Hartsinck 1770:761).
Opmerking: Pita is in allerlei talen van West-Indië en ook in het Europees-Nederlands (daar ook
pitte) de naam voor deze en andere planten die op soortgelijke wijze vezels leveren.
Zie ook: zeilgras* . > /Am/cwp/2/-.
(dons2013)
Pie’terbaas (de, -bazen), Zwarte Piet. Met een ’Dag Sinterklaasje, Dáááág, Dáááág’ werden
Sinterklaas en Pieterbaas uitgeleidegedaan door vele kinderen (Bauxco Nieuws, jan. 1961: 11). Etym.: Ook in N gebr., maar veel minder alg. dan in Sur. ’Zwarte Piet’ wordt door Surinamers
daarentegen vrijwel nooit gezegd.
(dons1989)
pietje zn., menstruatie. - Etym.: Vermoedelijk vervorming van peetje* (4): z.a.
(dons1989)
pietpiet’: zie pepiet*.
(dons1989)
pi’jè (de), onderdeel van de pijèpijè*. - Etym.: Nabootsing van het geluid. - Opm.: Men onderscheidt
de slow pijè (van E slow = langzaam) en de snelle pije*. Zie ook swai*.
(dons1989)
pijèpi’jè (de), aangeleerde slag van gekooide mannelijke pikolet*, gekenmerkt door de onderdelen
akaslag*, rol* (II) en pijè*. - Etym.: Nabootsing van een onderdeel van deze slag, de pijè*. - Zie ook:
boesislag*, Guyanaslag*, ringslag*.
(dons1989)
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pijl (de, -en), (ook:) ros, d.i. de tophalm van een suikerrietstengel waaraan de bloeiaar. Deze pijlen,
die eene menigte sappen tot zich trekken, vertoonen zich vooral in den grooten droogen* tijd, en
beduiden niet veel goeds, vooral wanneer het riet* nog niet volwassen is, doordien hetzelve na de
pijlzetting niet meer groeit (Teenstra 1835 I: 195). - Etym.: Moet wellicht opgevat worden als korte
vorm van keenpijl* (syn.). In Brabant en België kan ’pijl’ betekenen: halm (van gras e.d. planten).
Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 63. - Syn. ook keentop* (meer alg.).
(dons1989)
pijl (-en), tophalm (ros) van suikerrietstengel waaraan de bloeiaar zit.
Mogelijk verkorting van keenpijl * . In Brabant en Vlaanderen kan (of kon) pijl ook ‘halm’ betekenen
(WNT 12, 1:1618; De Clerck 1981:373). Vergelijk ook Engels arrow (OED 1:653, vanaf 1779).
1786 (Blom 41). - 1835 (Teenstra 1:195).
Ook Westelijk Guyana? (Hartsinck 1770:63). > /X/cp/3-4/ W./.
(dons2013)
pijl’gras (het), (niet alg.) syn. van pijlriet*: z.a. Zie Enc.NWI 341. - Etym.: Zie pijlriet*. - Syn. ook wild
suikerriet*.
(dons1989)
Pijl’kruidfamilie (de), Waterweegbreefamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Alismataceae). - Etym.:
Genoemd naar pijlkruid ( Sagittaria-soorten).
(dons1989)
pijl’riet, Indiaans pijlriet (het), hoog gras met sterke stengels ( Gynerium sagittatum,
Grassenfamilie*). Vaak groeien op oude woonplaatsen immers nog door Indianen al dan niet
opzettelijk geplante bomen of struiken zoals pijlriet (), sommige soorten bamboe en awarapalmen* ()
(Enc.Sur. 30). - Etym.: Indianen maken van de stengels pijlschachten. AN p. = een grote grassoort uit
het Middellandsezeegbied ( Arundo donax ). - Syn. pijlgras*, wild suikerriet*.
(dons1989)
pijlzetting, het inboeten, in dit geval het vervangen van verwijderde suikerrietstengels door stekken
( pijlen * ).
1835 (Teenstra 1:195). > /X-N/pt/4/-.
(dons2013)
pijn: zie pina*.
(dons1989)
pik’aks (de, -en), houweel. Ik kan geen printa* snijden, want mijn moeder heeft geen houwer* en
mijn vader werkt alleen met schoppen en een pik-aks (C. Ooft 100). - Etym.: E pick-axe, S pikaksi =
id.
(dons1989)
pikax (-en), houweel.
< Engels pick-ax.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 11). → ( pikaks ) . > /E/pt/4-6/-.
(dons2013)
pikere, enige kleine vissoorten van de familie der karperzalmen ( Characidae).
< Karaïbisch pikiri (Ahlbrinck 1931:374).
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1771 (Nepveu 350).
Zie ook: serebe * , sriba * , zilvertje* . > /K/d/2/-.
(dons2013)
pikie-njan, illegale manumissie * , dat wil zeggen zonder officiële kennisgeving en betaling van de
betreffende belasting en andere kosten.
< Sranantongo. De letterlijke betekenis heeft betrekking op de noodzaak voor de aldus vrijgelaten
persoon zijn of haar eigen kostje ( njan) te moeten opscharrelen ( piki). Zie Koulen (1973:24).
1821 (Koulen, zie boven). > /S/bs/3/-.
(dons2013)
Pikin’pankoekoewiwirifamilie (de), Watergentiaanfamilie, een bepaalde plantenfamilie
( Menyanthaceae ). - Etym.: Genoemd naar S pikinpankoekoewiwiri ( Nymphoides indica ); zie
pankoekoewiwiri* (2). Zie ook Pankoekoewiwirifamilie*.
(dons1989)
pikipi’kipré, pikipi’kiplei (de), rommelige, slecht georganiseerde toestand of gang vanzaken. Etym.: Het is de fig. toepassing van S p. (piki = kiezen; pré = spel) = partijtje voetbal met een
onbepaald aantal deelnemers, die door kiezen in twee groepen zijn verdeeld. Bij zo’n partij gaat het
rommelig toe. Zie ook plei*.
(dons1989)
pikken, pieken, 1. plukken, in het bijzonder van plantageproducten; 2. kiezen, selecteren, in het
bijzonder scheiden van hele en gebroken koffiebessen.
< Sranantongo pikki (Schumann 1783:136; betekenis 1), piki (Focke 1855:101; betekenis 1 en 2) of
< Engels to pick (Smith 1987:172).
1: 1762 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 315 fol. 335). - 1840 (Winkels I:23). >
/E?S?/pt/2-4/-.
2: 1786 (Visscher Heshuysen 436). - 1835 (Teenstra 1:261). →.
Opmerking: Uijtgepikt (1825; Bosch 125, 4) voor koffie die de behandeling onder betekenis 2 geheel
heeft ondergaan. > /E?S?/pt/3-6/-.
(dons2013)
pikolet’ (de, -ten), vinkachtige zangvogel waarvan het mannetje zwart is met een donkerbruine buik
( Oryzoborus angolensis torridus). Die morgen had de man Sjeni een kokosnoot gegeven en hij had
beloofd de volgende week op buiten* te gaan om Premnath met schoolwerk te helpen en picolets te
vangen (Mungroo 1977: 19). - Opm.: Bij Haverschmidt (416) wordt de naam ’piculet’ ten onrechte
vermeld voor een andere vinkachtige vogel, nl. de roti* (I). Zie ook: maker* (I), bokser*, close
pikolet*, bush-master* (2).
— : close pikolet, gekooide mannelijke pikolet* die zingt, ook wanneer men een soortgenoot in zijn
onmiddellijke nabijheid brengt. - Etym.: E close = dichtbij.
(dons1989)
pim’ba: zie pemba*.
(dons1989)
piment, Spaanse peper ( Capsicum-soorten en hun vruchten).
< Europees-Nederlands piment , sedert 1300 (Van Veen & Van der Sijs 667) specerij in het algemeen
of althans een zeker aantal kruiden (kruiderijen).
1705 (Merian 55). - 1855 (Focke 23).
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Zie ook: aratakaka * , atty * , peper * .
Ook Brazilië (Keye 1659:72, Brazylse piement ) en Oostelijk Guyana (Reeps 1693:8). > /N’/cp/14/B./O./.
(dons2013)
pin spelen (speelde, heeft gespeeld), (voetbalterm) 1. (i.h.a.) doelschieten. - 2. (i.h.b.)na een gelijk
spel een wedstrijd beslissen door het nemen van strafschoppen. - Etym.: De naam voor strafschop, E
penalty, is in het S en SN, evenals bij N kinderen en minder ontwikkelde volwassenen, ’pinanti’. SN
pin is hiervan de afkorting. Zie ook spelen* (III).
(dons1989)
pi’na (de, -’s), 1. kleine soort palm ( Euterpe oleracea, Palmenfamilie*). Van de rivier af herkent men
de pina dadelijk aan de lichtgekleurde, gladde, vaak sierlijk gebogen stammen en aan het sierlijk
omlaag hangen van de vrij licht groene, smalle en regelmatig gevormde bladslippen (Ost. 263). - 2.
(zonder mv.) blad van deze palm. Ze liepen langs de bomen die aan de waterkant groeiden, ze liepen
naard e met pina bedekte tent*, die dienst deed als wachthuisje voor de passagiers die met de boot
mee moesten (B. Ooft 1969: 37). - 3. palissade* (1) uit een pinastammetje. De negerhuizen zijn op
vele plantaadjen* slecht, op eenige zijn wel gebouwen van planken, maar op vele andere van pina,
dat is, uit de schors van zekere in het wild groeijende palmboomen, () en met de takken en bladen
van dien boom overdekt (Kuhn 1828: 13). - S. Oudste vindpl. van 1 Heneman 1784; van 2 Teenstra
1835 I: 411; van 3: cit. N vormen: pijn voor 1 (1772, zie De Beet 112), pien voor 1 (Brouwn 1796;
1984: 51) en voor 2 (1769, zie De Beet 86). - Syn. van 1 manicole*, palissade(palm)*, pinaboom*,
pinapalm*. Samenst. van 2 ook pinadak (Teenstra 1835 II: 148).
(dons1989)
pien, piene, pine, pijn, pijne, pina, 1. bladeren van 3 als (dak)bedekking; 2. stam(men) van 3, al
dan niet geplet, naast elkaar verbonden tot een muur, ook attributief; 3. zekere palmsoort ( Euterpe
oleracea).
Betekenis 1 betreft vooral bouwmateriaal voor een tijdelijk te gebruiken onderkomen of, en dan in
combinatie met 2, voor een eenvoudige woning of ander bouwsel voor permanent gebruik. Een
uitzondering vormt het pinahuisje uit 1740 (zie hieronder). De vindplaatsen van het woord in zijn
verschillende vormen, betekenissen, perioden van voorkomen, ook in samenstellingen, geven geen
uitsluitsel over de herkomst en geen sluitend beeld van de ontwikkeling. Vermelding verdient het
voorkomen van pina in het Sranantongo in betekenis 1 bij Schumann (1783:224) en in betekenis 3
bij Focke (1855:102). Opmerkelijk is de vroege vondst (1749) van pina voor de palm (De Beet & Price
1982:73) - dat komt pas weer terug in de 19e eeuw - en de al genoemde samenstelling van 1740.
Zie ook palissade * .
NB: In afwijking van de alfabetisch juiste volgorde zijn ook de samenstellingen van pina en pine hier
opgenomen.
A. pien( e), pine, pijn ( e)
1: 1722 (Schiltkamp & De Smidt 349). - 1802 (Blom 178).
Zie ook: comupien * .
2: (attributief) 1775 (Sneebeling 1973:16, piene loots ).
3: 1772 (De Beet 1984:103).- 1796 (Brouwn 51).
B. pina
1: 1835 (Teenstra 1:411). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 61). →.
2: 1828 (Kuhn 13). 1850 (Hoogbergen 1978:55). →.
3: 1749 (De Beet & Price 1982:73). - ? →.
Samen betekenis 1: /X/r/1-6/-. Zie ook: pienebladen* .
Samen betekenis 2: /X/r/4-6/-.
Samen betekenis 3: /X/wp/2-6/-.
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Zie ook: pieneboom * , pinapalm* .
Opmerking: Bij de volgende samenstellingen van pien* en bij die van pina * en pine* (zie verderop) is
soms wel, maar vaker niet uit te maken of ze beschouwd moeten worden als behorende bij betekenis
1, 2 of 3.
(dons2013)
pienebladen, als pien* (1).
1740 (Anonymus 38). 1771 (Nepveu 140, peen-bladeren). → ( pinabladen) > /X-N/r/2-6/-.
(dons2013)
pi’naboom (de, -bomen), (veroud.) syn. van pina* (1): z.a. () deszelfs [van de palissadepalm*] lange
bladeren heet men Pina*, en daarnaar ook wel den geheelen palm Pinaboom (Teenstra 1835 I: 411;
oudste vindpl.). - Syn. Zie onder pina* (1).
(dons1989)
pieneboom, pineboom, als pien* (3).
1763 (Pistorius 69). - 1787 (Blom 12). 1835 (Teenstra 1:411; pinaboom ).
Zie ook: pinapalm* . > /X-N/wp/3-4/-.
(dons2013)
pinebosch, pineland, moerasbos waarin pien* (3) overheerst.
1784 (Heneman, beide). > /X-N/m/3/-.
(dons2013)
pinadak, dak van pien* (1).
1835 (Teenstra 2:148). →. > /X-N/r/4-6/-.
(dons2013)
pi’nahuis (het, -huizen), 1. eenvoudig huis(je) gebouwd van pina* (3) en gedekt met pina* (2). Het is
niet te ontkennen, dat een pinahuis, zoo lang het nieuw is, goed digt en doelmatig kan zijn, maar
wat duurt lang in deze gewesten? althans geen pinahut* (Kuhn 1828: 13; oudste vindpl.). - 2.
armelijk, klein huis. - Etym.: Bet. 2 kan komen van bet. 1, maar ook kan gedacht worden aan S pina’
(ww.) = armoede lijden. Zie ook pinaren*. - Syn. van 1 en 2 pinahut*.
(dons1989)
pienenhuis, eenvoudig huis, gebouwd met of van pien* betekenis 1, 2 of beide.
1788 (Roos 1804:25). 1828 (Kuhn 14, pinahuis ).
Zie ook: pinahut * , pinahuisje* . > /X-N/r/3-4/-.
(dons2013)
pinahuisje, schaduwdakje voor cacao.
1740 (Anonymus 37). > /X-N/pt/2/-.
(dons2013)
pi’nahut (de, -ten), 1. syn. van pinahuis* (1): z.a. (ook voor het cit.). - 2. syn. van pinahuis* (2): z.a.
Vanuit zijn pinahut keek Skipa naar het paleis van buurman en peinsde (Dobru 1968b: 38). - Etym.:
Zie pinahuis* 1 en 2. Oudste vindpl. van 1: cit.
(dons1989)
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pinahut, als pienenhuis * .
1838 (Kuhn 140). - 1857 (Hoogbergen 1978:71). →. > /X-N/r/4-6/-.
(dons2013)
pi’napalm (de, -en), syn. van pina* (1): z.a. Onder deze bladeren draagt de Pinapalm eenen grooten
bloesem () (Teenstra 1835 I: 411; oudste vindpl.). - Syn.: Zie onder pina* (1). Samenst. pinapalmbos
(Penard 1900 I: 83).
(dons1989)
pinapalm, als pien* (3).
1834 (Teenstra 1842:93). 1845-1849 (Boekhoudt 1874:54). →. > /X-N/wp/4/-.
(dons2013)
pina’ren (pinaarde, heeft gepinaard), 1. het moeilijk hebben, tobben. John heeft me wat gepinaard
met deze motor (B. Ooft 1969: 56). - 2. armoe, gebrek lijden. Ik heb genoeg gepinaard vroeger en
nu wil ik alleen naar een eigen huis en een eigen stukje grond, daar droomt toch elke Surinamer van
(Doelwijt 1972b: 113). - Etym.: S pina’, pina’h = (gebrek) lijden; van Port. (Echteld 50).
(dons1989)
pi’nazwamp (de, -en), zwamp* (moeras) begroeid met hoog zwampbos* van voornamelijk pina* (1).
Zie Stahel 1927: 73. - Etym.: Oudste vindpl. Heneman 1784. In 1772 Pijne swamp (zie De Beet 111).
- Syn. palissadezwamp*.
(dons1989)
pinezwamp, moeras ( zwamp * ) met een vegetatie waarin pien* (3) overheerst.
1772 (De Beet 1984:111). - 1849 (Van Sypesteyn) → ( pinazwamp).
Opmerking: Heneman (1784) op blad 14 B in Koeman (1973) geeft ananas swamp , kennelijk als
gevolg van een misvatting over de betekenis van pine. > /X-(E/W?)/m/2-6/-.
(dons2013)
pin’da: wilde pinda (de), kruipend of klimmend kruid met kleine, oranjegele vlinderbloemen in
trossen ( Rhynchosia minima, Bonenfamilie*). Zie WB e.a. 206. - Etym.: De gelijkenis met pinda
( Arachis hypogaea) is klein.
(dons1989)
pinda (-’s), pienda, 1. pinda, de vrucht van 2, ook collectivum; 2. de plant pinda ( Arachis
hypogaea), ingevoerd uit Afrika.
Het woord is van oorsprong Afrikaans, kwam in betekenis 1 via het Papiamento naar Nederland en
wordt daar pas vanaf 1912 gebruikt (De Vries & De Tollenaere 284).
Voor Suriname geldt: < Sranantongo pinda (Schumann 1783:137); in die taal bij Fermin (1769,
1:151) en Stedman (1796:283) ook met betekenis ‘pistache’.
1: 1740 (Anonymus 16; pintaas , meervoud). 1754 (Van den Bouwhuijsen e.a. 77). - 1872 (Anonymus
27). →.
Bij Hartsinck (1770:60) pinjes en akonipjes voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /S/cp/26/W./.
2: 1759 (Van den Bouwhuijsen e.a. 116). →. > /S/cp/2-6/-.
(dons2013)
pin’da-erwtje (het, -s), gesuikerde en gebakken pinda. Zie Voeding goed 64. - Etym.: Zie erwtje*.
(dons1989)
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pin’dabanket (de, -ten), pin’dabanketje (het, -s), pindakoekje, d.i. een koekje gebakken van deeg
met gemalen pinda en voorzien van een halve pinda in het midden erop. Banketie [S, zie banket*] of
pinda-banket zijn koekjes van pinda in deeg (Ta Maddie in WS 18-2-1984). - Etym.: Zie het syn.
banket*. - Zie ook: pindakoekje*.
(dons1989)
pindagrond: zie grond * (I, 2 en 3).
(dons2013)
pin’dakaas, (ook:) verarmd (persoon of familie). Hij is pindakaas. - Etym.: Van S uitdr. als
’pindakasidjoe’, dat is een Jood (djoe), die zo arm geworden is dat hij in plaats van duur voedsel
gewoon pindakaas moet eten. Vooral gebr. m.b.t. Joden, andere blanken en boeroes*.
(dons1989)
pindakaas, als hedendaagse pindakaas in Europa, echter vaster van vorm, niet smeerbaar, maar
snijdbaar.
Zie pinda * ; ‘kaas’, te rangschikken onder de ‘oneigenlijke toepassingen’ als onder II in het WNT. Zie
verder Van Donselaar (2005).
1783 (Schumann 33 en 137, Duits Pinda-Käse , als verduitsing van Surinaams-Nederlands). 1855
(Focke 25, 100, pienda-kaas ). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 26, pienda-kaas ).
→ ( pindakaas).
Opmerking: In Nederland dateert het vroegste voorkomen van de naam van 1912 (WNT). > /SN/bc/3-6/-.
(dons2013)
pin’dakoekje (het, -s), koekje bestaande uit een plakje van licht gebrande pinda’s in gestolde
suikerstroop. Ze komen een Chinees* winkeltje voorbij en daar haalt hij een tros bananen, een paar
pindakoekjes en een hele zak stroopwafels (A. de Vries 1962: 351). - Etym.: Deze versnapering is
ook in Ned. bekend, maar er is geen algemeen aanvaard woord voor. - Zie ook: pindabanket(je)*.
(dons1989)
pin’daplank (de, -en), keukengereedschap bestaande uit een plankje waarop gepelde pinda’s
worden geplet met een roller. De dienbakken zijn bijna cirkelrond en lichtelijk uitgehold, maar de
pindaplanken zijn rechthoekig (Helman 1978: 153, over houten voorwerpen bij Bosnegers*).
(dons1989)
pin’dasoep (de), dikke soep gemaakt van pindakaas en meestal met stukjes vlees en tomtom* als
andere belangrijkste ingrediënten, genuttigd als hoofdgerecht. Laten we gaan eten, zegt hij. Je hebt
zo goed je best gedaan. Pindasoep (Vianen 1971: 33).
(dons1989)
pine’killer (de, -s), (uitspr. E: pain’killer), (veroud.?) pijnstillend middel, pijnstiller. Een fles
pinekiller, die ik meegebracht had en waaraan zij met de neus moesten trekken bij geval van
hoofdpijn, dat medicijn noemen zij een uitmuntend bakra obia [S, geneesmiddel van blanken] tegen
hoofdpijn (Spalberg 1896; 1979: 37; oudste vindpl.). - Etym.: In het E bet. ’pine’ ook ’pijn’ tot 1600
(Onions). In hedendaags volks E ’pain-killer’.
(dons1989)
pin’go (de, -’s), witlippekari, een soort navelzwijn ( Dicotyles pecari ). De jonge pingo is bruin van
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kleur met geel en groen. In den meer gevorderden leeftijd wordt hij kastanjebruin, en is minder
geacht van vleesch, dan de pakier* (Teenstra 1835 II: 408). - Etym.: S, van K (poeingo, poïndo; zie
Staffeleu 40). Oudste vindpl. Warren (vert.) 1669: 11 ( pinko). - Syn. witlip*.
(dons1989)
pinko, pingo (de, -’s), 1. witlippekari, een soort navelzwijn ( Dicotyles pecari ); 2. scheldwoord voor
boschneger * en indiaan.
In betekenis 1 kan het ontleend zijn aan het Engels als bij Warren (1667:11, pinko), of aan het
Karaïbisch (Kappler 1881, 1883:79, poeingo ; Van Coll 1903:648; Courtz 355, pyinko ), of het daaruit
voortgekomen Sranantongo (Fermin 1765:12, pingo ).
1: pinko: 1693 (Reeps 21). - 1769 (Fermin 2:92, pingo ). - 1872 (Anonymus 66). → ( pingo ). > /E?K?
S?/d/1-6/-.
2: 1801 (Schiltkamp & De Smidt 1205, pingo ). > /X/r/3/-.
(dons2013)
pin’gomier (de, -en), naam voor een aantal soorten trekmier ( Eciton -soorten). - Etym.: Deze mieren
trekken, net als pingo’s*, in troepen door het bos. S pingomira.
(dons1989)
pingping’ (de, -s), 1. niet eenduidige naam voor een aantal kleine bomen en heesters behorende tot
de Fajalobifamilie*; in de lit. aangetroffen voor Coussarea paniculata (een boskoffie*; zie L&Me 266),
Palicourea guianensis (zie L&Me 268), Isertia coccinea (zie L&Mo 47). Maprounea chionantha (zie
L&Mo 47). - 2. naam voor twee soorten van de Jozefstaffamilie*, nl. grote pingping (= lelie* (1); zie
Ost. 218) en kleine pingping (= meisjesnagels*; zie Ost. 218). - 3. niet eenduidige naam voor een
aantal grassen en snijgrassen*, o.m. een soort kleine of wilde bamboe* ( Olyra latifolia) en Cyperus
ligularis. - Etym.: S penpen, pinpin, en zo vaak ook in (S)N teksten geschreven.
(dons1989)
pin’ja (de, -’s), naam voor enige kleine bomen met oranje melksap in de bast ( Vismia- soorten,
Pinjafamilie*). - Etym.: S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 386 ( Pienja ).
(dons1989)
pienja, kleine bomen behorende tot het genus Vismia.
< Sranantongo pienja (Focke 1855:101).
1835 (Teenstra 1:386). → ( pinja ). > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
Pin’jafamilie (de), Hertshooifamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Hypericaceae ). - Etym.: Genoemd
naar pinja*. - Zie ook: Matakifamilie*.
(dons1989)
pinpin’: zie pingping*.
(dons1989)
pi’nus (de, -sen), naam voor enige ingevoerde naaldhoutsoorten die in AN ’den’ genoemd worden
( Pinus -soorten, i.h.b. Pinus caribaea, Pinusfamilie*). Zoals bekend is pinus bestemd voor zaaghout,
terwijl van het afval spaanplaat of pulp kan worden gemaakt (Sur. Nieuws 24 (19): 3; 1974). - Etym.:
De invoer van Pinus -soorten door ’s Lands* Bosbeheer begon in 1956. Dat de wet. genusnaam de
volksnaam werd, kan twee elkaar niet uitsluitende oorzaken hebben gehad: (a) de deskundigen
introduceerden de boom onder deze naam; (b) de naam denneboom* werd al sinds lang gegeven aan
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Casuarina-soorten.
(dons1989)
pi’nusbos (het, -sen), aangeplant bos van pinus*. In totaal is in Suriname nu (1973) 5419 ha
Pinusbos aangelegd () (Enc.Sur. 96).
(dons1989)
Pi’nusfamilie (de), Dennenfamilie, een plantenfamilie van naaldhoutsoorten ( Pinaceae ). - Etym.:
Genoemd naar pinus*. - Zie ook: den*.
(dons1989)
pipa, pipal (de), pipa, Surinaamse pad ( Pipa pipa).
< Karaïbisch pipa (Ahlbrinck 1931:375).
1705 (Merian 71). - 1835 (Teenstra 2:436). →.
Opmerking: Eerste vindplaats in Nederland bij Houttuyn (1, 6:187; 1764). > /K/d/1-6/-.
(dons2013)
pipiet’: zie pepiet*.
(dons1989)
piqué’ (de), (uitspr. F: pikee’), gebobbelde katoenen, soms linnen stof. - Etym.: F en AN p. = soort
van (meeste witte) katoenen of kunstzijden stof met dubbele ketting, de onderste van grover, de
bovenste van fijner garen, waardoor een ruitvormig patroon ontstaat. - Syn. crepon*. Zie ook:
pongé*.
(dons1989)
pirague, pirauge: zie periage*.
(dons1989)
pi’ren, pi’reng (de, -s), soort pirana (piraya, piranha), een staalblauwe, hoge roofvis met zeer
vervaarlijke tanden, behorend tot de zaagbuikkarperzalmen ( Serrasalmus rhombeus ). De piren is een
gevaarlijke roofvis, die veel in de bovenlopen van onze rivieren voorkomt (Vermeulen 195). - Etym.:
S piren. Bij Hartsinck (1770: 120) piery, bij Teenstra (1835 II: 459) de vernederlandsing pirijn. - Syn.
hom*.
(dons1989)
pirijn (de), soorten piranha (vissen), waaronder de grote Serrasalmus rhombeus .
< Sranantongo piren (Focke 1855:102) < Karaïbisch pïrai (Hoff 1968:14, Courtz 345).
1693 (Reeps 21, pierhein). 1740 (Anonymus 24, pereyn). - 1855 (Focke 102).
Opmerking: Vanaf 1900 (Penard 1:75) pireng (< Sranantongo piren ). > /(K)S/d/1-4/-.
(dons2013)
pirijn: zie piren*.
(dons1989)
pirne’ki (de, -’s), naakthalskip, een vorm van het huishoen ( Gallus domesticus) met kale nek. De
pluimveehouderij wordt algemeen aangetroffen op het gemengde kleinbedrijf. Naast de inheemse
’pirinekie’ worden ook Reds, New Hampshires, Plymouth Rocks, Witte Leghorns en andere
cultuurrassen, meest van Amerikaanse origine, aangetroffen (Gids 111). - Etym.: S (piri = ontbloten,
in samenst.: bloot; neki = hals).
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

(dons1989)
pi’si, 1. (de, -’s), naam voor een aantal boomsoorten behorende tot de Advocaatfamilie*. Het
merendeel der soorten [van de Advocaatfamilie*] is bekend als pisie, soms met een bepaalde
toevoeging als harde of zachte, witte of zwarte, kaneel-* of zilverpisie*. Deze toevoegingen uitgezonderd de beide laatste - worden echter niet constant gebruikt (L&Me 159). - 2. (de), hout van
deze bomen. Pisi laat zich goed bewerken behalve de harde, zwarte soort, die toch, wanneer hij goed
is afgewerkt, een erg mooi oppervlak heeft (Muntslag 144). - Etym.: S. - Samenst. ook: bambapisi*,
savannepisi*.
(dons1989)
pisie, een aantal boomsoorten uit de Laurierfamilie).
< Sranantongo pisie (Focke 1855:103). Van een aantal ruikt het vers gevelde hout naar urine.
1855 (Van Sypesteyn 180). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 502). →. > /S/wp/46/-.
(dons2013)
Pi’sifamilie: zie Advocaatfamilie*.
(dons1989)
pistool: zekere munt; zie onder gulden * .
(dons2013)
pit (de, -ten), (ook:) gedroogde garnaal of garnalen (sarasara*). De gedroogde garnalen of ’pitten’
worden voor een goede prijs op de markt verkocht (Enc.Sur. 638). Vroeger waardeloos, thans zowel
vers als gedroogd verkocht; gedroogde pit voor export (S&S 180). - Etym.: AN pit = o.m. gepelde
garnaal, ook vers. - Zie ook garnalenzemel*.
(dons1989)
pitje (het, -s) (ook:) teentje (knoflook). Afkooksel van gedroogde schillen [van granaatappel] met een
tikje zout wat anijszaad en drie pitjes knoflook, of een aftreksel in jenever of alcohol (Sedoc 12). Etym.: Er is enige gelijkenis met de zaden van sommige vruchten (noten bijv.) die in AN ’pitten’
genoemd worden. - Syn. knoflookpitje*.
(dons1989)
pitjil’ (petjel’, petjil’) (de), gerecht of versnapering bestaande uit tao-ge (gropesi*), kouseband* en
klaroen* of een daarop gelijkende bladgroente, overgoten met pindasaus; van Javaanse herkomst.
Zijn moeder probeerde nog iets te verdienen door bladeren te zoeken en te verkopen aan mensen
die met pitjil op de markt stonden (Asmawidjaja 8). Ratten springen de bioscoop binnen, rennen
recht af op de scherpe en zoetige geur van petjel en baka-bana* (Vianen 1971: 44). - Etym.: Jav.
(dons1989)
pitpit’: zie petpet*.
(dons1989)
pjo’ko (de, -’s), vetpuistje, meeëter. - Etym.: S.
(dons1989)
plaat: platen (mv.), (ook.) grote voeten. - Etym.: Is het een vergelijking met een broodplaat (d.i. een
bakplaat voor brood)?: Je had zijn voeten moeten zien, Nohar. Net broodplaten (Vianen 1971: 128).
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Zie ook Cairo (1977: 145): Zichtbaar door die open handschoenen, die platvoeten, met welke ze
door de een of andere buurt, komend van mevrouw, had lopen ploeteren. ’Broodvoeten’, noemde het
tweetal dat soort lichaamsongemak.
(dons1989)
plaats (de, -en), (ook, veroud.:) plantage* (A. 1). De plantagepont* met meublement en wat meer is
was vertrokken en daags daarna toen ’t water* goed was verliet Mevrouw L. met hare familie en
Rosalie de plaats () (van Schaick 1866: 186).
(dons1989)
pla’cer (het, -s), (uitspr. E: plee’ser), (ook:) concessiegebied voor goudwinning. Een winkel was er
uiteraard op het ’placer’ niet. In wekelijkse rantsoenen werd het voedsel verstrekt (Waller 101). Etym.: E p . = (o.m.) goudwasserij, goudmijn. AN p. (van E) = open groeve waar men erts van een
metaal of edelsteen wint. Deze laatste bet. komt in het SN ook voor. Oudste vindpl. Spalberg 1899:
3. - Opm.: Het woord komt ook voor in de eigennamen van een aantal gebieden, bijv. Guyana Placer,
Canadian Placer. Syn. goudplacer*.
(dons1989)
plafond’fan, -ven: zie fan*, ven*.
(dons1989)
plain’moustache (de, -), (uitspr. pleen’moestasj), een soort vinkachtige zangvogel (behorende tot de
dikbekjes) waarvan het mannetje zwart en wit getekend is, de kop van boven geheel zwart
( Sporophila bouvronides ). Zie OJ. - Etym.: Zie moustache*. E plain = o.m. vlakte; het dier leeft in
open terrein, maar daarin onderscheidt het zich niet van de andere moustache- soorten . S
plénmoestas. - Syn. savanneroti*. Zie ook: kroon-*, berg-* en savannemoustache*.
(dons1989)
plak cacao’ (de, -ken), 1. plak van vaste cacao waaruit cacao* (als drank) bereid kan worden. - 2.
plak of reep chocolade. - Zie ook: poedercacao*.
(dons1989)
plan (het, -nen), (ook:) fabrieksterrein; terrein met gebouwen bij een werkobject, bijv. een grote
garage, een airstrip*, een bosontsluiting. Isuzubussen en Roadmasters uit de stad brengen weer
leven op het plan: Passagiers voor Ricanau en Albina. Onderwijzers voor de scholen van de
onderneming (Vianen 1971: 130). Ook in samenst., bijv.: In leven was hij werkzaam bij het
bacovenplan [zie bakove*] Jaribaka (WS 5-5-1984, in adv.). - Etym.: E plant = (o.m.) fabriek. Er kan
ook verband zijn met het feit, dat grotere ondernemingen in Suriname in de plan- en
voorbereidingsfase als ’plan’ worden aangeduid en dan bij en na uitvoering die naam korter of
langer houden. Bijv. Brokopondoplan*, Lelydorpplan. - Syn. plant*.
(dons1989)
plane (uitspr. E: pleen), pleen (de, -s), vliegtuig. Leentje, weet je wie gisteren avond met de plane
gekomen is? (Fernandes 1973: 83). Zouden naar het Versailles Kamerorkest, Missen de leden de
pleen! (Kroes 17). - Etym.: Plane is E.
(dons1989)
plan’kenhuis (het, -huizen), (niet alg.) houten huis. Wanneer ik later door een straat in dezelfde
buurt rijd zie ik dezelfde Surinamer op het erf* van een vervallen plankenhuis staan, reden waarom
hij niet naar me terugzwaait (van Teylingen 26). - Etym.: Vgl. S planga-oso (planga = plank; oso =
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huis) = id.
(dons1989)
plant (de, -s), (uitspr. E: plent), syn. van plan*: z.a. Ben je wel eens in hun dorp achter de plant
geweest? (Russel 1969, cit. volgens Doelwijt 1972a: 173). - Etym.: Zie plan*.
(dons1989)
plantaadje (en samenst.): zie plantage* (en samenst.).
(dons1989)
planta’ge, A (de, -s), 1. plantage (als AN: grootlandbouwbedrijf, voornamelijk met de functie een of
enkele produkten voor de uitvoer voort te brengen). - 2. (hist.) bos- en houtbedrijf, i.h.a. behorende
bij een plantage in bet. 1. De Plantagiën, aan de Kreek* van dien naam gelegen, waren meest HoutPlantagiën, daar het voornaamste werk van de Negers* was, de Boomen te vellen, en vier kant Hout
en Planken te maaken (Hartsinck 1770: 777; oudste vindpl.). - 3. (zonder lidw., zonder mv.) het
gebied van een niet meer als zodanig functionerende plantage (1 of 2), eventueel met het erbij
behorende dorp. Mijn moeder ging op* plantage blijven* tot betere tijden met mijn jongere broertjes
en zusjes die nog schoolgingen (Dobru 1969: 18). - 4. klein fruitbedrijfje o.i.d. Wij gaan soms een
betje* werken op onze plantage op* Lelydorp, sinaasappels plukken of zoiets . - 5. Zie visplantage*.
- Etym.: In oudere lit. vindt men plantagie en plantaadje. Syn. van 2 houtplantage*, houtgrond*,
houttuin*. - Opm. 1: In 1896 bepaalde het bestuur dat voor statistische opgaven een plantage (1, 2)
groter en een grond* kleiner was dan 25 ha. Opm. 2: Een p. in bet. 3 is thans veelal het
gezamenlijke eigendom (ongescheiden boedel) van de afstammelingen der aldaar eertijds werkende
slaven. Zie ook grond*. - B (zonder lidw., zonder mv.) 1. het platteland, het (eertijds) gecultiveerde
deel van Noord-Suriname. Wiesje heeft ook gelijk, op* plantage hebben ze regentanks, net als
vroeger in de stad, maar toen waren jullie nog heel klein (Schungel 101). - 2. het achterlijke deel van
het land, de ’provincie’. Hoe kon u zo’n onontwikkelde, achterlijke imbeciel, zo’n nietsnut van
plantage hier... hier binnenhalen (Vianen 1972: 87). - Zie ook: (i.v.m. A. 1) lustplaats*, plaats*;
(i.v.m. B) ’het district’*.
(dons1989)
plantage, plantagie, plantaadje (de, -’s), grootlandbouwbedrijf, doorgaans particulier, in een
kolonie in een tropisch land, met de functie een product of enige verhandelbare producten voor de
uitvoer voort te brengen; door slaven bewerkt.
Deze omschrijving valt onder die in het WNT (12, 1:2293) bij betekenis 7b. De oudste daar gegeven
vindplaats in het algemeen is die bij Van Berkel (1695:13) voor Berbice; de oudste vindplaats voor
het voormalige Nederlands Oost-Indië 1745 in de samenstelling suyker plantagie (WNT 16:502).
Voor Suriname geldt, dat in een “instruktie” van de Staten van Zeeland aan gouverneur Lichtenberg
van 18 november 1668 sprake is van “de plantage Paramhill” (Schiltkamp & De Smidt 20). De oudste
vindplaats in Suriname zelf is een plakkaat van 1669 (Schiltkamp & De Smidt 24, plantatien,
meervoud).
In het Engels van Suriname voor 1668 gebruikte men plantation (Warren 1667:2; Schiltkamp & De
Smidt 10).
- : plantage werd gebruikt zonder lidwoord of bezittelijk voornaamwoord wanneer het de eigen
plantage betrof, in uitdrukkingen als: naar plantage gaan, bijvoorbeeld 1834 (Oso 19:191), op
plantage zijn, bijvoorbeeld 1798 (Weygandt 99), op plantage wonen (1801, Oostindie 1989:185).
Deze uitdrukkingen zijn in Suriname nog steeds in gebruik, ook wanneer men spreekt over het
plantagedorp waarmee men rechtstreeks of via familie verbonden is, of als men spreekt over het
buitenstadse cultuurgebied van Suriname in het algemeen. Zie Van Donselaar (1989:294).
Zie ook: houtplantage* , kostplantage * , kweekplantage * en societeits-plantage * (eventueel met
andere uitgangen). > /N’/pt/2-?/-.
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(dons2013)
plantage-officier, als officier * .
1684 (Van der Linde 1966:67). > /N-E/pp/1/-.
(dons2013)
planta’gehert (het, -en), rood spieshert, een roodbruin hert met korte oren ( Mazama americana).
Ook het plantagehert, groot of gewoon boshert* () wordt sterk bejaagd, maar komt buiten de
bewoonde wereld nog in grote aantallen voor (Enc.Sur. 190). - Etym.: S pranasidia (pranasi =
plantage; dia = hert).
(dons1989)
planta’gemacht (de, -en), (hist.) de gezamenlijke slaven van één plantage* (1, 2). Het is eene
bewezene waarheid, dat, hoe meer de plantaadjemagt zich buiten gemeenschap met andere houdt
en onderling voor zich blijft, dezelve des te welvarender is () (Kuhn 1828: 27; oudste vindpl.). Etym.: Zie negermacht*. - Zie ook: slavenmacht*.
(dons1989)
plantagemacht, de macht* van één plantage * .
1828 (Kuhn 16).
Zie ook: negermacht * , slavenmacht* . > /N-N’/pp/4/-.
(dons2013)
plantageneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam op een plantage * .
1765 (De Beet 1984:75). - 1822 (Lammens 1982:107). 1881 (Kappler 1883:179). > /N-Am/pp/25/-.
(dons2013)
plantageschoenen, vermoedelijk dezelfde als grondschoenen * en bluchers * : zie aldaar.
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 19). > /N-N/pt/3/-.
(dons2013)
planta’getijd (de), de periode toen Suriname een typische plantagekolonie was (1689-1862) met
alleen negerslaven als arbeidskrachten. - Etym.: Zie plantage* (A. 1).
(dons1989)
planta’gie (en samenst.): zie plantage* (en samenst.).
(dons1989)
planten (plantte, heeft geplant), (ook:) kweken, verbouwen. Ik ga ook een kostgrondje* aanleggen
om groenten te planten () (Doelwijt 1971: 29). - Etym.: In AN veroud. - Zie ook: kweken*.
(dons1989)
plan’tehaar (het), (verouderend) Spaans mos, op boomtakken en vandaar afhangende massa,
samenhangende kleine plantjes ( Tillandsia usneoides, Ananasfamilie*). Zie Enc.NWI 681 (enige
vindpl.). - Etym.: De naam heeft vermoedelijk betr. op het haarachtige uiterlijk en het hangen. NB:
het is geen mos (in plantkundige zin), maar een zaadplant.
(dons1989)
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plan’terspartij (de), (hist.) informele groepering van plantage-eigenaren en administrateurs* die in
de 18e en 19e eeuw grote politieke invloed had op het landsbestuur. Zij vormden wat men in de
Surinaamse geschiedenis de ’planterspartij’ heeft genoemd, wier groote invloed op de gang van
zaken tot na het midden der 19e eeuw gehandhaafd bleef (Enc.NWI 31). - Syn. plantocratie*.
(dons1989)
plantocratie’ (de), (hist.) syn. van planterspartij*: z.a. Tot de plantocratie hebben ze nooit gehoord.
Een van hun kinderen was zo berooid dat hij in de minderwaardige positie van blankofficier*,
slavenopzichter, op een suikerplantage in de Berbiesjes zijn brood moest verdienen (Pos 1985: 15).
- Etym.: Gevormd naar analogie van woorden als ’democratie’ (die uit het F in het N overgenomen
zijn), waarin het tweede deel komt van het Griekse ’kratein’ = regeren; ’planto-’ komt van
’planter(s)’. In de E uitgave van Warren (1669: 36): plantocracy.
(dons1989)
plantsoen’ (de, -en), 1. (meestal) plant- en pootgoed. Sommigen vroegen hem ’n paar bananenplantsoenen, andere vroegen hem kassavestekken, andere vroegen hem tajerknollen, maar nooit
wilde hij hen helpen (de Groot & D. 21). - 2. (soms) zaad. - Etym.: In AN (met lidw. ’het’), in de bet.
van ’stek’, veroud.; in de bosbouw nog gebr. in de bet. van ’plantgoed van bomen en struiken’.
Overigens in AN syn. van ’park’. Wellicht is de bet. in SN vroeger geweest ’nageslacht van planten en
dieren i.h.a.’. Zie maraiplantsoen*. Cairo (1979b: 21) gebruikt ook ’kinderplantsoen’. S pransoen.
(dons1989)
plant’tuin (de), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) eerste oogst van suikerriet. - Opm.: De
volgende oogsten noemt men tweede, derde enz. snit.
(dons1989)
plastifice’ren (plastificeerde, heeft geplastificeerd), los bekleden met een vel plastic. Waarschuwt U
vooral de 1e jaars dat zij deze [hun collegekaart] niet laten plastificeren of boeklonneren* (in
rondschrijven van het Inst. voor de Opleiding van Leraren, 1981). - Opm.: Het is dus niet ’beplakken
met plakplastic’; dat wordt boeklonneren* genoemd.
(dons1989)
plat bn., gering van afmeting in vertikale richting, dus ook: dun ( een plat boek ), ondiep ( plat water),
laag, ondiep ( een platte kist ), kort (bij kroeshaar: plat haar). Desi-wiri de echte naam is liemswied*.
Plant met gele bloemen die plat langs wegen groeit (Sedoc 29). - Etym.: S plata = plat; ondiep.
— : zie platte brug*.
— : platte buurt (de, -en), armelijke wijk, krottenwijk. Deze [villa] wijken beslaan even-wel slechts
een deel van de stadsrand. Zo loopt van het centrum naar het zuiden van de stad een langgerekte
zone van zgn. platte buurten, waar veel armeren woonachtig zijn (Enc.Sur. 468).
— : platte doodkist (de, -en), eenvoudige, goedkope, ondiepe doodkist. Haar lijk vonden ze
verminkt terug en ze deden het in een gewone platte doodkist, ruwe, nauwelijks geschaafde planken
(Ferrier 1968: 144). - Etym.: Zie plat*.
— : platte pan (de, -nen), koekepan. Nodig is voor zes personen: drie vingers* rijpe bana [banaan*];
zout, zwarte peper, red devil (gemalen) rode Westindische peper, knoflook poeder, een scheutje
azijn, vier tot zes jiggers Westindische rum, spijsolie* en een goede platte pan (King Creole in WS
15-3-1986, in recept voor ’devilled banana’). - Etym.: zie pan* (I). - Syn. bakpan*.
— : zie platte soep*.
— : plat eten (at, heeft gegeten), ww. uitdr., klaplopen, parasiteren op. Vroeger wilde niemand met
hem omgaan, maar nu hij rijk is heeft hij vrienden die hem plat eten. - Etym.: S njan plata (njan =
eten; plata = plat). Cairo (1977: 85; 1978b: 183) gebruikt alleen plat vreten.
(dons1989)
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plat, ondiep (met betrekking tot water).
Tot 1873 alleen aangetroffen in de eigennaam de Plattebrug* ; zie aldaar.
(dons2013)
plateau’bauxiet (de, -en): zie het cit. In Suriname wordt vaak van twee typen bauxiet gesproken: het
zgn. kust-* of laaglandbauxiet*, dat ontstaan is uit jonge sedimenten, en het zgn. hoogland-* of
plateaubauxiet, dat ontstaan is uit oude kristallijne sedimenten in het binnenland () (Enc.Sur. 45).
(dons1989)
platille (-s), plattielje, plattielje, een fijne soort linnen, wit of bont, afkomstig uit Silezië (OED
15:468).
< Engels platilla (1699-1858) of < Spaans platilla , OED 11:1004, of afkomstig uit Westelijk Guyana
(zie beneden).
1718 (Herlein 242). - 1839 (Benoit 69, daar verkeerd vertaald).
Ook in Westelijk Guyana (Essequibo en Demararische Courant 29-12-1794). > /E?Sp.?W?/bc/14/W./.
(dons2013)
plat’kop (de, -pen), lange pantsermeerval, een soort slanke kwikwi* met een platte kop en een
ronde staartvin ( Callichthys callichthys ). Een enkele keer is er een goede vangst. Soms ook wel, maar
van die heel kleine platkoppen en armetierige katharina’s* (C. Ooft 56). - Etym.: S plata-ede (plata =
plat; ede = kop). - Zie ook: katharina*, sokekwikwi*.
(dons1989)
Plat’tebrug (de), eigennaam van de platte brug* aan de Waterkant* te Paramaribo. De Waterkant
langs gaande, vind men een landingsplaats, de Plattebrug genaamd (Lammens 1822; 1982: 53).
(dons1989)
Plattebrug: de Plattebrug eigennaam van zekere Surinaams-Nederlandse ‘platte brug’ aan de
Waterkant in Paramaribo.
Eertijds ook Platte brug (Teenstra 1835, 2:117; Arons 1881, in Attema 1981:34). Brug betekent hier
aanlegplaats (in dit geval voor kleine boten), bestaande uit een onderwaterse, zeer geleidelijk
oplopende, stenen helling waar het water plat * , ‘ondiep’, is.
1822 (Lammens 1982:53). →. > /N’-N’/r/3-6/-.
(dons2013)
pleen: zie plane*.
(dons1989)
plei (de, -en), 1. (hist.) dansfeest van slaven. Doch die Ordonnantie is ook al weder ingetrokken, om
dat men bespeurde dat de Slaaven, in meenigte, na die Pleyën of Baljaaren* liepen, meest den Nacht
door (Hartsinck 1770: 909; enige vindpl.). - 2. zie de samenst. wintiplei*, waarin het ’(rituele)
danspartij’ betekent. - 3. zie de samenst. pikipikiplei*, waarin het ’spel’ betekent. - Etym.: Vgl. S pré
= spel (in SN pré* = plei, 2); E play = spel, in de bet. van p. (1) op Jamaica (C&L 354). Helman (1978:
29) gebruikt wintiprei en noemt prei zowel een creolisering van E play (= spel) als van E spell (=
betovering). Zie ook het syn. van 1: spel* (I).
(dons1989)
pley (-en), danspartij van negerslaven, soms kort voor wintipley * .
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< Sranantongo pre (Nepveu 1771:278) of < Engels play, Echteld 1961:114.
1765 (Nepveu 80). - 1786 (Blom 388, play).
Zie ook: baljaar* , baljaring * , spel* (II). > /E?S?/sc/2/-.
(dons2013)
pleyen, een pley* houden.
1776 (Inventaris Archief Sociëteit van Suriname 544).
Zie ook: spelen* , spel* (II) hebben. > /E?S?/sc/3/-.
(dons2013)
plei’ka (de, -’s), term bij knikkerspel, inhoudende dat de afstand tussen twee knikkers gelijk is aan
een span*, ontstaan doordat men met de ene op de andere gemikt heeft zonder te raken. Lukt het
een deelnemer zijn boegroe* zo dicht bij die van een ander te krijgen, dat hij beide nog net met de
vingertoppen raakt, doch deze niet op de boegroes kan plaatsen, dan is dat ’pleika’; hij mag dan
nogmaals spelen (Nekrui 12). - Etym.: ’Plei’ kan ’spel’ betekenen; zie plei*. - Zie ook: anda*.
(dons1989)
plein: het Plein, kort voor een plein in Paramaribo, dat achtereenvolgens heette Plein,
Gouvernementsplein, Oranjeplein, Onafhankelijkheidsplein; thans Eenheidsplein. Ik zeg tegen mijn
moeder dat ik groot genoeg ben om ’s middags alleen naar het Plein of naar de Palmentuin* te gaan
om te spelen (Pos 1985: 29).
(dons1989)
Plein, plein (het), eigennaam van het grote, onbebouwde terrein voor het (indertijd zo geheten)
gouvernementshuis* in Paramaribo.
Het is nooit bebouwd of door bebouwing omgeven geweest. Oudste vindplaats van de (eigen)naam
op een kaart van Tirion, volgens (Volders 14) van ca. 1740, volgens Y. Attema in Fontaine (1980:92)
van ca. 1760. Oudste vindplaats van een nader gespecificeerde eigennaam 1917
(Gouvernementsplein, in de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 551), sedertdien bij
herhaling omgedoopt.
1740 (zie boven). - 1804 (Hiemcke). 1913 (J. Spalburg 21, het plein ). > /N’/r/2-5/-.
(dons2013)
pleisterhuis(je), provisorisch hutje als tijdelijke, eventueel ook nachtelijke pleisterplaats in het
bosch * .
1749 (De Beet & Price 1982:48). - 1773 (De Beet 1984:145).
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:16), mogelijk afkomstig van daar. > /(NN’)?W?/r/2/W./.
(dons2013)
plij’er (de, -s), 1. combinatietang. Geef me die pleyer no*? (Dennis vragend aan Johnnie om een stuk
gereedschap.) - Aaj*, neem no! Neem deze tanga [S, tang] ook d’rbij, of wil je schroevedraaier?
(Cairo 1980a: 83). - 2. (bij uitbr.) naam voor andere tangen die op een combinatietang lijken
(waterpomptang e.d.). - Etym.: E pliers = bet. 1.
(dons1989)
pluis: niet pluis, afwijkend, niet in orde, niet helemaal goed wijs (persoon). Je bent een Hindostaan*
en daarom gaat alles van je ons aan, aangezien je als Hindostaan anders doet, lijk je niet pluis (WS
20-8-1983). - Etym.: AN ’hij is niet pluis’ = hij is niet onschuldig, hij is niet zuiver in de leer, e.a.
(WNT 1949). AN ’het is niet pluis met die man’ kan bet. dat de man niet helemaal goed wijs is.
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(dons1989)
plun’deren (plunderde, heeft geplunderd), (i.h.b.:) wederrechtelijk leeg plukken (vruchtboom). Jos
hield erg veel van boomklimmen. Zo kwam het eens voor dat ze zo druk bezig was met het
plunderen van de olijfboom* van de school, dat ze niet eens de bel hoorde (BN 120: 54; 1980).
(dons1989)
plun’jes (mv.), plunje. Samen met hun vrouwen, die meestal thuis bleven om ’s avonds wat
verstelwerk te doen aan de versleten plunjes van hun mannen (C. Ooft 12). - Etym.: In AN komt het
mv. alleen voor m.b.t. zeemanskleding.
(dons1989)
I. poe, poen (de), type van de fleskalebas ( Lagenaria vulgaris) met lange, knotsvormige vruchten die
als groente gegeten worden. Vrouw, geld voor groenten heb je vandaag niet nodig. Gooi maar wat
boomrijpe papaja’s in de pan. De kinderen zullen denken dat het pampoen* is of poe (C. Ooft 45). Etym.: S poen. - Zie ook: Indiaanse kalebas*.
(dons1989)
II. poe (de), (vakterm in de topografie) oude bedding van rivier of kreek.
(dons1989)
poe’der: zie Chinese* poeder.
(dons1989)
poe’der-: geeft als eerste deel van een samengest. stofnaam aan, dat de betreffende stof
poedervormig is. Zie poedercacao*, -chocolade*, -gember*, -kaneel*, -melk*-, -zeep*. – Zie ook:
blok-*.
(dons1989)
poe’dercacao (de), cacaopoeder, chocoladepoeder. Producten uit de cacao: a. Poederchocolade* of
poedercacao () (Tirion 61). - Zie ook: plak* cacao.
(dons1989)
poe’derchocolade (de), syn. van poedercacao*: z.a. (ook voor cit).
(dons1989)
poe’dergember (de), gemberpoeder. () een theelepel poedergember () (WS 26-4-1986). - Etym.: Zie
poeder-*.
(dons1989)
poe’derkaneel (de), kaneel in poedervorm. Desgewenst bestrooien met poederkaneel (S&S 207). Etym.: Vermoedelijk in gebr. gekomen ter onderscheiding van ’pijpkaneel’ (rooskaneel*). - Zie ook:
witte* kaneel.
(dons1989)
poe’dermelk (de), melkpoeder, d.i. poeder waarvan door toevoeging van water (weer) melk gemaakt
kan worden. De poedermelk, vertelt Leydsman, die wij van hem kregen toegestuurd was van zo
slechte kwaliteit, dat het na twee dagen al veranderde in keiharde klonten (Sur. Bull 11 (9): 10;
1980). - Etym.: In AN verstaat men onder p. i.h.a. melkpoeder die als vervanging van melk aan koffie
of thee kan worden toegevoegd. - Samenst. poedermelkcentrale (Rappa 1980: 47).
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

(dons1989)
poe’derzeep (de, -zepen), zeeppoeder. Ma’ je weet: blokzeep* is geen poederzeep, hoewel ik ze
allebei gebruik fo me waswater! (Cairo 1978b: 222).
(dons1989)
poel (de, -en), zetje, duwtje. - Etym.: Vgl. E pull = trek, ruk.
(dons1989)
poelen (poelde, heeft gepoeld), in beweging zetten of houden, duwen (i.h.b. een schommel). Etym.: Vgl. E to pull = trekken (aan). Zie ook: stoten* (1).
(dons1989)
poen: zie poe* (I).
(dons1989)
poena’le sanctie (de), (uitspr. peuna’le sank’sie), (hist., 1856-1948) strafbepaling in het contract
van een geïmmigreerde plantage-arbeider betrekking hebbend op eventuele tekortkomingen
zijnerzijds. Alle immigranten moesten zich bij een contract onder poenale sanctie verbinden om voor
een bepaald aantal jaren in Suriname ’veld- of fabrieksarbeid ten dienste van derden te verrichten’
(Enc.Sur. 485). - Etym.: ’Poenaal’ = betr. hebbend op het strafwerk; ’sanctie’ = dwangmiddel. Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI m.b.t. plantage-arbeiders.
(dons1989)
poenale sanctie, strafbepaling in het contract van een geïmmigreerde plantage-arbeidskracht,
betrekking hebbend op eventuele toekortkomingen zijner- of harerzijds.
Poenaal, dat wil zeggen betrekking hebbend op straf; sanctie betekent dwangmiddel.
1856-1948 (Encyclopedie van Suriname 485).
Ook in het voormalige Nederlands Oost-Indië met betrekking tot plantage-arbeiders. > /N+N/bs/45/-.
(dons2013)
poen’ta (de, -’s), (’slang’) vrouwelijk schaamdeel. Bedelende arme vrouwen die hun poenta lieten
naaien fo centen (Cairo 1980c: 42). - Etym.: Er lijkt verband met het gebruikelijke syn. poentje*; zie
voor de andere syn. aldaar.
(dons1989)
poentje (het, -s), vrouwelijk schaamdeel. Jo* beest jo! Haal je hande weg van me poentje! (Cairo
1978b: 376). - Etym.: Er lijkt geen verband te bestaan met enige bet. van ’poen’ in het N. Is er
verband met ’pompoentje’? - Syn. meisje* (2), pantje* (II), poenta*, pola*, spaarpot*, voet*. Zie ook:
middenvoet*, tussenbeen*. - Opm.: P. is het normale woord in het SN; de syn. zijn minder
gebruikelijk en/of grof.
(dons1989)
poe’pe (de), poep. Ouma* ik wil poepe doen (Cairo 1976: 44). - Etym.: S poepoe.
(dons1989)
poes’peta (de, -’s), (verouderend) bijdehand meisje. - Opm.: Volgens sommigen is het woord
piespeta. - Zie ook: lep’kaka*.
(dons1989)
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poespoe’si-owroekoe’koe (de, -’s), kerkuil of katuil, een grote, lichtgekleurde uil ( Tito alba
hellmayri ). In de kolonie* staan de Z.-Am. Heemuilen bekend als Poespoesi-Ouroekoekoe, d.w.z.
Kat-uilen () (P&P 1908: 446). - Etym.: S (poespoesi = kat; owroekoekoe = uil).
(dons1989)
poesties’ (de, poestiezen), (veroud.) persoon geboren uit een blanke en een kasties*, dus 15/16
blanke en 1/16 neger. () zoals gij U voordoet in Uwe talrijke kleurschakeringen, als daar zijn:
volbloed Neger, Karboeger* en Mulat, en de lichtere tinten van mesties*, kasties*, poesties, tot de
geheel op de blanken lijkende Testies* toe () (E.J.A. Themen, cit. volgens Polanen 62). - Etym.: Van
Port. posiço en Sp. postizo = lett. onecht, ’vervolgens om aan te duiden dat een gemengdbloedige
ten dele (i.h.a. ¾ of 7/8) blank is’ (WNT 1949). Oudste vindpl. Lammens 1822; 1982: 99. - Opm.: In
het voormalige NOI ook gebr., maar daar misschien voor een andere mengverhouding van het blanke
en het inlandse element (zie Veth; zie Valentijn 1724-1726, cit. in WNT 1926). Zie ook: Creool*,
neger*; dogla*; karboeger*, sambo*.
(dons1989)
poesties, persoon geboren uit een blanke en een castiesin * , dus 15/16e blank en een 16e neger.
< Portugees postiço of Spaans postizo, ‘onecht’.
1798 (Weygandt 19). - 1854 (Van Sypesteyn 161). - 1913 (Themen, in Polanen 1982:61).
Zie ook: mistiche * , casties* , testies* .
Opmerking: Ook in het voormalige Nederlands Oost-Indië, maar voor een andere mengverhouding
tussen het blanke en het inlandse element (WNT 7, 1:1769). > /Port.?Sp.?/r/3-5/-.
(dons2013)
poets (de), schoensmeer. - Etym.: In AN alleen in samenst., w.o. ’schoenpoets’. - Syn. globin*,
nugget*.
(dons1989)
pogaier (-s), indiaanse sjamaan, indiaanse ‘medicijnman’.
Herkomst van het woord niet bekend, mogelijk afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1768-1780 (Quandt 240, pogaier; 258, bogaier). 1796 (Stedman 208, pagayer ), 1839-51 (Van der
Aa 34, bogajer ).
Opmerking: Hartsinck (1770:26) geeft pageyer, maar onderscheidt Suriname en Westelijk Guyana
niet. Groen (1793, 4:8) geeft voor Westelijk Guyana pagaiermans (meervoud).
Zie ook: piaiman* , peje* . > /X?W?/ic/2-4/W./.
(dons2013)
poite’ (de, -s), (uitspr. poitee’), (verouderend) banneling uit Frans Guyana. Besloten werd een vlot te
maken, waarop nogmaals een nacht moest worden doorgebracht toen de toevallig passerende
Kapitein* van het nu reeds lang verlaten Heidoti en een aantal bosnegers* doof bleven voor hun
hulpgeroep, vermoedelijk denkende dat men met poite’s, vluchtelingen uit het Franse bagno, te doen
had (F.C. Bubberman in Suralco Mag. 12 (2): 19; 1980). - Etym.: Syn. van deporté* (1) en daarvan
een vervorming; het lijkt mogelijk, dat men van dit woord de eerste lettergreep als lidwoord is gaan
opvatten.
(dons1989)
Pok’houtfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Zygophyllaceae ). - Etym.: Genoemd naar pokhout
( Guaiacum officinale ).
(dons1989)
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poknak’ bn., slecht, waardeloos. Die hond is poknak. Een poknakke hond.
(dons1989)
pok’nokker (de, -s), zelfstandige goudzoeker, eventueel als onderhuurder werkzaam op de
concessie van een ondernemer. Dank u... eh... zoudt u een dezer dagen met Mooiman of Bonni een
kilo gedroogde erwten en zeep kunnen meegeven. Ik geef het geld wel aan een van hen mee, zei de
poknokker (Butner 1960: 112). - Etym.: Zie pork-knocker* (E en syn.), waar het een vervorming van
kan zijn. Dit laatste zou in overeenstemming zijn met de uitspraak van ’salt pork’ (E, ’zout
varkensvlees’) in Guyana: salpoke (D.g.f. 50). Echter, in Enc.Sur. (502) wordt als mogelijke oorspr.
genoemd E ’pocket-knocker’, d.i. iemand die een rijke goud-’pocket’ (met gouderts gevulde holte)
hoopt te zullen vinden. - Zie ook: maraudeur*.
(dons1989)
po’koe (de, -s), 1. amusementsmuziek. Zo ging de fles verder, de stemming steeg, voorop* in de
bus begon een ploeg pokoe te spelen, ze maakten zelf woorden en te horen naar het gelach van
vooral de vrouwen in het gezelschap, zat er een schuine dubbele bodem in de tekst (Rappa 1984:
124). - 2. band; - Etym.: S.
(dons1989)
po’la (de, -’s), (grof) vrouwelijk schaamdeel. O kom, mijn schat, laat ik viool gaan spelen op je pola
(Cairo 1980c: 42). - Etym.: Ook S. - Syn. poentje*; zie aldaar voor andere syn.
(dons1989)
polak’beschuit (de, -en), (verouderend) 1. dik soort toast. - 2. soort beschuit verkregen door een
sneetje oud brood zonder korst in een oven te roosteren. - Etym.: In bet. 1 vroeger geproduceerd
door de firma E.P. Polak. - Zie ook: beschuit*, bollenbeschuit*, broodbeschuit*, eierbeschuit*.
(dons1989)
pol’der (de, -s), (ook, verouderend:) dijk van een plantage* (A. 1) die beneden het niveau van de
vloed ligt. ledere plantage op zich is dus een polder, geheel door dijken of dammen* omgeven. In
Suriname noemt men die dijken polder; zoo spreekt men van voor-*, achter-* en zijpolder* ()
(Enc.Sur. 568). - Etym.: AN p. = gebied waarvan de waterstand alleen door bemaling op het
gewenste peil kan worden gehouden. Oudste vindpl. Blom 1786. - Zie ook: dam* (I 1).
(dons1989)
polder (-s), dijk van een plantage * welke laatste beneden het niveau van de vloed ligt en aldus zelf
een Europees-Nederlandse polder is.
De vermelding van polder in de betekenis van ‘dijk’ door Kiliaen (1599) berust volgens het WNT (12,
2:3087) op een vergissing.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:166). - 1838 (Van Stipriaan 1993:97). →.
Zie ook: achterdam * , binnendam * , voordam * en zijpolder* , dam* . > /N’/pt/2-6/-.
- : in polder, bedijkt, ingepolderd.
1806 (De Surinaamsche Courant nr. 39). > /N+N’/pt/3/-.
- : in polder leggen, bedijken, inpolderen.
Zie polder * .
1786 (Blom 23, 174).
Opmerking: WNT (12, 2:3089) geeft voor de 17e eeuw Europees-Nederlands in polders leggen voor
‘inpolderen, bedijken’. > /N+N’/pt/3/-.
(dons2013)
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pol’derdam (de, -men), dijk aan de voorzijde, d.i. de rivierzijde, van een plantage* (A. 1) die
beneden het niveau van de vloed ligt. Toen hij nog als directeur* op de plantage woonde, ontstond
er eens een polderdambreuk (Bartelink 70). - Etym.: Zie polder*, zie dam* (I.1). - Syn. voordam*,
voorpolder*.
(dons1989)
polderdam, dijk aan de voorzijde, dat is de rivierzijde van een plantage * die beneden het niveau van
de vloed ligt.
Gezien de betekenis van polder * en dam* een merkwaardig woord.
1855-1863 (Bartelink 1916:70). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 568).
Zie ook: voordam * . > /N’-(N’?E?W?)/pt/4-5/-.
(dons2013)
pol’derjongen (de, -s), landbouwerszoon uit een polder. De avonturen van Harold en Kela beginnen
met het initiatief van de stadsjongen Steven, () die de polderjongen meekrijgt in zijn droom (Astrid
Roemer in WS 27-10-1984). - Etym.: AN p . = werkman bij het aanleggen en onderhouden van AN
polders, dijkwerker. In SN komen meer in het AN niet gebr. samenst. van AN ’polder’ voor, zonder
dat ze evenwel verwarrend zijn, bijv. poldermensen = polderbewoners (cit. zie gaan*, 1).
(dons1989)
poldertrens, sloot ( trens* ) aan de binnenzijde langs een polder * .
Een poldertrens is ontstaan op de plaats waar men grond uitgroef om er de polder * mee op te
werpen (Anonymus 1740:53).
1740 (zie boven). - 1788 (Roos 1804:28).
Zie ook: hoofdtrens * , trekker* . > /N’-(E?W?)/pt/2-3/-.
(dons2013)
pol’dertuin (de, -en), (veroud.) plantage* (A. 1) verkregen door inpoldering van een stuk
kustmoeras. Vooral de aanleg van de zgn. ’poldertuinen’ in de kustvlakte eiste grote extra
investeringen voor dammen*, sluizen en vaarkanalen naast de gebruikelijke kosten voor slaven,
gebouwen, fabriek en aanplantingen (Enc.Sur. 481). - Etym.: In het voormalige NOI werd een
’plantage’ wel een ’tuin’ genoemd (WNT 1979). - Zie ook: tuin*.
(dons1989)
po’li (de, -’s), 1. kort voor ’polikliniek’ in de AN bet. Feestelijk gaat het verder en dan na de opening
van de poli is het de hoogste tijd voor de premier om te vertrekken (Els Bosbaan in Kalebas 1978
(8/9)). - 2. kort voor polikliniek* in SN bet. 1: z.a. Dokter Pinas heeft zijn poli helemaal vernieuwd . 3. uren waarop de poli* (1 en 2) open is: spreekuur. Ik ga niet bij* die dokter, hij heeft iedere dag
maar één uur poli! - Syn. van 2 ook kliniek*. Samenst. van 1: tandpoli*.
(dons1989)
po’likliniek (de, -en), (ook:) praktijkafdeling van een arts of tandarts, al of niet verbonden met zijn
woonhuis. Het nieuwe huis van dokter May is nog niet klaar, met de polikliniek moet nog begonnen
worden. - Etym.: AN p . = inrichting waar niet-bedlegerige patiënten, meestal kosteloos of tegen een
geringe vergoeding, onderzocht en behandeld worden. - Syn. kliniek*, poli* (2).
(dons1989)
Po’likliniekschool (de), (hist., 1931-1958) bijnaam van de Tourtonneschool voor (mogelijk)
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beginnende leprapatiëntjes. Een belangrijke maatregel ter voorkoming van het verspreiden der ziekte
is ook het oprichten van een aparte school voor kinderen die lijden aan beginnende lepra of verdacht
worden daaraan te lijden. Deze school, ’Polikliniek-school’ genaamd, is sedert 1931 in gebruik (van
Traa 34; enige vindpl.).
(dons1989)
po’lis: de polis betalen (betaalde, heeft betaald), (ook, volkst.:) de premie betalen voor een
verzekering. - Etym.: AN polis = contract tussen maatschappij en verzekerde; schriftelijk bewijsstuk
daarvan.
(dons1989)
politoe’ren (politoerde, heeft gepolitoerd), (ook:) vernissen. In de slaapkamers stonden er geen
andere dan een paar oude wener* houten stoelen, die wiebelden en bij mijn moeder in de kamer
twee oude mahoniehouten klerenkasten, die mijn oom gepolitoerd had (Ferrier 1968: 30). - Etym.:
AN p . = glad en glanzig maken met politoersel, d.i. een oplossing van schellak in alcohol.
(dons1989)
pol’kataart (de, -en), soort koek gevuld met ananas. Zie S&S 228. - Etym.: Zie taart*.
(dons1989)
pols (de, -en), (ook:) kort voor polshorloge. Voor die mooie pols wil ik u hartelijk danken (in brief,
1967).
(dons1989)
polsonhout (het), syn. van possum(hout)* (2): z.a. Het Posentrihout wordt ook wel Posumhout of
Polsonhout genoemd () (Muntslag 145; enige vindpl.). - Syn. ook posentri* (2). Zie ook: zwarte
possum*.
(dons1989)
poltiek’ (de, -en), (gebr. in Nickerie) lange vaarboom met een gaffel aan het ondereind,bestemd om
een boot door massa’s drijvende waterplanten te duwen. - Etym.: Vgl. E to pole = voortbomen; S tiki
= stok. - Zie ook: poltieken*.
(dons1989)
poltie’ken (poltiekte, heeft gepoltiekt), gebr. in Nickerie) voortbomen met behulp van een poltiek*.
Dit gaat niet met de motor! Poltiek! Poltiek! - Etym.: Zie poltiek*.
(dons1989)
pom (de, -s), soort ovenschotel, meestal van kip, en verder met geraspte (pom)tajer* (2) als meest
kenmerkende ingrediënt. Voor pom braadt ik de kip eerst met zoutvlees* in hollandse kokosolie
(Ferrier 1969: 102). - Etym.: S pon. Vgl. E pone = fijn brood. - Zie ook: kippepastei*. Samenst.:
pomblik*, pomtajer*, vispom*.
(dons1989)
pom’blik (het, -ken), blik of emaille schaal waarin pom* wordt gemaakt. Louise houdt haar pomblik
als een baby op schoot... nu zet ze het op haar hoofd... tegen de zon... (Ferrier 1969: 100).
(dons1989)
pomme (de) cythè’re (de), 1. augurkenboom, een boom met pluimen van groenachtige bloemen en
ovale, vlekkerige vuilgele tot oranje vruchten, ingevoerd, waarschijnlijk oorspr. uit het Zuidzeegebied
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( Spondias cytherea, Manjafamilie*). Pomme de cythère of pomsteri (S) () is een [aan mope*] verwante,
geïmporteerde soort () (WB e.a. 34). - 2. de eetbare vrucht van deze boom. Fo vijf cent* was met
pommesitèr zijn zakcent op (Cairo 1980c: 462). - Etym.: Het is F en bet. ’appel van Cythera’; Cythera
is een Grieks eiland dat in de oudheid gewijd was aan de godin Venus. Oudste vindpl. (van 2)
Lammens 1822; 1982: 175. S pomoesteri. - Syn. Franse mope*, van 2 ook venusappel*.
(dons1989)
pomme de cythère, ingevoerde vruchtboom ( Spondias cythera) en de vrucht van deze.
< Frans, betekent ‘appel van Cythera’; Cythera is een Grieks eiland, eertijds aan Venus gewijd.
1835 (Teenstra 2:246). - 1872 (Anonymus 67). →.
Zie ook: venusappel* .
Opmerking: Algemener Surinaams-Nederlands is heden pomsteri of pomoesteri (< Sranantongo). >
/Fr./cp/4-6/-.
(dons2013)
pomme de roze: zie pommeroos*.
(dons1989)
pommerak’ (de, -s), 1. boom met trossen van paarsrode bloemen en roze of lichtrode, langwerpig
peervormige vruchten, uit het Maleisische gebied ( Syzygium malaccense, Goejavefamilie*). Op de
erven* vindt men vaak S. malaccense, de pommerak () aangeplant, een grote boom met rode
vruchten () (WB e.a. 173). - 2. de eetbare vrucht van deze boom. Vleermuizen op zoek naar de
purperrode, sappige pommerak, sapotilles, manjes*, rode en roze appels*, spreiden en slaan hun
donkere vleugels uit en vliegen van de ene boom naar de andere, piepend als ratten (Vianen 1969:
39). - Etym.: Van E (F) pomme malac, pomerac, dat bet. ’appel van Malakka’; Malakka is een deel van
het Maleisische gebied (zie ook de wet. naam). - Syn. van 1 pommerakboom*.
(dons1989)
pommerak’boom (de, -bomen), syn. van pommerak* (1): z.a. Het gras onder de pommerakbomen is
rood van de vruchten, aangevreten door insekten en vleermuizen (Vianen 1969: 122).
(dons1989)
pommeroos’ (de, -rozen), 1. boom met tuilen van witte bloemen en geelachtige, ronde tot
omgekeerd peervormige vruchten, uit Indonesië ( Syzygium jambos, Goejavefamilie*). S. jambos, de
pommeroos, heeft vruchten die naar rozen geuren (WB e.a. 173). - 2. de eetbare vrucht van deze
boom. - Etym.: Oudere vormen: pomme de roze (of rose) o.m. bij Lammens 1822; 1982: 175, d.i. F
en bet. ’rozenappel’ (zie het cit. onder bet. 1); pommerose (Stahel 1944: 34), d.i. ook de naam in het
E.
(dons1989)
pomme de rose (of roze), ingevoerde vruchtboom ( Syzygium jambos) en de vrucht van deze, thans
genoemd pommeroos .
< Frans, betekent ‘rozenappel’, in verband met de geur als van een roos.
1835 (Teenstra 2:246). 1855 (Van Sypesteyn 185, pomme-rose ). 1883 (Westeroüen van Meeteren
26). > /Fr./cp/4-5/-.
(dons2013)
pompe’ja, 1. (zn., de), eau de cologne. Zij zegt dat zij moet braken. S. snelt toe, trekt uit haar mouw
een zakdoek en vraagt haar om eraan te ruiken. S. heeft pompeja op haar zakdoek gedaan (Vianen
1969: 79). - 2. (tw.), ironisch gezegd bij het opvangen van een onfrisse lucht, i.h.b. bij die van
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onwelriekende oksels. Heel langzaam kwam de gele brei te voorschijn die nu zijn stank verspreidde.
Pompeja! (Cairo 1977: 187). - Etym.: Genoemd naar het merk Pompeia. - Syn. van 1 pompejawater*.
(dons1989)
pompe’jawater (het), eau de cologne. Pipap’pa kreeg zijn sigaren, zijn bladertak, zijn pompejawater
en niet te vergeten, zijn omhelzingen van borst en billen schuddende schoonheden (Cairo 1976:
153). - Etym.: Zie het syn. pompeja* (1).
(dons1989)
pom’pelmoes (de, -moezen), als AN: vrucht van Citrus grandis (Citrusfamilie*). - Opm.: Vroeger
werd in AN en nu nog wordt in BN de ’grapefruit’, die vermoedelijk uit de p . voortgekomen is (Ost.
28), eveneens ’pompelmoes’ genoemd: zie WNT 1949, Van Dale, De Clercq. - Zie ook: grape*,
gideonsappel*.
(dons1989)
pompoenboom, papajaboom, meloenboom ( Carica papaya ).
De vrucht (papaja) lijkt op een Europees-Nederlandse pompoen.
Zie ook: papaye * .
1689 (J. Commelin in Brinkman 1980). 1774 (Houttuyn 2, 3:524). > /N’-N/cp/ 1-2/-.
(dons2013)
pompon’ (de, -s), 1. gele King, een soort mandarijneboompje ( Citrus reticulata, Citrusfamilie*). In
Suriname teelt men de vormen surino*, augustino* en pompong = gele King (Ost. 129). - 2.
mandarijn van deze plant, met een dikke, ruwe en groene tot oranje schil. - Etym.: Ook S. AN en E p.
is een bolvormige versiering op een kledingstuk. - Zie ook: Curaçaose oranje*.
(dons1989)
pom’tajer (de, -s), 1. cultuurvorm van een soort tajer* (1, Xanthosoma sagittifolium, Tajerfamilie*),
met een zeer grote, bovengrondse knol. De grootste van deze vormen is S. [Surinaams] pom-tajer,
CS [Creools Surinaams] redi-taja, die tot 4 m hoog kan worden () (Ost. 250). - 2. knol van deze
plant, gebruikt voor de bereiding van pom*. Flora Produkten NV heeft in Nederland een vaste
afnemer voor tienduizend kilogram geraspte pomtajer per maand (WS 10-3-1984). - Etym.: Zie de
omschrijving van 2. - Syn. van 1 en 2 grote tajer*.
(dons1989)
pondo (de, -’s), zeskantige vlieger (fefiprinta*) die 1 m of langer is. () in de droge tijd zwieren onze
vliegers door de blauwe lucht. Mijn grote oranje-blauwe pondo wordt gesneden door een zwartwitte kalibade*, de scherven aan zijn kronkelende staart glinsteren venijnig in de zon (de Rooy 1979:
15). - Etym.: S? (niet in Woordenl. SNE). - Zie voor de namen van andere vliegers fefiprinta*.
(dons1989)
ponds’cake (de, -s; uitspr. ponds’keek), ponds’koek (de, -en), koek gebakken van gelijke
hoeveelheden blom*, suiker en boter (margarine), ev. met toevoeging van evenveel rozijnen. - Etym.:
De naam heeft betr. op het gebruik om van alles één pond te nemen, maar met meer of minder gaat
’t ook. AN pondskoek is een goedkope soort stroopkoek, die bij het pond verkocht wordt. (Op
Terschelling weegt zo’n koek ongeveer een pond.) - Opm.: Bij S&S (223) wordt p . ’bruine cake’
genoemd.
(dons1989)
pongé’ (de), (uitspr. F: ponzjee’), een soort piqué*: z.a. - Etym.: F pongé, AN pongézijde, E pongee
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= ongebleekte Chinese zijde. - Zie ook: crepon*.
(dons1989)
pon’pon (de, -s), naam voor twee grote soorten oropendola, een groene ( Psarocolius viridis) en een
zwarte (zwartkuiftroepiaal, Psarocolius decumanus). De ponpon (een zwarte en een groene soort)
heeft een helder gele snavel. Zijn ’gezang’ begint met een roep, die klinkt als ’pon-pon-pon’
(Vermeulen 160). - Etym.: S (ontleend aan het geluid: zie het cit.).
(dons1989)
ponpon, twee grote soorten oropendola (vogels), de zwarte of kuiforopendola ( Psarocoleus
decumanus) en de groene ( Psarocolius viridis).
< Sranantongo ponpon (Focke 1858a:314). De naam is ontleend aan een geluid van deze vogels.
Focke 1858a:314, pompon). 1910 (Penard & Penard 346). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
ponsen, vissen vangen door het water met een bedwelmend middel te vergiftigen.
< Sranantongo ponsoe (Focke 1855:105) < Engels to poison , Smith 1987:243.
1835 (Teenstra 1:420). →. > /S/r/4-6/-.
(dons2013)
I. ponsen (ponste, heeft geponst), (ook:) vissen vangen door het water met een bedwelmend middel
te vergiftigen. Ze [walapa*] laat zich echter niet gemakkelijk vangen. Gewoonlijk komt ze met het
ponsen voor den dag (Geijskes 1954: 67). - Etym.: S ponsoe. Vgl. E to poison = vergiftigen. Oudste
vindpl. Teenstra 1835 I: 420. AN ponsen = gaten maken met een pons.
(dons1989)
II. ponsen (ponste, heeft geponst), gooien, i.h.b. met een bal o.i.d. - Etym.: Vgl. E to punch = o.m.
stoten, stompen. Zie ook ponsen* (I).
(dons1989)
ponsjo’: zie ponsjool*.
(dons1989)
ponsjool’ (de, mv.?), (schoenmakersterm) gaatjestang of perforeertang. - Etym.: Vgl. E to punch =
o.m. AN ponsen; E hole = gat. Ook worden gebruikt de vervormingen ponsjo’ en pensjool’ . - Zie
ook: revolverponsjool*.
(dons1989)
pont (de, -en), grote, platboomde roeiboot voor het vervoer van goederen, vroeger i.h.b. van
plantageprodukten naar Paramaribo en naar in lading liggende schepen, Iedere plantage* is in het
bezit van een aantal vaartuigen; voor de binnenvaart gebruikt men korjalen* of binnenponten*, voor
vervoer der producten naar de stad* ponten, voor personenvervoer tentboten* (Enc.NWI 569). Etym.: AN p .: veroud. ’platboomd vaartuig als vrachtschip op binnenwateren’, thans ’veerboot’ (zie
WNT 1949). Oudste vindpl. not. van 1722 (S&dS 349). S pondo. - Samenst. ook: keen-*, riet-*,
scheeps-*, suiker-* en matrozenpont*; negerpont (van Schaick 1866: 111); zie ook: kroeskroes*,
ponton*.
(dons1989)
pont (de, -en), platboomde, houten of metalen boot met een stompe steven, voor het vervoer van
plantageproducten, voortbewogen door roeien of bomen.
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< Europees-Nederlands pont, een soortgelijk meer algemeen gebruikt vrachtvaartuig in Nederland,
in het bijzonder op binnenwateren. Zie ook matrozenpont* . Het Surinaams-Nederlandse gebruik kan
ook gekomen zijn uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1688 (Hartsinck 1770:658). - 1854 (Van Sypesteyn 80). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 569).
Zie ook: kaanpont* , matrozenpont* , negerpont * , rietpont* , rivierpont * , scheepspont * , suikerpont * ,
tentpont* en visserspont* ; pontje* . In 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 70) wordt genoemd een
(zeer grote) slagterspont * .
Ook in Westelijk Guyana (1763, Hartsinck 1770:451). > /N’?W?/pt/1-5/W./.
(dons2013)
pon’tentrens (de, -trenzen), (hist.) vaarwater op een plantage* (A. 1), tevens deel van het
waterreservoir dat het waterwerk* deed draaien. ’t Was er ook hard werken, daar de cultivatie* juist
uitgebreid werd. Zware parwabosschen* werden geveld, nieuwe loos-* en pontentrenzen gegraven
(Bartelink 21). - Etym.: Zie pont*, zie trens*. - Etym.: vaar(t)trens* (2).
(dons1989)
pontentrens, vaarwater op een suikerplantage, tevens deel van het waterreservoir dat het
waterwerk* doet draaien.
Zie pont* , zie trens* .
1856 (Oostindie 1989:187). - 1867 (Oostindie 1989:22).
Zie ook: vaar(t)trens * . > /(N’?W?)-(E?W?)/pt/4/-.
(dons2013)
pon’tenwerf (de, -werven), (hist.) werf voor de bouw en reparatie van ponten*. Alle plantages*
waren geabonneerd bij een Ingenieur om hunne machineriën na te gaan of herstellingen te
verrichten; kuipers, koperslagers, timmerlieden, metselaars enz., verdienden veel geld, evenals
ponten- en bootenmakers, breeuwers enz. Groote pontenwerven - Paramaribo heeft een straat, die
aan het bedrijf der pontenmakerij haar naam ontleent, nl. de Pontenwerfstraat - vond men overal
(Bartelink 83). - Etym.: Oudste vindpl. not. van 1775 (S&dS 892). - Opm.: Genoemde straat (zie het
cit.) heet sedert 1982 Anton de Komstraat.
(dons1989)
pontenwerf, werf voor de bouw en reparatie van ponten* .
1775 (Schiltkamp & De Smidt 892). - 1855-1863 (Bartelink 1916:83) > /(N’?W?)- N/bc/2-5/-.
(dons2013)
pontje, klein vaartuig als een pont* voor het vervoer van personen.
1704 (Inventaris Archief Sociëteit van Suriname 231 fol. 137). - 1855 (Focke 105).
Zie ook: scheepspontje* en tentpontje * . > /N’/r/1-4/-.
(dons2013)
pontenmaker, bouwer van ponten* .
1855-1863 (Bartelink 1916:83). > /(N’?W?)-N/bc/4/-.
(dons2013)
ponteneger, negerslaaf ( neger * ) als pontroeier * op een plantage * .
1806 (De Surinaamsche Courant nr. 3). 1862 (Wim Hoogbergen & Okke ten Hove in Oso 19:282).
Opmerking: Focke (1855:105) geeft als vertaling van Sranantongo pondo-ningre ook ‘ruwe,
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onbeschaafde neger’. Blijkbaar waren de als ponteneger aangestelde slaven de wat ruigere types.
Zie ook: negerpont * . > /(N’?W?)-Am/pp/3-4/-.
(dons2013)
ponton’ (de, -s), syn. van pont*. Tot in de dertiger jaren waren er op Alliance nog pontons in
gebruik die door muilezels getrokken werden (mond.). - Etym.: AN veroud. p. was een soort
rivierschuit (zie WNT 1949), thans ’vaartuig ter ondersteuning van een militaire brug’ en ’drijvende
aanlegplaats’. SN p. kan een vervorming zijn van S pondo (= id.).
(dons1989)
pontroeien, roeien van een pont* .
1770 (Hartsinck 684). > /(N’?W?)-N/pt/2/-.
(dons2013)
pontroeier, roeier van een pont* .
1855 (Focke 105).
Zie ook: ponteneger * . > /(N’?W?)-N/pp/4/-.
(dons2013)
pontevaarder, zelfstandige schipper die met een pont* goederen vervoert tussen plantages * , de
stad en schepen op de rede.
1720 (Schiltkamp & De Smidt 332). - 1781 (Schiltkamp & De Smidt 1032). > /(N’?W?)-N/bc/1-3/-.
(dons2013)
pont’voerder (de, -s), (hist.) 1. kleine ondernemer die als beroep met een pont* plantageprodukten
vervoerde naar de stad* of naar een schip. Men noemd Pontvoerders, die aldaar de Producten of
Voortbrengselen der Plantagiën* van derwaards naar Paramaribo in de Schepen aanvoeren in Ponten*
(). De gemelde Pontvoerders zyn aangesteld en beëedigd, ook is ’er een Reglement of Introductie
voor dezelve gemaakt () (Hartsinck 1770: 684). - 2. bediener van een binnenpont*. Tot het vervoeren
van de hoeveelheid riet* voor 16 ketels lika* aan de wal heeft men 4 ponten* en acht koppen*
[arbeidskrachten] benoodigd op eene plantaadje* met een’ stoomsuikermolen, - echter bij een
waterwerk* minder, doordien de slaven daar bij nacht malen, en dus ook de pontevoerders bij nacht
varen moeten, als zijnde bij het innemen van water een volstrekt vereischte () (Teenstra 1835 1: 189;
oudste vindpl.). - Etym.: Oudste vindpl. van 1 1712 bij Hartsinck 1770: 684. AN p . = man die een
veerpont bedient.
(dons1989)
pontevoerder, pontvoerder, als pontevaarder* .
1712 (Hartsinck 1770:684). - 1866 of 1867 (Ehrhardt 2000:209). > /(N’?W?)-N/bc/1-4/-.
(dons2013)
poort (de, -en), 1. poort (gangetje) die een erf* (4) verbindt met de straat, aan de straatzijde meest
afgesloten met een deur. En voor de deur van mijn poort zou ik een brievenbus hebben (Doelwijt
1971: 57). - 2. deur van poort* (1). Ik ging maar snel weg en marcheerde weer het erf* op; door de
poort. Een voorbijganger was daartegen net bezig een ’biertje* te laten (Dobru 1968a: 46). - 3.
hek(je) dat geopend en gesloten kan worden, bijv. tuinhek. Kom binnen, doe die poort netjes dicht.
Kijk naar mijn tuin, zie je? (Rappa 1980: 66). - Etym.: De bet. 1 en 2 vallen binnen de meer alg. bet.
van AN ’poort’: vrij grote doorgang in een muur of omheining; gangetje naast een huis of tussen
twee huizen. - Syn. van 1 en 2 negerpoort*.
(dons1989)
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poot: een/zijn poot... trappen (trapte, heeft getrapt), (grove uitdr.) een been/voet... zetten. Me
vrouw trapt nooit één poot buiten! schreeuwde Anansi woedend (Cairo 1976: 147). Uw zoon heeft
misbruik gemaakt van onze gastvrijheid, vond Ma Erven. Hij trapt hier z’n poot niet meer, zei pa
Erven (Rappa 1984: 95).
— : op poten, (scholierentaal) moeilijk, op niveau (thema, proefwerk). - Etym.: In AN alleen de uitdr.
’een brief op poten’ = een brief waarin men zich scherp uitdrukt t.o.v. geadresseerde.
— : pootjes baden (baadde, heeft gebaad), pootje baden. Oh, je bent hier, ik heb je overal gezocht.
Radjen zei me dat je pootjes was gaan baden (Rappa 1984: 131).
(dons1989)
po’pido (de), ovengerecht van rijst en kippevlees. Zie S&S 96 ( popido estella ).
(dons1989)
po’pjo (de, - s), naam voor alle kleine tiranvliegenvangers (vogels) met olijfgroene tot grijs-achtige
bovenzijde en lichtgele buik (subfamilie Elaineinae). Ik heb sedert jaren eene speciale studie gemaakt
van Popios der kolonie* en toch moet ik bekennen even ver te zijn, als toen ik begon (P&P 1910:
224). - Etym.: S.
(dons1989)
popkipa’toe spelen (speelde, heeft gespeeld), 1. vadertje en moedertje spelen. Op zondag kunnen
ze geen popkipatoe meer spelen in het bananenbos dat midden in het dorp stond, want dat is er
niet. Het bos is hier zo ver af (Mechtelly 1985: 19). - 2. ook gezegd van jong stel dat zich nog niet
geheel onafhankelijk gedraagt en nog veel bij de ouders thuis zit. - Etym.: S popkipatoe = lett.
’poppepannetje’. - Syn. van 1 huisje* spelen.
(dons1989)
popolika (de), soort boom ( Hernandia americana, Popolikafamilie*). Zie L&Me 156. - Etym.: K.
(dons1989)
Popolikafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Hernandiaceae ). - Etym.: Genoemd naar popolika*.
(dons1989)
poppetjeswiwiri, zekere struik ( Jatropha gossypifolia).
Herkomst van het woord onbekend. Sranantongo wiwiri ‘kruid, blad’.
1771 (C. Dahlberg nr. 14, poppetjes viviri). > /X-S/wp/2/-.
(dons2013)
pop’sickle (de, -s), (uitspr. E: pop’sikkel), ijslolly. In het bericht wordt gezegd dat de geesteszieke
een popsickleverkoper had aangevallen en ernstig mishandeld. Een autobestuurder, die zijn neefje
bij zich in de auto had, zag de popsickle wagen staan en stapte uit om een popsickle voor het kind te
kopen zonder te weten wat er aan de hand was (WS 17-12-1983). - Etym.: ’Pop’ komt van ’lollipop’
(E en SN) = lolly. ’Sickle’ (E, sikkel) is niet duidelijk. Het heeft mogelijk iets te maken met E icicle =
ijspegel. - Zie ook: creamsickle*, fudgesickle*, nutsickle*, switi*.
(dons1989)
po’pu (de, -’s), (verouderend) populaire persoon. Lucia was mijn meisje... ach je weet hoe het loopt
met popu’s, elke maand vind je een andere* (Dobru 1968b: 28). - Opm.: Cairo (1977: 206) gebr. als
bn. ’impopu’.
(dons1989)
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pork-knocker (de, -s), (uitspr. E: pork’nokker), zelfstandige goudzoeker, ev. als onderhuurder
werkzaam op de concessie van een onderneming. Langs de verschillende bospaden waren al de
gehele morgen bosbewoners* gearriveerd, de meeste hadden hun bagage in een draagmand op de
rug, andere droegen die op hun hoofd. Er waren balatableeders* bij, arbeiders uit de goudvelden*,
contractarbeiders en porck-knockers, jagers en anderen (Butner 1957b: 103). - Etym.: Afkomstig uit
Guyana. E pork = varkensvlees; E to knock = o.m. ’kloppen’, ’slaan’, en, in ’slang’ van Guyana, ’eten’
(mond. informatie van drs. E.D. Essed-Fruin). Dan zijn, volgens D.g.f. (50), drie verklaringen
mogelijk: (a) eter van (gezouten) varkensvlees; (b) soms kan een p. een winkel binnenstormen, op de
toonbank slaan en roepen ’salpoke’ (salt pork); (c) als de p. een tijdje geen geluk heeft gehad, moet
hij van zijn fortuinlijker vrienden of van de levensmiddelenwinkels varkensvlees op voorschot zien
los te kloppen. Zie echter ook: poknokker* (syn.). - Zie ook: maraudeur*.
(dons1989)
porselein’ (de), wilde en gekweekte inheemse bladgroente ( Talinum triangulare, Posteleinfamilie*). Etym.: Zie het syn. postelein*. S posren. - Samenst.: strand-*, zwamp-* en zeeporselein*.
(dons1989)
porcelein, postelein, een wilde bladgroente ( Talinum fruticosum ).
Lijkt naar uiterlijk en smaak op Europees-Nederlands postelein ( Portulaca oleracea).
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1693 (Reeps 21). - 1872 Anonymus 66). → (beide vormen).
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:71).
Zie ook: zeeporselein* . > /Am/wp/1-6/W./.
(dons2013)
port (de), haven.
Het WNT (12, 2:3520) geeft citaten tot 1643 (met meervoud -s ). Wellicht stond het gebruik in 1668
(Schiltkamp & De Smidt 15) in Suriname (mede) onder invloed van het Engels.
(dons2013)
port d’armes, vergunning om een geweer te dragen.
< Frans.
1828 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 89). →.
Opmerking: Heden beperkt tot een jachtgeweer. > /Fr./bc/4-6/-.
(dons2013)
port d’ar’mes (de), (uitspr. F: portdarm’), vergunning tot het bezitten en gebruiken van een
jachtgeweer. In 1898 () is laatstgenoemde verordening ingetrokken en werd voor een port d’armes
het tarief op f* 3,- per jaar vastgesteld voor elk geweer ’als anderszins’ (Enc.NWI 89). - Etym.: F; lett.
bet. ’het dragen (port) van wapens (d’armes)’. Oudste vindpl. 1828 (zie Enc.NWI 89), waar het
’wapenvergunning i.h.a.’ betekent. - Syn. potdarm*.
(dons1989)
por’ter (de), een soort donker, zoet, zwaar bier (donkerder van kleur en minder sterk dan stout). Het
is niet goed, mopperde de moeder, terwijl ze de fles porter schudde (Roemer 1976: 38). - Etym.: E.
Vroeger ook in Ned. vanuit Engeland geïmporteerd. Oudste vindpl. voor Sur. Van Schaick 1866: 147.
- Zie ook: melkstout*, powerstout*.
(dons1989)
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por’terfles (de, -sen), (ook, behalve ’fles voor porter*’:) kleine, stevig gebouwde persoon.
(dons1989)
portret’: een portret trekken (trok, heeft getrokken), fotograferen (persoon). - Etym.: In AN veroud.
In BN nog ’portrettentrekker’ = fotograaf.
(dons1989)
portret’vink (de, -en), geelbuiktangara, een vogel met paars en zwarte kop en bovendelen, blauwe
’epauletten’ en een gele buik ( Tangara mexicana ). Ondanks hunnen op schubbetjes gelijkende
donker paarsblauwe vederen en prachtig blauwe vleugel-epauletten, zijn Portretvinken toch
opmerkelijk protectief van kleur en moeilijk in een boom te onderscheiden (P&P 1910: 438). - Etym.:
Zie vink*. Het lijkt mogelijk, dat ’portret’ een vervorming is van ’epaulet’; een syn. is epauletvink*. Syn. ook: anijsvink*, blauwvink* (1), paleisvink*; zie ook groenvink* (1).
(dons1989)
I. Portugees’ zn. (de, -gezen), 1. Portugese jood, Sefardische jood. De in 1720 ingewijde synagoge
() werd bezocht door de Hoogduitsen* en Portugezen (Enc.Sur. 317). - 2. (verouderend) Surinamer
afkomstig van Madeira of van zo iemand afstammend. Met Portugezen werden of worden twee
groeperingen aangeduid, t.w. de Portugese Joden (Sefardische Joden) en, met name, de (roomskatholieke) Portugezen van het eiland Madeira, die ook wel Maderanen* worden genoemd (Ene.Sur.
502). Hun etnische identiteit hebben de Portugezen in Suriname reeds vrij spoedig na hun
immigratie prijsgegeven. Ze hebban zich sociaal en biologisch vermengd onder de Creolen* (Enc.Sur.
503). - 3. Surinamer van Libanese afkomst. Nu is alles een grote puinhoop. () Het
manufacturenwinkeltje waar Róebia af en toe een lap stof kocht is weg. Alles. De Portugees met zijn
verschrikkelijke filaria-benen zit niet meer op de stoel achter de toonbank van het winkeltje (Vianen
1971: 15). - Etym.: (1) Deze Surinamers stammen af van joden die aanvankelijk in Brazilië en
Cayenne gevestigd waren. Ze dienen onderscheiden te worden van de later gekomen Hoogduitse*
joden. (2) De bewoners van Madeira zijn staatsburgers van Portugal. - Syn. van 2 Maderaan*, van 3
Libanees* (1), Syriaan*, Syriër* (1, 2). Opm. bij 3: Het cit. geeft waarschijnlijk een illustratie van bet.
3 en niet van bet. 2, gezien het gestelde in het tweede cit. onder 2 en het feit dat Libanezen* een
overheersende rol in de textielhandel spelen.
II. - bn., 1. bn. bij I. 2 (z.a.). - 2. bn. bij I. 3 (z.a.). Ze keek niet om, maar vluchtte een Portugees
manufacturenzaakje binnen waar ze zich tussen de rekken probeerde schuil te houden (Vianen 1979:
193). - Etym.: Zie I. - Syn. van 3 Libanees* (2), Syrisch*. Opm. bij 2: Zie de opm. bij I. 3.
— : Portugese Gemeen’te (de), (veroud.) de Nederlands-Portugees-lsraëlitische Gemeente in
Suriname. Zie Enc.Sur. 317. - Opm.: Deze combinatie, aansluitend bij I. 1, is de enige die als
enigszins bijzonder voor Suriname kan worden aangemerkt. Overigens wordt P. in de bet. van
’Sefardisch’ ook in Ned. gebr. Zie ook Hoogduits*.
(dons1989)
po’sentri, 1. (de, -’s), boom met scherpe stekels op de schors en geelachtig melksap in de bast
( Hura crepitans, Cassavefamilie*). Posentri heeft (had) de reputatie dat de bast, alsook het melksap
en de bladeren heilzaam zijn tegen lepra (May 53). - 2. (lidw.?), hout van deze boom. Possentrie ()
een lichte soort, geschikt voor het maken van tussenfineer; bepaalde kwaliteiten geschikt voor
meubelhout (Bos en Bosbeheer 43). - Etym.: S, van E poison-tree = vergifboom (heeft betr. op het
melksap). De vernederlandste schrijfwijze possentrie (zie het cit. onder 2 komt veel voor; NB ook de
Possumtriestraat in Paramaribo). - Syn. van 1 en 2 possum(hout)*, van 1 zandkoker*, van 2
polsonhout*.
(dons1989)
postentrie, possentrie, boom met scherpe stekels en giftig melksap ( Hura crepitans ) en het hout
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van deze.
< Sranantongo posso(e)ntrie (Focke 1855:106) < Engels poison-tree .
1835 (Teenstra 1:386). 1855 (Focke 106, possentrie ). - 1858 (Van Sypesteyn 140) → ( posentri , <
Sranantongo).
Zie ook: puistentrie* , zandkoker* (1). > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
po’sentribos (het, -sen), drasbos* gekenmerkt door de overheersing van posentri* (1). Possentribosch nabij Paramaribo (van Traa 128). - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
po’sitief tw., ik ben er zeker van; dat is positief zo. Professor: Een wijs man trekt alles in twijfel.
Alleen een dwaas is positief. - Student: Bent u zeker daarvan? - Prof.: Positief! (BN 121: 28; 1980). Etym.: Vgl. E (I am quite) positive = (Ik ben geheel) zeker.
(dons1989)
possentrie: zie posentri*.
(dons1989)
pos’sum, 1. (de, -s), boom, gewoonljk bij de S (en SN) naam posentri* genoemd. - 2. (de), hout van
deze boom. Posum trekt gemakkelijk krom en bij onjuiste behandeling is het nog erger (Muntslag
145). - Etym.: Het kan een verkorting zijn van possumhout*; zie verder aldaar. - Syn. van 1 ook
zandkoker*, van 2 ook polsonhout*.
— : zwarte possum (de), een type hout van possum* (1) dat grijs is. Er is een Posum* zo bruin als
Ceder*, een andere is grijs, de z.g. Zwarte Posum en weer een ander vertoont strepen als een zebra
(Muntslag 145). - Zie ook: polsonhout*.
(dons1989)
pos’sumbos (het, -sen), drasbos* gekenmerkt door de overheersing van possum* (1). Het
possumbos komt zeer lokaal in Suriname voor en wel op de flanken van de ritsen* in het kustgebied
(L&Mo 15). - Syn.: posentribos*. - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
pos’sumhout, 1. (de), syn. van possum* (1): z.a. Zijn [van Wm.L. Kann uit Pittsburg] belangstelling
ging uit naar de possentrie*, waaraan hij de naam ’possum’hout gaf (van Traa 121). - 2. (het), syn.
van possum* (2). Het Posentrihout wordt ook wel Posumhout of Polsonhout* genoemd (Muntslag
145). - Etym.: Het kan een vertaling en vervorming zijn van posentri* of rechtstreeks van E poisontree. - Syn. van 1 ook zandkoker*.
(dons1989)
post (de, -en), balk i.h.a. Tegen de posten van de veerbrug* en van de steiger kabbelde het water
van de rivier () (Vianen 1972: 149). Nemen jullie die lange post en leg hem over die twee kraka’s*. Etym.: In tegenstelling tot vroeger, is een p. in hedendaags AN bijna altijd een vertikale balk die deel
uitmaakt van de omlijsting van een deur of een raam. Dat hoeft in SN niet zo te zijn: zie de cit.
(dons1989)
post, standplaats van een posthouder * .
1780 (Schiltkamp & De Smidt 978). > /N’/bs/3/-.
(dons2013)
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postelein’ (de), wilde en gekweekte inheemse bladgroente ( Talinum triangulare, Posteleinfamilie*).
De posteleinblaadjes van de stelen halen en zorgvuldig wassen (Voeding goed 30). - Etym.: Lijkt
naar uiterlijk en smaak op de verwante AN p. ( Portulaca oleracea), S gronposren, die in Suriname
verwilderd voorkomt en ook gegeten wordt, maar niet gekweekt. Oudste vindpl. Lammens 1822;
1982: 75. Ook de oudere naam porselein* wordt veel gebr. - Opm.: In het voormalige NOI werd de
plant ’Surinaamse postelein’ genoemd (Stahel 1944: 11). Samenst. strand-*, zwamp-* en
zeepostelein*.
(dons1989)
postelein: zie porcelein* .
(dons2013)
Postelein’familie (de), (AN) bepaalde plantenfamilie ( Portulacaceae ). - Etym.: Genoemd naar AN
postelein ( Portulaca oleracea); zie ook SN postelein*.
(dons1989)
poste’ren (posteerde, heeft geposteerd), posten, op de post brengen (brief e.d.). Je gaat een brief
posteren. Daar aan loket (Cairo 1980b: 105). - Etym.: AN (zich) p . = (zich) plaatsen.
(dons1989)
post’houder (de, -s), (hist.) ambtenaar gevestigd in of nabij het woongebied van Indianen of
Bosnegers* om op dezen toezicht te houden. De Heer van Eyck, posthouder bij deze Negers
[Saramakaners*], welke in 1833 overleed, had tot bijzitter* of assistent de Heer M. le Brouwer
(Teenstra 1835 II: 168). - Etym. : De vestigingsplaats van waaruit deze ambtenaar werkte, werd
’post’ genoemd. Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 961. In het voormalige NOI kwam het woord
eveneens voor, voor een ambtenaar met een soortgelijke functie. - Syn. uitlegger*. Zie ook:
bijlegger*.
(dons1989)
posthouder, ambtenaar gevestigd op een post * nabij het woongebied van gepacificeerde indianen
en later ook boschnegers* , als contactpersoon en om op dezen toezicht te houden. Hij kon blijkens
een instructie van 1780 (Schiltkamp & De Smidt 980) en 1768-1780 (Quandt 1807:281, die hem in
zijn Duits Posthalter noemt), tevens optreden als bokkenruilder* .
Het woord is vermoedelijk overgenomen uit het toenmalige Nederlands Oost-Indië, waar een
soortgelijke functie bestond; oudste vindplaats daar 1688 (WNT 12, 2:3626).
1744 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 273 fol. 708). - 1863 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 579).
Zie ook: bijlegger * , uitlegger * .
Ook in Westelijk Guyana (Anonymus 1763:26). > /X/bs/2-4/W./.
(dons2013)
postlegger, als posthouder * : zie aldaar.
Europees-Nederlands legger betekende strikt genomen ‘handelsagent in het buitenland’ (WNT 8,
1:1446).
1744 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 273 fol. 971). 1770 (Hartsinck 281).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:370). > /(N-N’)?W?/bs/2/W./.
(dons2013)
pot (de, -ten), pan met deksel. Niet zonder enige bezorgdheid keek Tjas toe, hoe August inmiddels
bezig was een groot deel van de inhoud van zijn pot op een bord te stapelen (B. Ooft 1969: 78). http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Etym.: In AN veroud., alleen nog in samenst. en vaste uitdr., in BN gebr. S patoe. - Opm.: Een
uitzondering is een braadpan, die ’pan’ genoemd wordt. Zie ook: pan* (I), bakpan*. Samenst.:
potteschuur*, melkpot*, stoompot*.
(dons1989)
pot-na-lini, soort knikkerspel. Zie Nekrui 10.
(dons1989)
pot’as (de) joodkali-oplossing voor medisch gebruik. - Etym.: AN p. is een andere verbinding van
’potassium’ (kalium), nl. kaliumcarbonaat.
(dons1989)
potdarm’ (de), syn. (en vervorming) van port* d’armes: z.a.
(dons1989)
po’ti bn., 1. arm, minvermogend. Maar ja..., hij is maar een poti man. Als hij straks de school achter
de rug heeft, zal hij financieel niet al te onafhankelijk kunnen zijn (van Mulier 1972: 57). - 2.
beklagenswaardig, zielig. Ik huil, ik lach om te huilen. Poti meneer Groot, hij is verraden. Door wie?
(Doelwijt 1972b: 143). - Etym.: S.
(dons1989)
pot’lijn (de, -en), serie smeltpotten in een aluminiumfabriek. Behalve voor de mijnwerkers is door de
afvloeiingsregeling ook plaatsingsmogelijkheid ontstaan voor personeel van de smelterij dat was
vrijgekomen toen één potlijn als gevolg van de lage waterstand in het stuwmeer moest worden
gesloten (WS 5-5-1984). - Etym.: Van E potline.
(dons1989)
pot’loodorchidee (de, -en), op bomen groeiende orchidee, ook gekweekt, met geel-, wit- of
groenachtige bloemen en rolronde, toegespitste bladeren ( Brassavola martiana, Orchideeënfamilie*).
- Etym.: De naam is ontleend aan de vorm van de bladeren.
(dons1989)
pot’room (de, -s), (uitspr. E: pot’roem), smelthal of reductiehal, d.i. in een aluminiumfabriek een hal
waar smeltpotten staan. Van de eerste smelthal (in vakjargon ’potroom’ geheten) is het aanbrengen
van de aluminium dakbedekking en de aluminium buitenwandbekleding zo goed als gereed (Bauxco
Nieuws, maart 1964: 16). - Etym.: E.
(dons1989)
pot’teschuur (de, -schuren), pannespons. Voor vele vrouwen is het een hobby* om met zand en
potteschuur het aluminium zo glanzend mogelijk te poetsen. De potten* zijn dan zo mooi dat het
net is alsof ze uit de winkel komen (WS 23-10-1982). - Etym.: Zie pot*, zie schuur*.
(dons1989)
pot’verdomme (de), dicht, moeilijk bewerkbaar kroeshaar. Baya*, God had medelijden met jullie
kunnen hebben. Waarom zo, heeft Hij jullie geen gladde* haren gegeven? Hij heeft jullie eerst een
negersmoel gegeven. Dan weer* heeft Hij potverdomme op jullie hoofd gezet*, harde harde krenten*
( Cairo 1982: 77). - Etym.: Een kam gaat moeilijk door zulk haar en breekt ook gemakkelijk; dat
ontlokt de kreet: P.!
(dons1989)
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pouwi(e)s’: zie powies*.
(dons1989)
po’wer-brake (de, -s), (uitspr. E: pou’wer-breek), rem met extra bekrachtiging. Zie DWT 5-3-1981,
in adv. - Etym.: E (power = kracht; brake = rem). - Opm.: Meestal gebr. in mv.
(dons1989)
po’wer-house (de, mv.?), (uitspr. E: pou’werhous), (ook:) hoogspanningshuisje. - Etym.: E (power =
kracht; house = huis), bet. in die taal ’krachtcentrale’ en ’machinekamer’.
(dons1989)
po’wer-steering (de), (uitspr. E: pou’werstiering), stuurbekrachtiging. Zie DWT 5-3-1981, in adv. Etym.: E (power = kracht; steering = besturing).
(dons1989)
po’wer-window (de, -s), (uitspr. E: pou’werwindow), autoraam dat automatisch bediend kan
worden. - Etym.: E (power = kracht; window = raam).
(dons1989)
po’werolie (de), (uitspr. pou’werolie), ingrediënt van sommige kruidenbaden*. Zie Stephen 1983:
113. - Etym.: E power, S powa = kracht.
(dons1989)
po’werstout (de), (uitspr. E pou’werstout), een soort donker, zwaar bier (lichter van kleur en sterker
dan porter*). Ik moest een power stout bij Chalie, de Chinees* halen (Ferrier 1968: 142). - Etym.: AN
stout = soort versterkend, donker Engels bier. E power = kracht. De term p. s. staat op het etiket
van de flesjes. – Zie ook: melkstout*.
(dons1989)
powies’ (de, powiezen), gewone of gekuifde hokko, een zwarte vogel behorende tot de
hokkohoenders ( Crax elector ). Het vlees van de powies is taai, maar overigens goed van smaak
(Geijskes 1954: 77). - Etym.: Volgens Enc.NWI van Indiaanse oorspr. Oudere schrijfwijzen doen
vermoeden, dat de uitspraak vroeger anders is geweest, wellicht aansluitend bij het E. Stedman
(1796: 129, E spelling) schrijft powese. Verder komen dan voor: pauwis (Hartsinck 1770: 110; P.F.
Roos 1804, volgens Lichtveld & V. 209), paauwies (Teenstra 1835 II: 429), pauwies (Teenstra 1835 II:
420; Spalberg 1899; 1979: 6), pauwies (Penard 1900 l:2). Bij Kappler (1854) echter powis (49) en
powees (129). Thans wordt veelal gebr. de S vorm powisi*. - Zie ook: boskalkoen*.
(dons1989)
pauwies (-en), gewone, zwarte of gekuifde hokko, een boomhoen ( Crax elector ).
< Spaans pauxi (uitspraak ‘pausji’), de naam voor verwante hoenders van het genus Pauxi (OED
12:266) in een taal van indianen in Mexico (Houttuyn 1, 5:346; 1763). Kan ook afkomstig zijn uit
Westelijk Guyana (zie beneden).
1740 (Anonymus 22, pauwiezen, meervoud). - 1855 (Focke 107, pouwies). 1872 (Anonymus 66). 1900 (Penard 1:2, powies). → (heden in Surinaams-Nederlands ook powisi, < Sranantongo).
Oudste vindplaats in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:84, pauys ).
Zie ook: faisanten * . > /X?W?/d/2-6/W./.
(dons2013)
powi’si (de, -’s), syn. van powies*: z.a. Op het achtererf* zagen ze verschillende houten kooien
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staan, waarin vogels zaten. Er waren twee powisi’s en verder een paar anamoe’s*, verder niet (Butner
1957b: 22). - Etym.: S; zie verder onder powies*. Bij P&P (1908: 295), met vernederlandste spelling:
powiesie .
(dons1989)
powi’si-oorbel (de, -len), oorbel gemaakt van de kuifveren van een powisi*. U staat hier op een foto
met powisi-oorbellen en een hoofddoek op (Cairo 1977: 129). - Opm.: Ook genoemd powisioorhanger (bijv. WS 22-12-1984, in adv.).
(dons1989)
po’wis’tere (de, -(s)), primitief boskampje* van palmblad voor één persoon, slechts korte tijd
bruikbaar. - Etym.: S, tere (= staart) van een powisi*; daar lijkt het op.
(dons1989)
praadje, (veroud.) onbekende vogelsoort. Zie Hartsinck 1770: 109 (enige vindpl.).
(dons1989)
praaien (praaide, heeft gepraaid), spelen met kaarten e.d. Kom nou, gaan jullie doorpraaien of niet.
Ik ga jullie zuigen* (Helman 1954a: 21). - Etym.: Vgl. S pré = spelen i.h.a. Het zou ook rechtstreeks
kunnen komen van E to play = spelen i.h.a.
(dons1989)
praat’water (het), alcoholische drank. - Etym.: Het gebruik van alcohol kan mensen spraakzaam
maken. - Syn. babbelwater*.
(dons1989)
prake (uitspraak ‘prakee’), sidderaal ( Electrophorus electricus ).
< Sranantongo prake (Focke 1855:107) < Karaïbisch purake (Ahlbrinck 1931:395), pyrake (Courtz
356).
1835 (Teenstra 2:446; Lammens 178). →. > /(K)S/d/4-6/-.
(dons2013)
praktizijn’ (de, -s), (verouderend) advocaat opgeleid aan de voormalige Rechtsschool* te
Paramaribo, dus met een graad, maar niet een academische. Ga maar naar een praktizijn, zei hij
langs z’n neus weg. Dat was, zoals altijd, olie op het vuur (Vianen 1979: 39). - Etym.: In veroud. AN
een al of niet gegradueerde gerechtsdienaar.
(dons1989)
pra’pi (de, -’s), aarden kom, van Indiaanse herkomst. Van de zolder werden gehaald een aantal
’prapi’s’, door de indianen van klei gebakken grote kommen (Waller 149). - Etym.: K en S.
— : prapi likken (likte, heeft gelikt), een kom waarin iets lekkers gezeten heeft uitlikken. De
volgende dag mochten Jules en Rudi rustig prapi komen slikken, hetgeen ze zich geen twee keer
lieten zeggen (Dobru 1968a: 36).
(dons1989)
prapie, aarden kom van indiaanse herkomst.
< Sranantongo prapi (Focke 1855:107) of < Karaïbisch parapi, Focke 1858a:314, (Courtz, 338).
1850 (Winkels IV:286). →. > /K?S?/ic/4-6/-.
(dons2013)
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pra’pistok (de, -ken), stok die in de keuken gebruikt wordt om te mengen en te klutsen. - Ze
klaagde nooit over het verleden maar bleef de tijd idealiseren van de prapi* en de prapistok waarmee
ze uren achtereen de suiker, en de eieren moest drillen* () (Vianen 1972: 7). - Etym.: Dat drillen*
gebeurde in een prapi*. - Syn. drilstok*.
(dons1989)
prapra, een boomsoort ( Macrolobium multijugum variatie multijugum).
< Sranantongo prapra (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:83).
Vermoedelijk bedoelt Teenstra (1835, 1:388) met prapa deze soort. > /S/wp/4?/-.
(dons2013)
prarpra’ri (de, -’s), naam voor een aantal meervallen voorkomend in rivieren ( Ageneiosus -soorten).
Zie Enc.Sur. 505. - Etym.: S.
(dons1989)
prariprari, prarprari, praprari (de), soorten meerval (vissen) van het genus Ageneiosus .
< Sranantongo prari-prari (Focke 1855:107) < Karaïbisch purapurari (Courtz 353).
1718 (Herlein 199, preparie ). - 1771 (Nepveu 347, prapararie). 1796 (Stedman 322, prareprare).
1835 (Teenstra 2:458). → ( prarprari). > /(K)S/d/1-6/-.
(dons2013)
prasie, naam voor (minstens) drie soorten harder (vissen; Mugil curema, Mugil incilis en Mugil
trichodon).
< Sranantongo prasi (Focke 1855:107) < Karaïbisch parasi (Courtz 338).
1835 (Teenstra 2:450). →.
Zie ook: curema * , queereman* . > /(K)S/d/4-6/-.
(dons2013)
pra’si-oso-maniri (mv.) ’achterbuurtmentaliteit’. - Etym.: S (prasi = erf* (4); oso = huis; maniri =
manier(en)). - Opm.: Het is - zie de afleiding - een lelijke, discriminerende uitdr.
(dons1989)
praso’rowaswasi (de, -(’s)), naam voor enige sociaal levende wespensoorten ( Apoica- soorten).
Sommige soorten [wespen] bouwen onbedekte raten: dus zonder omhulsel, zodat men de raten kan
zien (prasoro-waswasi) (Vermeulen 218). - Etym.: S; zie waswasi*; prasoro = parasol: de raat heeft
de vorm van een omgekeerde parasol. - Opm.: In Enc.Sur. (644) ten onrechte ’prasara-waswasi’
genoemd.
(dons1989)
pra’tilobi (de, -’s), een soort wolfsklauw, een sporeplant ( Lycopodium cernuum ). Hij trapte, al
lopend langs het huis, op de pratilobi die in allerijl door een van zijn zusjes uit het raam was
geworpen (Cairo 1977: 37). - Etym.: S.
(dons1989)
pré (de, -(’s)), (begrip uit de wintigodsdienst*) dansritueel voor goden en geesten, waarbij
deelnemers door dezen bezeten raken. Stel dat iemand een pré heeft, dan kan een winti* je krijgen
en naar de pré voeren en ook al wil je niet dansen omdat je je schaamt, toch zul je dansen (Wooding
379). - Etym.: S pré = spel; zie ook het syn. plei*. - Syn. ookwintipré*, wintiplei*.
(dons1989)
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precies’: niet precies weten (wist, heeft geweten), in het geheel niet weten. Het schaafijs* smaakte
heerlijk. De kleur was rood door de stroop* die er overheen gegoten werd. Nu nog drie voor de
honden. - Denk je, Richenel*, dat ze het werkelijk zullen lusten? - lk weet het niet precies. Ik heb
het nog nooit geprobeerd (I. v.d. Werff, juni 1965: 15). - Opm.: Een veel gehoord standaardantwoord van iemand die een lastige vraag niet kan beantwoorden: Ik weet (het) niet precies .
(dons1989)
pre’cutwoning (de, -en), montagewoning, prefabwoning. In 1956 was begonnen met de produktie
van ’precut’-woningen, waarin veelal verwerkt eigen parketvloeren, waarvan de produktie in 1954
was begonnen (Enc.Sur. 104). - Etym.: ’Pre’ bet. ’voor’ E to cut = snijden.
(dons1989)
preek’tafel (de, -s) preekstoel. - Syn. kansel*.
(dons1989)
prei: plei*.
(dons1989)
prejage: zie periage*.
(dons1989)
prem’stat (de), rood poeder van kwikoxyde, gebruikt voor de genezing van wonden. - Etym.:
Vervorming van ’precipitaat’ (= neerslag). S premistati.
(dons1989)
present’kaasje (het, -s): (veroud.) ’Eene uitdrukking die men bezigt, voor iemand die opgedrongen
is en als laatste uitvlucht, naar plantage* gezonden wordt, om hem fatsoenlijk uit de voeten te
maken’ (van Schaick 1866: 125). Trouwens mijn directeur* is van zessen klaar. Geen beter in den
ganschen omtrek, ’t Is geen present kaasje. Hij is hier al zes jaren, en ’k hoop hem niet te verliezen
(van Schaick 1866: 125). - Etym.: De persoon is een ’kaasje’ (komt dus uit Nederland), dat men
’present’ (ten geschenke) krijgt. - Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI (WNT 1949).
(dons1989)
presentkaasje, “Eene [spottende] uitdrukking die men bezigt voor iemand die opgedrongen is en als
laatste uitvlucht, [vanuit Nederland] naar plantage gezonden wordt, om hem fatsoenlijk uit de voeten
te maken” (Van Schaick 1866:125).
De letterlijke betekenis is ‘een kaasje van de beste kwaliteit (“exportkwaliteit”) dat men iemand ten
geschenke zendt’ (WNT 7, 1:149).
1840 (Winkels I:20). 1866 (Van Schaick 125).
Ook in het voormalige Nederlands Oost-Indië (WNT 12, 2:4039). > /N’/pp/4/-.
(dons2013)
pres’kam (de, -men), metalen kam voor het pressen* (strekken) van gekroesd of krullend haar. De
veilige straight* zonder bijtende werking. () Met of zonder press kam te gebruiken (De West 25-31981, in adv.). - Syn. ijzeren* kam, ijzerkam*.
(dons1989)
pressen (preste, heeft geprest), 1. strekken met behulp van een hete, metalen kam (gekroesd of
krullend haar). Ik weet nog hoe ik eens een aardig Negermeisje adviseerde om d’r haar te pressen.
Dan zou ze mooier worden (Dobru 1969: 49). - 2. persen met een bout (broek e.d.). - Etym.: E to
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press = o.m. bet. 2. - Syn. van 1 strijken*. Zie i.v.m. 1 ook straighten*; i.v.m. 2 persen*.
(dons1989)
pres’sure-plates (mv.), (uitspr. E: pres’sjer-pleets), drukgroep (in motor). Zie DWT 24-2-1981, in
adv. - Etym.: E (pressure = druk; plates = platen).
(dons1989)
priage, priago: zie periage*.
(dons1989)
prieten (priette, heeft gepriet), 1. een pak slaag geven. Ze heeft mijn vader laten komen. Die man
heeft Johan behoorlijk gepriet, midden op het erf* (Vianen 1972: 106). - 2. (grof)
geslachtsgemeenschap hebben (met). - Etym.: S priti = scheuren, opensnijden (door dokter). - Syn.
van 1 aftakelen*, de bouten* wassen, de mars* breken, rammelen*, rossen* (1); van 2 baksen* (2),
zie aldaar voor andere syn.
(dons1989)
prijs’zetting (de, -en), prijsvaststelling bij regeringsmaatregel. De heer Henk Herrenberg is
afgetreden als lid van de ’advieskommissie voor prijszetting’, omdat hij zich niet kon verenigen met
de werkwijze van de kommissie en de ’figuratieve rol’ die dit orgaan toebedeeld is bij de vaststelling
van de prijzen (Sur. Nieuws 18-8-1973). - Etym.: In AN een vakterm uit de economie. Zie ook:
zetten* (1). - Opm.: In 1984 bestaat de ’ Dienst Prijszetting en Prijsbewaking ’.
(dons1989)
prikkelappel, een inheemse, ook gecultiveerde boomsoort ( Annona muricata) en zijn gestekelde,
eetbare (verzamel)vrucht.
< Engels prickled apple (OED 12:461).
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 5). 1689 (Hermann fol. 461).
Zie ook: parane * , zuurzak* . > /E/cp/1/-.
(dons2013)
prikken (prikte, heeft geprikt), (ook:) 1. aanzetten van een zangvogelmannetje tot zingen door hem
met zijn kooi te brengen in de nabijheid van een kooi met een wijfje. - 2. (grof)
geslachtsgemeenschap hebben (met). - Syn. van 2 baksen* (2); zie aldaar voor andere syn.
(dons1989)
prime, van eerste kwaliteit met betrekking tot etenswaar, in het bijzonder bij vlees en spek.
< Engels.
1853 (Surinaamsch Weekblad nrs. 2 en 36). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 129). > /E/bc/4/-.
(dons2013)
prin’ta (de, -’s), dun, buigzaam stokje, veelal de nerf uit een palmblad. De eerste 20 minuten de
oven niet openen. Prikken in het midden met een printa of breinaald, die droog moet aanvoelen, als
de taart droog is (S&S 228). Deze span* [van een fefiprinta*, een soort vlieger] bestaat uit de
volgende 5 printa’s: twee kroisi-printa’s [kruisprinta’s], de mindri printa [middenprinta], de staandeprinta en de boog-printa (Nekrui 15). - Etym.: S.
(dons1989)
prin’tabezem (de, -s), handbezem gemaakt van printa’s*. De deur gaat open en de dag wordt
begonnen met het voeren van de kippen en het ratelen van de prientabezem, waarmee de dorre
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bladeren en stukjes papier tot een hoop worden aangeveegd (Vianen 1969: 112).
(dons1989)
prisatie (de, -ën), taxatie op geldswaarde.
Afgeleid van priseren* .
1717 (Schiltkamp & De Smidt 315). - 1805 (Oostindie 1989:19). > /Fr./bs/1-3/-.
(dons2013)
priseren (gepriseerd), appriseren, taxeren op geldswaarde.
< Frans priser.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 40, appriseren). - 1734 (Schiltkamp & De Smidt 417). 1802 (Blom
101). > /Fr./bs/1-3/-.
(dons2013)
priseur, taxateur van onroerend goed.
Afgeleid van priseren* . Vergelijk priezer in Zeeland (Ghijsen 1974:750).
1762 (Oostindie 1989:171). - 1770 (Hartsinck 690). > /Fr./bs/2/-.
(dons2013)
pris’ma (de, -’s), (ook, niet alg.:) paperback, pocketboek. - Etym.: Ontleend aan de ’Prisma-serie’,
een zeer uitgebreide serie paperbacks van uitgeverij Het Spectrum (Utrecht/Antwerpen).
(dons1989)
pritja’ri, witte pritjari, 1. (de, -), boom met grote, dichte pluimen van kleine, witte bloempjes,
zonder wit melksap ( Zanthoxylum pentandra, Citrusfamilie*). Zie L&Me 268. Prietjariestraat (in
Paramaribo). - 2. (de), hout van deze boom. Pritjari wordt de laatste tijd veel voor meubels gebruikt,
waar het bijzonder geschikt voor is, en het wordt ook wel in de huizenbouw toegepast (Muntslag
145). - Etym.: S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 388 ( Priti Jarie). - Zie ook: Fagara*.
— : zwarte pritjari, 1. boom nauw verwant aan (witte) pritjari* ( Zanthoxylum nigra, Citrusfamilie*).
Zie Ost. 132. - 2. soort boom met wit melksap ( Lacmellea aculeata, Kotomisifamilie*). Zie L&Me 112.
- 3. hout van deze bomen.
(dons1989)
pritijarie, pritjarie, een boomsoort ( Zanthoxylum pentandrum ) en zijn hout.
< Sranantongo pritijari (Focke 1855:109).
1835 (Teenstra 1:388). 1855 (Van Sypesteyn 180). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
pro’commandant (de, -en), commandant van een prowagen*.
(dons1989)
pro’fen (de,-), (begrip uit de wintigodsdienst*) vooroudergeest van een ongedoopte, behorend bij
een bepaalde bere* (bloedverwantschapsgroep). Volgens verschillende personen zijn er verschillende
uitbreidingen of beperkingen aan de omschrijving te geven: geest van een uit Afrika afkomstige
overledene, eventueel stichter van de bere; wel of niet een bijzonder geval van een kabra*; wel of
niet door een winti* (god) bezeten; zelf een winti* (god) of dat geworden; e.a. Zie Wooding 138 e.v.,
zie Schoffelmeer I: 31 e.v. Van alle gerechten die op tafel stonden at hij [de bonoeman* ] iets en al
etende wierp hij stukjes in verschillende richtingen, zeggend: Neem en eet, mijn eerbiedwaardige
profen. Eet samen met de andere jorka* die hier aanwezig zijn (Wooding 383). - Etym.: Volgens
Wooding (138) van E profane (= oningewijd; heidens), wat door Schoffelmeer (I: 36-38) wordt
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aangevochten. - Zie ook: jorka*, kabra*.
(dons1989)
profoos’: zie profosoe*.
(dons1989)
profo’soe (de, -s), guyanadolfijn ( Sotalia guianensis ). De vissers zijn dan ook niet erg gesteld op de
profosoe; zij zien in hem niet alleen een concurrent (de profosoe leeft uitsluitend van vis), maar door
het beschadigen van visnetten en fuiken veroorzaakt hij ook schade (Enc.Sur. 661). - Etym.: S.
Oudste vindpl. Penard 1900 I: 84. Staffeleu (57) hoorde bij de Creolen* van Nieuw-Nickerie: profoos
(dons1989)
provoost, guyanadolfijn ( Sotalia guianensis ).
< Sranantongo profosoe (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:58) < Engels porpoise .
1796 (Stedman 322, provost). 1793 (Geschiedenis in de klas 11, 32:42). - 1900 (Penard 1:84;
profosoe , als Sranantongo). → (‘profosoe’). > /S/d/2-?/-.
(dons2013)
proi’si (de), angisa* in een bepaalde vorm (zie het cit.). () proisi (geplisseerde rand van het lint langs
de vouwen, uitlopend in een rozet aan de achterzijde () (Enc.Sur. 26). - Etym.: S (zie syn.). - Syn.
pruiser* ede.
(dons1989)
prokonie, enige boomsoorten van het genus Inga , waaronder Inga alba , Inga edulis, Inga pezizifera
en Inga stipularis, heden genoemd Surinaams-Nederlands switieboontje * .
< Sranantongo plokoni (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 383) < Karaïbisch apurukuni
(Courtz 236).
1835 (Teenstra 1:388, prokonie of prokonje ). →.
Zie ook: suikerboontjesboom* , zoete boontjesboom * , weiki* . > /(K)S/wp/4-6/-.
(dons2013)
prop bn., propvol. De zaal was prop .
(dons1989)
propagandist’ (de, -en), persoon die zich inspant voor een politieke partij, voornamelijk door
onofficieel, in rechtstreekse gesprekken, propaganda te maken. Voor hun hand- en spandiensten
worden de ijverigste ’Propagandisten’ (zo worden ze door iedereen genoemd) desgewenst met het
een of ander regeringsbaantje beloond; vaak ongeacht hun competentie (A.J.A. Quintus Bosz & L.L,
in Helman 1977: 321). - Zie ook: hoofdpropagandist*.
(dons1989)
propel’ler (de, -s), schroef van boot of buitenboordmotor. Wat wordt het - net zo’n stoomboot als
de Tapoeripa? - Nee, als het een stoomboot is, gaat zijn propeller vastzitten () (Helman 1954a: 28). Etym.: E. AN p. wordt vrijwel alleen gebr. m.b.t. de schroef van een vliegtuig.
(dons1989)
proppen (propte, heeft gepropt), (i.h.b.:) een gekapte holle boomstam aan het uiteinde zodanig van
een prop voorzien dat de stam gaaf lijkt. Dat hij het hout gepropt had kon hij moeilijk ontkennen,
maar meneri [meneer] kon toch het goede gedeelte meten? Dat gat zou toch zeker niet de hele
lengte van het blok doorlopen? (Butner 1959: 53). - Etym.: AN p. - (o.m.) bij een houten plaat of
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plank kwasten, scheuren e.d. wegwerken door ze te vervangen door een houten ’prop’.
(dons1989)
provi’siehandel (de), handel in levensmiddelen. Zij [Chinezen] vinden een bestaan in de handel,
vooral in de provisiehandel, en niet zonder succes (Dahlberg 71). - Etym.: Zie provision*.
(dons1989)
provi’siën (mv.), (alg.) levensmiddelen. Ik was gedurende den tijd dat ik onder den heer Bakker
diende, herhaaldelijk verplicht* provisiën uit de stad* tezoodat ik mij aan melk te goed kon doen
(Bartelink 40). - Etym.: In AN veroud. en nooit alg. geweest. E ’provisions’ kan ’levensmiddelen’
betekenen, ook in Guyana.
— : Provisiën en Kramerijen: veel voorkomend opschrift op de winkelruit van een Chinese* winkel.
- Etym.: Zie provision*, zie kramerijen*.
(dons1989)
provi’siewinkel (de, -s), levensmiddelenwinkel. In 1898 bezaten zij [de Chinezen] in Paramaribo
meer dan 30% en in de districten* meer dan de helft van alle provisiewinkels (Enc.Sur. 120). - Etym.:
Zie provisiën*.
(dons1989)
pro’wagen (de, -s), patrouillewagen van de politie met mobilofoon. Mama laat zeggen, dat er een
prowagen is geweest en dat meneer Wajono is meegenomen (Doelwijt 1969: 74). - Etym.: Pro, p.r.o.
is de afkorting van ’politie radio omroep’. - Zie ook: procommandant*.
(dons1989)
pruim (de, -en), 1. wilde, soms gekweekte struik of kleine boom met kleine, behaarde bloempjes en
min of meer eivormige, wit tot geelachtige vruchten ( Chrysobalanus icaco, Krerekrerefamilie*). In
zwak brak milieu wordt de hoge kruidenvegetatie opgevolgd door laag, open zwampbos* met vooral
watrabebe*, zwamppanta *, mierenhout*, zwampzuurzak* en pruim (Enc.Sur. 627). - 2. de eetbare
vrucht van deze plant. Hun liefde voor mij? Waarschijnlijk even groot als / hun voorkeur voor de fles
pruimen op Mariënburgrum/ () (Vianen 1974: 20). - Etym.: De vrucht lijkt op een AN p ., d.i. in Ned.
de vrucht van Prunus domestica (Roosfamilie*). - Opm.: In oudere literatuur wordt de naam naar het
lijkt vrij willekeurig ook aan enige andere soorten gegeven. Zie ook: varkenspruim*, Indiaanse of
wilde pruim(eboom)*.
— : Indiaanse of wilde pruim(eboom): veroud. namen, vermoedelijk voor de boom en de vrucht die
nu bekend zijn als mope* (1 en 2): z.a. Westeroüen v.M. (1883: 46): Mopé of wilde pruimenboom.
Kappler (1854): indiaansche pruimenboomen (Spondias?) (35). - Een gegist bier uit aardvruchten*,
waarbij men nog het sap van ananassen of van indiaansche pruimen mengt [kasiri*] (70). - Etym.: In
het E van Guyana ’plum’ (= pruim). - Syn. (van de vrucht) ook: varkenspruim*.
(dons1989)
pruim, 1. vrucht van de pruimenboom* ; 2. pruimenboom* ; 3. als coemoe* (de boom).
De vrucht lijkt op een Europees-Nederlandse pruim , de vrucht van zekere Prunus -soorten.
1: 1705 (Merian 13). > /N’/wp/1/-.
2: 1854 (Kappler 1983:70, indiaansche pruim ). > /N’/wp/4/-.
3: 1770 (Hartsinck 68), voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /N’?W?/wp/2/ W./.
Opmerking: Van oude vindplaats bij De Myst (1677:17), Van der Woude (1678; Lichtveld &
Voorhoeve 51) en Reeps (1692:8) is niet uit te maken over welke soort het gaat.
(dons2013)
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pruimenboom, Americaanse of Indiaanse pruim(en)boom, een boomsoort ( Spondias mombin ).
Zie pruim * .
1705 (Merian 13). - 1883 (Westeroüen van Meeteren 46).
Zie ook: mope* .
Opmerking: Zie de Opmerking onder pruim * . > /N+N’/wp/1-5/-.
(dons2013)
prui’ser ede (de), angisa* in een bepaalde vorm, proisi*. () de pruiser ede, een hoofddoek vol
feestelijk geplooid lint en nog veel meer (WS 8-2-1986). - Etym.: S ede = hoofd.
(dons1989)
psalm-gezelschap, bijeenkomst van vrije, gemengdbloedige mensen om samen geestelijke liederen
te zingen.
1861 (Wolbers 773). > /N-N/r/4/-.
(dons2013)
pud’delen (puddelde, heeft gepuddeld), landbouwkundige grondbewerking bestaande uit het
vermodderen van de bovenlaag met een machine, nadat het land eerst onder water is gezet. - Etym.:
E to puddle = o.m. id. AN p. = ruw ijzer veranderen in smeedijzer of staal.
(dons1989)
puf (de, -fen), 1. wind. Ik laat en puf in de klas, mij stuurt ze in de frisse lucht en zelf blijft ze in die
rot lucht zitten (Ferrier 1973: 62). - 2. (verouderend) zeskantige vlieger (fefiprinta*) die geluid
maakt, met franje. Een term die ik tegenwoordig nog wel eens hoor is een ’puf’. Dat is een soort
vlieger, die, afhankelijk van de ervaring van de ’oplater’ een soort pufgeluid maakt. Als je begrijpt
wat ik bedoel (WS 4-9-1982). - Etym.: In beide gevallen een klanknabootsing. Zie ook puffen* (1 en
2). - Zie voor de namen van andere vliegers fefiprinta*.
(dons1989)
puffen (pufte, heeft geput), 1. een wind laten. Klaagde honderdmaal over d’r slechte gestel, slechte
stoelgang, slechte geheugen, slechte dit, slechte dat, terwijl ze af en toe hardop pufte (Cairo 1976:
101. - 2. brommend geluid maken (gezegd van een puf*, 2). - Etym.: (1) Zie puf* (1). Volgens WNT
(1949) ook in Z.-Ned. (2) Het geluid onder 2 wordt veroorzaakt doordat het papier trilt en daarbij
tegen het touw slaat. AN p. = o.m. puffende geluiden maken met de mond, bijv. van de warmte.
(dons1989)
puistentrie, een boomsoort ( Hura crepitans ).
< Engels poison-tree (zie postentrie* ), wellicht mede onder invloed van de ‘puisten’ (in dit geval
stekels) op de stam of de ontstekingen die men krijgen kan waar het giftige melksap op de huid
terechtgekomen is.
1771 (Nepveu 378). - 1802 (Blom 185).
Zie ook: zandkoker* , zandkokerboom* . > /E/wp/2-3/-.
(dons2013)
puyte. “... als men tegens soodanige een gesegt heeft Puyte (dit is de generaale naam, die men aan
d’Indiaanen geeft)”. (Anonymus 1740:91).
Herkomst? Ahlbrinck (1931:392) geeft een Karaïbisch werkwoord puita-ma, ‘respecteren’.
Zie ook: bok * (II).
(dons2013)
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pul (de, -len), kruik voor dram * en melasse van 3 gallon (ongeveer 13 1/2 liter), ook dienende als
standaardinhoudsmaat.
< Europees-Nederlands pul is onder meer kruik in het algemeen, zonder vaste maat.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 1161:100). - 1821 (Oostindie 1989:479). - 1881 (Kappler
1883:13, daar 4 gallon).
Zie ook: merkpul * . > /N’/pt/2-5/-.
(dons2013)
pulpen (pulpte, heeft gepulpt), koffiebessen van de vruchtschil ontdoen met een huiler* of pulper.
De versch geplukte bessen worden onder toevoeging van een waterstroom gepulpt, d.i. van de
vruchtschil ontdaan (Enc.NWI 412). - Etym.: AN pulp = o.m. fijngewreven vruchtvlees. - Syn.
schrobben*.
(dons1989)
punais’je (de, -s), (niet alg.) punaise. Hulpconcièrge was komen gezicht tonen met lijsten, die reeds*
voor die komedie door de direkteur waren ondertekend. Hij had ze op dat bord met punaisjes
vastgepind (Cairo 1977: 205).
(dons1989)
punten (puntte, heeft gepunt), 1. waarderingscijfer(s) geven. Onze juffrouw punt laag. - 2. (grof)
geslachtsgemeenschap hebben. - Etym.: (1) In AN en SN kan ’punt’ betekenen ’waarderingscijfer’. (2)
In AN voorkomend, maar zelden; wel ’een punt zetten’. - Syn,. van 2 baksen* (2); zie aldaar voor
andere syn.
(dons1989)
puntje (het, -s), (ook:) beginnend borstje van jong meisje. Ze heeft al puntjes (mond.). - Zie ook:
spruitje*, bobbie*.
(dons1989)
puntjes, puntjes, soort kinderspel. Zie Nekrui 6 (geen nadere gegevens).
(dons1989)
pur’perhart, 1. (de), naam voor twee onderling verwante bomen, beide met lichtbruin behaarde
pluimen van kleine bloemen ( Peltogyne pubescens en P. venosa, Krerekrerefamilie*). Purperhart ()
groeit meerendeels in lage landen, leverende balken op van meer dan een voet kant; echter zijn
dezelve schaars te bekomen (Teenstra 1835 1: 390). - 2. (het), het purperkleurige kernhout van
deze bomen. Purperhart is hier gewild als timmer- en meubelhout en wordt ook algemeen gebruikt
voor het maken van spaken en wielen (Stahel 1944: 148). - 3. (bn.), gemaakt van purperhart* (2).
Oom Glasgow komt ook. Zo noem ik hem omdat hij een purperhart glasgowwandelstok* heeft, die
hij aan zijn arm heeft (Hijlaard 19). - Etym.: Zie de omschrijving van 2. Oudste vindpl. van 1: cit.,
van 2 plak. van 1763 (S&dS 775). Hartsinck (1770: 76) noemt ’tweederlei soort van PurperhoutBoomen’. - Syn. van 1 en 2 in het geval van P. pubescens: lastan*.
(dons1989)
purperhart, (purperhard), twee boomsoorten ( Peltogyne paniculata en Peltogyne venosa) en hun
zeer gewaardeerde hout, ook attributief.
Het hart * (kernhout) is bij beide paars.
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:312). - 1855 (Van Sypesteyn 182). →.
Zie ook: purperhout* , bascouriaar * .
Opmerking: Van der Aa (1993:20) vermeldt de verkoop van purperharthout tussen 1847 en 1851 in
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Zwolle.
Zie ook: purperhout(boom)* . > /N-N/4-6/-.
(dons2013)
purperhartboom, als purperhart * (de boom).
1763 (Pistorius 52). 1787 (Blom 307). > /N-N-N/wp/2-3/-.
(dons2013)
purperhout, als purperhart * (het hout).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:312). - 1839 (Benoit 33). > /N-N/wp/2-4/-.
(dons2013)
purperhoutboom, als purperhartboom * .
1770 (Hartsinck 76). > /N-N-N/wp/2/-.
(dons2013)
put: ik zit in de put, soort kinderspel. Op maannachten speelden wij tjoe*-redi-kaka, of ik-zit-inde-put of schuiltje* (Dobru 1969: 18).
(dons1989)
put’ter (de, -s), zijden of kleine koevogel, een soort troepiaal waarvan het mannetje staalblauw en
het wijfje bruin is ( Molothrus bonariensis minimus ). Ook hoort hierbij de putter (), die veel in de
stad* voorkomt en die helemaal geen nest bouwt, maar zijn eieren in het nest van andere vogels legt
() (Feekes 22). - Etym.: Er is geen gelijkenis met de AN p ., een vinkachtige vogel in Ned. ( Carduelis
carduelis).
(dons1989)
putter, zijden of kleine koevogel ( Molothrus bonariensis minimus ), een ondersoort van de
glanskoevogel (Van Loon).
Herkomst van de naam onduidelijk; er is geen noemenswaardige overeenkomst met de EuropeesNederlandse putter , een vinkachtige zangvogel.
1765 (Fermin 99). 1770 (Hartsinck 111). →. > /X/d/2-6/-.
(dons2013)
put’ty (de), (uitspr. E: poe’tie), stopverf. - Etym.: E. - Opm.: Vermoedelijk nieuw woord, ingebracht
door Guyanese* gastarbeiders. - Zie ook: stopverven*.
(dons1989)
pya’ri (de, -’s), (gebr. bij Hindostanen*) liefje, lieveling. Kom je naast me liggen, pjari? vraagt hij
nadat hij de pepaje* over het gras heeft gespreid (Vianen 1971: 100). - Etym.: H.
(dons1989)
qua’ker oats (de), (uitspr.: kwee’keroots), 1. havermout. De melk, quaker oats, suiker en zout
zachtjes aan de kook brengen onder goed roeren (S&S 207). - 2. havermoutpap. Zie S&S 207. Etym.: Genoemd naar het merk Quaker. E oats = haver.
(dons1989)
qua’ker oats-kan (de, -nen), 1. blik waarin Quaker oats (havermout) verkocht wordt. Nadat
iedereen naar bed was gegaan, warmde ik het [drankje] in een quaker oats-kan op en bracht het
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haar in haar geëmailleerde kroes (Ferrier 1968: 143). - 2. inhoud overeenkomende met die van een
Quaker oats-blik. Bijv. op de markt wordt koemboe* (2) verkocht per quaker oats-kan en ook met
zo’n blik afgemeten. - Etym.: Zie de omschrijving, zie kan* (2).
(dons1989)
qua’rantaine (de, -s), (uitspr. F: karantè’ne), (ook, hist.:) geneeswijze bestaande in toediening van
een geneeskrachtige stroop gekookt uit zekere hout- en wortelsoorten en suiker, gepaard gaande
met een streng dieet en opsluiting van de patiënt. De Dresmama’s* zijn gewoonlijk reeds in jaren
gevorderde Negerinnen of kleurlingen. Aanvankelijk waren zij belast met het toezigt over de Jaws*patiënten; langzamerhand begonnen zij de aanwending van geneesmiddelen, tot dat zij, zoals thans,
geheele ziekenhuizen houden, kwijlkuren en quarantaines, enz. toedienen (Kuhn 1828: 41; oudste
vindpl.). - Etym.: Kuhn (48) veronderstelt, dat de term samenhangt met de opsluiting: AN q. =
verplichte afzondering gedurende welke een besmettelijke ziekte aan het licht kan komen.
(dons1989)
quarantaine, geneeswijze bestaande in de toediening van een geneeskrachtige stroop, gekookt uit
zekere hout- en wortelsoorten en suiker, gepaard gaande met een streng dieet en opsluiting van de
patiënt.
Kuhn (zie beneden) veronderstelt, dat de term samenhangt met het element ‘opsluiting’ uit de
Europees-Nederlandse betekenis van het woord quarantaine : verplichte afzondering gedurende
welke een latent aanwezige besmettelijke ziekte aan het licht kan komen.
1828 (Kuhn 41). > /N’/z/4/-.
(dons2013)
quarantaine-drank, geneeskrachtige drank als genoemd onder quarantaine * .
1855 (Focke 63). > /N’-N/z/4/-.
(dons2013)
qua’tro: zie kwatro*.
(dons1989)
quinquongue, zeker plantverband van cacaobomen of -struiken, te weten vier als punten van een
vierkant en een vijfde in het midden daarvan.
Latijn quinque (5).
1765 (Nepveu 59; 1771:186). > /Latijn/pt/2/-.
(dons2013)
raaf (de, raven), naam voor drie grote soorten ara, bont gekleurde papegaaien met lange staarten:
zie bokraaf*, tjambaraaf* en warauraaf*. We gingen jagen op herten, raven en konijnen*, maar als
mijn vader andere dieren ontmoette, zou hij ze ook schieten (Doelwijt 1971: 88). - Etym.: AN r. kraai-achtige vogel van het noordelijke halfrond ( Corvus corax ); de overeenkomst met deze is alleen
gelegen in het geluid. In oudere lit. vindt men raven (mv. -s), in Sur. als eerste bij Pistorius 1763:
68. S rafroe. - Zie ook: maurisiraaf*, raafparkiet*; papegaai*, parkiet*.
(dons1989)
raven (de, -s), raaf (raven), drie grote ara’s: de blauwgele ara ( Ara ararauna ), de groenvleugelara
( Ara chloroptera ) en de rode of geelvleugelara ( Ara macao); hun hedendaagse SurinaamsNederlandse namen zijn tjambaraaf, warauraaf en bokraaf .
De enige (zwakke) gelijkenis met de Europees-Nederlandse raaf (vroeger raven , Corvus corax ), een
kraai-achtige vogel, is het geluid. De naam lijkt Suriname vanuit Brazilië (Keye 1659:66) bereikt te
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hebben. Opmerkelijk is evenwel, dat van Mauritius in 1601 de naam Indische raaf genoemd wordt
voor een (daar nu inmiddels uitgeroeide) geheel andere soort papegaai (Moree 2001:54 en 260).
Raven : 1693 (Reeps 21). - 1771 (Nepveu 334).
Raaf: 1775 (Sneebeling 1973:26, 27; ook rode raaf , ‘rode ara’. - 1855 (Focke 69). →.
Ook in Oostelijk Guyana (De Myst 1677:17); bij Hartsinck (1770:109, Westindische raven ) voor
Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: raafparkiet * . > /Braz./d/1-6/B./O/. W./.
(dons2013)
raaf’parkiet (de, -en), 1. dwergara, een kleine, groene ara met rode schouders en en lange staart
( Ara severa). Men treft den Raafparkiet over alle woudrijke deelen der kolonie* aan, gewoonlijk in
kleine vluchten of bij paren (P&P 1908: 483). - 2. syn. van maurisiraaf*, maurisiparkiet*: z.a. Etym.: Op grond van hun grootte een parkiet*; in gestalte gelijkend op een raaf* en evenals deze
behorend tot het wet. genus Ara. S rafroeprakiki.
(dons1989)
raafparkiet, naam voor de kleinere ara’s ( Ara -soorten), in het bijzonder de dwergara ( Ara severa).
Qua grootte horen ze tot de grote parkieten, maar door hun gestalte (habitus), vooral hun lange
staart, lijken ze op een raaf * (II).
1835 (Teenstra 2:425). → (ook: rafroe-prakiki , < Sranantongo).
Zie ook: perokiet raven * . > /N-N/d/4-6/-.
(dons2013)
raas (de), (gebr. in Nickerie; zeer grof) stommeling, schoft e.d. Je bent een raas. Die man is een raas.
Je lijkt op een raas. - Etym.: Wellicht van E rass = achterste. In het E van Jamaica bet. ’raas’
achterste; het wordt daar ook, als tw., gebr. als (grove) verwensing (C&P 54). Vgl. S lasi = achterste.
(dons1989)
radicaal’ (het, -calen), titel. In 1952 behaalde hij het arts-radicaal aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht () (WS 25-8-1984). Hij heeft de radicaal van meester in de rechten (Lichtveld & V. in Helman
1977: 338). - Etym.: In deze bet. in AN veroud., nog wel gebr. voor ’diploma’, ’bewijs van
bevoegdheid’.
(dons1989)
ra’froenjanjan (de), naam voor enige bomen ( Sloanea-soorten, Rafroenjanjanfamilie*). Zie L&Me
139. - Etym.: S (rafroe = ara, raaf; nja-njan = voedsel).
(dons1989)
Ra’froenjanjanfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Elaeocarpaceae ). - Etym.: Genoemd naar
rafroenjanjan*.
(dons1989)
rafroetere (de), liaan met grote trossen oranjerode bloemen ( Norantea guianensis,
Rafroeterefamilie*). Zie WB e.a. 149. - Etym.: S (rafroe = ara, raaf*; tere = staart). - Syn. karakara*,
regenbloem*.
(dons1989)
Rafroeterefamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Marcgraviaceae ). - Etym.: Genoemd naar
rafroetere*.
(dons1989)
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ra’gen (de, mv.?), (nieuw, ’slang’) sigaret. - Etym.: Wiri* is ’slang’ voor marihuana; het komt van S
wiwiri = ’blad’ en ’draad’, ev. ook ’garen’. S tité, té, bet. ook o.m. ’garen’; in blakaté* en zwart
garen* bet. het = shag’. Ragen is een letteromzetting van ’garen’.
(dons1989)
rail’baan (de, -banen), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) spoorbaan voor locomotief met
lorries, gelegen op een dam in de volle lengte van de plantage*. - Opm.: Vroeger lag op zo’n dam
een middenpad*. Zie ook: bochtdam*.
(dons1989)
raison: zide rèson*.
(dons1989)
rake (de, mv.?), (uitspr. E: reek), bosopschoonblad, een zeer groot, harkvormig instrument dat aan
de voorzijde van een zware tractor bevestigd kan worden en dan dient voor het verschuiven van
boomstammen en dergelijk zwaar afval. Binnen de rooibreedte van 25 m worden allereerst alle
bomen met een treedozer omver geduwd en met een rake terzij geschoven (Bos en Bosbeheer 33). Etym.: E (lett.: hark).
(dons1989)
ram’melen (rammelde, heeft gerammeld), (ook:) aframmelen, een pak slaag geven. Sommige
mannen rammelen hun vrouw bijna elke dag, vooral als ze dronken zijn (Doelwijt 1971: 17). - Syn.
aftakelen*, de bouten* wassen, de mars* breken, prieten*, rossen* (1).
(dons1989)
ram’menas (de, -sen), cultuurvorm van de plant Raphanus sativus (Koolfamilie*) met een witte
wortel. Bij S. [Surinaams] ’ramenas’ () is de witte wortel meestal over een lang stuk cylindrisch
opgezwollen; er is echter ook een vorm met meer ronde knol (Ost. 53). - Etym.: AN r. = Raphanus
sativus var. niger, een cultuurvorm van dezelfde soort met een zwarte wortel.
(dons1989)
rampene’ren (rampeneerde, heeft gerampeneerd), vernielen, beschadigen, bederven (zaken,
personen). Want als ’t zo ging... hij met z’n driftigheid! Fiets gooiend na’ die kinderen. Manja* aan
de wand laten basteren*! Stoelzitting rampeneren! (Cairo 1978b: 259). Laan [laten] ze komen
rossen*, ze mogen met alles komen, ik timmer hun in elkaar, ik rampeneer ze, ik breek hun...
(Rappa 1980: 52). - Etym.: In AN en BN veroud.
(dons1989)
ramtahal’ (de), sterke rum, bij uitbr. sterke drank i.h.a. Na het werk zocht Konti een bar op, hoewel
hij geen drinker was; hij bestelde een half achtste* ’ramtahal’ die hij in één teug leegdronk (Bradley
1975: 11). - Etym.: Het woord komt uit Nickerie; het werd daar de naam voor de sterke rum, die
verkocht werd door de winkelier Ramtahal. - Syn. daru*. Zie ook: snaps*, sopi*, spiritus*.
(dons1989)
rand’els (de, elzen), kantels, d.i. een korte, kromme els (een schoenmakerswerktuig). - Zie ook:
spanels*, skwerol*.
(dons1989)
raquetten, een soort zuilcactus ( Cereus hexagonus ).
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De plant is zuilvormig, tot 10 meter hoog, en doet daardoor aan een nog af te schieten raket
(vuurpijl) denken.
1771 (C. Dahlberg nr. 131).
Opmerking: Het lijkt mogelijk dat Dahlberg de naam zelf bedacht heeft. > /N’/wp/2/-.
(dons2013)
I. ras’per (de, -s) keukenrasp, ev. in één instrument gecombineerd met komkommerschaaf. - 2. rasp
als timmermans- en schoenmakersgereedschap. - Etym.: ’Raspel’ bet. ’rasp’ in veroud. AN en in BN,
en ’vijl’ als beeldhouwersterm in BN (zie Van Dale, WNT 1972). Rasper kan ook worden afgeleid van
het ww. ’raspen’: het is dan een ’instrument waarmee men raspt’.
(dons1989)
II. ras’per (de, -s), gewone lanspuntslang, een bruingrijze, gevlekte gifslang ( Bothrops atrox ). Zie
Moonen e.a. 101. - Syn. owroekoekoe(slang)*, -sneki*.
(dons1989)
rot: zie beursrot* , waterrot* en zakrot* .
(dons2013)
ra’telmier (de, -en), soort mier ( Dolichos bidens). De algemene Dolichos bidens (L.) vindt men in
diverse bomen, waar ze papiernesten bouwen aan de onderzijde van de bladeren en waarin zij een
hoorbaar ratelend geluid maken (’ratelmier’) (Enc.Sur. 644). - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
rauw bn., bw., 1. ruw, ruig, grof, hard (als AN, maar daar veel minder alg. of veroud.). In de
kleerkast van zijn moeder hingen van zijn vader een paar witte overhemden en ook nog een paar
van zijn uitgaanspakken. Ze waren door het rauwe werk - landbouw, en kippen-en varkensbedrijflang niet te voorschijn gehaald en waren doortrokken van de diepe geur van cederhout* (Vianen
1972: 10). Waarschijnlijk bedoelden ze dat je als mens toch altijd met een stuk rauwe natuur zou
worden gekonfronteerd (Cairo 1978b: 43). Het waren Negers*, ’maar fijne Negers’. En de harde
rauwe politiek à la Machiavelli, van Johan, stiet ze tegen de borst (Dobru 1969: 15). Niemand heeft
schuld; zij ging als enige niet over naar de hogere klas, hoorde dat rauw en alles stormde op Lucia
af en sloeg haar het graf in (BN 120: 47; 1980). - 2. oorspronkelijk, onveranderd. Minister Sital wees
er verder op dat de specialisten dagelijks gebruik maken van alle faciteiten die de ziekenhuizen
bieden, inklusief het personeel, ’en de inkomsten gaan rauw in hun zakken’ (WS 6-3-1982). - 3.
behorend tot de eerste generatie immigranten. Zijn vader is een rauwe Chinees .
— : rauw vet (het), vet voor keukengebruik. Je hebt twee kwaadaardige* ogen, ba*. Ik geloof, bij
vrouwen ben je net als rauw vet op houtskool (Helman 1954a: 16).
— : rauwe vis (de), verse vis. Caribbean Seafoods kampt veel met problemen op het gebied van de
aanvoer van rauwe vis: men is tot nu toe niet tot overeenstemming gekomen met lokale kustvissers
(WS 7-5-1983). - Etym.: Vgl. AN rauw, dat t.a.v. vlees bet. kan ’niet toebereid’.
(dons1989)
raveel’ (de, ravelen), hulpbalk. - Etym.: In AN veroud., alleen nog in samenst. (’raveelverbinding’); nu
’raveling’ = dwarsbalk onder een ingekorte balklaag.
(dons1989)
ra’ven (enkelv.): zie raaf*.
(dons1989)
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ravijn’ (het, -en), dal (ook indien zeer ondiep). Bos*! Bos kent geen schuttingen, dan open water en
bosrand, overgaand in savanne* of ravijn, of kreek*, of stroomversnelling! (Cairo 1978b: 451). Etym.: AN r. = diepe, steile insnijding in een terrein; bergkloof.
(dons1989)
ray: zie ree*.
(dons1989)
ra’zor (de, -s), (uitspr. E: ree’zer), (gebr. in Nickerie) scheermesje, gilettemesje. - Etym.: E r. =
scheermes. - Syn. scheerblad*. Zie ook: safety-razor*.
(dons1989)
recap’pen (recapte, heeft gerecapt), (uitspr. riekep’pen), coveren, d.i. een autoband van een nieuw
loopvlak voorzien. Autobus en truck*, nieuwe & 2e handsebanden, wereldmerken, nooit gerecapt,
lage prijzen (DWT 7-4-1981, in adv.). - Etym.: ’Re’ (in het E uitgesproken als ’rie’) = opnieuw; E to
cap = bedekken. Echter, E ’to recap’ is ook een gemeenz. afkorting van ’to recapitulate’ = kort
herhalen, samenvatten.
(dons1989)
rech’ter (de, -s), benaming voor de rechters van beide Surinaamse rechtcolleges, dus niet alleen
voor de kantonrechters* van het kantongerecht*, maar ook voor de rechters van het Hof* van
Justitie, die in Ned. ’raadsheer’ genoemd worden.
(dons1989)
rechtheb’bend bn., (i.h.b.:) rechthebbend op kosteloze medische behandeling. O, bent U niet
rechthebbend. Deze behandeling is wel duur, hoor .
(dons1989)
rechtheb’bende (de, -n), (i.h.b.:) iemand die recht heeft op kosteloze medische behandeling (o.m.
ambtenaren en hun gezinsleden). Vanaf 1955 staat een directeur aan het hoofd van dit departement,
waaronder thans ressorteren: het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (), de ziekenhuizen te
Albina, Coronie en Brokopondo en de medische zorg van rechthebbenden, o.w. behoeftigen (Enc.Sur.
214).
(dons1989)
Rechts’school (de), (hist.) opleidingsinstituut voor de functies van praktizijn*, notaris en enige
ambtelijke functies, in 1948 opgericht, in 1968 opgegaan in de universiteit. Zie Enc.Sur. 444.
(dons1989)
record’ (de, -s), (gebr. in Nickerie) grammofoonplaat. - Etym.: Van E re’cord = o.m. id.
(dons1989)
red: spotted red (de, -), een soort in zee levende reuzengarnaal of jumbogarnaal* ( Penaeus
brasiliensis ). Zie Enc.Sur. 640. - Etym.: Am. (spotted = gevlekt; red = rood).
(dons1989)
red mud (de), roodslik, een ijzerhoudend afvalprodukt bij de aluminiumfabricage. De niet opgeloste
bestanddelen staan bekend als ’red mud’; dit wordt gewassen en naar daartoe zorgvuldig ingedijkte
reservoirs (’mud lakes’) afgevoerd. Het is tot op heden niet gelukt een economische toepassing te
vinden voor deze ’red mud’ (Enc.Sur. 22). - Etym.: E (red = rood; mud = modder, slik).
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

(dons1989)
red snap’per: zie snapper*.
(dons1989)
redekotte, een (of meer) soort(en) meerval van het genus Arius (Woordenlijst SranantongoNederlands-Engels 1995:279), verwanten van de christusvis.
< Sranantongo redikodokoe (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:197).
1771 (Nepveu 350). > /S/d/2/-.
(dons2013)
Redi Ki’lowatt, plagende bijnaam voor roodharige. - Etym.: ’Redi Kilowatt’ was het mannetje uit de
advertenties van de eertijds in Suriname werkzame electriciteitsmaatschappij OGEM. S redi = rood. Syn. brand* eenentwintig. Zie ook: boomkool*.
(dons1989)
Re’di Moesoe (de, -), (hist., volkst.) lid van het Korps Zwarte* Jagers. Redi Moesoe of Korps Zwarte
Jagers, opgericht door gouverneur Jan Nepveu in 1772 (Enc.Sur. 527). - Etym. :S; redi = rood,
moesoe = muts: het korps droeg aanvankelijk groene, later rode mutsen.
(dons1989)
Redi Moesoe, bijnaam voor (lid van) een militaire eenheid die bestond van 1772 tot 1862 en
achtereenvolgens heette Korps Zwarte Jagers * , Corps Koloniale Guides * en Compagnie Koloniale
Guides * .
< Sranantongo, betekent ‘roodmuts(en)’ (Focke 1855:109), een woord dat door Teenstra (1842:169)
in deze betekenis gebruikt wordt. Bij de oprichting droegen de leden een groene muts, later
(wanneer?) een rode. Zie de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:4260, De Beet
(1984:137, 239). > /S/o/?-4/-.
(dons2013)
re’di-oni (de, -(’s)), naam voor enige soorten angelloze bijen ( Melipona- en Trigona- soorten). De
blaka-oni* en de redi-oni hebben geen angel (Vermeulen 216). - Etym.: S; oni = bij, redi = rood: de
dieren zijn min of meer rood.
(dons1989)
re’ditere (de, -s), kielrugslang of geelbuikslang, een grijze slang met fel gele tot oranje buik
( Chironius carinatus ). De reditere is een van de bekendste Surinaamse slangen (Moonen e.a. 43). Etym.: S (redi = rood; tere = staart).
(dons1989)
reditere, kielrugslang of geelbuikslang ( Chironius carinatus ).
< Sranantongo reditere (Schumann 1783:158, leditereh ); Sranantongo ledi ( redi ) (ook, verouderd)
‘geel’ (Schumann 1783:144), Sranantongo tere ‘staart’. NB: de buik is geel tot oranje.
1845-1849 (Boekhoudt 1874:134, ledi-tere ). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
re’ditongo (de), soort snoep. Die jongetjes op het erf* die... weten altijd zeker dat er ergens een zak
suikergoed* (watrakan*, peprementi, redi tongo, pinda koekoe etc.) voor hen is gereserveerd (Dobru
1968a: 43). - Etym.: S; redi = rood, tongo = tong: je krijgt van deze snoep een rode tong.
(dons1989)
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ree (de, -s, of ray, -?) bakkebaard of strook kort haar voor het oor langs. - Etym.: De gebroeders
Ray waren luchtacrobaten in een circus dat in 1923 Paramaribo bezocht. Zij hadden opvallende
’bakkebaarden’. Sedertdien worden ’bakkebaarden’ ray (ree) genoemd, eerst door jongeren, later alg.
(schr. meded.).
(dons1989)
ree (-ën), grauw spieshert ( Mazama gouazoubira nemorivaga) , heden in Surinaams-Nederlands
klein boshert genoemd.
< Europees-Nederlands ree , een andere kleine hertensoort in Europa ( Capreolus capreolus ).
1718 (Herlein 170). - 1855 (Focke 22).
Oudste vindplaats 1596 (Van Linschoten III; 1934:235 e.a.) voor diverse plaatsen in Zuid-Amerika.
Ook Brazilië (Keye 1659:65), Oostelijk Guyana (De Myst 1677:36, ree-bocken ) en Westelijk Guyana
(Van Berkel 1695:77).
Zie ook: boschgeit* , kabriet * . > /X/d/1-4/B./O./W./.
(dons2013)
reeds bw., (ook alg. in spreektaal) al. Deze vervloekte plantage*, het is nog zo vroeg en je hebt reeds
last van de muskieten* (B. Qoft 1969: 84).
(dons1989)
reel (de, -s), (uitspr. E: riel), werphengel met toebehoren. - Etym.: E (en AN) r. = werpmolen (d.i.
haspel, spoel, o.m. zoals op een werphengel zit). - Zie ook: reelen*.
(dons1989)
reelen (reelde, heeft gereeld), (uitspr. rielen), hengelen met een reel* (werphengel). - Etym.: E to reel
= haspelen, opwinden.
(dons1989)
reep’gordijn (het, -en), gordijn bestaande uit smalle repen plastic, meestal van verschillende
kleuren, vooral op de plaats van een binnendeur. Fantastisch en fijn/ Kwaliteit en sfeer/ van een
SUNAIR gordijn - reepgordijnen () (DWT 7-4-1981, in adv.).
(dons1989)
re’fri (de, -’s), (verouderend) scheidsrechter. Bruma speelde scheidsrechter, réfri, voor voetballende
jongetjes van twaalf en dertien jaar (Dobru 1969: 39). - Etym.: E referee = id.; ook in BN.
(dons1989)
regelarij’ (de), het regelen* in bet. B. 3. De oude* politiek van neokolonialisme, korruptie, regelarij,
fraude en bedrog heeft op 25 februari en daarna zware slagen gekregen (Sur.Bull. 11 (3): 2; 1980).
(dons1989)
re’gelen (regelde, heeft geregeld), (ook:) A (m.b.t. zaken), 1. in orde maken, inrichten.
Zaterdagavond verhuisde hij naar zijn mooi, groot nieuw geverfd huis. Hij regelde het huis naar zijn
smaak (de Groot & D. 23). Met enige kloppende bewegingen van zijn handen regelde Lando zijn kuif
(van Mulier 1972: 40). - 2. opruimen. Toen de jongens opstonden en hun kamer hadden geregeld,
bedacht Armand een leuk plannetje (Maynard a: 26). - 3. in een bepaald verband plaatsen, opstellen.
In huis hebben we dezelfde meubels, maar ze staan anders geregeld (Hijlaard 114). - B (m.b.t.
personen), 1. het regelen voor, het in orde maken voor. Kweek- en AMS-meisjes spelen toch geen
rol in ’het stuk’ van Cigollilundo?... Dacht je dat?... dat er een paar als figurantjes gebruikt worden...
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een schandaal... hadden ze de hele week vrij van school? iemand moet ze geregeld hebben (Ferrier
1969: 97). - 2. een plezier doen, begunstigen. Geen voortrekkerij hierzo! Geen enkele mense
worden hier geregeld! (Cairo 1976: 113). - 3. helpen aan een betrekking bij de overheid of andere
inkomsten(bron), op grond van familierelatie, vriendschappelijke verhouding o.i.d. Als Creool* durf ik
te zeggen, dat wij het voor onszelf verknoeien. Wij willen niet werken, wij willen geregeld worden
(Doelwijt 1969: 43).
(dons1989)
re’geltrouw, re’geltrow (de), huwelijk tussen Hindostanen* dat door de ouders is geregeld. Sang*!
Een vrouw! Nee, hij [mijn vader] is niet goed wijs, ik heb mijn vrijheid lief, hij hoeft geen vrouw voor
me te zoeken, ik moet niets hebben van regel-trouw (Rappa 1980: 122). - Etym.: ’Trow’ is S. Opm.: Het woord wordt voornamelijk gebr. als men het verschijnsel negatief beoordeelt.
(dons1989)
re’genbloem (de, -en), (veroud.) liaan met grote trossen oranjerode bloemen, thans bekend als
rafroetere* of karakara* ( Notantea guianensis, Rafroeterefamilie*). Zie Enc.NWI 512 (enige vindpl.).
(dons1989)
re’genmantel (de, -s), regenjas. Dichtbij de straat onder het balkon stond een man met zijn handen
in zijn regenmantel (Dobru 1968b: 43). - Etym.: Zie het syn. mantel*.
(dons1989)
re’gentijd (de, -en), 1. een van de twee regentijden: zie grote en kleine regentijd*. () vermits de
Attaques der Wegloopers* in de droogen* tijd vrij minder te vreesen syn, dan in de Reegen tijd ()
(1775, zie De Beet 202). - 2. syn. van grote regentijd*: z.a. In den regentijd, dus vooral in Mei en
Juni, groeit het onkruid zeer snel, in den drogen* tijd echter (September-November) behoeft men
niet zo spoedig het wieden te herhalen (Enc.NWI 189). - Etym.: Oudste vindpl. van 2 plak. van 1684
(S&dS 146). - Syn. natte* tijd.
— : grote regentijd, seizoen met een grote regentop, in Noord-Suriname meestal ongeveer midden
maart-eind juli. Suriname heeft twee natte seizoenen, de kleine regentijd*, van begin december tot
begin februari, en de grote regentijd, van eind april tot half augustus (Enc.Sur. 528). - Etym.: Dit
seizoen duurt langer en heeft meer regenval dan de kleine r. Oudste vindpl. Herlein 1718: 24. - Syn.
grote natte* tijd.
— : kleine regentijd, seizoen met een kleine regentop, in Noord-Suriname meestal half novembereind januari. De grond [van een opengekapt* grondje*, 7] wordt verder niet bewerkt en in de ’kleine
regentijd’ (december, januari) door de vrouwen [Bosnegers*] beplant (Enc.Sur. 92). - Etym.: Dit
seizoen duurt korter en heeft minder regenval dan de grote r. Oudste vindpl. Herlein 1718: 23. Syn. kleine natte* tijd.
(dons1989)
regentijd: grote en kleine regentijd, twee regenseizoenen, een lang van ongeveer eind april tot half
augustus, en een kort van begin december tot begin februari.
Beide: 1718 (Herlein 23, 24). - 1866 (Van Schaick 40). →.
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:289), mogelijk afkomstig van daar. > /(N+N’)?W?/m/16/W./-.
(dons2013)
regenworm, guineaworm of medinaworm ( Dracunculus medinensis ), een draadworm die de
draadwormziekte in de huid van mensen veroorzaakt.
Herkomst onbekend. Europees-Nederlands regenworm (ook aardworm of pier ) is een geheel andere
soort worm die in de grond leeft.
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1771 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 341).
Zie ook: boasieworm * . > /N-N/d/2/-.
(dons2013)
rege’ren (regeerde, heeft geregeerd), (ook:) 1. (onoverg.), tekeergaan, zich luidruchtig uitleven.
Ouma* zou tekeergaan straks bij het middag-eten, zijn brood had hij vanmorgen ook al laten staan.
Ze zou regeren en Jezuschristusgoddezoon aanroepen om hem van de duivel te bevrijden die zich
van hem had meester gemaakt (Vianen 1972: 123). - 2. (onoverg.), luidruchtig stoeien. En toen
hadden de kinderen gezongen en gespeeld op het erf*, ze hadden niet makkelijk geregeerd. En nou
waren ze weer in hun klas en kregen hun lekkers en hun stroop* (Schungel 100). - 3. (overg.),
tiranniseren. Negers* regeren je onderwerk* wanneer ze je vinden. Maar deze, die ik nu heb, is de
beschaving zelve, ook al heb ik ’em nie verdiend zonder me opvoeding die ik nie gehad heb! (Cairo
1978b: 169). - Etym.: S rigeri = id. Wellicht van AN ’regeren als een Turk’ = bet. 3.
(dons1989)
reinwaterkelder (de, -s), stenen drinkwaterreservoir. Het bouwbedrijf Van Kessel heeft
overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden voor Sf* 700.000,- te Borna Magentapolder een
reinwaterkelder gebouwd. Ze heeft een inhoud van 1500m 3 (WS 1-1-1983). - Syn. waterkelder* (1).
(dons1989)
reis (de, reizen), (ook:) ronde, metalen schijf gebruikt bij enige knikkerspelen. Deze reis kan zelf
gemaakt worden door lood te smelten en in de vereiste vorm te gieten. Er zijn ook koperen reizen in
de winkels te krijgen (Nekrui 10). Opgeschoten jongens speelden olometie* met een loden penning
in de hand, de ’rijs’, waarmee ze mikten op paarlemoeren knopen, aardewerk knikkers en soms ook
koperen* centen (C. Ooft). - Etym.: Van Dale: ’reis (Port., eig. mv. van real) v. (m.), oude rekenmunt
in Portugal en Brazilië, 0.001 milreis.’ Nekrui (12) zegt van een r. dat het een muntstuk is (was).
Volgens Woordenb. SNE ook S.
(dons1989)
reis’-wan (de), syn. van wakareis*: z.a.
(dons1989)
reis’gooien (ww.), vorm van kuiltjeknikkeren waarbij tevens met een reis* gemikt wordt op knikkers.
- Syn. olometi*.
(dons1989)
reizen (reisde, heeft gereisd), (ook:) werpen met een reis* bij knikkerspel. Had B maar één knikker,
dan had hij mogen roepen: ’sroitji no keri pot’ (niet gedurende het hele spel werpen), waarna hij ook
weer had mogen werpen, maar niet reizen, bij deze speelbeurt (Nekrui 11).
(dons1989)
remo’ver (de, -s), (uitspr. E: riemoe’ver), apparaatje om nietjes uit te trekken, ontnieter. - Etym.: E
to remove = verwijderen. In Ned. gebr. voor een vloeistof waarmee nagellak verwijderd kan worden.
- Syn. niet(jes)remover*.
(dons1989)
rennen (rende, heeft geronnen), (ook:) 1. rennen (als AN). Dus waarom achter Gusta aan? Als achter
die ouwe hoed van ’em geronnen! (Cairo 1978b: 159). - 2. hardlopen als vorm van sport (niet in
wedstrijdverband), als vorm van trimmen. John heeft als hobbies*: zingen, voetballen, badminton,
rennen en lekker eten (Join 7: 20; 1980). - 3. (bij uitbr., niet alg.) zich snel voort bewegen, zich
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voortspoeden i.h.a. Met brullende motoren rende de machine naar het eind van de startbaan en was
meteen los van de grond (I. van der Werff, juni 1965: 18). Zijn bloed begon door zijn aders te
rennen, wat nu (Rappa 1984: 86). - Etym.: In Mnl. ook ’ronnen’ = rennen. Bij Teenstra (1835 II:
241): S ron we (ron = rennen; we (als bw.) = weg) = weglopen. Hedendaags S: lon = o.m. rennen. Zie ook: rijden*.
(dons1989)
rep’man, lep’man (de, -(s)), volwassen mannetje van een kooivogelsoort die om de zang gehouden
wordt. Twee mensen zijn gekomen, wij gaan bij de badkamer* zitten. Ze praten over hun repman en
wijfje, dat ze vanmorgen bijna één gevangen hebben, maar de klep* was niet goed (Hijlaard 120).
Geeldassen* en blauwdassen* (jonkman*, tigriman*, lep’man) zijn de beste zangers (Vermeulen 160).
- Etym.: S (lepi = rijp).
(dons1989)
re’seda (de, -’s), henna, een heester met viertallige, gele of rode bloemen, gekweekt als sierplant en
t.b.v. enige praktische toepassingen, uit Voor-Azië ( Lawsonia inermis, Jamponicafamilie*). Een ’thee’
van resedabladeren wordt aanbevolen om vervorming te voorkomen (May 55). - Etym.: AN r. is de
naam voor enige planten (wilde en gekweekte) o.m. in Ned. ( Reseda -soorten, Resedafamilie). De SN
naam r. kan op twee manieren verklaard worden: (a) de plant heeft een geur die lijkt op die van
Reseda odorata (volgens Ost. 103), (b) uit de plant wordt een gele kleurstof gewonnen, evenals uit
Reseda lutea . - Opm.: Evenals in Ned. wordt de naam vaak uitgesproken als resida en soms ook zo
geschreven: de resida tegen voeteuvels (Helman 1978: 41), Residastraat (in Paramaribo).
(dons1989)
re’sida: zie reseda*.
(dons1989)
rèson (de, mv.?), (uitspr. met een korte è), ukelele, een viersnarig tokkelinstrument. Een rèson en
een gitaar zijn voldoende voor een bal (Hijlaard 109). - Etym.: Vgl. Sp. resonar = weerklinken. De
Kom (53) schrijft raison.
(dons1989)
resulta’tenrekening (de, -en), winst- en verliesrekening. De door het bestuur goedgekeurde Balans
en Resultatenrekening liggen vanaf de dag der oproeping ter inzage van de leden ten kantore van de
vereniging (Stuiversvereniging 3). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
reuk’gras (het), een grote grassoort, ingevoerd uit de tropen van de Oude Wereld ( Vetiveria
zizanioides, Grassenfamilie*). - Etym.: De gedroogde wortels verspreiden een geur die insekten
weert. AN r. is een sterk geurend gras o.m. in Ned. ( Anthoxanthum odoratum, Grassenfamilie*). Syn. motgras*.
(dons1989)
reuk’zeep (de, -zepen), toiletzeep. - Etym.: Deze zeep heeft i.h.a. een opzettelijk aangebrachte,
aangename geur, wat met zeep voor het wassen van kleren niet het geval behoeft te zijn. AN r. =
welriekende zeep. - Syn. badzeep*.
(dons1989)
reu’zenkoningskever (de, -s), actaeonkever, een soort neushoornkever ( Megasoma actaeon). De
reuze-koningskever huist in vermolmde bomen. Hij is egaal zwart van kleur en draagt op de kop een
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grote gegaffelde horen (Vermeulen 212, enige vindpl.). - Etym.: Het is een zeer grote, tot 10 cm
lange koningskever*.
(dons1989)
revide’ren (revideerde, heeft gerevideerd), (veroud.) een plantage* (A. 1) ter plaatse controleren
door de administrateur*. De rechte feesttijd was echter wanneer de Administrateurs* op de plantage*
kwamen revideeren - dat was eigenlijk de plantages nazien; dat gebeurde minstens twee malen in
het jaar (Bartelink 13). - Etym.: In AN zeer ongebr.; bet.: herzien.
(dons1989)
revideren, ter plaatse inspecteren van een plantage * door de administrateur* .
< Europees-Nederlands revideren, betekent controleren, in het bijzonder of schriftelijk vastgelegde
voorschriften, afspraken en dergelijke worden nagekomen.
1855-1863 (Bartelink 1916:13, 70). > /N’/p/4-5/-.
(dons2013)
revol’verponsjool (de, mv.?), (uitspr. riewol’werponsjool), (schoenmakersterm) revolvergaatjestang,
revolvertang, d.i. een gaatjestang (perforeertang) met een draaibare ’kop’, waarmee gaatjes van
verschillende grootte kunnen worden geponst. - Etym.: Zie ponsjool*. ’Revolver’ heeft betr. op de
draaibaarheid van de ’kop’: E to revolve (uitspr. rievoolv) = ronddraaien.
(dons1989)
Rexora (de), bepaald rijstras. () de vijf maandse sawahrijst Rexora, die wegens zijn goede smaak op
de binnenlandse markt zeer in trek is, heeft sedert 1938 op de droge gronden een flinke uitbreiding
gekregen (Ost. 228).
(dons1989)
rib’besoep (de), niet uitgebeend klapstuk. Een rundvlees pakket, bestaande uit ½ kilo schijf*, ½ kilo
rundergehakt en ½ kilo ribbe- of ronde soep* voor... niet te geloven, tien gulden* (WS 15-5-1982).
- Etym.: Het is vlees dat bij de klapribben van de koe zit. - Syn. platte soep*. Zie ook soep*, ronde
soep*.
(dons1989)
Richenel’ (uitspr. Riesjenel’), mannennaam. Het regent, dacht Richnel en schurkte zich in de warmte
van het beddegoed (Vianen 1972: 5). - Etym.: Van D Richel (vrouwelijk Richlinde) of van E Reginald?
- Opm.: Soms afgekort tot Riesje. Soms uitgespr. als Ruusjenel en dan afgekort tot Ruusje. Kan ook
afgekort worden tot Nel .
(dons1989)
rich’tig bw., juist, correct, behoorlijk. Gezien het bedrag dat met het schoolvervoer is gemoeid en
ook gezien de organisatie die hiermee gepaard gaat, is het vereist dat zowel de gebruikers als de
bushouders* erop toezien dat het steeds richtig toegaat (DWT 1-4-1981). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
riem (de, -en), (ook:) 1. ceintuur, als gedragen door dames. - 2. koppel (bij militair uniform). Etym.: (1) AN r., indien gedragen om het middel, heeft bijna altijd betr. op een broekriem. (2) Het
woord ’koppel’ wordt in Sur. niet gebr. - Syn. van 1 damesriem*. Zie ook: belt*.
(dons1989)
riem’hout, 1. (de), naam voor twee verwante boomsoorten met bundels bloemetjes in de bladoksels
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( Micropholis guyanensis en M. venulosa, Sapotillefamilie*). Ook Micropholis venulosa () wordt met de
naam riemhout aangeduid, omdat het hout voor dezelfde doeleinden dient als de vorige soort [M.
guyanensis] (Ost. 152). - 2. (het), hout van 1. - Etym.: Van het hout worden o.m. roeiriemen
gemaakt. Zie hout* (a). S lo-oedoe (lo = riem; oedoe = hout). - Syn. van eerstgenoemde:
suikerhout*.
— : wit riemhout, vorm van Micropholis guyanensis (zie riemhout*) die zich o.m. onderscheidt
doordat de roodbruin tot grijsbruine bast lichter van kleur is dan die van de andere vorm (zwart
riemhout*, 2), evenwel zonder wet. systematische bet. (bij L&Me, 278, var. guyanensis). - Etym.: S
weti (= wit) lo-oedoe.
— : zwart riemhout, 1. (de), boom met bloempjes aan steeltjes aan jonge twijgen ( Pouteria engleri,
Sapotillefamilie*). Zie L&Me 278. - 2. (de), vorm van Micropholis guyanensis (zie riemhout*) die zich
o.m. onderscheidt doordat de donker paarsige tot grijsbruine bast donkerder van kleur is dan die
van de andere vorm (wit riemhout*), evenwel zonder wet. systematische bet. (bij L&Me, 278, var.
commixta ). - 3. (het), hout van 1. - Etym.: S blaka (= zwart) lo-oedoe. Zie verder bij riemhout*.
(dons1989)
riet (het), suikerriet ( Saccharum officinarum, Grassenfamilie*). Met groote belangstelling volgden we
de geheele weg, die door het riet wordt afgelegd, tot de suiker gefabriceerd is (J&L 1923: 71). Etym.: Oudste vindpl. Pistorius 1763: 97. AN r. = hoog gras dat zowel in Ned. als in Sur. voorkomt,
maar geen SN (ook geen S) naam heeft ( Phragmites australis, Grassenfamilie*). - Syn. kaan*, keen*.
Samenst. ook: rietbouw (Enc.Sur. 355), rietgrond e.a. Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI.
(dons1989)
riet, afkorting voor suikerriet ( Saccharum officinarum ).
Van oudsher in het Nederlands buiten Europa de gebruikelijk naam voor dit gewas op de plaatsen
waar het verbouwd werd en wordt. Zie WNT 13:137-138. Oudste vondst in Suriname 1670
(Schiltkamp & De Smidt 58). In Europees-Nederlands de naam voor de moerasplant Phragmites
australis.
Zie ook: kaan* , creole-riet * .
Opmerking: Pistorius (1763:42) geeft rieten voor suikerrietstengels.
Oudste vindplaats voor Zuid-Amerika Ruiters (1623; 1913:37). Ook in Brazilië (Keye 1659:105) en
Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:91); ook in het voormalige Nederlands Oost-Indië. > /N/cp/16/B./W./.
- : othahijtasche riet, een cultuurvorm van suikerriet die kort voor 1800 via Jamaica in Suriname
geïntroduceerd werd en tot 1870 in gebruik bleef (Oostindie 1989:461).
< Engels Otaheite-cane (OED 10:979), uit Engels Otaheite, ‘Tahiti’.
1801 (Oostindie 1989:31). - 1870 (zie boven).
Opmerking: Oostindie (1986:30-31) veronderstelt, dat deze vorm ook bedoeld werd met de in
Suriname opduikende namen Bourbons , Moluks en Ostendiesch riet . > /E/cp/3-4/-.
(dons2013)
rietbak, als rietpont* : zie aldaar
In verouderd Europees-Nederlands kon bak ‘veerpont’ betekenen (WNT 2, 1:871).
1861 (WNT 13:146). > /N-N’/pt/4/-.
(dons2013)
rietbed, bed * als onderdeel van een suikerplantage.
(dons2013)
riet’boorder (de, -s), larf van een insekt (meerdere soorten) die gangen boort in een
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suikerrietstengel. Wel kent men er [in Sur.] de mosaic of gele strepenziekte en ook heeft men er wel
last van rietboorders, doch de door een en ander veroorzaakte schade is nooit van ernstigen omvang
geweest (van Traa 55). - Etym.: Zie riet*.
(dons1989)
riet’carrier (de, -s), (uitspr. riet’kerriejer), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) metalen
transportband die het suikerriet van de riettafel* naar de crusher* vervoert. - Etym.: Zie riet*. In het
E worden met ’carrier’, van ’to carry’ (= o.m. dragen, vervoeren), allerlei personen en zaken
aangeduid die iets vervoeren of meevoeren. Echter: AN transportband = E conveyeor-belt. - Zie ook:
ampascarrier*.
(dons1989)
rieten (riette, heeft geriet), slaan met een zwiepend stokje o.i.d. Als papa ’t verveelde bakste* hij je
smoel, of hij riette je met heftig afstraffende hand (Cairo 1978b: 77). - Etym.: Vgl. AN ’Spaanse riet’
= rotting, een stuk stengel van rotan (een palmsoort), vroeger o.m. gebr. om te tuchtigen. - Zie ook:
zwepen*.
(dons1989)
rietgat, plantgat voor suikerriet, in dit geval van een tophalm ( riettop* ).
1851 (WNT 13:146). > /N-N/pt/4/-.
(dons2013)
rietgrond: zie grond * (I, 2).
(dons2013)
riet’hark (de, -en), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) harkmachine die het suikerriet vanaf
de riettafel* op een rietcarrier* harkt. - Etym.: Zie riet*.
(dons1989)
riethertebeest: zie groot of gewoon boshert*.
(dons1989)
riethertebeest, rood spieshert ( Mazama americana).
Het dier houdt zich vaak op in suikerrietvelden (zie riet * ), vandaar de latere Surinaams-Nederlandse
naam plantagehert; heden in Surinaams-Nederlands groot boshert .
1835 (Teenstra 2:407). > /N-N/d/4/-.
(dons2013)
riet’kap (de), het kappen van suikerriet, suikerrietcampagne. De rietkap wordt nu gedaan door ca.
200 boslandcreolen* en een 150-tal buitenlandse arbeiders () (Sur.Bull. 9 (3): 7; 1978). - Etym.: Zie
riet*.
(dons1989)
riet’kappen (rietkapte, heeft gerietkapt), suikerriet kappen (ook als beroep). Neem onze ouders: als
je niet naar school bent gegaan en geen diploma hebt, dan ga je rietkappen (Sur.Bull. 9 (3): 7; 1978).
- Etym.: Zie riet*. Oudste vindpl. Blom 1786: 92.
(dons1989)
rietkappen, suikerriet ( riet * ) oogsten door het te kappen met een lang kapmes ( houwer * ).
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

1740 (Anonymus 79). - 1835 (Teenstra 1:188). →. > /N-N/pt/2-6/-.
(dons2013)
riet’kapper (de, -s), iemand die suikerriet kapt (ook als beroep). De ongeveer 250 stakende
rietkappers op de suikerplantage Marienburg in Suriname hebben besloten het werk te hervatten
(Sur. Nieuws 25 (3): 7; 1975). - Etym.: Zie riet*. Oudste vindpl. Teenstra 1835 1: 187.
(dons1989)
rietkapper, negerslaaf die als taak heeft riet * te kappen.
1835 (Teenstra 1:187). → (later een beroep). > /N-N/pp/4-6/-.
(dons2013)
rietland (-en), het met suikerriet ( riet * ) beplante deel van een suikerplantage.
1693 (Reeps 20). 1771 (Nepveu 141).
Zie ook: kaangrond * en rietgrond * , suikerland* en suikergrond* . > /N-N/pt/1-2/-.
(dons2013)
riet’molen (de, -s), suikermolen. Mijnheer er zijn verborgenheden, geloof mij, verzekerde de
gouddelver. Op de voormalige plantage* Groot-Meerzorg kon de rietmolen geen dienst doen,
alvorens hij een menschenleven of een menschenhart te geschenke had gekregen (Nahar 1904, cit.
volgens Van Capelle 1926: 257). - Etym.: Zie riet*. - Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI.
(dons1989)
riet’pont (de, -en), vaartuig (binnenpont*) voor het vervoer van suikerriet. Als bij dag een rietpont in
den modder bleef vastzitten, dan was er altijd hulp bij de hand om het vaartuig voort te stooten*
naar den molen, wanneer er geen voldoend riet* was om water in te nemen (Bartelink 50). - Etym.:
Zie riet*, zie pont*. Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 189. - Etym.: keenpont*, suikerpont*.
(dons1989)
rietpont, pont* voor het vervoer van geoogst suikerriet ( riet * ).
1804 (Eensgezindheid 128). - 1855-1863 (Bartelink 1916:50).
Zie ook: kaanpont* , rietbak * . > /N-(N’?W?)/pt/3-5/-.
(dons2013)
riet’steker (de, -s), (hist.) arbeider die aan de suikermolen stond en daar de suikerrietstengels
tussen twee rollers* stak om ze te doen pletten. () en verdeelen en werkzaamheden bij den molen
(waterwerk*) en in het kookhuis* aldus: 2 Koppen* [arbeidskrachten], die het riet* tusschen de
rollers* steken, rietstekers genoemd () (Teenstra 1835 I: 188; enige vindpl.). - Etym.: Zie riet*. – Zie
ook: trasdraaier*.
(dons1989)
rietsteker, negerslaaf aan een suikermolen met staande rollers * die verse suikerrietstengels ( riet * )
tussen een zijdroller* en de koningsroller* stak om ze voor de eerste maal te doen uitpersen.
1804 (Eensgezindheid 125; er staat rietstoker, maar dat is een drukfout). 1835 (Teenstra 1:88).
Zie ook: rietstopper* , trasdraaier* . > /N-N/pp/3-4/-.
(dons2013)
rietstok (-ken), suikerrietstengel.
1786 (Blom 41).
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Zie ook: keenstok * , stok * , riet * (opmerking). > /N-N’/pt/3-.
(dons2013)
rietstopper, als rietsteker* , ook indien aan een suikermolen met liggende rollers * , waar de
rietstengels vanaf een schuifbank* in hun volle lengte tussen geschoven werden.
1829 (Van Stipriaan 1993:176). 1835 (Teenstra 1:221). > /N-N/pp/4/-.
(dons2013)
rietstuk: zie stuk * .
(dons2013)
riet’tafel (de, -s), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) schuine tafel waarop geoogst suikerriet
vanuit een lorrie wordt gestort alvorens verder te worden getransporteerd. - Etym.: Zie riet*.
(dons1989)
riettop (-pen), bovenste deel van een suikerriethalm met bloeiaar, in het bijzonder indien gebruikt
als stek (plantgoed).
Europees-Nederlands top, dat is het bovenste deel van een gewas in het algemeen (zie top* ) en
riet * ; zie ook (keen)pijl* en pijlzetting* .
1853 (Algemeen Nieuws en Advertentieblad nr. 47). 1871 (De Surinaamsche Courant nr.12). > /NN’/pt/4/-.
(dons2013)
riettrassen, te velde staand suikerriet ( riet * ) ontdoen van de onderste en verdorde bladeren en van
andere delen die niet in de suikermolen uitgeperst moeten worden; ze worden ter plaatse als tras * (2)
achtergelaten.
Zie trassen* , trasbranden* .
1786 (Blom 46). 1802 (Blom 109). > /N-E/pt/4/-.
(dons2013)
riet’tuin (de, -en), blok suikerriet. Watergebrek komt niet zoo heel licht voor, behalve misschien op
de ondernemingen in Nickerie, die iets hooger liggen. Daarentegen hebben de riettuinen meer dan
eens last van te veel water (Enc.NWI 660). - Etym.: Zie riet*, zie tuin*. - Syn. rietveld*. Opm.: Ook
gebr. in het voormalige NOI.
(dons1989)
riet’veld (het, -en) blok suikerriet. Het beeld verandert. Het zijn nu grote aanplanten en rietvelden,
die weelderig staan en goede vruchten afwerpen, maar die bevloeid worden door die stroom van
bloed [van voormalige slaven] (Tj. Arkieman 6). - Etym.: Zie riet*, zie veld*. AN r. = stuk land of
moeras begroeid met voornamelijk AN riet (zie SN riet*). - Syn. riettuin*.
(dons1989)
rietveld, blok ( veld* , stuk * ) suikerriet ( riet * ).
1763 (Pistorius 45).→.
Oudste vindplaats 1635 (De Laet 1644:447) voor Brazilië, ook bij Keye (1659:101). > /N-N’/pt/26/B./.
(dons2013)
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rif’fel (de, -s), (goudzoekersterm) gootje in de bodem van een torpedo* of van een wasgoot die deel
uitmaakt van een sluis*, waarin kwik om het goud te binden. Daaronder [onder de longtom*] is
geplaatst een houten bak, de zoogenaamde torpedo*, waarin zich bevindt een stel ijzeren riffels
(gootjes), gevuld met kwikzilver (Enc.NWI 315). - Etym.: E rifle = id.
(dons1989)
rifle (de, -s), (uitspr. E: raifl), geweer, kogelgeweer. Uit nadere verklaringen bleek dat de coup was
begonnen met maar weinig wapens: 1 uzi, 2 pistolen, 1 rifle, 2 jachtgeweren en een kleine
hoeveelheid munitie (WS 20-11-1982). - Etym.: E.
(dons1989)
rijden (reed, is gereden), (ook:) zich voortbewegen met een ander voertuig dan een op wielen: varen,
(soms) vliegen. - Etym.: Vgl. S waka = zich voortbewegen: lopen, rijden, varen, vliegen. - Zie ook:
rennen*.
(dons1989)
rij’der: gele rijder (de, -s), een zwart met geel getekende bastaardmeikever ( Rutela lineola ). Zeer
algemeen op allerlei struiken is de zwart met geel getekende Rutela lineola L, bijgenaamd de ’gele
rijder’ (Enc.Sur. 330).
(dons1989)
rijksdaalder: zekere munt; zie onder gulden * .
(dons2013)
rijpere jeugd lijken (leek, heeft geleken), (verouderend) door gedrag of kleding doen denken aan de
bewoners van het voormalige Landsopvoedingsgesticht voor jongens ’De Rijpere Jeugd’, thans
geheten ’Koela’. Jongen, wees een beetje kalm, je lijkt wel rijpere jeugd.
(dons1989)
rijs: zie reis*.
(dons1989)
rijst-kip’ (de), gerecht bestaande uit gekookte rijst met kippevlees en soms nog met enige groente.
Ze gingen een houten trap op waar een lucht van rijst-kip, bier en whisky hing (Doelwijt 1972: 143).
- Etym.: Zie kip*.
(dons1989)
rijstbrand (de), 1. laagje aangebrande rijst op de bodem van een pan. En al die potten* met
’rijstbrand’ moeten worden schoongeschuurd (Cairo 1977: 19). - 2. het branden van een rijstveld na
de oogst.
(dons1989)
rijst’cooker (de, -s), (uitspr. rijst’koeker). rijststomer. - Etym.: E to cook = koken, stoven; bereiden.
(dons1989)
rijst’district (het), bijnaam voor het district* Nickerie. De regering heeft een einde gemaakt aan de
blokkade van de veerbrug* van Meerzorg en het vliegveld van Nickerie. () Daartoe vertrok majoor
Roy Horb naar het rijstdistrict en trok de politie naar Meerzorg (WS 21-8-1982). - Etym.: Nickerie
levert bijna alle rijst voor het binnenlandse gebruik en de uitvoer.
(dons1989)
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rijst’droger (de, -s), installatie voor het drogen van gedorste rijst (padi*, 3). Ze is geschikt als
stookolie voor warm water boilers, stoomketels, rijstdrogers, bakkerijen en soortgelijke bedrijven die
geen al te zware stookolie kunnen gebruiken (WS 28-1-1984).
(dons1989)
rijst’duif (de, -duiven), vermoedelijk het roestduifje, een soort steenduifje*. Ik bleef kijken naar de
bruine rijstduiven die zo dichtbi jkwamen, dat ik ze kon aanraken. Ze waren klein, licht en wonderlijk
beweeglijk (Roemer 1982: 93; enige vindpl.).
(dons1989)
rijst’gras (het), soort gras waarvan de bloeiwijze lijkt op die van rijst, voorkomend in zwampen* en
op andere natte plaatsen (Leersia hexandra, Grassenfamilie*). - Etym.: AN r. is een verwant gras in
Europa (Leersia oryzoides).
(dons1989)
rijstgrond, aanplant van rijst op droge grond, voor inlands gebruik.
Tussen 1841 en 1846 (Van der Aa 1993:69, 103). > /N-E/r/3/-.
(dons2013)
rijst’miet (de, -en), naam voor een aantal kleine, donker gekleurde kevertjes die in rijstvoorraden
leven. De laatste categorie [van insekten] bestaat uit soorten die door het handelsverkeer van elders
binnen zijn gebracht en de voedselvoorraden dikwijls op desastreuze wijze aantasten. De zgn.
rijstmieten zijn daarvan bekende voorbeelden (Geijskes 1967: 20). - Etym.: Ook alleen miet*
genoemd; zie verder het cit.
(dons1989)
rijst’polder (de, -s), polder waarin uitsluitend op grote schaal rijst wordt verbouwd. Het maken van
kunstwerken, het graven van leidingen* en kavelsloten en het aanbrengen van wegverhardingen, met
bijbehorende werken ten behoeve van de inrichting van de rijstpolder Tweede Uitbreiding GrootHenarpolder in het district* Nickerie (DWT 4-3-1981), in een aanbesteding van het Ministerie van
Landbouw enz.). - Zie ook: bakovenpolder*, groentepolder*.
(dons1989)
rijst’snip (de, -pen), watersnip, een bruin gestreepte snip* ( Gallinago gallinago ). - Etym.: Deze
vogel verblijft graag in rijstvelden. - Syn. grassnip*.
(dons1989)
rijst’vogel (de, -s), (niet alg.) naam voor vinkachtige vogels (familie Fringillidae). Ook vele soorten
rijstvogels worden thuis in een kooitje gehouden (Heyde 1978: 9). - Etym.: Deze vogels eten van te
velde staande rijst. AN r. is een vinkachtige vogel uit het Maleisische gebied die in Ned. in volières
gehouden wordt ( Munia oryzovora ). - Opm.: Volgens Enc.NWl (610) betreft SN r. alleen de genera
Oryzoborus en Sporophila. Zie ook: vink*.
(dons1989)
rijst’zak (de, -ken), (ook:) jutezak van het formaat waarin 50 kg rijst gaat. De Spin had een rijstzak
bij zich met hoofdstel, leidsels, zadel, enz. er in (van Cappelle 290).
(dons1989)
rik’rak bn., bw., zigzag.
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(dons1989)
rik’rakband (het), zigzagband.
(dons1989)
ring-the-bell, (verouderend) rijtuig. Ze komen niet te voet thuis maar met ring-the-bell en
dranken in hun handen (Hijlaard 110). - Etym.: Vgl. E ’to ring the bell’ = bellen. Het SN woord heeft
bet. op het rinkelen van de bellen aan het tuig van het (de) paard(en). Het is niet duidelijk of het
woord met een lidw. en in het mv. gebruikt kon worden of dat slechts de uitdr. bestond ’ met/zonder
r.-t.-b. ’ - per/zonder rijtuig. Vroeger was een trouwpartij zonder r.-t.-b. een stille, saaie
trouwpartij. - Zie ook: dubbelspan*.
(dons1989)
ring’bol (de, -len), 1. lekkernij bestaande uit een ring van oliebolachtige hoedanigheid, bestrooid
met poedersuiker. - 2. bol* (2) van evenwijdig aan het hoofd opgerold haar (als deel van een
dameskapsel). - Etym.: (1) Zie bol* (1).
(dons1989)
ring’slag (de, -en), aangeleerde slag van een gekooide mannelijke twatwa*. - Zie ook: boesislag*,
pianoslag*, pijèpijè*.
(dons1989)
ring’taart (de, -en), gevulde cake in de vorm van een ring. - Etym.: Zie taart*.
(dons1989)
rio, rivier (alleen bij eigennamen).
< Spaans en Portugees rio, of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1688 Rio Suriname , Rio Cottica (F. de Wit in Koeman 1973, kaart 10). - 1804, rio Saramacca (De
Surinaamse Courant, nr. 33).
Ook in Westelijk Guyana (Anonymus 1763:2, Rio de Berbice ; e.a.). > /Port.?Sp.?/m/1-3/W./.
(dons2013)
rits (de, -en), zand- of schelprug als verhoging in het landschap. De ritsen bieden, hoewel dicht
begroeid, de beste ondergrond voor de op te brengen aarden baan, die het eigenlijke weglichaam
vormt (Bauxco Nieuws, maart 1964: 5). - Etym.: E ridge = id. Oudste vindpl. 1771 (Ritz ; zie De Beet
95). - Samenst. ook: schelprits*, zandrits*.
(dons1989)
rits (-en), zand- of schelprug als verhoging in een vlak landschap.
< Engels ridge .
1745 (Van Stipriaan 1993:442). - 1839-51 (Van der Aa 1993:18). 1900 (Penard 1:4). →.
Zie ook: schulpenrits * en zandrits * . > /E/m/2-6/-.
(dons2013)
ritsachtig, met ritsen * .
1784 (Heneman).- 1849 (Van Sypesteyn). > /E/m/3-4/-.
(dons2013)
rits’bos (het, -sen), arme vorm van hoogbos* met twee boometages, voorkomend op oudere en
hogere ritsen*. Het ritsbos is opgebouwd uit twee etages, waarvan de bovenste tot ruim 30 m
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hoogte reikt (L&Mo 29). - Etym.: Zie rits*. - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
rivier (de): (veroud.) indien voorafgegaan door een vz., i.h.b. ’in’, ook de rivieren, al of niet gevolgd
door de naam/namen, kon betekenen dat het ging om het cultuurgebied langs die rivier(en); ook kon
alleen een naam aldus gebruikt worden. Soo hebben wij met rijppe deliberatie goedtgevonden () dat
den laesten kooper van de slaeff ofte slaven die deselve opbreght in dese rivier [bedoeld werd de
Surinamerivier] sal kooper wesen en de slaeff ofte slaeven sijn eygendom (plak. van 1672, oudste
vindpl.; S&dS 70). De Chirurgijns in de rivieren (wij zouden in Europa zeggen: ten platte lande) zijn
hoofdzakelijk met de genees- en heelkundige verzorging der Plantaadje-Negers belast () (Kuhn
1828: 38). Wert mede aen alle planters ende ingesetenen van de rivieren Suriname, Commewine en
ressorten van dien () gewaerschout, dat sij () (plak. van 1684; S&dS 151). Ik deed een beroep op de
posthouder* in de Tapanahony (Waller 143). - Opm.: Kreek* (2) werd ook zo gebruikt.
(dons1989)
rivier (de, -en), (ook:) gebied, in het bijzonder gecultiveerd, langs (een) rivier(en).
Het woord kwam in Nederland tot en met de 17e eeuw onder meer voor in de betekenis van
‘oeverstreek’ langs stromend water (WNT 13:615). Het voorkomen in deze betekenis loopt in
Suriname van 1667 tot en met minstens 1855 door, echter alleen in plaatsbepalende zin: in of van
de rivier( en). Zie ook in de kreek * of kreken . Verder kan het volgende onderscheid gemaakt worden:
1. Er wordt (worden) achter ( de) rivier( en) niet de betreffende eigennaam (-namen) toegevoegd:
1672 (Schiltkamp & De Smidt 71, “... dat den laetsten kooper van de [indiaanse] slaeff die deselve
opbrenght in dese riviere [in dit geval de Surinamerivier] sal kooper wesen ...”). - 1774 (Oostindie
1989:495).
2. Wel met na(a)m(en) erachter: 1684 (Schiltkamp & De Smidt 151, “... alle planters ende ingesetenen
van de rivieren Suriname, Commewine en resorten ...”). - 1855-1863 (Bartelink 1916).
Opmerking: Soms wordt zelfs het woord rivier weggelaten, bijvoorbeeld door Nepveu (1771:293, ‘in
de Corantijn’); zo ook Hartsinck in Westelijk Guyana (1770:424, “in de Canje”).
3. de rivieren voor het totale gekoloniseerde gebied langs de gezamenlijke rivieren: 1737
(Schiltkamp & De Smidt 450). - 1828 (Kuhn 38), bijvoorbeeld “De Chirurgijns in de rivieren (wij
zouden in Europa zeggen: ten platte lande) ...”
4. In de vaste combinaties rivieren en districten (1669, Schiltkamp en De Smidt 71 - 1811,
Schiltkamp en De Smidt 1294) en Rivieren en Divisien (Voegen 1786a; 1981:5), waarmee in beide
gevallen bedoeld wordt ‘het hele land’. Zie district * (1) en divisie * .
(dons2013)
rivier’boot (de, -boten), motorboot waarmee een lijndienst voor het vervoer van personen en/of
goederen onderhouden wordt op een rivier. Met de rivierboot zou hij precies op tijd in de stad*
aankomen om de bus naar het dorp van zijn overleden schoonmoeder te nemen (B. Ooft 1969: 28).
- Etym.: AN r. = boot i.h.a. die op rivieren vaart.
(dons1989)
rivier’pater (de, -s), pater die de zielszorg in de dorpen langs een rivier behartigt en zich daartoe
per boot verplaatst. Hij [Petrus Donders] beoefende het apostolaat in Paramaribo, in verschillende
districten* en (als ’rivierpater’) in het binnenland (Enc.Sur. 158).
(dons1989)
rivierpont, pont* voor gebruik op rivieren.
1871 (De Surinaamsche Courant nrs. 6 en 61). > /N-(N’?W?)/pt/4/-.
(dons2013)

http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

rivier’stern (de, -s), grootbekstern, een grote stern, boven grijs, onder wit, met zwarte kruin
( Phaetusa simplex ). De rivierstern (), met zijn forse gele snavel, komt ook op de rivieren ver in het
binnenland voor (Enc.Sur. 400). - Zie ook: fisman* (3).
(dons1989)
rivier’vleermuis (de, -muizen), een soort vleermuis die langs de rivieren leeft ( Rhynchonycteris
naso). De Rivier Vleermuizen wonen bij voorkeur op donkere plaatsen nabij het water. Daar hangen
zij op rijen aan de takken en gelijken wel op knoesten in het hout (Penard 1900 I: 44; oudste
vindpl.).
(dons1989)
rivi’na (de, -’s), klein struikje met trosjes kleine, roze bloemen en rode besjes; inheems, ook als
sierplant gekweekt ( Rivina humilis, Gogomangofamilie*). Rivinastraat (in Paramaribo). - Etym.: Het is
de wet. naam van het genus waartoe deze plant behoort.
(dons1989)
inkt: rode inkt (de), bes waaruit een rode inkt gewonnen werd, afkomstig van de plant die thans in
Sranantongo en Surinaams-Nederlands bekend is al gogomango (< Sranantongo, Phytolacca
rivinoïdes).
1835 (Teenstra 2:269).
Opmerking: Sranantongo redi inki , ‘rode inkt’ ( Basella rubra) heeft vlezige kelken die ook een als
inkt gebruikt rood vocht bevatten (Focke 1855:48). > /N’/wp/4/-.
(dons2013)
roodhond, roode hond, warmtepuistjes ( roseola), dat zijn bij blanken lichte ontstekingen aan de
uiteinden der zweetklieren.
De ‘puistjes’ zijn rood. Het woord werd en wordt overal in de tropen door Nederlanders in deze
betekenis gebruikt. Ook in Brazilië (Piso 1648:37, roothont), ook in het voormalige Nederlands OostIndië.
< Europees-Nederlands rode hond, eertijds de aanduiding voor verscheidene, toen nog slecht
onderscheiden ziektes die rode vlekken veroorzaken.
1740 (Anonymus 20). - 1855 (Focke 74). → ( rode hond).
Opmerking: Bij Stedman (1796:56) rootvont , een verbastering (WNT 13:1206). > /N’/z/2-6/B./.
(dons2013)
ro’depoot (de, -poten), (veroud.) maguariooievaar, een grote, witte vogel met zwarte vleugels, lange
hals, snavel en rode poten ( Euxenura maguari). Toch trof ik tot nu toe niemand aan die met eigen
ogen het nest van een Roodepoot gezien heeft (P&P 1908: 140). - Etym.: Het is de in onbruik
geraakte leenvertaling van S redifoetoe (redi = rood; foetoe = poot). - Zie ook: roodpoot*.
(dons1989)
ro’devis: zie rode* vis.
(dons1989)
roeineger: zie neger* (3).
(dons1989)
roeineger, negerslaaf ( neger * ) als roeier op een (tent)boot* .
1685 (Van der Linde 1966:96). - 1866 (Van Schaick).
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Ook in Westelijk Guyana (1763; Hartsinck 1770:507), mogelijk afkomstig van daar. > /(N-Am)?W?
/r/1-4/W./.
(dons2013)
roekoe (de), (veroud.) 1. syn. van koesoewe* (1): z.a. Zie Enc.NWI 140. - 2. anatto of orleaan, syn.
van koesoewe* (2). Men had vroeger hier roucou of orlean bereid en langs de aardappelvelden
bevond zich eene vierdubbele rij van gemeene orleanboomen () (Kappler 1854: 113). - Etym.:
Enc.NWI 140: De naam roekoe schijnt van Afrik. oorsprong. In oude lit. vaak de F spelling als bij
Kappler.
(dons1989)
rocoe, roucou, 1. anattoboom ( Bixa orellana ); 2. anatto, bixine of orleaan, de rode kleurstof uit de
vruchten van deze.
Tropisch Amerikaans element, sub 3.
1: 1689 (Hermann fol. 12, rucu). - 1854 (Van Sypesteyn 214) - 1917 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 140; roekoe ).
Oudste vindplaats 1630 (De Laet 539). Ook in Oostelijk Guyana (De Myst 1677:58), in Westelijk
Guyana (Hartsinck 1770:293).
Zie ook: achiote * . > /Am/cwp/1-5/O./W./.
2: 1707 (Nassy 1791, tabel). - 1771 (Nepveu 153). 1884 (De Surinaamsche Courant nr. 36).
Bij Houttuyn (2, 3:9; 1774) voor Westelijk Guyana.
Zie ook: koesoewe * . > /Am/cwp/1-5/W./.
(dons2013)
roer’kruid (het), (veroud.) heester met gelede stengels, door Indianen gebruikt voor het bereiden van
visvergif, nu bekend als ’koenaparoe’ (K en S) ( Euphorbia cotinoides, Cassave-familie*). De derde
[leverancier van visvergif] is het roerkruid (); dit behoort tot de senecioideën, heeft hartvormige
bladen, en is waarschijnlijk verwant met de jatropha’s (Kappler 1854: 103; enige vindpl.). - Etym.:
Veroud. AN r. = kruisbladige wolfsmelk ( Euphorbia lathyrus ). - Opm.: De plant hoort niet tot de
’senecioideeën’.
(dons1989)
I. rol (de, -len), (ook, hist.:) syn. van roller* (1): z.a. (ook van 2?). De opzichter moest zorgen voor
het schoonmaken van de rollen, den vergaarbak, de afvoerleidingen () Bartelink 50). - Etym.: E roll =
o.m. id. AN r. = o.m. cylinder waarmee of waaromheen iets gerold wordt. Oudste vindpl. Herlein
1718: 69.
(dons1989)
II. rol (de, -len), onderdeel van de pijèpijè*. - Etym.: Het betreffende geluid wordt een aantal malen
herhaald, waardoor het als het ware voortrolt. D Rolle bet. bij kanaries (AN) een wijze van zingen.
(dons1989)
rolder: zie roller*.
(dons1989)
rollen (rolde, heeft gerold), (ook:) 1. zich in liggende houding omdraaien, i.h.b. in bed (wieg, enz.).
Kan die baby al rollen? - 2. in liggende houding vrijen, ’kroelen’. Toen viel ik in slaap en ik droomde
over Bruynzeelhuizen, dat ik lekker in een twijfelaarbed lag en rolde lekker met mijn vriendin
(Doelwijt 1971: 15). Ik denk er aan hoe ik met Irene, het kweekje* van mijn grootmoeder, gerold had
over de vloer van de voorzaal* (Ferrier 1968: 138). - 3. zie cacao* rollen. - Etym.: (2) Er kan bij
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gerold worden in bet. 1 en ook in de AN bet.: zie het tweede cit.
(dons1989)
rol’ler (de, -s), (hist.) 1. wals in een molen dienende voor het uitpersen van suikerriet of het
kneuzen van koffiebessen. De rollers van de breekmolens* hebben veelal 18 à 20 Rijnlandsche
duimen middellijn, en zijn ongeveer 4 voeten lang () (Teenstra 1835 I: 255). - 2. spil in een molen
voor het zuiveren van katoen. Zie Teenstra 1835 I: 290, de enige vindpl. - Etym.: E roller = o.m. id.
AN r. iemand die (iets) rolt, iets dat rolt of waarmee gerold wordt. Oudste vindpl. van 1 Reeps 1693
(zie Volders); bij Blom (1786) en Lammens (1822; 1982: 163) rolder . - Syn. rol* (I). Samenst.
konings-*, midden-*, zij-* en trasroller*.
(dons1989)
roller (de, -s), rolder (-s), rol (-len), 1. een van de drie staande, later (ook) liggende walsen, die in
een suikermolen het sap uit het riet * persen; 2. in een (koffie)breekmolen* een van de twee liggende
cilinders, die, gedrukt tegen de holle brug* (2), de buitenste schil ( rode bast * ) van de koffiebessen
breken (kneuzen); 3. in een katoenmolen * (b) een van de twee liggende cilinders tussen welke het
pluis en de zaden van elkaar gescheiden worden.
< Engels rol(ler) (Ligon 1657;1673:56).
1: 1693 (Reeps 20). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 145).
Bij Hartsinck (1770:74) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: koning(sroller) * , middelroller * , suikerrolder * , trasroller* en zijdroller* , stoel * . > /E?W?
/pt/1-4/ W./.
2: 1771 (Nepveu 180). 1774 (Van Stipriaan 1993:156). > /E/pt/2/-.
3: 1835 (Teenstra 1:292). > /E/pt/4/-.
(dons2013)
rol’stockings (mv.), korte sokjes voor dames of kinderen. Zie Schoonhoven 157 (adv. in krant). Etym.: E stocking = kous. Ze kunnen worden opgerold. - Syn. rolstokjes*.
(dons1989)
rol’stokjes (mv.), syn. van rolstockings*: z.a. - Etym.: Vernederlandsing van rolstockings .
(dons1989)
romein’ (de), term bij het knikkerspel wakatjopoe*: zie het cit. Liggen deze [boegroes* van A en B]
niet mooi achter elkaar, wat kansen op ’bommen’* (raken) vermindert, dan roept C ’romein’ of
’bloos’*. Bij ’romein’ mag C zich in de gewenste richting verplaatsen, mits hij ervoor zorgt de afstand
tussen hem en de boegroes niet te verkorten (Nekrui 12).
— : nemen (nam, heeft genomen), positie kiezen. - Opm.: Aanvankelijk alleen term bij knikkerspel,
nu ook in andere situaties, ook fig.: bij voetballen; t.o.v. een meisje op een feest; ook in het verkeer,
bijv. bij ergens handig omheen rijden door de buitenbocht te nemen.
(dons1989)
rom’mels (alleen mv.) () de minister komt deze week bij ons op bezoek en daarom moeten alle
papieren en rommels rondom dit gebouw worden opgeruimd (de Recht 50). - Etym.: In AN is het mv.
niet bekend.
(dons1989)
rond: zie ronde birambi*, schijf*, snijboon*, soep*, struisbol*.
(dons1989)
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lonkertje, kolibrie (familie Trochylidae ).
< Sranantongo lonkriki (Focke 1855:74) < ronkertje. Dit laatste woord wordt voor het eerst vermeld
door Houttuyn (1, 4:442) in 1762, na het eerdere ronkje door Seba (1:108) in 1734. In beide gevallen
is het niet duidelijk wie het zeiden en waar. Het berust op het ‘ronkende’ geluid van de vleugelslag.
De naam kan door Nederlanders in tropisch Amerika bedacht zijn, of ontleend zijn aan de (vooral
Zuid-)Nederlandse naam voor de meikever (die ook zo zoemt), of een vertaling zijn van het Engelse
humming-bird .
1765 (Fermin 68). - 1855 (Focke 74).
Zie ook: honingvogel* . > /S/d/2-4/-.
(dons2013)
rood, (ook:) bruin en alle tinten tussen rood en bruin; in: rodebosgoejave*, rode ceder*, rode
kabbes*, rode* slaaf, rode tijger*. - Etym.: S redi = id., hoewel ook S broin (= bruin) bestaat.
— : zie rode bosgoejave*, ceder*, fajalobi*, foengoe*, gedoe*.
—: rode hond’ (de), warmtepuistjes, d.z. lichte ontstekingen aan de uiteinden van de buisjes der
zweetklieren. Ik werd sedert eenige weken door een huiduitslag, den zoogenaamden rooden hond,
zoo geplaagd, dat mijn lijf er als eene enkele wond uitzag en mijne klederen mij overal vastkleefden
(Kappler 1854: 47; oudste vindpl.). - Etym.: Vroeger was AN ’rode hond’ de aanduiding voor
verscheidene, toen nog slecht onderscheiden ziektes die rode vlekken veroorzaken (WNT 1924). Nu
beperkt de bet. zich in AN tot ’rubella’, in BN tot ’scarlatina’ (= AN roodvonk). S lontontoe (= id.) lijkt
afkomstig van ’rode hond’.
— : zie ro(o)d(e) jakanta*, kabbes* (II), kana*, katoen*, kin*, klinkzand*, krapia*, lokus*, markoesa*,
openkap*, panta*, sali*, sangrafoe*, savannegoejave*.
—: rode slaaf (de, slaven), (hist.) Indiaanse slaaf. De Corporaal Coens uit Abary zich andermaal op
weg hebbende begeeven kwam behouden op de Dageraat aan met vyf Indiaanen en twee Roode
Slavinnen van de Eendragt () (Hartsinck 1770: 420). - Etym.: Indianen zijn bruin tot roodbruin (zie
rood*), i.t.t. de zwarte negerslaven. Oudste vindpl. plak. van 1698 (S&dS 219).
— : zie rode spinazie*, tijger*.
— : rode vis (de, -sen), (niet alg.) roodachtige zeevis met een rij scherpe stekels in de rugvin
( Lutjanus purpureus ). Tussen de 70 en 150 m [diepte] werd met lijnen gevist op de red snapper* (),
in Suriname meer bekend als de rode vis (Enc.Sur. 638) - Opm.: Het syn. (zie het cit.) is juist méér
gebr.
— : zie rode zuring*, zuurling*.
(dons1989)
rood kan allerlei tinten van rood betekenen, ook roze en roodbruin, vooral als het de kleur van een
houtsoort betreft. Zie, behalve het onderstaande: bast * , ceder* , cabbes * (I), inkt* , katoen* (1),
koffie * , krapa* , lelie* , locus* , mangro * , Marowijnesteen* , panta* , raven* , tijger* , zuring * .
Zie ook: wit* , zwart* ; hof* .
- : rode hond: zie roodhond * .
- : rode meid: zie meid* .
- : rode neger: zie neger * .
- : rode slaaf (rode slavin), indiaanse slaaf (slavin). Ter onderscheiding van de zwarte negerslaven.
1689 (Schiltkamp & De Smidt 185). - 1777 (Schiltkamp & De Smidt 904).
Ook in Westelijk Guyana (1763, Hartsinck 1770:409), mogelijk afkomstig van daar. > /(N+N)?W?
/bc/1-3./.
(dons2013)
rood’bektwatwa (de, -’s), vinkachtige vogel waarvan het mannetje zwart is met een rode snavel
( Pitylus grossus). - Etym.: S redimofo (redi = rood; mofo = bek). Cairo (1977: 38) geeft de naam
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’roodbekje’ vermoedelijk aan dit dier. Zie ook twatwa*.
(dons1989)
rood’borstje (het, -s), 1. soldatenspreeuw, een troepiaal (vogel) waarvan het mannetje zwart is met
een rode borst ( Leistes militaris). Een hele horde roodborstjes zag hij overvliegend aan zijn blik
ontgaan (Cairo 1977: 23). - 2. type manja* (2, mango), aan één kant rood. De roodborstjes waren de
lekkerste die in de buurt te eten waren, de boom stond vlak achter het huis, erg onwaarschijnlijk
klein voor een manjaboom* () (Madarie 104). - Etym.: (1) AN r. is een vogel o.m. in Ned. met een
roodachtige borst ( Erithacus rubecula ). (2) Soms zegt men roodborstjemanja (zie Dobru 1968c: 52).
In het E van Jamaica heet dit type manja ’robin’, d.i. ook de AN roodborst (C&L).
(dons1989)
roodborst (-je, -s), soldatenspreeuw ( Leistes militaris).
Het mannetje heeft een rode borst. Overigens is er geen opmerkelijke overeenkomst met het
Europees-Nederlandse roodborst (dat een oranje borst heeft). Wellicht is het een neologisme.
1740 (Anonymus 23). - 1855 (Focke 109). →. > /N-N/d/2-6/-.
(dons2013)
roodhoutboom, (veroud.) naam voor een boomsoort die (nog) niet nader aangeduid kan worden. Zie
Hartsinck 1770: 81 ( Roothout-Boom; enige vindpl.).
(dons1989)
roodkapmanneke: zie kardinaal*.
(dons1989)
roodmutsen: zie Redi Moesoe * .
(dons2013)
rood’poot (de, -poten), blauwe suikervogel of honingzuiger, een honingkruiper waarvan het
mannetje diepblauw is met rode poten ( Cyanerpes cyaneus ). - Zie ook: rodepoot*.
(dons1989)
rood’schouder (de, -s), tangara (vogel) waarvan het mannetje zwart is met rood-met-witte
schouders ( Tachyphonus phoenicius ). Hogerop in de struiken en bomen de roodschouder, de
sabanamoustache, de kon’konifowroe en blawforki (Teunissen 1980: 16).
(dons1989)
rood’stuit (de, -en), groenachtige tangara (vogel) waarvan het mannetje een zwartbruine keel en
roodbruine borst en stuit heeft ( Hemithraupis guira nigrigula ). - Syn. mangrokanarie*, zwartkeel*.
(dons1989)
roo’fing (de), (uitspr. E: roe’fing), asfaltpapier en andere daarop gelijkende stoffen waarmee een plat
dak bedekt kan worden. Roofing (zwart) 91 cm. br, (DWT 23-2-1981, in adv.). - Etym.: E r, =
dakbedekking i.h.a. (E roof = dak). De Clerck: BN r. = ruberoid dakbedekking.
(dons1989)
rooi’meester (de, -s) van de melassie- en dramvaten, (hist.) ambtenaar die dram-* en
melassevaten op hun juiste inhoud moest controleren en van een controlemerk voorzien. Soo is ’t
dat wij omme hierinne soo veel in ons is voor het toekoomende de voorsien en diergelick fraudes te
weeren, goedgevonden hebben tot roymeester der malassie en dramvaten aan te stellen den persoon
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van Mattheus Bellée (plak. van 1714 (enige vindpl.; S&dS 299). - Etym.: ’Rooien’ heeft hier de (oude)
bet. van ’meten’ of ’berekenen’. Het woord r. werd en wordt elders niet anders gebr. dan voor de
ambtenaar die de ’rooilijn’ bepaalt.
(dons1989)
rooimeester der malassievaten (en dramvaten), ambtenaar die vaten op de juiste inhoud
controleert en van een keurmerk voorziet.
In verouderd Europees-Nederlands werd rooimeester alleen gebruikt met betrekking tot rooien, dat
is het ‘meten’ en ‘berekenen’ van rooilijnen.
1714 (Schiltkamp & De Smidt 299, roymeester ). - 1828 (Bosch, 129). > /N’/bs/1-4/-.
(dons2013)
roos: Braziliaan’se roos (de, rozen), (niet alg.) kruidachtige sierplant met rode schutbladen
waartussen witte bloemen, uit Noord-India ( Hedychium coronarium, Gemberfamilie*). Zie Stahel
1944: 175). - Etym.: gemberlelie*.
(dons1989)
roos-: waar roos het eerste deel is van een samenstelling die betr. heeft op een sieraad, gaat het om
de vorm van een ’rozet’, niet van een AN roos. Om haar hals hangt een gouden ketting vol
roosmotiefjes, in drie rijen aan elkaar verbonden tot een schitterend geheel (Vianen 1969: 116). In
WS in adv.: rooshanger, -collier .
(dons1989)
Roos’familie (de), Rozenfamilie, bepaalde plantenfamilie ( Rosaceae). - Etym.: Genoemd naar de vele
soorten roos (genus Rosa), sierplanten die in Suriname niet inheems zijn maar wel veel gekweekt
worden. - Zie ook: Foengoefamilie*.
(dons1989)
roos’jes (mv.), haarroos. - Etym.: De meervoudsvorm doet veronderstellen dat de schilfertjes
bedoeld worden. - Syn. wetweti*.
(dons1989)
roos’kaneel (de), pijpkaneel. De melk met de rooskaneel aan de kook brengen met het gestampte
koren* (S&S 255, over de bereiding van karoebojo*). - Zie ook: poederkaneel*.
(dons1989)
roosten (roostte, heeft geroost), roosteren. De paramaka’s* roost ze in hete as (Hijlaard 14). Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
Roos’vel, (veroud.) de agent-generaal der immigratie in de koloniale periode, aldus aangeduid door
Hindostanen*. Zo noemden oude(re) Hindostanen* alle opvolgende Agenten-Generaal der immigratie
’Roosvel’ naar de eerste, de heer Cateau van Rosevelt. Het immigratiekantoor heette ’kantoor
Roosvel’ (Waller 40). - Etym.: Zie het cit. Volgens C.R. Biswamitre in Helman (1977: 210)
uitgesproken als ’Roesfail’.
(dons1989)
roos’water (het), rozenessence (rozengeest*) verdund met water, gebruikt als toiletwater en als
smaakstof. De kamer rook naar zeep, hij kende dit, ma was door ouma* gebaad* met rooswater, het
aftreksel van anijs- en bananebladeren en van andere bladeren die hij niet kende. Had ze koorts?
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(Vianen 1972: 23). Vocht, geraspte noot, boter, blom*, suiker, kaneel, koekamonia* en rooswater
vermengen tot een stevig deeg (S&S 243, over de bereiding van blokmout*).
(dons1989)
Rorai’ma-formatie (de), geologische naam voor bepaalde lagen van Precambrische zandsteen en
conglomeraten, in Suriname alleen aangetroffen op de Tafelberg en in de Emmaketen. Zie Enc.Sur.
222. - Etym.: Genoemd naar de berg Roraima, op het drielandenpunt van Guyana, Venezuela en
Brazilië.
(dons1989)
ros’kammen (roskamde, heeft geroskamd), (ook:) berispen. Waarom ’De Telegraaf’ Surinamers
roskamt (BN, najaar 1978: 147). - Etym.: In AN in deze bet. veroud., in BN gebr
(dons1989)
rossen (roste, heeft gerost), 1. afrossen, een pak slaag geven. Blanke jongen rent in politieburo. Hij
komt aangifte geven: mensen hebben ’em gerost. Op straat! (Cairo 1979b: 191). - 2. zonder
verkregen toestemming tot geslachtsgemeenschap brengen; verkrachten., Hilly vertelde dat hij haar
had gerost en was blijven slapen (Dobru 1968c: 29). Maar ik zou niet alleen kunnen wonen, ik was
bang dat ze me konden komen rossen, dus nam ik een van de nichtjes van m’n tante mee (Doelwijt
1971: 90). - Etym.: (1) In AN veroud. BN ros, rossing = slaag. (2) Mogelijk is er, behalve verband met
bet. 1, verband met ’rijden en rossen’ = een losbandig en verkwistend leven leiden. Vgl. ook
Heestermans (166): rospruim = ’vrouwelijk schaamdeel’, eerder echter ’soort pruim’ (vrucht).
(dons1989)
rotgans, bruine pelikaan ( Pelecanus occidentalis).
Vergelijk Europees-Nederlands rotgans , de klanknabootsende naam voor een in Nederland
doortrekkende ganzensoort.
Zie ook: lepelbek * (2).
1770 (Hartsinck 113) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /X/d/2/W./.
(dons2013)
I. ro’ti (de, -’s), een soort dikbekje, een vinkachtige zangvogel in verschillende tinten bruin
( Sporophila minuta ). Hun voorkeur [van zangvogelliefhebbers] gaat uit naar zaadeters zoals de
twatwa*, picolet* en roti (Helman 1978: 78). - Etym.: S. - Zie ook: savanneroti*, pikolet*.
(dons1989)
II. ro’ti (de, -’s), soort pannekoek bestaande uit twee lagen waar tussen een vulling kan zitten van
gemalen dal* of aardappel; van Hindostaanse* oorsprong. Wat later kwam tante de kinderen roepen
om te komen eten. Ze had heerlijke roti gemaakt, want dat lust natuurlijk iedereen (Maynard c: 25). Etym.: H. - Zie ook: paratha*.
(dons1989)
rotinissade, zekere niet nader te identificeren wilde boomsoort uit de familie Melastomataceae.
Houttuyn (1772, 2 (2): 448) meldt, dat volgens Plukenet de boom zo genoemd wordt door ‘die van
Suriname’. > /X/wp/2/-.
(dons2013)
ro’tipan (de, -nen), metalen plaat waarop roti* (II) wordt bereid. - Etym.: Zie roti* (II), zie pan*(1).
(dons1989)
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rots’plaat (de, -platen), stuk niet of weinig begroeide, weinig gewelfde rots, (a) omgeven door ander
terrein- en begroeiingstype, of (b) in een rivier, veelal als onderdeel van een (ev. ten dele)
droogliggende val* of dam*, a: Op de rotsplaten staan eilandjes van kniehoge grassen met een
eigenaardig geelroze bloeiend struikje, wat paarse composieten, enige ananasplanten met lange
bloeistengels en langstelige aardorchideeën (Geijskes 1957: 244, over Temomairem, een vlakke berg
nabij de zuidgrens), b: In de rivier vinden we op een rotsplaat bij het dorp Gran-Slee weer enkele
slijpgroeven* van Indianen (Stahel 1927: 21).
(dons1989)
rots’savanne (de, -s/-n), gebied met vegetatie van kruiden en/of struiken op een dunne bodemlaag
die een ondergrond van rots bedekt. Rotssavanne vinden we locaal op kale rotspartijen in het
binnenland, bijv. op de Voltzberg en de Ebba top. Waar zich op de laagste punten wat verweringsstof
verzameld heeft, ontwikkelen zich eerst enkele kruiden, die met hun afgestorven delen een kussen
vormen, waarop zich struiken kunnen vestigen (L&Mo 21). - Etym.: Zie savanne* (1).
(dons1989)
Rou’palafamilie (de), (uitspr. Roe’pala-), bepaalde plantenfamilie ( Proteaceae). - Etym.: Genoemd
naar wet. Roupala montana, een boompje.
(dons1989)
rouw’advertentie (de, -s) overlijdensbericht, ook indien uitgezonden door de radio. De begrafenis
was via een rouwadvertentie van de familie op de radio aangekondigd. Ruim 8.000 Surinamers
woonden de teraardebestelling bij (WS 12-2-1983). - Syn. rouwbericht*.
(dons1989)
rouw’bericht (het, -en), syn. van rouwadvertentie*: z.a.
(dons1989)
rouw’dienst (de, -en), (ook:) protestantse herdenkingsdienst voor een overledene, ongeveer een
week na de begrafenis.
(dons1989)
ro’zebloem (de, -en), struikje met roze tot lila bloemen ( Desmocelis villosa, Spijkerhoutfamilie*). Zie
Fl.Sur. 111.1.
(dons1989)
ro’zengeest (de), rozenessence. - Etym.: Van veroud AN geest = vluchtige vloeistof (hoewel r. niet
vluchtig is). - Syn.: rooswater*. Zie ook: amandelgeest*, zeven* geesten.
(dons1989)
ro’zenhout, 1. (de), naam voor AN rozenhout ( Aniba rosaeodora ) alsmede voor één of meer andere
aan deze verwante boomsoorten, w.o. Aniba panurensis (syn. manrozenhout*) (Advocaatfamilie*).
Behalve het ’echte’ rozenhout worden ook A. firmula Mez en A. mas Kosterm. met de naam
rozenhout aangeduid omdat de stam een naar rozen geurende olie bevat (Ost. 49). - 2. (het), hout
van deze bomen. - Etym.: Zie het cit.; zie hout* (a). S rows’oedoe = lett. id. AN r. is ook de naam
van enige geheel andere houtsoorten die naar rozen geuren.
(dons1989)
rozet’ (de, -ten), (ook, als schoenmakersinstrument:) rollet, d.i. een geribbeld wieltje aan een
metalen staafje, waarmee de uitstekende bovenrand van een schoenzool geribbeld gemaakt wordt. http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Etym.: Het wieltje lijkt op sommige enigszins roosvormige versieringen die in AN met ’rozet’ worden
aangeduid. - Samenst.: handrozet*, machinerozet*.
(dons1989)
rui’ker (de, -s), 1. bos snijbloemen of siertakken zonder bloemen, boeket. En zij moet ook nog een
ruiker plukken voor de juf (A. de Vries 1957 (7): 4). Ik zal terugkomen om een krans op je graf te
leggen. Een van glanzende palmtakken. Symbolen van de eeuwige vrede en veel bloemen die liefde
zijn. Ook een ruiker van kretons*, die we hoop* en rijkdom noemen, en die jij zo mooi vindt (Ferrier
1968: 81). - 2. bloemstuk. Ik heb goed in mijn oren geknoopt dat een ruiker hier [in Ned.] een
bloemstuk heet, dat groene* kaas Zwitserse kaas heet en soepgroente* peterselie (Sur. studente in
Vrij Nederland 8-1-1972). - 3. (niet alg.) sierplant in een pot. - Etym.: In AN veroud., alleen in bet.
1 (bos bloemen). - Syn van 1 handruiker*. Samenst. van 1 ook: djanoerruiker*, geldruiker*.
(dons1989)
ruil’der (de, -s), (hist.) handelaar die zich toelegde op ruilhandel, i.h.b. met Indianen. En ten opzigte
van ruylders en andere aen Paramaribo woonende, interdiceeren deselve daerenboven het sij aen
Tijgershol of elders beneeden de fortresse Selandia over landt na Wanica, Surinaeme off elders
eenige verwagt werdende indianen tegemoet te gaen ofte met haer te handelen () (plak. van 1717,
oudste vindpl.; S&dS 313). - Etym.: In AN kan ’ruilen’ bet. ’ruilhandel drijven’, maar r. in de SN bet.
kwam en komt niet voor. - Samenst. bokkenruilder*.
(dons1989)
ruilen (ruilde, heeft geruild), (ook:) ruien. Mijn vogel is aan ’t ruilen (in brief, 1967). - Etym.: Vgl. S
kenki (’tjintji’), bet. zowel ’ruilen’ als ’ruien’.
— : zie ook ruilder*.
(dons1989)
rum’ble-strip (de, -s), (uitspr. E: rumbelstrip), verkeersdrempel. - Etym.: E to rumble = o.m.
dreunen; E strip = o.m. strook. - Opm.: |in 1980 in Suriname alleen aanwezig in enkele ongeplaveide
buitenwegen. Het gaat niet om de veiligheid van mensen, maar om het behoud van het wegdek.
(dons1989)
rund, 1. (het, -eren), koe ( Bos taurus ). Alleen runderen loeien - zo vertelt juff. bij de dierkunde les
op school (Fernandes 1973: 79). - 2. (het), rundvlees. Behalve maaltijden met rund of kip* wordt er
vooral aandacht besteed aan voedsel bereid van zeevissen en zeedieren, zoals kreeft, haaievin en
zeekomkommer (WS 21-8-1982). Ook: sate rund = sate van rundvlees. - Etym,: (1) in SN wordt r.
veel meer gebr. dan ’koe’, in AN omgekeerd. - Syn. van 2 koe*. Zie i.v.m. 2 ook: geit*, kip*, varken*.
(dons1989)
Rup’piafamilie (de), Fonteinkruidfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Potomagetonaceae). - Etym.:
Genoemd naar wet. Ruppia maritima, een waterplant.
(dons1989)
rusten, (ook:) gestorven zijn. Ankie was de spil in huis. Zij rust nu () (DWT 18-4-1981). - Etym.:
Veroud. AN ’gerust zijn’ = gestorven zijn.
— : gaan rusten (ging rusten, is gaan rusten), (ook:) sterven. Zie Huisman-Bazuin. - Etym.: Zie
rusten*.
(dons1989)
ruw’sap (het), tussenprodukt bij de suikerfabricage, nl. sap* dat in de molens* uit het suikerriet
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geperst is. - Etym.: Ook AN, in Ned. echter het sap dat verkregen wordt door uitlogen van gesneden
suikerbieten.
(dons1989)
ru’zie met de kapper, (uitdr. van scholieren): Tegen iemand met opvallend lang haar kan gezegd
worden: ’ Je hebt ruzie met de kapper, no*?’
(dons1989)
S-bol (de, -len), soort koffiebroodje met vulling van ananas, in de vorm van een S. - Etym.: (a) Zie
de omschrijving, zie bol* (1). (b) Eertijds gebakken en verkocht door Tante Es (mevrouw Wong Loi
Sing). - Opm.: In 1983 komt het niet of nauwelijks meer voor.
(dons1989)
saaien (saaide, heeft gesaaid), uitwijkend passeren, ontwijken, (als voetbalterm) passeren, omspelen
van een aantal tegenstanders. Archie probeerde Alexander te pakken te krijgen, maar deze kon
geweldig goed rennen en saaien. Zo verschalkte hij Archie keer op keer (Rappa 1984: 20, over
spelende kinderen). - Etym.: Vgl. E to side = opzij zetten, zijwaarts gaan.
(dons1989)
saartje (de, -s), naam voor alle soorten haai ( Carcharhinus-soorten en andere) en zaagvis ( Pristissoorten). - Etym.: Vernederlandsing van sarki* = id.; vermoedelijk tamelijk nieuw woord.
(dons1989)
sabakoe’ (de, -s), naam voor de meeste reigersoorten, i.h.b. de kleinere, w.o. de blauwe en de witte
sabakoe*. Op de jacht zijnde had hij een gewone sabakoe opgenomen. En terwijl hij den vogel dicht
bij zijn gelaat hield, pikte het beest hem een oog uit (Bartelink 34). - Etym.: K (in die taal alleen de
kleinere soorten w.o. ook de tjontjon*) en S. Volgens De Klerk bet. ’sivakou’ in Brazilië ’nachtreiger’
(d.z. de dikkoppen*). Oudste vindpl. Stedman 1796: 177 (E spelling: sabacoo), vermoedelijk doelend
op de blauwe s. Bij Kappler (1884: 76; Sabaccu) de witte s . - Zie ook: dikkop*, galin*, koemawari*.
— : blauwe sabakoe, kleine blauwe reiger, een kleine blauwachtige reiger met bruine borst, hals en
kop ( Florida caerulea). De blauwe en de witte sabakoe zijn kleinere reigers (Vermeulen 142). - Etym.:
Zie de omschrijving, zie sabakoe*. Oudste vindpl. Teenstra 1835 11: 431.
— : witte sabakoe, Amerikaanse kleine zilverreiger ( Egretta thula ). Bij de witte sabakoe versiert een
grote kuif de bovenkop (Vermeulen 142). - Etym.: Het dier is wit; zie sabakoe*. Oudste vindpl.
Teenstra 1835 II: 431. - Zie ook galin*, witte koemawari*. - Opm.: Nu de koereiger ( Ardeola ibis,
ook een kleine, witte reiger) steeds algemener wordt in Sur., hoort men ook deze steeds vaker witte
s. noemen (meded. P.A. Teunissen).
(dons1989)
sabakoe, soorten reiger, in het bijzonder enige kleinere.
< Sranantongo sabakoe (Focke 1855:111) < Karaïbisch sawaku (Ahlbrinck 1931:428).
1796 (Stedman 177, sabacoo, Engelse spelling). - 1855-1863 (Bartelink 1916:34). →.
Zie ook: sawakoe * . > /(K)S/d/3-6/-.
- : blauwe sabakoe, kleine blauwe reiger ( Egretta coerulea).
1835 (Teenstra 2:431). →. > /N+S/d/4-6/-.
- : witte sabakoe, Amerikaanse kleine zilverreiger ( Egretta thula ).
Het dier is wit.
1835 (Teenstra 2:431). →. > /N+S/d/4-6/-.
(dons2013)
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sabana-: zie ook savanne-*.
(dons1989)
saba’natabaka (de), savannekruid met gele bloemen ( Iribachia alata, Sabanatabakafamilie*). Zie WB
e.a. 116. - Etym.: S (sabana = savanne; tabaka = tabak).
(dons1989)
Saba’natabakafamilie (de), Gentiaanfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Gentianaceae ). - Etym.:
Genoemd naar sabanatabaka*.
(dons1989)
saba’nawana (de), struik of kleine boom van savannen* ( Conomorpha magnoliifolia,
Sabanawanafamilie*). Zie WB e.a. 170. - Etym.: S (sabana = savanne*); heeft niets gemeen met
wana*.
(dons1989)
Saba’nawanafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Myrsinaceae ). - Etym.: Genoemd naar
sabanawana*.
(dons1989)
Sabanpa’si-type (het), type van savannen* (1, 2 en 3) op nat lemig zand en zwaardere bodems in
het subgrauwacke landschap van het Guyanaschild*. Zie Teunissen 1980: 8. - Etym.: Een complex
van dit type ligt bij de plaats waar vroeger het bosnegerdorp Sabanpasi aan de Saramaka gelegen
was. - Zie ook: savannetype*.
(dons1989)
Sa’biafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Sabiaceae). - Etym.: Genoemd naar het wet. genus
Sabia.
(dons1989)
sabinabloem (de, -en), (veroud.) sierheester van onbekende herkomst met lange trossen gele of
rode vlinderbloemen, de zaden in peulen, thans bekend als jodenpinda* ( Caesalpinia pulcherrima,
Krerekrerefamilie*). Zie Enc.NWI 194. - Etym.: ’Sabina’ is een vrouwennaam.
(dons1989)
sabinapesie, peulendragende heester van onbekende herkomst ( Caesalpinia pulcherrima ), thans in
Sranantongo en Surinaams-Nederlands krerekrere .
Zie pesie* . De plant levert een abortivum, evenals de Europees-Nederlandse sevenboom, een
naaldboom in Europa, eertijds wetenschappelijk Sabina officinalis , heden Juniperus sabina .
Zie ook: sevenboom* .
1835 (Teenstra 2:278).
Opmerking: In de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (194) sabinabloem. > /Latijn- (E?S?
)/cp/4(-6)/-.
(dons2013)
safe’ty-razor (de, -s), (uitspr. E: seef’tiereezer), (niet alg.) veiligheidsscheermes. Zie Schoonhoven
157. - Etym.: E (safety = veiligheid; razor = scheermes).
(dons1989)
sa’go (de, -’s), kort voor sagopalm*: z.a. - Etym.: AN s . = een voedingsmiddel bereid uit het merg
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van de AN sagopalm ( Metroxylon- soorten, Palmenfamilie*). Zie verder bij sagopalm*.
(dons1989)
sagoewintje (de/het, -s), 1. roodhandtamarin, een zwart klauwaapje met oranje tot geelachtige
voetjes en een lange staart ( Saguinus midas). Sagoewintjes eten vruchten en insekten en leven over
het algemeen in groepen van twee tot twaalf individuen met een gemiddeld aantal van zes
(Mittelmeier & v.R. 14). - 2. (gebr. bij Creolen* van Nickerie) doodskopaapje ( Saimiri sciurus; zie
monkimonki*). Zie Staffeleu 17. - Etym.: Onions geeft de volgende reeks: Guarani (een Indianentaal
uit Brazilië): sagui; Port. sanguin, F sagouin, E (sedert 1607) sagoin = klein, tropisch Amerikaans
aapje, i.h.b. Callithrix-soorten (d.z. penseel- en zijde-aapjes). Oudere Sur. vormen sluiten hierbij
aan: Herlein (1718: 173): Sago vin; Hartsinck (1770: 96): Sangouin. Echter, er verschijnt een ’ij’ of
’ei’ in de spelling, die tot voor kort ook werd uitgesproken, en er wordt een verkleinwoord gevormd:
Elisabeth van der Woude (1678, cit. volgens Lichtveld & V. 51): saguwijne; Teenstra (1835 II: 410):
sagoweintje ; Fernandes in Stahel (1927: 185) en Enc.Sur. (27) sagoewijntje. Evenwel, het gaat bij
bovengenoemde buitenlandse namen, die voorlopers lijken te zijn van de Surinaamse, ook om
andere soorten dan het sagoewintje . - Opm. 1: ’Zijde-aapje’ als AN naam (zie bijv. Mittelmeier &
v.R. 14) is verwarrend, omdat o.m. in Grzimek (X: 401) daarmee een aantal Callithrix- soorten
worden aangeduid. Opm. 2: Het s . hoort niet tot de ’sakiwinki’s’, d.z. de ’pluimstaartapen’, hoewel
de beide woorden wel dezelfde herkomst hebben (zie Grzimek X: 355-356).
(dons1989)
sagovin, sagouin e.a., roodhandtamarin, een klauwaapje ( Saguinus midas).
Tropisch Amerikaans element, sub 3.
1718 (Herlein 173, sagovin). 1740 (Anonymus 21, sagrewyntje). 1763 (Pistorius 61, sagevin). - 1770
(Hartsinck 96, sagouin ). - 1855 (Focke 112, sagwijntje ). → ( sagoewijntje , sagoewintje ) .
Oudste vindplaats Van Linschoten (1596; 1934:134, sagovin), maar voor een ander aapje. Ook in
Oostelijk Guyana (David de Vries 1655: 198, sagewijntje ).
Opmerking 1: Bij Penard (1900 1:16, 35) sagoewinki.
Opmerking 2: Stedman (1796:229) zegt, dat het dier door Nederlanders in Suriname shagrintee
genoemd wordt ‘being chagrined at the smallest trifle’. Von Sack (1821, 1:208), een Duitser,
vermeldt dat ook: chagrintee. > /Am/d/1-6/O./.
(dons2013)
sa’gopalm (de, -en), (veroud.) naam voor twee onderling verwante sierplanten: Cycas revoluta uit
Japan en C. circinata (de grootste) uit Indonesië (fam. Cycadaceae ). Ook groeijen in Suriname op
sommige plantaadjen* eenig kortstammige Sagopalmen ( Cycas circinatus Bot. ), welke echter
geenszins de ware oosterse Sago bevatten, zijnde deze witter en stijfselrijker (Teenstra 1835 I: 414;
oudste vindpl.). Voor Cycas revoluta: zie Enc.NWI 617. - Etym.: Ze lijken op een palm en leveren een
sago-achtige stof: zie het cit. AN s . is de naam voor twee palmsoorten uit het Maleise gebied die AN
sago leveren ( Metroxylon- soorten, Palmenfamilie*). - Syn. foengoepalm*, kranspalm*.
(dons1989)
sagopalm, naam voor twee voor de sier ingevoerde planten ( Cycas revoluta en Cycas circinata).
Ze lijken op een palm en leveren een stof die op sago lijkt, als van de echte Europees-Nederlandse
sagopalmen ( Metroxylon-soorten).
1821 (Von Sack 2:6; Sagopalme, Duits gespeld). 1835 (Teenstra 1:414). →. > /N’/cp/3-6/-.
(dons2013)
sagovin, sagoweintje: zie sagoewintje*.
(dons1989)
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sa’ka (de, -’s), 1. rammelaar bestaande uit een holle kalebas* (2) met pitten of steentjes, met een
handvat. In de hand heeft hij een saka, waarmee hij oorverdovende muziek maakt (Spalberg 1896;
1982: 36; oudste vindpl.). - 2. Zuidamerikaanse ratelslang, een geel, grijs, bruin en zwart getekende
gifslang met aan de staartpunt een ratel bestaande uit een aantal verhoornde ringen ( Crotalus
durissus). Slangen op savannes* beperken zich meestal tot onschuldige vertegenwoordigers van de
ringslangen-familie (), een hoogst enkele keer is er een saka (ratelslang), door geregelde
savannebezoekers nog zelden waargenomen (Teunissen 1980: 17). - Etym.: S (ook ’sakasaka’ in bet.
1). In bet. 2 is het kort voor sakaslang* of sakasneki*: een ratelslang maakt met zijn staart een
ratelend geluid. - Syn. van 1 maraka*, sekseki*.
(dons1989)
saka, rammelaar van een uitgeholde calabas* (I, 1), gebruikt als ritme-instrument; sambabal.
< Sranantongo saka (Focke 1855:113). Sranantongo saka ‘schudden’.
1845-1849 (Boekhoudt 1874:98). Focke 1858b:94. →.
Opmerking: Heden ook genaamd sekseki (< Sranantongo).
Zie ook: maraka * , sakasaka * (I). > /S/sc/4-5/-.
(dons2013)
sa’kamoni (de), kinderspel waarbij een getal tussen een en tien geraden moet worden. Met sakamoni wil ze geen lange griffel. ’Met een korte kan je niet zien wat ik schrijf, ik verberg het helemaal
in mijn hand’ (Hijlaard 85), - Etym.: S, bet. ’zak met geld’: () de goed geraden getallen worden
onderstreept en de strepen vormen de ’zak met geld’ (aantek. van Eva Essed in Hijlaard).
(dons1989)
sakasaka I., als saka * .
< Sranantongo sakasaka (Stedman 1796:377).
1827 (Lammens 1999:139). 1835 (Teenstra 2:191). > /S/sc/4/-.
(dons2013)
sakasaka II.: “Te droog gemalen riet * , waarvan men de fijne tras * sakka sakka heet ...” (Teenstra, zie
beneden).
Sranantongo sakasaka (Schumann 1783:148), betekent ruimer: verkruimeld en anderszins licht afval.
Betekent heden droesem .
1835 (Teenstra 1:215). > /S/pt/4/-.
(dons2013)
sa’kasiri (de, -’s), een inheems, ook als sierplant gekweekt bloemriet met rode bloemen ( Canna
indica; Sakasirifamilie*). Zie Ost. 244. Sakasiriestraat (in Paramaribo). - Etym.: S. - Zie ook kana*.
(dons1989)
Sa’kasirifamilie (de), Bloemrietfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Cannaceae ). - Etym.: Genoemd
naar sakasiri*.
(dons1989)
sa’kaslang (de, -en), syn. van saka* (2): z.a. De sakkaslang wordt ongeveer 120 cm lang (Moonen
e.a. 98). - Etym.: Zie saka*. Oudste vindpl. Penard 1900 II: 33 ( Sakkeslang).
(dons1989)
sa’kasneki (de, -’s), syn. van saka* (2): z.a. De sakasneki huist het liefst in dichte kapoeweri* en in
laag onderbos* (Vermeulen 170). - Etym.: S (saka*: z.a.; sneki = slang). Oudste vindpl. Penard 1900
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II: 23.
(dons1989)
Salade’ro-stijlgroep (de), groep van ceramische stijlen van precolumbiaanse Arowakken*, in
Suriname vertegenwoordigd op een vindplaats bij de Wonotobovallen (Corantijn). Zie Enc.Sur. 508. Etym.: Genoemd naar Saladero, een vindplaats in Venezuela.
(dons1989)
salamander (de), een soort reuzenteju, een grote hagedis, reptiel, Tupinambis teguixin.
Europees-Nederlands salamander is de naam voor een groep qua vorm op de SurinaamsNederlandse salamander gelijkende amfibieën. Het dier heet(te) in Guyana (Westelijk Guyana)
salempenta (Dalton 1855, 2:363) of salampanta lizard (Fanshawe 1949:69). Grzimek (1975, 6:323)
geeft voor een verwante soort in het midden van Zuid-Amerika salompenter. Waarschijnlijk moet bij
deze (en dergelijke) woorden de basis gezocht worden voor een volksetymologische vervorming tot
salamander.
1718 (Herlein 182, Indiaansche salamander). 1796 (Stedman 232).
Bij Hartsinck (1770:99) wellicht voor Westelijk Guyana en afkomstig van daar.
Zie ook: sabakkaar* , sauvegarde * . > /X/d/1-3/ W./.
(dons2013)
salempo(e)ris (lidw.?), (hist.) Haarlems bont, een blauwe (soms witte) katoenen stof. Ik meen, dat dit
blaauwe lijnwaad, dat de Caraïbische* mannen en vrouwen dragen, salempoeris heet, en uitsluitend
voor deze kolonie te Haarlem vervaardigd wordt (Teenstra 1835; II: 160). - Etym.: Het is de vraag of
de veronderstelling in het cit. juist is. In ieder geval werd s . (ook) vervaardigd in het toenmalige
Brits-Indië en is het vermoedelijk genoemd naar de daar gelegen plaats Salempore (zie Enc.NWI
618). Oudste vindpl. voor Sur. Herlein 1718: 95. - Zie ook: s(j)arpoes*.
(dons1989)
salempoeris, salemporis, naam voor een stof uit het toenmalige Brits-Indië, eertijds wijd verbreid
in gebruik onder meer in Engelse en Nederlandse koloniën. Zie OED 14:390, WNT, Aanvang 3:5630.
Echter, Teenstra (1835, 1:156) vermeldt voor Suriname: “Bij ziekte bezigen zij [bijgelovige
‘kleurlingen’] een stuk salempoeris (Haarlems bont) .... en binden het om de enkels, als een
afleidingsmiddel der ziekte.” Ibid. (1:160): “Ik meen, dat dit blaauwe lijnwaad, ..., salempoeris heet,
en uitsluitend voor deze kolonie te Haarlem vervaardigd wordt.” WNT (3, 1:372): “Haarlemmer bont”.
1718 (Herlein 243). - 1871 (De Surinaamsche Courant Nr. 20). 1881 (Kappler 1883:195). >
/X/sc/1-5/-.
(dons2013)
sa’li, 1. (de, -’s), naam voor enige boomsoorten van de Tingimonifamilie*, i.h.b. van het genus
Tetragastris. Met de S. [Sur.] naam salie worden de soorten aangeduid, die vooral om het hout
worden geëxploiteerd (Ost. 134). - 2. (de), hout van deze bomen. Sali wordt als meubelhout
beschouwd (Muntslag 146). - 3. (de, -’s), naam voor enige bomen van de Mahoniefamilie*, i.h.b. van
het genus Trichilia, alsmede voor het hout van deze bomen; tegenwoordig wordt de S naam sorosali*
gebruikt (zie L&Me 129; Ost. 137). - Etym.: S. Oudste vindpl. van 1 Teenstra 1835 I: 391, van 2 of 3
plak. van 1755 (S&dS 625). - Zie ook: salie*.
— : rode sali, 1. boomsoort ( Tetragastris altissimus, Tingimonifamilie*). Zie L&Me 130. - 2. hout
van deze boom. - Etym.: S redi sali (redi = rood).
— : witte sali, 1. naam voor enige boomsoorten van de Tingimonifamilie*, i.h.b. van het genus
Protium. - 2. hout van deze bomen. De ware en echte Sali* heeft een specerij geur. Bij Witte Sali
daarentegen is de geur veel minder sterk en de kleur lichter (Muntslag 146). - Etym.: Zie het cit. bij
bet. 2.
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— : zwarte sali, 1. naam voor enige soorten sali*. - 2. hout van deze soorten.
(dons1989)
salie, enige boomsoorten van het genus Tetragastris en daaraan verwante, en hun als timmerhout
bruikbare hout.
Herkomst onbekend. Oudste vindplaats in Sranantongo in de Woordenlijst Sranantongo-NederlandsEngels (1980:176).
1755 (Schiltkamp & De Smidt 625) - 1855 (Van Sypesteyn 182). →. > /X/wp/2-6/-.
(dons2013)
sa’lie (de), hemoglobinegehalte van het bloed. Het aftreksel [van finabita*] helpt de salie van het
bloed te verhogen bij bloed-armoede (Heyde 1974: 18). - Etym.: Genoemd naar de
bepalingsmethode die ontwikkeld is door de onderzoeker Sahli, - Opm.: Soms de schrijfwijze sali .
(dons1989)
saloon’deur (de, -en), (uitspr. saloen’deur), (niet alg.) een van twee doordraaiende deurtjes tot 1.60
m hoogte, waarvan de bovenste helft bestaat uit houten traliewerk. Achter hem liep een gang verder
de bovenste verdieping van het gebouw in. Het uitzicht op de gang werd geremd door saloondeuren
(Dobru 1980: 49). - Etym.: Een Am. ’saloon’, zoals te zien in menige ’western’, heeft zulke deurtjes.
- Syn. traliedeurtje*.
(dons1989)
salpoenet, blauwe, zijde-achtige stof (McLeod 1993:124).
Herkomst van het woord onbekend.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). > /X/bc/2/-.
(dons2013)
sam’bal, sam’bel (de), (ook:) sterk gepeperde stukjes kippelever en ev. ook kippemaag, -hart en nier, als beleg op een broodje. Al die sambal Sybille die je me meegaf naar huis en die je zelf maakte
van de levers van je vaders beste hanen (Roemer 1983: 142). - Etym.: Jav. In AN gebr. men de naam
alleen voor de soorten die geheel bestaan uit gemalen Spaanse pepers met toevoegingen; die heten
in SN doorgaans peper* (A. 2).
(dons1989)
sam’bo (de, -’s), (veroud.) persoon (i.h.b. man) geboren uit een negerin en een mulat of uit een
mulattin en een neger, dus 3/4 neger en 1/4 blank. - Etym.: AN zambo = persoon geboren uit een
Indiaan(se) en een neger(in), SN karboeger-indiaan*. - Syn. karboeger*.
(dons1989)
sambo. Stedman (1796:53) gebruikt samboe (Engels) voor een persoon die in Suriname cabouger *
(1) genoemd werd. In de Nederlandse vertaling van zijn boek (1799, II p. 88) is dat woord
overgenomen. Later gebruik in deze betekenis in Nederlandse literatuur is alleen historiserend. Niet
te verwarren met Europees-Nederlands zambo (WNT 27:799) in de betekenis van cabouger * (2)
(dons2013)
sameje, “een [inheems] boomtie draegent welruijkende geele bloemties” (Van Aerssen van
Sommelsdijck 1686 nr. 1).
Meer gegevens ontbreken. > /X/wp/1/-.
(dons2013)
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Samie, (veroud.) bijnaam voor Hindostaan*. De naam is naar ons overgewaaid [uit (Brits) Guyana], en
de vroeger algemene naam van ’Koelie’* of ’Koelieman’ maakt hoe langer hoe meer plaats voor de
meer populaire ’Samie’ (J.S. Samuels, tussen 1904 en 1929, cit. volgens Doelwijt 1974: 49).
(dons1989)
samo’sa (de, -’s), driehoekig, plat, gesloten pasteitje als versnapering, van Hindostaanse* herkomst.
Roti’s*, bara*, plawri [zie phulauri*], samosa’s, pitjel* en bami zijn geen gerechten alleen voor
Hindostaanse* of Javaanse* meer want er is geen groep in ons land die zoveel roti’s en bami eet als
de creolen*! (BN 120: 15; 1980).
(dons1989)
san tw., wat?!, nee maar! (uitroep van verbazing). San! Wat zijn we vroeg! Waarom nie later? (Cairo
1977: 23). - Etym.: S.
(dons1989)
sando’pie (de, -s), dwerg.
(dons1989)
sand’wichhak (de, -ken), sand’wichzool (de, -zolen), (uitspr. sent’witsj-), (nieuw) dikke hak, zool
(vaak doorlopend geheel van beide) opgebouwd uit een aantal laagjes leer die min of meer
verschillend van kleur kunnen zijn. - Etym.: De gelaagdheid doet denken aan een E sandwich = twee
sneetjes brood met beleg ertussen.
(dons1989)
sand’wichschoen (de, -en), (uitspr. sent’witsj-), (nieuw) schoen met een sandwichhak* en -zool*:
z.a.
(dons1989)
sangouin: sagoewintje*.
(dons1989)
sangrafoe’ (de, -s), wenteltrapplant, de naam voor een aantal kruiden met lange bladeren, de rode
of witte bloemen in een eindstandige, gedrongen bloeiwijze ( Costus -soorten, Gemberfamilie*).
Sangrafoe is een kruidachtige plant die het belangrijkste bestanddeel vormt van een kruidenbad*
voor de goden (Wooding 345). - Etym.: S.
— : rode sangrafoe, een soort sangrafoe* (wenteltrapplant) met rode bloemen ( Costus scaber,
Gemberfamilie*). De ondergroei [van hoog zwampbos*] wordt veelal gevormd door kleine paloeloe*,
pagarawirie en rode sangrafoe (L&Mo 13). - Etym.: S redisangrafoe (redi = rood).
— : witte sangrafoe, een soort sangrafoe* (wenteltrapplant) met witte bloemen ( Costus arabicus,
Gemberfamilie*). - Etym.: S wetisangrafoe (weti = wit).
(dons1989)
sanko’ka (de, -’s), (gebr. in Nickerie) grote boom met gestekelde stam en oranjerode bloemen
( Erythina fusca, Bonenfamilie*). - Etym.: Vervorming van syn. zandkoker* (2): z.a. - Syn. ook
koffiemama*.
(dons1989)
san’san (de), 1. gemarineerde haring. - 2. (veroud.) sterk gezouten, overlangs gesneden repen van
vissen, voor consumptie, ingevoerd uit de USA. Zolang ze in het vat zijn, heten ze sansan, wanneer
ze lekker klaargemaakt zijn, veranderen ze in braidoifi [S, gebraden duif] () (Hijlaard 65; dit wordt
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voor de grap gezegd). - Etym.: S.
(dons1989)
sansan, sterk gezouten, overlangs gesneden repen van vissen voor consumptie, in vaten ingevoerd
uit Engels Noord-Amerika.
< Sranantongo.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 149). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 618,
daar ten onrechte alleen als Sranantongo aangemerkt). Zie ook Hijlaard 1978:65).
Zie ook: slivers * . > /S/bc/4-5/-.
(dons2013)
Sansevie’riafamilie (de), Leliefamilie, een familie van eenzaadlobbige kruiden met een wortelstok of
een bol, bloemen drietallig en vaak groot, vruchtbeginsel bovenstandig (Li liaceae). - Etym.:
Genoemd naar sansevieria, ezelsoren* ( Sansevieria trifaciata ). - Zie ook: lelie*.
(dons1989)
san’tri (de, -(’s)), vrome Javaanse* islamiet. Onder de Javaanse islamieten in Suriname is het aantal
santri klein in verhouding tot de overige leden van de geloofsgemeenschap, die men aanduidt als
abangan* (Enc.Sur. 543). Dan zal ik een huwelijksbeambte roepen en je huwelijk met mijn dochter in
het bijzijn van santi’s en kaums* laten inzegenen (Asmawidjaja 64). - Etym.: Van Dale: s . = (Indisch)
leerling van een koranschool.
(dons1989)
sao’to (de), soort Javaanse* soep. Ik weet zelfs dat jullie eerst naar Blauwgrond zijn gegaan om
saoto te drinken* () (Rappa 1980: 105).
(dons1989)
sap (het), (i.h.b.:) 1. vruchtesap, i.h.b. grapefruitsap. Ha, u neemt er nog eentje, spuugde meneer
Groot, ik houd niet van die dames* die alleen maar een soft* of een sap willen (Doelwijt 1972b: 30).
- 2. als in AN naam voor suikerrietsap, ook in de samenst. ’diksap’ en ’dunsap’; SN zijn de samenst.
ruwsap*, vuilsap*, sapbak*, -goot*, -imbibitie*. - Samenst. van 1: sappers*.
(dons1989)
sap imbibitie (de), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) in de suikerfabricage het besproeien
van ampas* met geëxtraheerd ruwsap* om het resultaat van hernieuwd uitpersen te verbeteren. Etym.: Zie sap* (2). - Zie ook: imbibitiewater*.
(dons1989)
sapaka’ra (de, -’s), Noordelijke reuzenteju, een zeer grote, blauwpaars en geel gekleurde hagedis
( Tupinambis nigropunctatus). De sapakara is een echte rover met scherpe tanden. Deze grote
hagedis wordt meer dan een meter lang en leeft van insekten, kikkers, hagedissen en jonge
zoogdieren (Vermeulen 175). - Etym.: S. Oudste vindpl. P.F. Roos (1804, cit. volgens Lichtveld & V.
209) met de vernederlandsing sabakkaar. Ook Teenstra (1835 II: 224) geeft een N vorm: sapagaar.
Bij Kappler (1854: 49) Sabbacara.
(dons1989)
sabakkaar, sapakara (-’s), een soort reuzenteju, een grote hagedis, reptiel, Tupinambis teguixin.
< Sranantongo sapagar (Fermin 1765:31), sapakarra (Teenstra 1835, 2:224). Het lijkt mogelijk, dat
dit Sranantongo-woord komt van sauvegard* .
1763 (Pistorius 86, sabegaal ). 1783 (Roos 41, sabakkar). 1835 (Teenstra 2:224, sapagara ; ibid. 438,
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sapakara ). → ( sapakara ).
Zie ook: salamander* . > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
sapaka’raslang (de, -en), hoenderslang of kippeslang, een blauwpaars en geel gekleurde slang
( Spilotes lullatus). De sapakaraslang klimt tot hoog in bomen, onder meer gebruik makend van de
lange dunne ronde staart (Moonen e.a. 48). - Etym.: De kleuren zijn als die van een sapakara*;
wellicht dacht men vroeger ook aan een gedaanteverwisseling. - Syn.: sapakarasneki*.
(dons1989)
sapaka’rasneki (de, -’s), syn. van sapakaraslang*: z.a. - Etym.: S (sneki = slang).
(dons1989)
sap’bak (de, -ken), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) in de suikerfabriek een bak waarin het
ruwsap* uit de molens* wordt verzameld. - Etym.: Zie sap* (2). In AN bet. s. in de suikerindustrie
’iedere bak waarin een sap (ruwsap*, diksap, dunsap) zich verzamelt’.
(dons1989)
sap’goot (de, -goten), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) goot waardoor het ruwsap* stroomt
van een molen* (zie ook molenbed*) naar een sapbak*. - Etym.: Zie sap* (2). - Syn. likagoot*.
(dons1989)
sapotil’le-orchidee (de, -ën), (uitspr. sapotie’je-) op bomen groeiende orchidee met vele roze tot
lila bloemen ( Ionopsis utricularioides, Orchideeënfamilie*). Algemeen bekend en veel als snijbloem
gebruikt is de sapotille-orchidee () met fijne lichtviolet gekleurde bloemtrossen, die op koffie,
kalebas*, sapotille en andere bomen groeit (Stahel 1944: 175). - Etym.: Groeit veel op sapotille. Syn. aprilbloem*.
(dons1989)
Sapotil’lefamilie (de), (uitspr. sapotie’je-), familie van tweezaadlobbige, houtige planten met
melksap, kleine bloemen en een bes als vrucht ( Sapotaceae ). - Etym.: Genoemd naar sapotille
( Manilkara zapota). - Opm.: Bij L&Me (272) Bolletrie-familie .
(dons1989)
sap’pers (de, -en), grote citroenpers, zo groot dat ook een grapefruit ermee uitgeperst kan worden.
- Etym.: Zie sap* (1).
(dons1989)
saprapi, soorten mesvis, in het bijzonder Sternopygus macrurus , ook wel Eigenmannia -soorten.
< Sranantongo saprapi (Focke 1855:114) < Karaïbisch asaparapi (Courtz 243).
1835 (Teenstra 2:446). →. > /(K)S/d/4-6/-.
(dons2013)
Sarakrekers, aan de Sarakreek gevestigde Aukaners* .
1850 (Van der Aa 1993:35, 166). > /X-N’/r/4/-.
(dons2013)
Sarama’ka: zie Saramakaner*.
(dons1989)
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Saramakaans’, 1. (zn.; het), de taal van de Saramakaners* (1). Zie Enc.Sur. 598. - 2. (bn.), van of
behorende bij Saramakaners* (1). - Syn. van 2 Saramakaner* (2). - Opm.: Het woord wordt niet gebr.
m.b.t. het district* (1) Saramaka (Saramacca).
(dons1989)
Saramakaansch (bn.), van of behorende bij Saramakaners * .
1816 (Lammens 1982:183). →. > /Saramakaans/r/3-6/-.
(dons2013)
sarama’kagras (het), uit tropisch Azië ingevoerde grassoort ( Ischaemum rugosum, Grassenfamilie*).
Zie Dirven 210.
(dons1989)
Sarama’kagulden (de, -s), alleen als rekeneenheid gebruikte geldeenheid bij de Saramakaners*. De
boschnegers* hier van de boven-rivier rekenen met z.g. Saramacca-guldens, waarvan er honderd f*
8,- waard zijn. Alle geldsommen moeten in deze denkbeeldige muntsoort worden omgerekend
(Stahel 1927: 10). - Etym.: In het Saramakaans* betekent ’wan hondo’ (lett. ’één honderd’) Sf* 8 en
’wan doesoe’ (lett. ’één duizend’) Sf 80. Dit alles lijkt erop te duiden, dat de S. 8 cent* waard is, dat
is evenveel als een ’schelling’ ten tijde van het kaartengeld*; zie hiervoor Kappler 1854: 137.
(dons1989)
Saramakaner, 1. (zn.; de, -s), Bosneger* van de stam der Saramakaners, die zijn woongebied heeft
aan de Boven-Surinamerivier en zijn bronrivieren, te Brownsweg, met kleinere vestigingen elders in
Suriname. Zie Enc.Sur. 87. - 2. (bn.), van of behorende bij Saramakaners* (1). - 3. (zn.; de, -s),
(veroud.) bewoner van het district* (1) Saramaka. Verleden jaar waren het... de Para-bewoners, thans
zijn het de Saramakkaners en straks komen de bewoners van Boven Cottica, Commewijne, Suriname
[het district*, 1], etc. gelijke klachten aanheffen, wanneer de eersten gehoor vinden (De West-Indiër
12-5-1889, cit. volgens Hira 226). - Etym.: (1) Deze mensen noemen de Boven-Suriname
’Saamaka’; de Boven-Saramaka noemen zij ’Matawai’ (Matoeari). De talen van de andere Bosnegers
hebben namen voor deze rivieren die hetzelfde zijn of op deze lijken. - Syn. van 2 Saramakaans* (2).
- Opm. 1: De vrouwelijke vorm van 1 is Saramakaanse. Opm. 2: Albert Helman (= L. Lichtveld)
noemt een S. (1) een Saramaka (zie bijv. Helman 1978: 117).
(dons1989)
Saramakaner (-s), boschneger * van de stam der Saramakaners , voornamelijk gevestigd aan de
Boven-Suriname.
De Surinaams-Nederlandse naam is ontleend aan de naam die deze mensen zelf, in hun taal (het
Saramakaans), gaven (en geven) aan de bovenloop van de Surinamerivier: Saamaka of Gaan (‘grote’)
Saamaka .
1770 (Hartsinck 801, Saramakaanders ). - 1854 (Van Sypesteyn 159). →. > /Saramakaans/r/2-6/-.
(dons2013)
Sarama’kaolie (de), aardolie zoals die in het district* Saramaka gewonnen wordt. De Saramaccaolie is
geen geschikte brandstof voor de 4-takt dieselmotoren waarmee de EBS thans electriciteit opwekt.
Echter, kan deze olie na eenvoudige behandeling wel in 2-takt dieselmotoren of gasturbines worden
gebruikt (DWT, cit. volgens Boskopoe 29-8-1985).
(dons1989)
sarasa’ra (de, -), garnaal. Bij Chinezen vinden vooral eenden gretig aftrek, terwijl sarasara, garnalen
in hoofdzakelijk gedroogde vorm, zowel onder Creolen* als Aziaten geliefd zijn (Helman 1978: 47).
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- Etym.: S. - Zie ook: pit* (1), jumbo(garnaal)*, seabob*, tiger* shrimp, wetbere*.
(dons1989)
sarasara, garnaal.
< Sranantongo sarasara (Weygandt 1798:40).
1796 (Stedman 212). - 1840 (Winkels I:24). 1881 (Kappler 1883:250, sarre sarre). → ( sarasara). >
/S/d/3-6/-.
(dons2013)
sarasa’ragras (het), soort slijkgras ( Spartina brasiliensis, Grassenfamilie*). Het sarasaragras breidt
zich in hoofdzaak uit door ondergrondse uitlopers, de wortels vormen stevige matten die de modder
goed vastleggen (Teunissen 1972: 6). - Etym.: Gedeeltelijke vernederlandsing van S sarasaragrasi.
Zie sarasara*.
(dons1989)
sarasa’rawiwiri (de), naam voor enige soorten waterplanten met kleine, boven water uitstekende,
gele bloempjes ( Cabomba- soorten, Sarasarawiwirifamilie*). Zie Teunissen 1983: 8. - Etym.: S (zie
sarasara*; wiwiri = kruid, blad).
(dons1989)
Sarasarawiwirifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Cabombaceae ). - Etym.: Genoemd naar
sarasarawiwiri*.
(dons1989)
sardien’, sardijn’ (de, -en), platte, zilverkleurige vis met een ronde, gezaagde buik, van zoet en
brak water ( Pellona flavipinnis). Van de benedenlopen der rivieren kunnen sardien, krafana, lalaw*,
koemakoema en koebi* genoemd worden () (Enc.Sur. 636). - Etym.: Vaak worden de verkleinwoorden
gebruikt: sardientje, sardijntje. S sardinki. AN sardien(tje) = verwant zeevisje ( Sardina pilchardus).
(dons1989)
sardien, sardijn(tje), soort vis ( Pellonia flavipinnis).
< Europees-Nederlands sardien, het visje Sardina pilchardus; er is enige verwantschap en gelijkenis.
1693 (Reeps 21, sardin ). 1835 (Teenstra 2:450). →.
Zie ook: haring* . > /N’/d/1-6/-.
(dons2013)
sar’ki (de, -(’s)), naam voor alle soorten haai ( Carcharhinus- soorten en andere) en zaagvis
( Pristis- soorten). Over de reling hangend kijk ik naar de sliert kadavers [van vissen] die even onder
het oppervlak drijft. Zelfs de gulzige sarki die hier veel voorkomt kan deze macabere overvloed niet
aan (B. Ooft 1972: 117). - Etym.: S, ook vernederlandst tot saartje*. Oudste vindpl. Teenstra (1835 II:
446), daar voor zaagvis. Vgl. E shark = haai.
(dons1989)
Sarna’mi (het), Sarna’mi Hindi (het), syn. van Sarnami* Hindustani: z.a. De gedichten zijn
geschreven in Jit Narain’s moedertaal, het Sarnami, de in Suriname uit Indiase dialecten onstane taal
van de Hindostanen* (WS 31-3-1984). Het verdient grote aanbeveling ook het Sarnami Hindi en het
Javaans op de schoolroosters op te nemen, zij het als facultatieve vakken (BN 120: 16; 1980).
— : Sarna’mi Hindosta’ni (het), de dagelijkse omgangstaal van de meeste Hindostaanse*
Surinamers. Het Sarnami Hindustani (kortweg Sarnami* genoemd) - deze thans ingeburgerde naam
werd in 1961 door J.H. Adhin ingevoerd - is voornamelijk van twee Hindi-dialecten afgeleid,
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namelijk het Avadhi () en het Bhojpuri Enc.Sur.46). - Etym.:H, bet. ’Surinaams-Hindostaans*. - Syn.
Hindo(e)staans*.
(dons1989)
sarpoes’, sarproes’, sjarpoes’ (de), naam voor dunne, effen blauwe en rode stoffen, gebruikt bij
rituelen in het kader van de wintigodsdienst*. Bij sterfte van een moeder van een pasgeboren kind
gebeurt in de Creoolse* ceremonie het volgende: aan de arm van het kind wordt een stuk stof
(blauw, sarpoes) bevestigd, om het tegen de geest van de moeder te beschermen () (Stephen 1983:
105). - Etym.: Vermoedelijk een vervorming van salempoeris*.
(dons1989)
sarre sarre, 1: zie sarasara* .
2: Blom (1787:239) gebruikt deze naam voor een waterplant en bedoelt daarmee vermoedelijk wat
nu sarasarawiwiri (< Sranantongo, Cabomba-soorten) genoemd wordt.
(dons2013)
satijn’hout (i.h.b.:) 1. (de, -), boomsoort met kleine bloempjes in hoofdjes ( Brosimum rubescens,
Bospapajafamilie*). Satijnhout (), een hoge boom van het regenbos; kernhout levert een der mooiste
Surinaamse houtsoorten, geschikt voor de meubelindustrie (Enc.Sur. 546). - 2. (het), hout van deze
boom. Zo kwam er hier in vroegere tijden een Frans schip aan, de ’Duc de Mal’, waarvan de salon
bekleed was met Satijnhout en dat was waarlijk een sieraad (Muntslag 147). - Etym.: De naam heeft
betr. op de fraaie glans die het geelachtig roodbruine hout krijgt als men het politoert. Zie hout* (a).
Oudste vindpl. van 2 Van Schaick 1866: 276. AN s . is ook de handelsnaam voor het hout van enige
bomen uit de Citrusfamilie* met ongeveer dezelfde eigenschappen. - Syn. gevlekt satijnhout*.
— : gevlekt satijnhout, syn. van satijnhout*: z.a. - Etym.: In Frans Guyana is dit de naam in het F:
satiné rubané.
(dons1989)
satijnhout, in het bijzonder het hout van een (nu) gelijknamige boomsoort ( Brosimum rubescens).
Door politoeren krijgt het geelachtig roodbruine hout een fraaie glans, als van satijn.
Europees-Nederlands satijnhout is de naam voor meerdere niet gespecificeerde houtsoorten met
dezelfde eigenschap.
1858 (Van Sypesteyn 184). 1866 (Van Schaick 276). →. > /N’/wp/4-6/-.
(dons2013)
satijn’houtziekte (de), (veroud.?) aandoening van huid en slijmvliezen, optredend bij mensen die
beroepshalve bepaalde houtsoorten, i.h.b. satijnhout* (2) bewerken; fytomose. Deze beroepsziekte
[fytomose] is ook bekend onder de naam satijnhout-ziekte of satijnhout-dermatitis, omdat ze vooral
optreedt bij de bewerking van dit hout (Enc.NWI 561, enige vindpl.).
(dons1989)
sauvegard (-en), een reuzenteju, een hagedis, reptiel, Tupinambis teguixin.
In Europees-Nederlands de naam voor enige hagedisachtigen; < Frans sauvegarde , ‘bescherming’, in
de 17e eeuw zo ook gebruikt in Nederland (van Sterkenburg 1977). Opmerkelijk is in dit verband een
verhaal van Dobru (1968:32), waarin zekere vrij rondlopende sapakara * beschouwd wordt als de
talisman van een (hedendaags) erf (zie erf * ) in Paramaribo.
1705 (Merian 4, 70). 1765 (Fermin 31).
Zie ook: sabakkaar* , salamander* . > /N’/d/1-2/-.
(dons2013)
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savan’ne (de, -s/n), tegenwoordig de naam voor gebieden met een bodem die althans in de droge*
tijd begaanbaar is (i.t.t. zwamp*, die altijd onder water staat), met een vegetatie van voornamelijk
kruiden, waaronder veel grassen, en/of struiken en/of ’kreupelboompjes’ (i.t.t. bos, dat uit echte
bomen bestaat), niet betrekkelijk kort geleden ontstaan op de plaats van gekapt bos (zoals
kapoewe-ri*), met als enige menselijke invloed eventueel brand. Onderscheiden kunnen worden: 1.
(als AN) ’open savanne’, d.i. gebied met een lage vegetatie rijk aan grassen, al of niet met verspreid
enige bomen of bosjes (struikgewas). - 2. (als AN) syn. van boomgaardsavanne*: z.a. - 3. syn. van
struiksavanne*: z.a. We hebben in de savanne een hert gevangen door het in de bosjes te drijven . 4. syn. van zwampsavanne*: z.a. In de Droogen* tyd is de Courmoutibo onbevaarbaar, omdat’‘er een
groote Savaane of Biese Land tusschen deeze Kreek en de Rivier Marowine ligt, die ’t ee-nemaal
droog is, en maar vier of vyf Voeten Water in den Regentyd* heeft, wanneer deeze Savaan zich als
een Meir op doet () (Hartsinck 1770: 581). - 5. (veroud.) grasland i.h.a., in gebruik als weide of
anderszins. De Savanes of weilanden zijn in een Land, alwaar geen winter heerscht () altijd groen en
altijd weilanden () (Teenstra 1835 II: 356). - Etym.: Van Sp. ’sabana’, dat afk. is van Kar. op de
W.I.eilanden (J. Lanjouw 1936 in Ned. Kruidk. Arch. 46: 823). Oudste vindpl. van 4 het cit., van 5
Blom 1786; zie echter ’de savanne’*. - Samenst. ook: berg-*, biribiri-*, brand-*, klei-*, rots-*,
witzand-*, zandsavanne*.
— : de savanne (Savanne), (hist), het westelijke deel van de gemene weide*. De Med. Doctors
zullen, voor de door hen gedane visites binnen den omtrek van Paramaribo, (waaronder de voorstad
Zelandia, de Saramacca-Straat en de Savane verstaan worden begrepen te zijn) het zij, dat deze zich
niet bij den patiënt hebben vervoegd, of wel, dat deze zich ten huize van zijnen Geneesheer hebben
begeven, mogen rekenen, enz. (Kuhn 1828: 133). - Etym.: Zie savanne* (5). Oudste vindpl. plak. van
1711 (S&dS 280).
(dons1989)
savane, savaane (de, -n, -s), 1. heel of half natuurlijk, ongecultiveerd gebied met een
voornamelijk lage, open vegetatie, altijd droog;
2. (stuk) laagland met een open, hoge kruidenvegetatie dat in de regentijd* onder water staat; in de
droge tijd* is de bodem hoogstens nat; een tegenwoordige naam is zwampsavanne ; 3. als 1, beweid,
of kunstmatige veeweide, of cultuurgrasland; 4. open land, ontstaan waar bouwland verlaten is.
Tropisch Amerikaans element, sub 2.
1: 1693 (Reeps 19, savana). 1718 (Herlein 12, zavanen; 204, savanes , meervoud). - 1858 (Copijn 6).
→ ( savanne).
Ook in Oostelijk Guyana (De Myst 1677:13) en in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:39).
Zie ook: de savane* (2), zandsavanne* . > /Am/m/1-6/O./W./.
2: 1749 (De Beet & Price 1982:44). 1796 (Brouwn 53, 54). → ( savanne).
Ook in Oostelijk Guyana (Hartsinck 1770:180) en in Westelijk Guyana (Groen 1793:14).
Zie ook: biribiriesavane* . > /Am/m/2-6/O./W./.
3: 1740 (Anonymus 111). - 1835 (Teenstra 2:356).
Zie ook: de savane* (1), savane kappen * . > /Am/r/2-4/-.
4: 1783, 1827 (Oostindie 189:28, 25). > /Am/m/3-4/-.
- : de savane, de Savane, 1. het publieke, open gebied rondom Paramaribo, in beheer bij de
overheid, grotendeels in gebruik als ‘gemene weide’, ook als begraafplaats voor onvermogenden
(soldaten, matrozen en vrije negers * ); 2. kort als eigennaam voor zeker gebied met savanen* (1) aan
de Surinamerivier en het aldaar gelegen joodse dorp, volledig genaamd Joden Savane.
1: 1718 (Herlein 47). - 1832 (Teenstra 1842:224).
Zie ook: savane* (1 en 3). > /Am/r/1-4/-.
2: 1711 (Schiltkamp & De Smidt 280). - 1804 (Roos 79). > /Am/r/1-3/-.
(dons2013)
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savan’ne-ijzerhart, 1. (de), plant met rood sap in de bast en bloemen in geelbruin behaarde
trossen, als boom voorkomend in savannebos* en als struik in savannebosjes* en -struweel*
( Swartzia bannia, Krerekrerefamilie*). In het droge savannebos* kunnen plaatselijk een of twee
soorten in het kronendak domineren: walaba*, dakama* en savanne-ijzerhart (); palmen zijn er
weinig (Enc.Sur. 628). - 2. (het), hout van deze boom. - Etym.: Er is verwantschap met ijzerhart*; zie
verder de omschrijving. - Syn. van 2 hitler*.
(dons1989)
savan’ne-obe (de, -), inheemse, kleine palm verwant van de oliepalm ( Elaeis melanococca,
Palmenfamilie*). - Etym.: Komt vooral voor in nat savannebos*. S sabana-obe. - Syn. obe* (2).
(dons1989)
savan’ne-uil (de, -en), door Vermeulen (158) gebruikte naam voor een niet nader aangeduide soort
uil.
(dons1989)
savannebeierenblad (lidw.?, meerv.?), (veroud.) soort heester, voorkomend in savannebosjes* en struweel* ( Ternstroemia punctata, Goejavefamilie*).
(dons1989)
savan’neblauwdas (de, -sen), zangvogel behorende tot de kanaries* (organisten), waarvan het
mannetje boven blauw en onder geel is, met een blauwe das ( Euphonia plumbea ). - Etym.: In OJ
’sabana-blauwdas’ (S sabana = savanne). De vogel komt (o.m.) voor in savannen* en lijkt op en is
verwant aan de blauwdas*. - Syn. savanneblauwdaskanarie*.
(dons1989)
savan’neblauwdaskanarie (de, -s), syn. van savanneblauwdas*: z.a.
(dons1989)
savan’nebloem (de, -en), fraai bloeiend kruid (zie cit.) van open savannen* ( Amasonia campestris,
Korsoewiwirifamilie*). De savannebloem met haar gele trossen tussen de vuurrode schutbladeren is
bekend (Tirion 35).
(dons1989)
savan’nebolletrie (de, -s), boom, soms struik, met witte bloemen (Himatanthus articulatus,
Kotomisifamilie*). Zie L&Me 112. - Etym.: Deze boom heeft veel wit sap, net als de bolletrie
( Manilkara bidentata, Sapotillefamilie*), en komt voor in allerlei typen savanne* en savannebos*. Zie ook: witte bolletrie*.
(dons1989)
savaneboontjes: wilde savaneboontjes, niet geïdentificeerde peulen of zaden en vermoedelijk ook
de plant waaraan deze groeien.
1740 (Anonymus 18). > /N+(Am-N)/wp/2/-.
(dons2013)
savan’nebos (het, -sen), bos met een of twee boometages, voorkomend op een minerale bodem die
ten minste periodiek geheel droog is. In het droge savannebos kunnen plaatselijk een of twee
soorten in het kronendak domineren () (Enc.Sur. 628). - Etym.: Het komt vaak voor samen met
struiksavanne* en/of open savanne* (1). - Zie ook: -bos*.
— : hoog savannebos, savannebos* met twee boometages. Zie L&Mo 18. - Etym.: Zie savannebos*.
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Het is hoger dan laag s.*. - Zie ook: -bos*.
— : laag savannebos, savannebos* met één boometage van opvallend rechte boompjes. Zie L&Mo
20. - Etym.: Zie savannebos*. Het is lager dan hoog s.*. - Syn. tikitikibos*. Zie ook: -bos*.
(dons1989)
savan’nebosje (het, -s), bosje (groepje struiken, ev. ook kleine boompjes) in een overigens open
savanne* (1, 2, 3). - Opm.: Het is niet een klein stukje bos in overigens open savanne. Zie ook:
savannestruweel*.
(dons1989)
savan’nedjedoe, -gedoe: zie gedoe*.
(dons1989)
savan’negoejave (de, -s), naam voor een aantal vertegenwoordigers van de Goejavefamilie*, vrnl.
Myrcia -soorten, die als boom of boompje groeien in savannebos* en als struik in savannebosjes* en
-struweel*. Zie bijv. rode en witte savannegoejave*. De Savaan of Oronokse Gojave groeit in Berbice
in ’t wild in de Savaanen* () (Hartsinck 1770: 55; oudste vindpl.). - Etym.: Ze zijn verwant en lijken,
ook in de vrucht, op de gewone goejave*; zie verder de omschrijving. S sabanagoejaba = lett. id. Syn. bosgoejave*. Zie ook: watergoejave*, zwampgoejave*.
— : rode savannegoejave, een soort s. (z.a.): Myrcia amazonica . - Etym.: De bast is bruinachtig: zie
rood*. S redi sabanagoejaba = lett. id. - Syn. rode bosgoejave*.
— : witte savannegoejave, een soort s. (z.a.): Calycolpus revolutus . - Etym.: De bast is grijsachtig.
S weti sabanagoejaba = lett. id. - Syn. grijze en witte bosgoejave*.
(dons1989)
savan’negordel (de), de zone door Noord-Suriname van oost naar west verlopend waarbinnen de
noordsurinaamse savannen* gelegen zijn, aan de zuidzijde begrensd door het bergland, aan de
noordzijde door de Oude Kustvlakte*. Overigens is het opvallend dat in het onbewoonde westen van
het Surinaamse binnenland de ’savannegordel’ maar weinig echt open savannen* draagt (Enc.Sur.
547). - Zie ook: Coesewijne-formatie*, Zanderij-formatie*.
(dons1989)
savan’negras (het), naam voor grassen en grasachtige planten voorkomende op savannen*, w.o.
biezen ( Eleocharis -soorten) van zwampsavannen*. Zie Teenstra 1835 I, Westeroüen v.M. 1883: 38.
(dons1989)
savanegras, grassen en grasachtige planten, waaronder biezen, op savanen* (1, 2 en 3).
1762 (Oostindie 1989:33). - 1835 (Teenstra 1:282). → (1 en 2, savannegras ). > /Am-N/wp/2-6/-.
(dons2013)
savan’negrietjebie (de, -s), een tiran (vogel) die kleiner en grauwer is dan de gewone grietjebie*
( Empidonomus varius ). - Etym.: Lijkt op de gewone grietjebie*. Er zijn twee ondersoorten, een
broedvogel ( rufinus) en een trekvogel uit het zuiden ( varius ), die beide veel op zandsavannen* met
boompjes en bosjes worden aangetroffen; de laatste is echter talrijker in het kustgebied
(Haverschmidt 305). - Zie ook: marechausseegrietjebie*.
(dons1989)
savan’nehert (het, -en), witstaarthert, een groot hert dat op de rugzijde grijsachtig tot grijsbruin is
( Odocoileus virginianus cariacou). Het savannehert of strandhert* komt nog langs onze kust en op
de Sipaliwini-savanne voor (Teunissen 1980: 15). - Etym.: Dier van andere terreinen dan zware
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bossen. Dankt zijn naam aan het voormalige voorkomen op de noordsurinaamse savannen*, maar is
daar nu uitgeroeid (zie het cit.). Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 93 ( Savaan-Hart ). - Syn. ook
zeehert*.
(dons1989)
savanehert, savanehertebeest, witstaarthert ( Odocoileus virginianus cariacou).
Een dier van open landschappen; zie savane* (1).
1770 (Hartsinck 93, savaanhart ). - 1835 (Teenstra 2:407). → ( savannehert ).
Zie ook: awojo* , strandhert* > /Am-N/d/2-6/-.
(dons2013)
savan’nehond (de, -en), savannevos of savannejakhals, een hondachtig roofdier ( Cerdocyon thous).
De savannehond heeft een lange, dicht behaarde staart als een vos. Zijn kleur is grijs met enkele
roodbruine vlekken. De lichaamslengte met staart is ongeveer 90 cm. In de savanne’s* van de hoge
binnenlanden hebben ze hun jachtterrein (Vermeulen 77). - Etym.: Zie de omschrijving, zie het cit.
Oudste vindpl. Penard 1900 I: 68. - Syn. vos*. Zie ook: krabdagoe* (2).
(dons1989)
savanehond, savannevos, een inheems hondachtig roofdier ( Cerdocyon thous) van open terreinen
( savane* , 1).
1783 (Schumann 90, Duits Sawanne-Hund, als verduitsing van Surinaams-Nederlands). →.
Opmerking: Bij Penard (1900, 11:68) een naam voor de krabbenhond * .
Zie ook: vos * . > /Am-N/d/3-6/-.
(dons2013)
savan’nekapok (de), (veroud.) plant met bloemen die zeer lange meeldraden hebben, als boom
voorkomend in savannebos*, als klein boompje in savannestruweel* en -bosjes* ( Bombax
flaviflorum, Kankantrifamilie*). - Etym.: De plant heeft vruchtpluis en behoort tot dezelfde familie als
de wilde kapokboom ( Ceiba pentandra, de kankantri*); zie verder de omschrijving. - Syn.
savannekatoen*.
(dons1989)
savan’nekasjoe (de, -s), laag boompje met een ruwe schors en grillig gekromde takken ( Curatella
americana, Savannekasjoefamilie*). - Etym.: Lijkt op kasjoe*. Komt voor in savannen* en is
karakteristiek voor boomgaardsavannen*. S sabanakasjoe = lett. id. - Syn. boskasjoe* (3),
schuurpapierboompje*.
(dons1989)
Savan’nekasjoefamilie (de), familie van tweezaadlobbige, houtige planten, in Suriname vaak met
dikke, soms ook ruwe bladeren en witte of gele bloemen ( Dilleniaceae ). - Etym.: Genoemd naar
savannekasjoe*.
(dons1989)
savan’nekatoen (de), meer gebr. syn. van savannekapok*: z.a. Zie Ost. 117. - Etym.: S
sabanakatoen = lett. id.
(dons1989)
savan’nekers (de, -en), 1. struikje met witte bloemen in open savannen* ( Eugenia punicifolia,
Goejavefamilie*). - 2. vrucht van deze plant. Savannes* leveren eetbare vruchten (blakaberi*,
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savannekers, mispel*, keskesmaka, savannepruim e.a.) (Teunissen 1980: 23). - Etym.: De plant is
verwant aan de kers* (1 .a) en de rode vruchten lijken op een kers* (2. a); zie verder de omschrijving.
(dons1989)
savanekers (-en), vrucht van een struikje ( Eugenia punicifolia ).
De soort komt voor op savanen* (1) en is verwant aan de kersenboom * (1); de vrucht lijkt op een
Surinaams-Nederlandse kers* (1).
1835 (Teenstra 1:419). → ( savannekers). > /Am-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
savan’neleeuwerik (de, -ken), een troepiaal (vogel), boven bruin gestreept, onder geel ( Sturnella
magna monticola). Dan zijn er [op de savanne*] de insekteneters [onder de vogels] zoals de
alatafowroe, de savanneleeuwerik, vele vliegenvangers, grikibi-achtigen, zwaluwen en de gronman
(Teunissen 1980: 16). - Etym.: Nieuw woord. Het dier leeft in open zandsavannen* met verspreide
bosjes. De overeenkomst met een ’leeuwerik’, d.i. de naam voor een aantal ook in Ned. alg. zangvogels, is gelegen in de grootte, de leefwijze (op de grond) en (soms) het zingen tijdens de vlucht. De E
naam van de s . is ’meadowlark’ (meadow = weide; lark = leeuwerik). - Opm.: P&P (1910: 492) geven
de naam aan een andere vogel die in Sur. niet voorkomt.
(dons1989)
savan’nemangro (de, -’s), naam voor enige boompjes of heesters met witte bloemen van het genus
Clusia ( C. fockeana, C. nemorosa e.a., Savannemangrofamilie*), voorkomend in savannebosjes* en struwelen*. Zie Tirion 41. - Etym.: Ze hebben, net als mangro*, steltwortels; zie verder de
omschrijving. S sabanamangro = lett. id. - Zie ook: bosmangro*.
(dons1989)
Savan’nemangrofamilie (de), familie van tweezaadlobbige, houtige planten met harsgangen en
olieklieren; bloemen meest eenslachtig, de mannelijke met veel meeldraden ( Clusiaceae ). - Etym.:
Genoemd naar savannemangro*. - Zie ook: Matakifamilie*.
(dons1989)
savan’nemoustache (de, -), (uitspr. -moestasj’), een soort vinkachtige zangvogel (behorende tot de
dikbekjes) waarvan het mannetje grijs is met een zwarte staart ( Sporophila plumbea whiteleyana ). Zie
Haverschmidt 411. - Etym.: Zie moustache*; het dier leeft op savannen*. S sabanamoestas. – Zie
ook: berg-*, kroon-* en plain-moustache*.
(dons1989)
savan’nepatrijs (de, -patrijzen), voornamelijk bruinachtige kwartel met een kuifje, levend in
savannen* ( Colinus cristatus sonnini ). De savana-patrijs of anamoen [niet juist: zie anamoe*] leeft
op de savana’s* en in de bossen die aan de savana’s grenzen (Vermeulen 146). - Etym.: Patrijzen en
kwartels zijn elkaar verwante hoenderachtigen; zie verder de omschrijving en het cit. NB: De vogel
heet in het S ’sabana-anamoe’ en dit is ook de naam in het OJ.
(dons1989)
savan’nepisi, 1. (de, -’s), boom met witte, geurige bloempjes in veelbloemige, fijn behaarde
pluimen ( Ocotea schomburgkii, Pisifamilie*). Zie L&Me 168. - 2. (de), hout van deze boom. - Etym.:
Zie pisi*; alg. voorkomend in savannebos*.
(dons1989)
savan’nerally (de, -rallies), jaarlijkse autorally door savannen*. Waarom doe jij niet mee met de
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Savannerally? - Punt één heb ik geen auto, punt twee geen geld, punt drie geen tijd. - Kenneth heeft
gespaard, dat is zo. Maar een dag of drie is toch niet te veel? Lekker raggen door de savanne, stof
vreten en bier zuipen, is toch echt iets voor jou? (de Recht 87).
(dons1989)
savan’neroti (de, -’s), een soort vinkachtige zangvogel (behorende tot de dikbekjes) waarvan het
mannetje zwart en wit getekend is, de kop van boven geheel zwart ( Sporophila bouvronides ). Etym.: Het dier leeft niet in echte savannen*, maar op rommelige graslanden met bosjes en
boompjes, zoals misschien eertijds savanne* (5) geheten. Is wet. wel verwant met de roti* (I), maar
lijkt meer op de moustache*-soorten. - Syn. plainmoustache*.
(dons1989)
savan’neschildpad (de, -den), een soort landschildpad (Geochelone carbonaria ). De
savanneschildpad heeft een zwart schild met een gele vlek in het midden van ieder hoornschild, alle
hoornschilden van het carapax [schild] vertonen concentrische groeven, de poten zijn zwart met
rode vlekjes (Enc.Sur. 552). - Etym.: Het dier komt voor op savannen* en in savannebossen*. S
sabanasekrepatoe = lett. id. - Zie ook: bosschildpad*. Opm.: In Grzimek (VI: 117) is de SN naam als
AN naam overgenomen.
(dons1989)
savan’neschout (de, -en), (hist.) opzichter over ’de savanne’*. De savane schout zal gehouden zijn
’s morgens van sonsopgang tot omtrent tien uuren en ’s achtermiddag van vier tot zes uuren in de
savane te zijn en aldaer patrouilleeren en er nauwkeurig op te letten ten eynde niemand, die geen
permissie daartoe heeft, aldaar schieten of jaagen (instr. van 1754, oudste vindpl.; S&dS 614). Etym.: Zie savanne*, i.h.b. bet. 5. AN veroud. ’schout’ i.h.a. = iemand die ergens voor zorgt, ergens
op let, in een leidende positie.
(dons1989)
savaneschout (de), opzichter over de savane* (1), veldwachter.
1754 (Schiltkamp & De Smidt 614). - 1820 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 576).
Zie ook: bastiaan * (2). > /Am-N/bs/2-3/-.
(dons2013)
savan’nespeldekoppen (mv), (veroud.) naam voor vrijwel alle soorten van de Speldeknopfamilie*. Etym.: Deze planten hebben vele kleine, ronde bloemhoofdjes, die, ook door hun plaats aan het eind
van een recht steeltje, lijken op een speldekop. Al deze soorten zijn planten van open savannen*. Syn. speldekoppen*, (savanne)speldenkussen*, speldeknop*.
(dons1989)
savan’nespeldenkussen (het, -s), (veroud.) syn. van savannespeldekoppen*: z.a. - Etym.: De vele
speldvormige bloeiwijzen vormen met elkaar een losse bol die op een speldenkussen lijkt. - Syn.
ook: speldekoppen*, speldenkussen*.
(dons1989)
savan’nestruweel (het, -struwelen), struweel (vegetatie van voornamelijk struiken) dat een
struiksavanne* begroeit. Waar de savannen* niet door brand aanzienlijk uitgebreid zijn, vinden we
naar de randen van het zandpakket toe dezelfde overgang als op de oude ritsen * van open natte
savanne via droge savanne, savannestruweel, laag savannebos* naar hoog savannebos* (Enc.Sur.
628). - Zie ook: savannebosje*.
(dons1989)
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savan’netwatwa (de, -’s), vinkachtige zangvogel, van boven groengeel, van onder geel, met zwart
om de snavel ( Caryothraustes canadensis). - Etym.: De overeenkomst met de twatwa* is klein. Het is
een boomvogel van savannebos* en hoogbos*.
(dons1989)
savan’netype (de, -s/-n), (i.h.b.:) een type deel uitmakend van de classificatie van savannen* door
Cohen & Van der Eyk (1953), gebaseerd op de geologische eenheden waarop de Surinaamse
savannen voorkomen. - Zie Bosland-*, Cassipora-*, Coesewijne-*, Paroe-*, Sabanpasi-*, Tafelberg*, Wanekreek-*, Watamaleo-*, Welgelegen-* en Zanderij-type*.
(dons1989)
savan’nezand (het), (term uit de bouwwereld) wit zand van variabele grofheid. Aan drie bedrijven is
voor ongeveer Sf* 300.000,- de levering gegund van straatsteen klinkers, trottoirbanden en
savannezand, in verband met het in orde maken van wegen in de woonwijk Beekhuizen (WS 27-21982). - Etym.: Het wordt gewonnen in witzandsavannen*. - Syn. baanzand*, witzand*. Zie ook:
schuurzand*.
(dons1989)
sawai (de), soort yoghurt (?). Zij zegt dat zij ook Sawai, een soort yoghurt, zal klaarmaken met
vermicelli, rozijnen en suiker. Daarom bestelt zij melk bij een onbekende Mohammed Hanief, bij wie
Azaat en Islam geit* hebben besteld (Vianen 1969: 114; enige vindpl.).
(dons1989)
sawakoe (-s), enige soorten reiger, in het bijzonder kleinere.
< Karaïbisch savakoe (Penard & Penard 1908:159), sawaku (Ahlbrinck 1931:428).
1740 (Anonymus 22).
Zie ook: sabakoe* . > /K/d/2/-.
(dons2013)
sawa’ri (de, -’s), 1. hoge boom met grote, witte bloesem en grote zaden met een notesmaak
( Caryocar nuciferum, Sawarifamilie*). Zie L&Me 134. - 2. zaad van deze boom. - 3. aan 1 verwante
boom met kleinere, witte bloemen en kleinere zaden ( Caryocar glabrum). Zie L&Me 133. - 4. zaad
van 3. - Etym.: Van K soeari*. - Syn. van 1 en 2 sawarinoot*, van 3 en 4 bokkennoot*.
(dons1989)
sawari, een boomsoort ( Caryocar nuciferum) en de noot (souarinoot) van deze.
< Karaïbisch sawari (Ahlbrinck 1931:428), of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1770 (Hartsinck 74, sawariboom) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. 1855 (Focke 91,
sawarinoot). →.
Zie ook: bokkennoot * . > /K?W?/wp/2, 4-6/ W./.
(dons2013)
Sawa’rifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Caryocaraceae). - Etym.: Genoemd naar sawari*(1).
(dons1989)
sawa’rinoot (de, -noten), 1. syn. van sawari* (1): z.a. Sawarinoot (), een grote boom met
handvormig samengestelde bladeren, met grote rode bloemen, waarin honderden aan de basis
vergroeide meeldraden (Enc.Sur. 548). - 2. syn. van sawari* (2). De sawari-noot is de lekkerste van
alle Surinaamsche noten en tevens een van de fijnste op de wereldmarkt (Stahel 1944: 48). - Etym.:
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Zie sawari* en de omschrijvingen aldaar.
(dons1989)
schaaf (de, schaven), (ook.) de inhoud van een ijsschaaf*. () open gaat hij [de ijsschaaf], en de eerste
schaaf glijdt in een kinderhandje (Hangalampoe 1 (1): 16; 1973). - Zie ook: schaven*.
— : zijn schaaf zakken (zakte, heeft gezakt), na opwinding weer bedaren. - Etym.: Zie zakken* (B.
1). S saka joe skafoe = id.
(dons1989)
schaaf’ijs (het), versnapering bestaande uit een mengsel van ijsschaafsel en stroop*
(limonadesiroop), bereid en verkocht aan een wagentje en opgelepeld vanaf de hand of uit een glas
o.i.d. Dan kwam hij [een jongetje] voor zijn dagelijkse stuiver*, die hij prompt kreeg, waarna hij naar
buiten rende en op de schaafijsman wachtte. Als hij met de kroes vol schaafijs verscheen keek hij mij
aan, hield mij de kroes voor, als of hij wilde zeggen: Wij zullen alles delen () (Mungroo 1977: 43). Samenst. schaafijsman (zie cit.), -karretje. Zie ook: ijsschaaf*, schaaf*, schaven*.
(dons1989)
schaal’verdeling (de, -en), (ook:) naaistersmaatje, d.i. een lineaal waarop de afmetingen volgens een
bepaalde schaal verkleind (bijv. ¼) zijn aangegeven, bestemd als hulpmiddel waarmee op de
betreffende schaal een patroon (na)getekend kan worden.
(dons1989)
scha’duwgaas (het), (nieuw woord) fijnmazig plastic gaas voor de beschaduwing van planten.
(dons1989)
schaften (schaftte, heeft geschaft), eten tijdens een werkonderbreking, op het werk of thuis. Ik kreeg
opeens een razende honger, terwijl ik net aan* het werk nog geschaft had (Rappa 1984: 140). Vooral
zijn moeder doet hij pijn, zijn moeder die toch zo haar best doet om het eten steeds op tijd klaar te
hebben wanneer papa komt schaften en de kinderen thuis komen van school (BN 115: 34; 1979). Etym.: Het gebeurt i.h.a. op een vaste tijd, schafttijd, die i.h.a. omstreeks 10 uur begint. In Ned. in s .
een volkse term en tegenwoordig alleen gebr. voor het tussentijds op het werk eten door werklieden.
In Sur. is de term alg., bijv. alle ambtenaren schaften.
(dons1989)
schaftlijst, lijst die vermeldt welke vaste maaltijden op achtereenvolgende dagen opgediend worden.
Algemeen Nederlands verouderd schaffen, schaften, kan betekenen met betrekking tot voedsel en
drank ‘opdissen’ (WNT 14:210-212).
Vermoedelijk kort voor 1793 (H. Spalburg 2008:180), met betrekking tot het weekmenu in ‘’s Lands
gasthuys’, oftewel ‘ziekenhuis’. > /N-N/bc/3/-.
(dons2013)
schamen (zich) (schaamde zich, heeft zich geschaamd), (ook:) verlegen zijn (zonder reden bang om
spot of kwaadheid op te wekken). Wil Paultje de minister niet komen groeten? - Nee, hij schaamt
zich. - Etym.: AN zich s . = zich onprettig voelen over een tekortkoming of gemaakte fout, van
zichzelf of van een ander. In BN kan ’beschaamd’ ook ’verlegen’ betekenen.
(dons1989)
schandaal’ (het), (ook:) 1. lawaai, herrie. Eén sloeg met een eri-dori stok op een verroest blik en wij
zongen: ’Lang zal ze leven!’ Dat vond mis* Francina niet goed. ’Hou jullie op met dat schandaal’, en
we moesten ophouden (Hijlaard 70). - 2. ruzie. Er is schandaal op straat. Een heleboel mensen staan
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te kijken (Hijlaard 34). - Etym.: AN s . heeft verschillende bet. die alle te maken hebben met
’aanstoot’ of ’opspraak’. - Zie ook: herrie*, kroetoe*.
— : schandaal maken (maakte, heeft gemaakt), 1. lawaai maken, herrie schoppen. Met het
aanbreken van den dag, toen Spin wilde vertrekken, vroeg hij om de beide ganzen, die hem
onmiddellijk werden gebracht; doch toen hij zag, dat zij dood waren, begon hij nog erger dan de
vorige maal te schreeuwen en schandaal te maken (van Cappelle 261). - 2. ruzie maken. Hij kon niet
lang blijven op een school, want als zijn moeder schandaal ging maken, wanneer hij straf had
gekregen, mocht ze hem meenemen (Hijlaard 69). - Etym.: Zie schandaal*.
(dons1989)
schan’de (de), (ook.) iets dat als schandelijk (oneervol) beschouwd wordt, i.h.b. armoede. Ze zeggen,
dat een moeder is, sribikrosi [S] dekkleed tegen schande. Maar is er één die mij de schande dekt, ik,
die zelf de schande van mijn kinderen probeer te dekken? (Cairo 1976: 103).
— : schande geven (gaf, heeft gegeven), te schande maken. Sjaak heeft fortuin gemaakt, zijn vader
zal hij geen schande geven (Mungroo 1977: 49). Wat voor fout hadden ze in feite gemaakt? Dat ze
hun ouders schande hadden gegeven omdat één of andere traditie wilde dat je eerst getrouwd moest
zijn voorda tje ’dat’ mocht doen en kinderen mocht krijgen? (Rappa 1984: 95).
(dons1989)
scha’pegras (het), weidegras, ingevoerd uit tropisch Afrika ( Brachiaria decumbens, Grassenfamilie*).
Schapengras heeft tot nu toe bewezen een zeer goed weidegras te zijn (LW 14). - Etym.: AN s . = een
in Ned. voorkomende grassoort ( Festuca ovina, Grassenfamilie*).
(dons1989)
schapenluiaard, tweetenige luiaard ( Choloepus didactylus).
De vacht is dik en ruig als van een schaap, aldus de verklaring van Stedman (1796:87); het vlees
smaakt naar schapenvlees ‘zegt men’ (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 204).
1821 (Von Sack 130; Duitse vertaling: Schaaf-Faulthier) - 1903 (Van Coll 518). → ( skapoeloiri <
Sranantongo).
Zie ook: zonluiaard * . > /N-N/d/3-5/-.
(dons2013)
schapenpen, schapenstal.
Zie pen* .
1786 (Blom 110). > /N-E/pt/3/-.
(dons2013)
scha’rensliep (de, -en), naam voor enige soorten zangcicade ( Tibicen -soorten). - Etym.: Het geluid
van het dier doet denken aan het geluid dat ontstaat als een schaar of mes op een ronddraaiende
slijpsteen geslepen wordt. Oudste vindpl. Stedman (1796: 242): (E) ’called scare-sleep by the Dutch’.
- Syn. scharenslijper*, siksijoeroe*.
(dons1989)
scharensliep, scharenslijper (-s), zingcicade ( Tibicen -soorten), heden Surinaams-Nederlands
siksijoeroe (< Sranantongo).
Het geluid klinkt alsof een schaar of een mes geslepen wordt op een ronddraaiende slijpsteen, zoals
een Europees-Nederlandse scharensliep dat doet.
1740 (Anonymus 26). - 1881 (Kappler 1883:95). > /N’/d/2-5/-.
(dons2013)
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scha’renslijper (de, -s), syn. van scharensliep*: z.a. De scharenslijper liet zijn krassend-sleepend
geluid niet meer hooren () (van Schaick 1866: 44; oudste vindpl.). - Etym.: Zie scharensliep*. - Syn.
ook: siksijoeroe*.
(dons1989)
schat: mijn schat, (i.h.b. gebr. door vrouwen), vrij algemene, gemeenzame aanspreektitel. Ik heb je
lang niet gezien, Lena. Je bent duur* hoor, mijn schat. Hoe gaat het dan? (Helman 1954a: 10). Etym.: Vgl. E ’my dear’, dat evenzo gebr. wordt; E dear bet. als bn. ’duur’ of ’kostbaar’.
(dons1989)
schaven (schaafde, heeft geschaafd), (ook:) met een ijsschaaf* ijs van een blok schrapen om er
schaafijs* van te maken. Niemand schaaft er meer ijs, verdorie. Er is straks niets meer en geen
druppel stroop* als we in Nieuw Amsterdam aankomen (Ferrier 1969: 85). - Zie ook: schaaf*.
(dons1989)
schavot’teren (schavotteerde, heeft geschavotteerd), (niet alg.) ter dood brengen, terecht stellen. Zie
Menkman 1932: 248; enige vindpl. - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
scheeps’bed (het, -den) stapelbed. Een slaapkamer met scheepsbedden, en boven elk scheepsbed
een kruis van Onze Lieve Heer en ook een schilderijtje (Doelwijt 1971: 29). - Etym.: Op schepen
wordt veel gebruik gemaakt van stapelbedden.
(dons1989)
scheepskaas, zekere soort kaas, niet nader gespecificeerd.
Wellicht hadden Nederlandse schepen zulke kazen aan boord.
1798 (Weygandt 30). > /N-N/bc/3/-.
(dons2013)
scheeps’pont (de, -en), (hist.) grote, platboomde roeiboot (pont*) voor de afvoer van
plantageprodukten. Dat meede de brug aldaar over de Sommelsdijksche creeck leggende in geen
behoorlijke staat kan onderhouden worden door dien groote scheepsponten onder dezelve
doorvaarende en uyt hoofde van hun breedte niet dan met moeyte en geweld daar door kunnende
passeeren () (publ. van 1801, oudste vindpl.; S&dS 1208). - Etym.: Mogelijk diende de toevoeging
scheeps - alleen om deze ponten* te onderscheiden van binnenponten*. - Zie ook: matrozenpont*.
(dons1989)
scheepspont, pont* voor het vervoer van plantageproducten naar in lading liggende schepen op de
rede; lichter.
1801 (Schiltkamp & De Smidt 1208). - 1809 (Schiltkamp & De Smidt 1276).
Opmerking 1: Een later, min of meer synoniem woord, is matrozenpont* .
Opmerking 2: Ouder is het voorkomen van scheepspontje: 1739 (Oud Notarieel Archief Suriname
171:36) - 1824 (De Surinaamsche Courant nr. 21). Wat dat was en waar dat voor dient, is niet
duidelijk. > /N-(N’?W?)/pt/3/-.
(dons2013)
scheer’blad (het, -en), scheermesje, gilettemesje. - Etym.: E blade = o.m. id. - Syn. razor*.
(dons1989)
scheer’kwastengras (het), op een scheerkwast gelijkend kruid ( Bulbostylis spadicea, Baboenhttp://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

nefifamilie*). Slechts enkele planten overleven de brand ook bovengronds, zoals b.v. het
scheerkwastengras, waarvan de bladeren zo compact om de stengel staan dat het vuur de kwast
slechts schroeit en de hitte niet tot de stengel kan doordringen (Teunissen 1980: 13).
(dons1989)
schel (de, -len), bel. Nog net op tijd drukt ze op de schel. De bus stopt met een ruk (Mechtelly 1984:
4). - Etym.: In AN verouderend. SN bel* bet. alleen ’luiklok’. - Zie ook: schellen*.
(dons1989)
schellen (schelde, heeft gescheld), bellen. Dan reest die bus ze weg, met soulmuziek. Dan wanneer
ze willen zakken* uit die bus, dan schellen ze, zo ppprrringgg!! (Cairo 1980a: 33). - Etym.: In AN
verouderend. - Zie ook: schel*.
(dons1989)
schelling, Surinaamse munt met een in de loop van de tijd variabele, niet te achterhalen waarde.
Volgens Teenstra (1832;1842:221) en Focke (1855:127) in hun tijd 8 cent, voordien ‘15 stuivers*
oud Surinaamsch geld* ’. In 1917 nog in gebruik (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 488).
< Europees-Nederlands schelling, naam voor diverse munten.
1737 (Inventaris Archief Raad van Politie 791 fol. 45). - 1855 (zie boven). 1917 (zie boven).
Opmerking: Er is sprake van Deense schellingen (1799, Schiltkamp & De Smidt 1200), ingevoerd in
1768 en 1769 (Nassy 1791, 2:36) en van Spaanse schellingen (1740, Schiltkamp & De Smidt 468). >
/N’/bs/1?2-5/-.
(dons2013)
schellingskaart, schellingkaart (-en), kaart* (II) met de waarde van een zeker aantal schellingen* ;
bijvoorbeeld: “vier schellingskaarten” (1778, Schiltkamp & De Smidt 1362).
1778 (Schiltkamp & De Smidt 1362). - 1804 (Schiltkamp & De Smidt 1377). > /N-N’/bs/3-4/-.
(dons2013)
schelp’rits (de, -en), schelprug als verhoging in het landschap. In de schelpritsen worden de
schelpen gevonden van weekdieren die vanaf 5000 jaar voor onze jaartelling in zee leefden (Enc.Sur.
665). - Etym.: Zie de omschrijving, zie rits*. Oudste vindpl. Blom 1786. Bij Brouwn 1796 schalpritz,
Teenstra (1835 I: 81) schulprits, bij P.F. Roos (1804, cit. volgens Lichtveld & V. 209) schulpenrits; AN
en SN veroud. schulp = schelp. - Zie ook: zandrits*.
(dons1989)
schelprits, schulpenrits, schulprits, zandrug rijk aan schelpen en schelpgruis als verhoging in het
landschap.
Zie rits * .
1740 (Anonymus 31). - 1854 (Van Sypesteyn 57). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
6). → ( schelprits ).
Zie ook: zandrits * . > /N-E/m/2-6/-.
(dons2013)
schelvisch, 1. een ombervis van de rivieren ( Plagoscion surinamensis) en enige verwanten van deze,
heden Surinaams-Nederlands koebie* ; 2. een zeevis ( Cynoscion acoupa), die heden in het algemeen
banban (< Sranantongo) genoemd wordt.
Er is enige gelijkenis met de Europees-Nederlandse schelvisch ( Melanogrammus aeglifinus ), een
zeevis.
1: 1740 (Anonymus 23). - 1855 (Focke 59). > /N’/d/2-4/-.
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2: 1771 (Nepveu 346). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 359). →. > /N’/d/2-5/.
Opmerking: Van de oudste vindplaats voor Suriname (Reeps 1693:21) kan niet vastgesteld worden of
het betekenis 1 of 2 betreft, zo ook bij Helmig van der Vegt (1844:52), die als Sranantongo-naam
geeft skilfisi . De betekenis van het woord in Brazilië (Keye 1659:71) is geheel onzeker.
(dons2013)
schep (de, -pen), grote hoeveelheid; troep, zwerm (dieren, mensen). Er kwam een schep kinderen
op school luisteren, hoe de anderen leerden (Spalberg 1898; 1979: 60; oudstevindpl.). - Etym.: In SN
alg., in AN gemeenz. - Syn. schuif*.
(dons1989)
schep’lepel (de, -s), opscheplepel. - Etym.:In AN in deze bet. wel voorkomend, maar zeer ongebr.
(dons1989)
schepper (-s), schoep van een scheprad* .
In Europees-Nederlands is een gelijkende betekenis van schepper ‘roeispaan’.
1693 (Reeps 19) - 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 55).
Zie ook: lepel * . > /N’/pt/1-4/-.
(dons2013)
scheprad, door stromend of vallend water aangedreven rad van een Europees-Nederlands
waterwerk en Surinaams-Nederlands waterwerk* .
< Europees-Nederlands scheprad. In Europees-Nederlands alleen gebruikt voor een schoepenrad,
dat is het rad van een watermolen die water opvoert (WNT 14:465).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:183). - 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 66).
Zie ook: lepel * , schepper* . > /N’/pt/2-4/-.
(dons2013)
scherenbaard, soort kinderspel. Zie Nekrui 6 (geen nadere gegevens).
(dons1989)
scherp’zand (het), grof zand, meest bruin en afkomstig uit rivieren. De bodem van het korjaaltje*
schuurde zacht tegen het scherpzand van de oever (B. Ooft 1969: 67). - Etym.: Hetwoord is vooral
gebr. in de wereld van de bouw, waar s. o.m. gebr. wordt voor de betonfabricage. De korrels zijn
hoekig en daardoor scherp.
(dons1989)
schieten (schoot, heeft geschoten), (ook, niet alg.:) schieten op, doodschieten (een mens). Dilap
twijfelde even. ’Als ik ren, schiet hij me direkt. La’ me rustig lopen’, dacht hij (Behr 26). - Etym.: In
AN veroud., wel gebr. met een dier als object.
(dons1989)
schijf (de, schijven), (ook:) niet uitgebeende, magere runderlappen. De schijf, kasripo*, kaneel,
pimentkorrels en pepers* erbij doen. Op een zacht vuurtje goed laten doorkoken tot het vlees
helemaal zacht is () (S&S 148). - Etym.: In AN veroud., maar had het dezelfde bet. als nu in het SN?
Noel Ch. & d. Ch. (1778: 3345) vermelden ’kalverschijf’, ’runderschijf’ e.a. - Zie ook: varkensschijf*,
stoofvlees*.
— : ronde schijf, schenkelvlees met been, bestemd voor soep. - Syn. ronde soep*.
(dons1989)
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schijn (de, -en), (scholierentaal 1981) pas, beweging (bij dansen). Kijk, ik zal een mooie schijn
maken.
(dons1989)
schijnen (schijnde, heeft geschijnd), 1. misleiden, voor de gek houden. Zoiets van: ik ga ze schijnen,
en als ze denken dat ik ben gevallen, dan maak ik bullebak* voor ze, so beueu...! (Dobru 1969: 7). 2. overhalen, verleiden. Dan kom je me schijnen om drugs te kopen, net of ik een vreemde ben, met
je verleidende soulbrother! (Cairo 1980b: 78). - 3. het hof maken. Na een paar maanden werd ik
overgeplaatst, ik kwam op een kantoor met alleen dikke mannen en vrouwen, ze aten en babbelden
en schijnden elkaar de hele dag (Rappa 1980: 57). - 4. de ogen uitsteken (fig.). Dan eens per jaar
gaan ze [in Ned. wonende Surinamers] terug met hun vakantie. Kijk, ze beladen met hun materialen:
grote valiezen*, hoe duurder hoe mooier! Ze schijnen de arme achtergeblevenen! (Cairo 1980b: 114).
- Etym.: AN s . (scheen, heeft geschenen; een koppelww.) bet. ’een indruk maken die niet met de
werkelijkheid overeenstemt’. Vgl. Am. ‘to shine up to’ = zich aangenaam maken bij. - Zie ook:
lijken*.
(dons1989)
schijtnoot, purgeernoot, een heester ( Jatropha curcas), en de vrucht van deze.
Uit de zaden wordt een purgeermiddel bereid. Mogelijk is het woord afkomstig uit Westelijk Guyana
(zie beneden).
1740 (Anonymus 19). - 1835 (Teenstra 1:389). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
391).
Opmerking: In Belgisch-Nederlands schijtnoten , 1896, voor ‘kruisbladwolfsmelk’, Euphorbia lathyrus
(Heukels 1907:99).
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:73). > /(N-N)?W?/cwp/2-5/W./.
(dons2013)
schik’bak (de, -ken), (term van bloemisten) bak gebruikt voor het maken van een bloemstuk. Etym.: De bloemen worden in de bak geschikt.
(dons1989)
schik’foam (het), (term van bloemisten), oase of steekschuim, een soort groen schuimplastic,
gebruikt als basis voor het maken van een bloemstuk. - Etym.: Zie foam*. Het s . vergemakkelijkt het
schikken van de bloemen.
(dons1989)
schild’pad: groene schildpad (de, -en), (verouderend) soepschildpad, een zeeschildpad ( Chelonia
mydas ). De soepschildpad wordt meer dan 1 meter lang en kan 400 kg wegen. Ze wordt ook wel
groene schildpad genoemd naar de kleur van het vet (Vermeulen 180). - Etym.: Zie het cit. Echter,
Hartsinck (1770: 117; oudste vindpl.) schrijft de naam toe aan de kleur van ’haare Schulp’, d.i. het
schild, ’groener dan die der anderen’ (t.w. der andere zeeschildpadden). Het dier heet in het E ’green
turtle’ = lett. id. - Syn. krapé*.
(dons1989)
schildpad: groene schildpad, soepschildpad, een zeeschildpad ( Chelonia mydas ).
Genoemd naar de kleur van het schild, dat groener is dan dat van andere schildpadden (Hartsinck
(1770:117) of naar de kleur van het vet (Vermeulen 1961:180). Vergelijk ook Engels green turtle.
1770 (Hartsinck 117). →.
Zie ook: calapé * . > /(N-N)?E?/d/2-6/-.
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(dons2013)
schild’padbankje (het, -s), laag, houten krukje, voorzien van uitstekende, soms sterk gestileerde
schildpadkop en -staart, in gebruik bij Indianen. - Zie ook: kaaimanbank*, tijgerbank*.
(dons1989)
schildpadhout, schildpad, soort boom ( Zygia racemosa ) en zijn hout, heden genaamd gevlamde
bostamarinde.
Herkomst van de naam (nog) niet bekend.
1835 (Teenstra 1:337, schildpad). 1872 (Anonymus 27). > /X/wp/4/-.
(dons2013)
schild’padtijger: syn. van tijger* (1): z.a.
(dons1989)
schildpadtijger: zie tijger* (1).
(dons2013)
schild’varken (het, -s), (veroud.) gordeldier (vermoedelijk alle vijf de Surinaamse soorten). Den dag,
dat wij in het kamp terugkeerden, kwam de kleine David, onze negerjongen, triomfantelijk met een
geschoten schildvarken op zijn hoofd het kamp binnen () (Bakhuis 52). - Etym.: Het dier heeft iets
van een varkentje en heeft een rugpantser bestaande uit schilden. Oudste vindpl. Hartsinck 1770:
91. - Syn. kapasi*. Opm.: Mogelijk ook veroud. AN, maar dan wellicht uit Sur. afkomstig.
(dons1989)
schildvarken, schildpadverken (het, -s), gordeldier (in Suriname vijf soorten, uit de familie
Dasypodidae).
De dieren lijken qua postuur op een varkentje en hebben een rugpantser van schilden.
1740 (Anonymus 21). - 1855 (Focke 55). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 754).
Eerder in Brazilië (Marcgrave 1648:231), bij Hartsinck (1770:91) voor Suriname, Westelijk Guyana of
beide.
Zie ook: capasie* , tatoe* .
Opmerking: Mogelijk indertijd al doordringend tot Europees-Nederlands, maar dan waarschijnlijk uit
Suriname afkomstig. Zie Houttuyn 1761 (1, 2:277): schildvarkentje; Van Dale 1872. > /Braz./d/25/B./ W./.
(dons2013)
schoen (de), (ook:) een paar schoenen. Ma moet maar zien rond te komen met een minimum aan
geld. Hij durft haar haast niet te vragen om een schoen en een stel schriften, die hij hard nodig heeft
(van Mulier 1972: 44). - Etym.: In AN veroud. ’Schoenen’ is in feite een dubbel mv., want het oorspr.
enkelv. is ’schoe’ (WNT 1936). Zie ook de uitdr. een voet* schoen (kous, sok, e.d.). - Opm.: Het lijkt
mogelijk, dat het gebr. van het enkelv. in het SN, als het gaat om een paar van aan de voeten
gedragen stukken schoeisel of kleding, zich ontwikkeld heeft naar analogie van ’schoen’: kous* (2),
sok* (2), slipper*, teptep* (2), jubel* (2). Samenst. o.m. schoolschoen*.
— : een voet schoen: zie voet*.
(dons1989)
schoft (de, -en), zeer onbeschaafde en zich tevens onmaatschappelijk gedragende manspersoon,
van kwajongen en straatschender tot gauwdief en zware misdadiger. M’ma in haar krotje,
grootgebracht in het geloof van de hernhutters, bidt tot de Heer dat haar zoon geen ’schoft’ mag
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worden (van Teylingen 36). Ouma* beweerde dat hij lui was en dat hij liever ging slenteren en
voetballen met die verwilderde* schoften die voor de deur kwamen ’staan’ fluiten (Vianen 1972: 18).
- Etym.: In AN wordt het woord alleen gebr. voor de zwaardere gevallen.
(dons1989)
schok’kenbreker (de, -s), schokbreker. Heavy* duty schokkenbrekers en carrosserie (DWT 21-21981, in adv.).
(dons1989)
schok’king (de, -en), (niet alg.) stuip. Oom gleed languit achterover, vol schrik. Het leek of hij een
schokking zou krijgen (Cairo 1976: 116). - Etym.: Veroud. AN s . = schokkende beweging van het
lichaam.
(dons1989)
school: Geneeskun’dige School (de), (hist.) opleidingsinstituut voor geneesheren*, in 1882
opgericht, in 1969 opgegaan in de universiteit. Zie Enc.Sur. 217.
— : je school is te hoog, (scholierentaal) je gaat te ver, wat je zegt is te gewaagd; je gebruikt te
erge scheldwoorden. - Etym.: S ’joe skoro é’ = id.
(dons1989)
school-, indien gevolgd door de naam van kleding of van een kledingstuk, betekent dat het kleding
betreft die alleen naar en op school gedragen wordt, echter niet een schooluniform. Lando heeft
inmiddels zijn schoolkleren uitgedaan en loopt nu in een verlepte* bruine broek naar de
botralibank*, waar een portie eri-eri* uitdagend op hem wacht (van Mulier 1972: 42). Ze had hem
daarvoor gevraagd wat voor een soort huisbroeken* hij droeg en was zichtbaar geschokt toen hij
antwoordde dat hij rondliep in korte broeken waarmee hij niets anders bedoelde dan zijn verlepte*
schoolbroeken (Vianen 1972: 59). Hij had twee paar schoenen: een schoolschoen [zie schoen*] met
verlakte punten en een bruine jubel* voor zondag (Hijlaard 68). - Etym.: Bij kinderen staan deze
woorden tegenover huis-*. In AN verouderend.
(dons1989)
school’boot (de, -boten), boot die kinderen en leerkrachten naar school (en terug) brengt. Er is een
3 km lange kleiweg die in de regentijd* verandert in een modderpoel, waardoor de scholieren met de
tas in de ene en de schoenen in de andere hand moeten waden om bij de schoolboot of bij de bus te
Uitkijk aan te komen (WS 23-1-1982).
(dons1989)
school’broek (de, -en): zie school-*.
(dons1989)
school’erf (het, -erven), schoolplein. In gedachten zag hij Richenel* helemaal verkreukeld liggen in
het zand van het schoolerf () (Vianen 1972: 49). - Etym.: Zie erf*, i.h.b. in bet. 3 (syn.).
(dons1989)
school’etiket (het,-ten), etiket met een omlijstend randje van een andere kleur. - Etym.: Dit type
etiket zit o.m. op schoolschriften.
(dons1989)
schoolhelper, helper* , in het bijzonder ten behoeve van het onderwijs op een school van de
Evangelische Broedergemeente.
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1868 (Gobardhan 2002:174).
Zie ook: nationaalhelper * . > /N-Dui./bc/4-?/-.
(dons2013)
school’jurk (de, -en): zie school-*.
(dons1989)
school’kleren(mv.): school-*.
(dons1989)
school’lat (de, -ten), grote lineaal die op scholen door het onderwijzend personeel gebruikt wordt
om op het bord te tekenen, bordlineaal. Het pakslaag* varieert van een oorvijgje of twee tot een
ernstige betimmering met de bekende schoollat, het symbool van de orde en een waarborg voor
algemene rust (van Mulier 1972: 50). - Etym.: Zie lat*, zie de omschrijving.
(dons1989)
school’schoen (mv.): zie schoen*.
(dons1989)
school’trommel (de, -s), trommeltje voor kleuterscholieren om brood en een fles drinken in mee te
nemen. Zie A&P 1980a, in adv.
(dons1989)
schoon: schone droom (de, dromen), droom met een herkenbare boodschap. - Zie ook: goede* en
slechte* droom.
(dons1989)
schoon’broer (de, -s), zwager. Inplaats van blij te zijn, dat je een kapitein als schoonbroer krijgt, zit
je maar de ene nonsens* na de andere uit te kraaien [zie uitkraaien*] (Defares 19). - Etym.: In AN
veroud., in BN gebr. Vgl. AN schoonzuster = SN zwageres*.
(dons1989)
schoon’oom (de, -s), (weinig gebr.) aangetrouwde oom. Diep bedroefd maken wij bekend dat in
Ned. vrij plotseling is overleden onze zwager, oom-, schoonoom en opa () (WS 23-6-1984, in adv.).
(dons1989)
schop: voor het opscheppen van verschillende zaken worden daartoe verschillend gevormde
schoppen onderscheiden: koffyschop , koornschop (zie koorn * , 2), modderschop (De Surinaamsche
Courant 1806 nr. 27).
(dons2013)
schoppen (schopte, heeft geschopt), (ook, als ’slang’ van jonge mensen:) prikkelen tot, aanzetten
tot. Ach, hij kan wel tegen een stoot. En wie heeft hem geschopt om zoveel te drinken? (Rappa 1981:
22). - Etym.: AN ’schop’ kan fig. betekenen ’aansporing’. - Zie ook: schoppend(s)*.
(dons1989)
schop’pend bn., schoppends zn., (ook, als ’slang’ van jonge mensen:) (iets) prikkelends), pittig(s).
Die vrouw* kookt iets lekkers, dat doet ze al meer dan dertig jaar, ik snuif de geuren op, dat wordt
iets schoppends straks (Rappa 1980: 34). - Etym.: Zie schoppen*.
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(dons1989)
schop’steelhout, (veroud.) 1. (de), naam voor een aantal zeer uiteenlopende boomsoorten.
Aangetroffen voor: Oxandra asbecki (Zuurzakfamilie*; Enc.NWI 142), Oxandra lanceolata (Stahel
1944: 149), Tabebui insignis (zwamppanta*, Groenhartfamilie*), Lacmellea aculeata
(Kotomisifamilie*). - 2. (het), hout van deze soorten. - Etym.: Het hout werd/wordt voor schopstelen
e.d. gebruikt. In AN bet. s . een stuk hout dat voor het maken van een schopsteel gebruikt wordt,
zonder dat er sprake is van een bepaalde soort.
(dons1989)
schop’steentje (lidw.?), hinkelspel waarbij een steen geschopt wordt van het ene genummerde vak
naar het volgende. Schopsteentje. Ook al een spel dat het meest door meisjes (5-15 jaar) gespeeld
wordt. Er wordt een rechthoek in het zand getekend, die in zes gelijke vakken wordt verdeeld
(Nekrui 33). - Zie ook: djompofoetoe*
(dons1989)
schot (het, -ten), (i.h.b., hist.:) loos kanonschot op Fort Zeelandia dienende als tijdsein voor
Paramaribo en omstreken. Als het schot van acht uur valt, is het afgelopen, dan gaan allen naar huis.
Nacht Ma, nacht Ma Da (Hijlaard 32). - Samenst.: avondschot*, middagschot*, morgenschot*. Zie
ook: mailschot*.
(dons1989)
scho’tel (de, -s), schaal. - Etym.: In AN alleen nog in samenst. en in combinatie met ’kop’: ’kop en
schotel’. In Noord-Brabant gebr., ook in de bet. van ’diep bord’.
(dons1989)
schotelvisch, een soort schijfzalm ( Myleus rhomboidalis ), heden in Surinaams-Nederlands
koemaroe (< Sranantongo < Karaïbisch).
Het dier is nagenoeg cirkelrond.
1770 (Hartsinck 123). > /N’-N/d/2/-.
(dons2013)
schotje (lidw.?, -s), (veroud.) Schotse koopman. () oock is het verboden dat coopluyden of schotjes
geen plantagy* in Surinaam hebbende ut de incomende negerschepen negers* coopen () (plak. van
1669, oudste vindpl.; S&dS 55). Ook in plak. van 1674 ( cooplieden ofte schottjes; S&dS 1674). Dit
zijn de enige twee vindpl. - Etym.: De bet. blijkt uit een plak. van 1679 (S&dS 98), waarin sprake is
van ’ schippers, matroosen ende Schotse coopluyden’.
(dons1989)
schotje (-s), schots, dat is een vertegenwoordiger van een handelsonderneming (commies) op een
koopvaardijschip.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 55). 1674 (Schiltkamp & De Smidt 74). > /N’/bc/1/-.
(dons2013)
schou’derschudden (vervoeging?), schouders ophalen. Ik weet niet hoe ik het gemaakt heb! zei Roy
schouderschuddend. Maar ik denk: goed! (Cairo 1977: 112).
(dons1989)
schrapen, slijpen.
< Engels to scrape. Vergelijk Europees-Nederlands scharpen, scherpen.
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1761 (Schiltkamp & De Smidt 719, in dit geval van een degen). > /E/r/2/-.
(dons2013)
schreeuwen (schreeuwde, heeft geschreeuwd), (ook:) 1. (overg.), een grote mond geven. In één
winkel was één* ruzie geweest, want de meneer had aan een vrouw gezegd dat hij geen naalden
meer had, maar toen had die vrouw hem geschreeuwd en gezegd: Ja, hij heeft, maar hij wil niet
verkopen (Schungel 101). - 2. (overg.), een standje geven. Er passeert iemand, daarom blafte de
hond. En ik schreeuw die hond van mij en ik ga weer naar de muziek luisteren (Doelwijt 1971: 58). 3. (onoverg.) een hard en/of scherp en continu geluid maken. Dat vet schreeuwt, het wil meer vis
(Helman 1954a: 9); hier: sissen. Als het twaalf uur is gaat de sirene schreeuwen (Doelwijt 1971: 54);
hier: loeien.
(dons1989)
schrijf’boek (het, -en), schrift. Ze komt met schrijfboek en potlood en dan gaan ze praten en tellen
(Hijlaard 88). - Etym.: AN s . = boek om in te schrijven; cahier, schrift met harde kaft. In BN als in
AN.
(dons1989)
schrijn’werker (de, -s), meubelmaker. De schrijnwerker maakt tafels, stoelen, kasten, doozen,
wandelstokken en lijsten (J&L 1920b: 2). - Etym.: In AN veroud., in BN bet. s . ’timmerman’. S
skrenwerki.
(dons1989)
schrijn’werkerij (de, -en), meubelmakersbedrijf, -werkplaats. - Etym.: Zie schrijnwerker*.
(dons1989)
schrijver, boekhouder op een plantage * , of blankofficier * als ook de boekhouding tot diens taak
behoort.
1740 (Anonymus 61). - 1855 (Focke 119). > /N’/pp/2-4/-.
(dons2013)
schrobben (schrobde, heeft geschrobd), (ook:) koffiebessen van de schil ontdoen met handkracht.
Van daar al verder naar de koffi-loots getreden,/ Vind ik de slaaven in verscheiden bezigheden:/ Die
wascht, dees veegt, die schrobt, een ander keert de vrucht,/ Die waait*, en deeze schuift de bakken
in de lucht (P.F. Roos 1804, cit. volgens Lichtveld & V. 207). - Etym.: AN s . = met harde bezem en
water reinigen. - Zie ook: pulpen*.
(dons1989)
schrobben (intransitief werkwoord), koffiebessen van de rode schil ( bast * ) ontdoen door ze met een
steen over een stenen vloer te wrijven.
De beweging lijkt op die bij het schrobben van een oppervlakte met een borstel.
1788 (Roos 39).
Zie ook: grienen* . > /N’/pt/3/-.
(dons2013)
schroef (de, schroeven), (ook:) gewricht. Die ander grijpt z’n klauw en draait z’n hand* kapot,
helemaal uit de schroef (Cairo 1980b: 134). - Etym.: S skroefoe = schroef; gewricht.
(dons1989)
schroefleest (de, -en), (schoenmakersterm) uitzetleest, d.i. een houten leest voor het vervaardigen
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van schoenen, bestaande uit twee overlangse helften die zodanig door een schroefdraad met elkaar
verbonden zijn, dat zij op verschillende afstand van elkaar kunnen worden gebracht al naar gelang
de breedte van de gewenste schoen.
(dons1989)
schro’tum (de), schrootjes (smalle plankjes).
(dons1989)
schuif (de, schuiven), grote hoeveelheid; troep, zwerm (dieren, mensen). Terstond kwamen een
schuif kleuters erbij staan. Jaja gaf hen een aantal knikkers, en ze stoven weg (Dobru 1968a: 20). Etym.: In AN alleen gemeenz. (bijv. ’een schuif geld’). - Syn. schep*.
(dons1989)
schuifbak, bak op wieltjes waarin nog vochtige koffiebonen bij droog weer overdag naar buiten
gereden werden om daar te drogen.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1769 (Fermin 2:48, 66). - ? (in 1835 niet meer in
gebruik volgens Teenstra 1:261).
Ook in Westelijk Guyana (Anonymus 1763:31), mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: koffiehandbak * . > /(N-N)?W?/pt/2/W./.
(dons2013)
schuifbank, in een suikermolen met horizontale rollers * een schuine tafel waar de suikerrietstengels
af en tussen de rollers * schuiven.
1829 (Van Stipriaan 1993:176). > /N-N/pt/4/-.
(dons2013)
schuifdeur, 1. valdeur van een sluis; 2. bij een waterwerk* aan het eind van een molentrens* een
valdeur die, indien geopend, geschut water toegang geeft tot het waterrad ( scheprad* ).
1. 1786 (Blom 27). > /N-N/pt/3/-.
2. 1786 (Blom 60, Visscher Heshuysen 438). > /N-N/pt/3/-.
(dons2013)
schuif’plank (de, -en), 1. houten schot, ev. in de vorm van een shutterraam*, dat, geschoven tussen
de sponningen van een raam, het onderste deel daarvan afsluit. Ze haalt de schuifplank van het
venster* weg om wind binnen te krijgen (Hijlaard 82). - 2. een schot als 1, echter om er het
boveneind van een trap mee af te sluiten, zodat een kind of hond niet naar beneden (vallen) kan. Etym.: AN s . = plank die tussen sponningen schuift i.h.a.
(dons1989)
schuil’der: zie schuiler*.
(dons1989)
schuilen (schuilde, heeft geschuild), 1. zich verbergen. Nu moeten we achter een bosje gaan
schuilen, zei Armand, want anders komen ze [te vangen vogels] niet (Maynard a: 27). - 2.
verstoppertje (spelen). Djompovoetoe* wordt nu nog een beetje* gespeeld. Maar ’eile’* en ’kribritiki’*
en ’schuile’, no brada [S, nee, broeder], dat is er allemaal niet meer bij (WS 4-8-1982). - 3. de
schaduw opzoeken. - Etym.: In AN in bet. 1 veroud., behalve in enkele vaste combinaties, bijv. ’daar
schuilt een addertje onder het gras’. Nu in AN ’beschutting zoeken’. - Syn. van 2 schuiltje* (spelen).
(dons1989)
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schui’ler (de, -s), (hist.) neger die zich door weg te lopen aan de slavernij onttrokken had en zich
verborgen hield. Onder deze schuilers bevinden er zich, welke meer dan twintig jaar voortvlugtig
zijn () (Teenstra 1835 II: 202). - Etym.: Sluit aan bij de SN en veroud. AN bet. van schuilen : zich
verbergen. Oudste vindpl. Blom 1786: 112. - Syn. schuildersneger*, wegloper*. Zie ook: Bosneger*,
marron*; Boslandcreool*.
(dons1989)
schuil(d)er (-s), de slavernij ontvluchte neger(in) die door de overheid als voortvluchtige slaaf werd
aangemerkt.
Een schuilder schuilde, dat wil zeggen hield zich schuil.
1762 (De Beet & Price 1982:164). - 1855 (Focke 54).
Zie ook: schuilersneger * , boschneger * , boschcreool * , boschslaaf * , marron* , wegloper * . > /N’/r/24/-.
(dons2013)
schui’lersneger (de, -s), (hist.) syn. van schuiler*: z.a. () want niettegenstaande de registers van den
burgerlijken stand te Paramaribo en in de buitendistricten* van jaar tot jaar in eenen beteren staat
worden gebragt, blijven er ten opzichte van de hoeveelheid Indianen, Boschnegers* en
Schuilersnegers, welke hier en daar in de bosschen der kolonie* verspreid zijn, groote onzekerheid
en losse gissingen bestaan, en deze onzekerheid zal ook wel nimmer worden opgelost (Teenstra
1835 II: 150; oudste vindpl.). - Etym.: Zie schuiler*. - Syn. ook: wegloper*. Zie ook Bosneger*,
marron*; Boslandcreool*.
(dons1989)
schuilersneger, als schuilder* .
1825 (Bosch 125, 2). 1835 (Teenstra 2:150). > /N’-Am/r/4/-.
(dons2013)
schuiltje zn., verstoppertje. Haha, ik denk aan de tijd dat ik schuiltje met haar speelde. We gingen
altijd op de vliering schuilen*. Urenlang (Dobru 1969: 51). - Etym.: Zie schuilen*, i.h.b. in bet. 2
(syn.). In Zeeland komt voor ’schuultje-verlôren’ = verstoppertje (Ghijsen).
(dons1989)
schuimer (-s), grote, metalen schuimspaan om het schuim van kokend suikerrietsap (zie kookhuis* )
te schuimen, dat wil zeggen af te scheppen.
Het kan afkomstig zijn van Engels scummer.
1718 (Herlein 246). - 1854 (De Surinaamsche Courant nr. 48). > /N’?E?/pt/2-4/-.
Opmerking: Onderscheiden worden (De Surinaamsche Courant 1853 nr. 55) schuimers van welke het
scheppende deel gaten heeft ( gaatschuimers ), dan wel bestaat uit een vlechtwerk van metaaldraad
( draadschuimers).
(dons2013)
schuim’huis (het, -huizen), (veroud.) distilleerderij voor dram* e.d. In een ander gebouw heeft men
het schuim- en disteleerhuis met een welgeslotene kamer, die het dramhuis* geheeten wordt
(Teenstra 1835 I: 213; oudste vindpl.). - Etym.: De naam heeft betr. op het feit, dat de dram* e.d.
gestookt wordt uit het schuim dat boven komt bij het koken van het suikerrietsap. - Zie ook:
dramstijlerij*, stijlerij *.
(dons1989)
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schuimhuis, gebouw waar geschuimd en dram * gestookt werd.
Voor schuim zie dram * .
1835 (Teenstra 1:213).
Zie ook: dramhuis * (1), dramstijlerij* , stijlhuis* . > /N’-N/pt/4/-.
(dons2013)
schuimvat (-en), vat waarin het schuim op kokend suikerrietsap met een schuimer * werd
overgeschept.
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 21). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 6). > /N-N/pt/3-4/-.
(dons2013)
schuin bn.: zie schuine bol*.
— : bn., bw., (ook:) grappig; markant, pittig; dubbelzinnig. - Etym.: In AN is thans de enige min of
meer overeenkomstige bet. ’grappig met betrekking tot het sexuele’ in de combinatie ’een schuine
mop’ o.i.d. - Zie ook: schuins*.
— : schuine woorden (mv.), grapjes; zegswijzen; ’bon mots’; woordspelingen. Alle mensen lachten,
maar ik kon die schuine woorden van de directeur niet begrijpen.
(dons1989)
schuins bw., dubbelzinnig. Je moet voorzichtig zijn met die mannen, ze denken schuins. - Etym.: In
AN veroud., vrijwel alleen nog in ’schuinsmarcheerder’.
(dons1989)
schuiven (schoof, is geschoven), (onoverg.), opschuiven, opzijgaan. Jonge, schuif zo laat ik me bene
strekke! (Cairo 1976: 124). - Etym.: S skoifi = schuiven (overg.), opschuiven (onoverg.). AN s.
(overg.) = SN stoten (2).
(dons1989)
schulp (-en), hetzelfde als schulpcorjaal* en vermoedelijk daarvan een verkorting.
1791 (Hoogbergen 1984:131).
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1793, 4:1), mogelijk afkomstig van daar. > /W?/r/3/W./.
(dons2013)
schul’penrits: zie schelprits*.
(dons1989)
schul’pentrapper (de, -s), 1. (hist.) iemand die als beroep de schelpen aantrapte waarmee de gaten
in de straten van Paramaribo werden opgevuld. Zie Waller 6. - 2. (verouderend) nietsnut. Een
onbruikbaar mens was hij, een schulpentrapper (Waller 6). - Etym.: Om een s . in bet. 1 te zijn, had
men geen bijzondere bekwaamheid nodig, vandaar de (fig.) bet. 2. ’Schulp’ is een veroud. vorm van
’schelp’.
(dons1989)
schulpcorjaal, vermoedelijk een gewone corjaal* .
De herkomst van schulp is onduidelijk. Gedacht kan worden aan Engels scull voor onder meer een
korte roeiriem. Vergelijk ook schepcorjaar in Westelijk Guyana (1763, Hartsinck 1770:434), van
Europees-Nederlands scheppen , ‘peddelen’.
1791 (Hoogbergen 1984:131). > /X-Am/r/3/-.
(dons2013)
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schulp’rits: zie schelprits*.
(dons1989)
schuren (schuurde, heeft geschuurd), (ook:) 1. (onoverg.), zich tegen elkaar drukken enz., vrijen met
kleren aan. Want die bescheiden liefdesvogeltjes [schoolmeisjes] bleven alleen thuis of schuurden
enkel op een klassefeestje (Cairo 1977: 114). - 2. (onoverg.), lesbische liefde bedrijven. Sommige
[Surinamers] gaan [naar Nederland] om te boelen* of te schuren! (Cairo 1980a: 10). - 3. (overg.),
zich drukken tegen enz., vrijen met (zie bet. 1). Laatst op die fuif* van Piekko, ik was zo gek om met
hem te gaan dansen, wel, hij pette me zo, ik zeg hij schuurde me zo, ik kon dat alles voelen (Rappa
1980: 104). - Etym.: Het WNT (1936) geeft één cit. waarin s. een erotische bet. heeft: ’De Vryers, die
alleen willen zijn, om in ’t heymelijk wat te schuuren, Die konnen een Kaamertje om een Rijxdaalder
huuren’ (Fockens 1657). - Samenst. van 1: schuurplaat*; van 2 schuurmeid*.
(dons1989)
schurk spelen (speelde, heeft gespeeld), vals spelen. Klaar klaar staan! Spel gaat mis toch! Anderen
ruiken: Hij speelt schurk! (Cairo 1978b: 180). - Etym.: AN schurk = boef i.h.a., ook in de bet. van
’bedrieger’. Zie ook spelen* (III). - Zie ook: schurkspel*.
(dons1989)
schurk’spel (het), 1. spel niet volgens de regels. Spelen we en de tol* rolt ver, dan lopen ze tot ze
dichtbij komen. Maar dan zend ik ze terug, want dat is schurkspel (Hijlaard 17). - 2. spel dat
onmogelijk gewonnen kan worden. - Etym.: Zie schurk* spelen.
(dons1989)
schus’terdruif (de, -druiven), (uitspr. sjoes’ter-), 1. gekweekt, laag boompje met bijna cirkelronde
bladeren, lange trossen van witte bloempjes en ronde vruchten, oorspr. uit andere delen van
tropisch Amerika ( Coccoloba uvifera, Mierenhoutfamilie*). Ook van de wortelbast [van goejave*]
wordt bij buikaandoeningen eenzelfde gebruik gemaakt, vaak samen met de bast van schusterdruif
(May 25). - 2. de eetbare vrucht van deze plant. - Etym.: De vrucht, die eerst groen en later paars is,
lijkt op een wijndruif (zie -druif*). Er lijkt sprake te zijn van vernoeming naar een persoon die
Schuster heette; deze naam komt nog heden in Suriname voor. Vervorming van D ’Schwester’ (=
zuster) is een andere mogelijkheid.
(dons1989)
schut’terneger (de, -s), (hist.) bewapende negerslaaf die deelnam aan bospatrouilles*. Zie
Hoogbergen 22. - Etym.: Zie neger* (3). Oudste vindpl. 1769 (zie De Beet 88).
(dons1989)
schutterneger, met een geweer gewapende negerslaaf ( neger * ) als deelnemer aan een
boschpatrouille * .
1711 (Dragtenstein 71). - 1796 (Brouwn 47). > /N-Am/o/1-3/-.
(dons2013)
schuur (de), (ook:) voorwerp of materiaal waarmee iets schoon of glad geschuurd kan worden: zie
potteschuur*, fijne en groffe schuur*.
— : fijne schuur, 1. staalwol. - 2. fijne pannespons. - 3. (niet alg.) fijn schuurpapier. () ’t
[klemmend raam] gaat* opengaan, zeker, zeker. .. ’k ga ’t vetten, vooral die hengsels... en dan was*
ik ’t dalek een watertje... misschien schuren met fijne schuur... geen groffe schuur, want dat krabt*
teveel... ma opengaan, dat gaat ’t doen (Cairo 1978b: 114). - Etym.: Zie schuur*.
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— : groffe schuur, 1. grove pannespons. Ze sprenkelde daarbij het water, kruidenwater, op de vloer.
Deze was schoon geschrobd met groffe schuur en het hout vertoonde als nieuw z’n bruine vezels
waar het het water opzoog (Cairo 1976: 89). - 2. (niet alg.) grof schuurpapier. Cit.: zie fijne schuur*.
- Etym.: Zie grof*, zie schuur*.
(dons1989)
schuur’meid (de, -en), (laatdunkend woord) homosexuele vrouw, lesbienne. Ma’ die Hollander nu
zo, neem ’t voor ’em op: ’Wat hebben jullie te vertellen?’ Met nog wat mooiere termen d’rachter die
je nie fo krantpubliek kan zetten*! Over schuurmeiden! (Cairo 1980b: 81). - Etym.: Zie schuren* (2),
zie meid* (1). - Zie ook: kompe* (3), mati* (3); boeier*.
(dons1989)
schuur’papierboompje (het, -s), laag boompje met een ruwe schors en grillig gekromde takken
( Curatella americana, Savannekasjoefamilie*). Ook de Curatella of het schuurpapierboompje is een
bekende struik op de savanne* (Tirion 36). - Etym.: De zeer ruwe bladeren worden door Indianen,
vroeger ook door meubelmakers, als schuurpapier gebruikt. - Syn. boskasjoe* (3), savannekasjoe*.
(dons1989)
schuur’plaat (de, -platen), grammofoonplaat met muziek waarop intiem gedanst kan worden. Etym.: Zie schuren* (1).
(dons1989)
schuur’zand (het), zeer fijn savannezand*, verkregen door zeven. - Etym.: Het wordt gebruikt voor
het schuren van gepleisterde muren ter afwerking.
(dons1989)
Scia’philafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Triuridaceae ). - Etym.: Genoemd naar wet. Sciaphila
spruceana .
(dons1989)
screen (de, -en), (uitspr. E: skrien), 1. gaas in een raamopening e.d. om muskieten* en andere
hinderlijke dieren buiten te sluiten; vliegengaas. Mijn Hollandse oudere collega’s waren vriendelijk
voor mij, maar ik moest toch veel spot verduren om mijn kromme Hollands. () Om de achterstand in
te halen, bracht ik kranten naar mijn kamertje (zonder ’screen’, want dat is voor papjongens) las veel
en maakte aantekeningen (Waller 18). - 2. (gebr. in Nickerie) kippengaas over de opening van een
funnel* om grove verontreinigingsprodukten van de padi* te scheiden. - Etym.: Vgl. E s . = o.m.
scherm; beschutting i.h.a.
(dons1989)
screenen (screende, heeft gescreend), (uitspr. skrienen), met gaas afsluiten om muskieten* en
andere hinderlijke dieren te weren. Dat [veel muskieten*] wel, maar alleen ’s avonds. Al die
bungalows daar zijn helemaal gescreend (Butner 1957b: 37). - Etym.: E ’to screen’ = afschermen
e.d. i.h.a.
(dons1989)
scrim’ma (de, -’s), (uitspr. skrie’ma), kort voor scrimmage*: z.a.
(dons1989)
scrimma’ge (de, -s), (uitspr. skriema’zje), doelworsteling, scrimmage bij voetbal. - Etym.: Het is een
E woord (bet. daar i.h.a. ’schermutseling’) en wordt ook in Ned. E uitgesproken: skrim’medzj. In het
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SN echter is de uitspr. F.
(dons1989)
sea’bob (de.-s), (uitspr. E: sie’bop), soort grote garnaal van riviermonden en kustwateren
( Xiphopenaeus kroyeri ). In september van dat jaar [1956] kwam de fabriek van Surinam American
Industries Ltd. in bedrijf met een diepvriescapaciteit van 10.000 lbs en een opslagcapaciteit van
100.000 lbs. Deze kocht de seabob vers op en verwerkte de garnalen op diverse manieren (Enc.Sur.
638). - Etym.: Am. - Zie ook: sarasara*, jumbo(garnaal)*, wetbere*.
(dons1989)
seat’belt (de, -s), (uitspr. E: siet’belt), veiligheidsgordel. Zie DWT 21-2-1981, in adv; - Etym.: E
(seat = zitplaats; belt = gordel). Zie belt*.
(dons1989)
sebastopol (de, -s), (hist.) lage, zwarte schoen met grote, zwarte strik. Die heren zijn onberispelijk
gekleed in het zwart. De anders ongeschoeide voeten - de politieman uitgezonderd - zijn nu in
keurig gelakte Sebastopols en de door werken vereelte handen in witte en Havannakleurige
handschoenen gestoken of liever gewrongen (J.S. Samuels 1904, cit. volgens Doelwijt 1974: 39). Etym.: Herkomst? Sebastopol is een stad in Z.-Rusland.
(dons1989)
sebastopol, lage zwarte schoen met een grote, zwarte strik.
Herkomst onbekend. Sebastopol is een stad in het zuiden van Rusland.
1855-1863 (Bartelink 1916:26). →. > /X/r/4-6/-.
(dons2013)
se’bijari (de), 1. windende plant met witte vlinderbloemen en zeer platte, witte zaden, die een ras is
van de niet inheemse maar wel Amerikaanse Limaboon ( Phaseolus lunatus, Bonenfamilie*). Sebi-jari:
Het uitgeperste vocht uit de bladeren is een goed braakmiddel (Sedoc 41). - 2. de zaden (bonen) van
deze plant. De sebijari doppen. Jonge sebijari opzetten met weinig water (S&S 81). - Etym.: S (sebi =
zeven; jari = jaar, jaren); zie verder onder het syn. zevenjaarsboontje*. Teenstra (1835 II: 279)
schrijft o.m. sevijari. - Syn. ook sebijaripesi*.
(dons1989)
sebijari, een overjarig cultuurras van de ingevoerde limaboon ( Phaseolus lunatus ) en zijn ‘bonen’
(zowel zaden als peulen).
< Sranantongo sebijari (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:83) < Engels seven-years-peas
(Cassidy & Le Page 1980:402). Zie verder zevenjaarsboon * , lijm pesie* .
1835 (Teenstra 2:279, sevijari). 1910 (Sack 31). →. > /S/cp/4-6/-.
(dons2013)
se’bijaripesi (de), syn. van sebijari* (1 en 2): z.a. - Etym.: S (pesi = boontje). Teenstra (1835 II: 278):
’ bij de Inboorlingen zevenjarige pesie genoemd’ .
(dons1989)
se’dert vz., om (bij een tijd), op (bij een dag), in (bij een jaar) wanneer daarna een toestand
ingetreden is. Sedert vijf uur is hij gekomen = om vijf uur is hij gekomen. De man was sedert 5
januari vertrokken naar Albina (Spalberg 1899; 1979: 68; oudste vindpl.). Verder kon de politie
achterhalen dat het zand sedert vorige week vrijdag werd gedumpt maar dat de eigenaar heeft
nagelaten het zand direct op te ruimen () (DWT 24-2-1981). We hadden hem sedert 1958 begraven,
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29 september (Dobru 1968c: 32).
(dons1989)
seibord (het, mv.?), (veroud.) buffet. Gij vindt hier een eenvoudige, maar net gewerkte vierkante
tafel en een seibord, wel niet groot, maar toch van twee kastjes met behoorlijk sluiting voorzien,
voorts drie, vier bankjes en een kleerenkist (van Schaick 1866: 53). - Etym.: Vgl. E side-board =
buffet. Gespeld seibord alleen bij Van Schaick, i.t.t. bij Lammens (1822; 1982: 43), die er een
enigszins ander meubelstuk mee lijkt te bedoelen: () onder de meubels vind men in de meeste
huizen een zijboard (zo genaamt), in plaats van een bufet, waarop, volgens Engels gebruik glazen
liqueuren en sterke dranken, tot gerief en te pronk staan. - Zie ook: glazenkast*.
(dons1989)
sei’ne: zie Chinese* seine.
(dons1989)
sekiraparoere, “een [inheems] boomtje dat schoone welruijkende bloemen draagt” (Van Aerssen van
Sommelsdijck 1685 nr. 15).
Vermoedelijk een indiaans woord. > /Ind.?/wp/1/-.
(dons2013)
sekse’ki (de, -’s), 1. rammelaar bestaande uit een holle kalebas* (2) met pitten of steentjes, met een
handvat; gebruikt door piaiman* en obiaman* voor rituele doeleinden, door anderen als
muziekinstrument. Pito [een piaiman*] neemt zijn sekseki die in de pinabladeren van de hut
gestoken is mee. Voor de hut blijft hij staan en schudt ritmisch met de sekseki. Eén voor een komen
de mensen hun hutten uit (Mechtelly 1982: 4). - 2. schudbus, een bus met steentjes, gebruikt als 1.
In een kawinaband* staan twee trommen met eigen ritme(n) en tegenritme(n) in voortdurende
communicatie met elkaar. Ze worden geassisteerd door een viersnarige quatro* of soms een gewone
gitaar, en een schudbus (sek’seki). (R. Duurvoort in Helman 1977: 390). - Etym.: S (seki =
schudden). - Syn. van 1 maraka*, saka* (1).
(dons1989)
sem, (sim) (de), 1. windend kruid met paarse of witte vlinderbloemen en peulen en zaden die
gegeten kunnen worden, uit Azië ( Dolichos lablab, Bonenfamilie*). Op het erf* met de sopropo’s* en
de peulen van de sim, rankend tegen een hutje van stokken, schraapt meneer Habib zijn keel (Vianen
1969: 61). - 2. peulen (’bonen’) van deze plant. De draadjes van de sem afhalen (net als bij
boontjes) en in tweeën breken of splijten (S&S 117). - 3. zaden (bonen) van deze plant. - Etym.: H. Syn. koelieboontjes*.
(dons1989)
semiri-boom: zie simiri * .
(dons2013)
sempervies, aloë ( Aloe barbadensis ), een gekweekte plant.
< Sranantongo semprefisi (Focke 1855:115) < semper vivens (Latijn) of iets dergelijks als gebruikt in
het Engels (zie Allsopp 498).
1740 (Anonymus 19). → ( semprefisi, als Sranantongo).
Zie ook: aloë * . > /S/cp/2/-.
(dons2013)
serebe (de), enige kleine vissoorten van de familie der karperzalmen ( Charicidae); zie de
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Encyclopedie van Suriname 574 onder sriba * , de tegenwoordige naam.
< Arowaks sérebe (Sabajo 1989:225), in die taal zijn het ‘bijlzalmen’; of afkomstig uit Westelijk
Guyana (zie beneden).
Bij Hartsinck (1770:122) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: pikere * , zilvertje* . > /Ar?W?/d/2/ W./.
(dons2013)
serena’de (de, -s), muzikale hulde (verrassing*) op het middernachtelijk uur. De klok sloeg in het
huis nog net de laatste slag van 12, toen pa van al dat harmonisch gerucht beneden, wakker werd.
’Vlug Herman’, zei de vrouw. ’Serenade voor jou’ (C. Ooft 51). - Etym.: In AN is s . het woord voor
verscheidene muzikale uitingen, die alle ’s avonds plaats hebben.
(dons1989)
sergean’tenkloten (mv.), 1. boom met kleine bloemen in lange trossen en bruine, ronde tot
eivormige, 5-8 cm lange vruchten ( Licania macrophylla, Foengoefamilie*). - 2. (veroud.) in oudere
lit. als sergeantskloten : aanduiding voor enige andere plantesoorten met min of meer eivormige
vruchten. Bij Teenstra (1835 I: 399) Gustavia augusta (Fajalobifamilie*), bij Westeroüen v.M. (1883:
25) Henriettella patrisiana (Spijkerhoutfamilie*). - Etym.: De naam heeft kennelijk betr. op vorm van
de vruchten. Het lijkt een oude naam te zijn, wellicht bedacht door soldaten en uiting gevend aan
hun kijk op een sergeant. - Syn. van 1 sponshout* (1).
(dons1989)
sergeantenkloten, naam voor enige boomsoorten met grote, eironde vruchten.
Sommige auteurs willen het woord niet neerschrijven en gebruiken een eigen alternatief:
C. Dahlberg (1771 nr. 27) sergeants voor boschcacao * ( Bombax aquaticum , zie Lanjouw & Uittien
1935-1936:178).
Blom (1787:303) sergeante hout voor een anaura* ( Licania-soort).
Teenstra (1835, 1:400) sergeantskloten voor watramamabobi* ( Gustavia augusta).
Echter: Westeroüen van Meeteren (1883:25) sergeantekloten voor Henriettea patrisiana.
Heden: Licania macrophylla, die nu ook sponshout heet, en Licania licaniiflora .
De naam is ook gebruikt in het voormalige Nederlands Oost-Indië voor diverse vruchten (WNT
14:1312). > /N’/wp/2-6/-.
(dons2013)
se’ri (de, -’s), verkoop, soms uitverkoop. - Etym.: S s . = verkopen. - Zie ook: boenkop(oe)* seri.
(dons1989)
serpentaria, serpentkruid, vermoedelijk een plant waarmee medicinaal of magisch de uitwerking
van de beet van een serpent (slang) kan (of heet te kunnen) worden bestreden.
In het Portugees en Engels is serpentaria de naam voor een andere plant.
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck bak 2 nr. 2, serpentaria ). 1689 (Commelin; zie Brinkman
bijlage 1, serpent-kruydt ). > /X/wp/1/-.
(dons2013)
servant (-s). In het Engels van Warren (1667:5) heeft het de betekenenis ‘gecontracteerde blanke
plantage-arbeider’. Dezelfde betekenis (en ook met het meervoud servants) heeft het in
Nederlandstalige versies van stukken (1668, Schiltkamp & De Smidt 14 en 16) betreffende de
overgave van de kolonie (1667), waarbij gedoeld wordt op genoemde arbeiders op plantages * die in
het bezit van Engelsen bleven. In latere literatuur wordt het woord, met als meervoud servanten ,
gebruikt voor onder meer als soldaat gecontracteerde armlastigen, zonder verwijzing naar een
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contemporain citaat.
(dons2013)
ser’vicestation (het, -s), (uitspr. E: sur’vis-steesjen), benzinestation. Maar luister, je moet
morgenavond niet daar op mij wachten, zegt Nohar. () - Waar dan wel? vraagt Jamillah. - Bij dat
servicestation naast de oude begraafplaats (Vianen 1971: 78). - Etym.: E, lett. ’plaats, stopplaats
(station) waar dienstverlening of verzorging (service) kan plaats hebben’; vandaar: laadstation, ook
voor benzine; werkplaats, reparatie-inrichting. In AN alleen gebr. voor ’benzinestation’ als er ook
(kleine) reparaties kunnen worden verricht.
(dons1989)
sesé’-aka (de, -’s), zwaluwstaartwouw, een slanke roofvogel met witte kop en onderzijde, zwarte
bovenzijde en zeer diep gevorkte staart ( Elanoides forficatus). Zie Hartsinck 48. - Etym.: S; zie aka*;
sesé = schaar, d.i. de vorm van de staart.
(dons1989)
set (de, -s), 1. groep van vier paren, gevormd om een setdans* uit te voeren. Een set wordt gevormd
door vier paren, het voorgeschreven aantal om de dansfiguren uit te voeren (Enc.Sur. 554). - 2. kort
voor setdans*: z.a. Hiermee was de vierde set ten einde. Met een diepe buiging en een halve
pirouette scheidden zich de paartjes (C. Ooft 5). - Etym.: Vgl. E set = o.m. bijeenhorende groep, stel.
(dons1989)
set’dans (de, -en) ouderwetse volksdans van Europese oorsprong. Setdans. En als je ging kijken,
zag je ze in huispakjes* en werkkleren en hoorde je de gitarist en fluitspeler, die meesterlijk de
tonen kronkelden en vlochten, zodat het mooi was (C. Ooft 80). - Etym.: Van set* (1): z.a.
(dons1989)
set’dansen (setdanste, heeft gesetdanst), volksdansen in ouderwets Europese stijl. Set-dansen o.l.v.
de heer Troon bij de Surinaamse vereniging Topido in de collectieve ruimte van Grunder
(Bijlmermeer) (Sur. Nieuws 22 (40): 9; 1972). - Etym.: Van set* (1): z.a.
(dons1989)
se’tigon (de, -), geweerval voor het bemachtigen van wild. De setigon, waarmee nogal eens
ongelukken gebeuren en waarvan het gebruik bij de wet verboden is, wordt vooral gebruikt voor het
bemachtigen van nacht- en schemerdieren zoals de kapasi* () (Enc.Sur. 306). - Etym.: S (seti =
plaatsen; gon = geweer).
(dons1989)
sex’boek: zie boek*.
(dons1989)
Sf., Sf, afkorting van ’Surinaamse florijn’, d.i. Surinaamse gulden, geplaatst voor een geldbedrag. Opm.: I.h.b. gebruikt als onderscheiding t.o.v. Nf* nodig is. Zie ook Surinaams* (2), Hollands*,
Nederlands*, f*.
(dons1989)
shaft (de, -s), (uitspr. E: sjeft), as van een motorvoertuig. - Etym.: E s . = o.m. steel; stok.
(dons1989)
sha’ker (de, -s), (uitspr. E: sjee’ker), in een rijstpellerij een apparaat met een stelsel van schudzeven
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waarmee getrieerd* wordt. - Etym.: E s. = schudder i.h.a.; AN s . = schudbeker voor dranken.
(dons1989)
shel’ler (de, -s), (uitspr. E: sjel’ler), pelmolen in een rijstpellerij die de padi* grof pelt met als
produkt voornamelijk cargo*. - Etym.: E to shell = schillen, pellen e.d. i.h.a. - Zie ook: huiler*.
(dons1989)
sher’ry: zie cherry*.
(dons1989)
sher’rywijn (de), (uitspr. sjer’riewijn), sherry. - Etym.: De toevoeging ’wijn’ (die op zich correct is,
want sherry behoort tot de dranken die uit de (wijn)druif bereid worden) is nodig om verwarring met
cherry* te voorkomen.
(dons1989)
shift (de, -s), (uitspr. E: sjift), 1. werkploeg binnen een ploegenstelsel. Als het werk is afgelopen is
het kwart voor vier. De mannen van de volgende shift zijn reeds aangekomen en maken zich gereed
om over te nemen (Rodney Russel 1969, cit. volgens Doelwijt 1972: 174). - 2. werkzaamheden
gedurende een bepaalde tijd, dienst; ook in samenst. De mannen die de Lunchroom bezoeken of
elkaar daar ontmoeten zijn in vrije beroepen, hosselaars*, verzekeringsagenten enzovoort, naast de
arbeiders van Suralco, die nachtshift hebben (Dobru 1968c: 67). - Etym.: E bet. 1, ook in BN.
(dons1989)
shi’ling oil (de), (uitspr. sjie’lingoil), een ’olie’ met veel menthol en eucalyptus, verder lavendel, dille
en kamfer; wordt ingeademd tegen verkoudheid en hoofdpijn, gedronken tegen maagklachten en
gesmeerd op de huid tegen spierpijn. Toen ik haar vroeg wat haar scheelde, antwoordde zij, dat ze
kiespijn had. Ik gaf haar mijn flesje shiling-oil (Woei 136). - Etym.: Het wordt verkocht in een flesje,
waar deze naam op staat; afkomstig uit China.
(dons1989)
ship sail, sail fast (de), (uitspr. E), kinderspel waarbij het aantal van iets dat men in de hand heeft
geraden moet worden. Ship, sail! Sail fast! Aan dit spel kan evenals bij drai-batra* iedereen
meedoen. () Iedere speler heeft een voorraad pinda’s of iets dergelijks in zijn hand (Nekrui 25). Etym.: Bij het spel wordt gevraagd: ’Ship sail! Sail fast! omeni man de tap’ dek?’, d.i. resp. E en S en
bet.: ’Schip vaar! Vaar snel! hoeveel mensen zijn er aan dek?’
(dons1989)
shirt’-jack (het, -s), (uitspr. E sjurt’dzjek), dun jasje voor heren, met open boord, korte mouwen,
vier zakken en vertikale plooien aan de voorzijde en een band in de rug. De heren dragen een
pantalon van dezelfde kleur als de damesrokken en een hemd* of shirt jack in dezelfde kleur als de
damesblouse (WS 5-3-1983). - Etym.: Zie bij het minder gebr. syn. jack-shirt*. Ook gebr. in Guyana
(D.g.f. 58). - Zie ook: Burnham-dress*, guayabera*.
(dons1989)
shop (de, -s), (uitspr. E: sjop), reparatiewerkplaats, i.h.b. voor motorvoertuigen. - Etym.; E s . = id.
èn winkel. In veroud. AN kon ’winkel’ ook ’werkplaats van een ambachtsman’ betekenen.
(dons1989)
shop’steward (de, -s), (uitspr. E: sjop’stjoewert), iemand die als vertegenwoordiger van de vakbond
optreedt temidden van zijn medewerknemers bij een particuliere ondememirig. Luid applaus volgde
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op deze woorden Van C-47-voorzitter Fred Derby woensdagavond op een bijeenkomst van
bestuursleden en shopstewards van de vakcentrale () (DWT 18-4-1981). - Etym.: E.
(dons1989)
short’stick (de, -s), (uitspr. E: sjort’stik òf sjot’stik), (schoenmakersterm) rispbeen, d.i. een hard,
blokvormig houtje van 15 à 20 cm lengte met het uiteinde waarvan de rand van een nieuw
aangebrachte zool glad wordt afgewerkt. - Etym.: Het E woord bet. ’korte stok’; het instrument is
korter dan de longstick*.
(dons1989)
shot (de, -s), (uitspr. E: sjot), 1. borrel. Wat wil je, koffie of een shot whiskey? (J.G. Oscar Koulen, cit.
volgens Vrij Nederland 21-6-1975). - 2. scheut sterke drank in een long drink. Ik wil een whiskysoda met een dubbele shot. - Etym.: E s . = o.m. bet. 1. - Syn. van 1 half achtste*, iets korts*,
snap(je)*, sopi* (2), zoopje*.
(dons1989)
shoulder (-s), schouderstuk, voorbout (als vlees voor consumptie).
< Engels.
1853 (Surinaamsch Weekblad nrs. 4 en 36). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 96). 1884 (De
Surinaamsche Courant nr. 124). > /E/bc/4-5/-.
(dons2013)
shrimp: white shrimp (de, -s), een soort in zee levende reuzengarnaal of jumbogarnaal* ( Penaeus
schmitti ). Zie Enc.Sur. 640). - Etym.: Am. (white = wit; shrimp = garnaal).
(dons1989)
shut’ter (de, -s), (uitspr. E: sjut’ter), 1. louvre, d.i. kantelbaar latje of kantelbare glazen strip uit een
aantal waarvan een schutterraam* is samengesteld. Na het schuifraam en de luiken ontstond er een
derde soort raamvulling: de beweegbare houten louvres of shutters (Volders 29). De glazen shutters
in de ramen, het glas in de deuren zijn een nieuwigheid (Vianen 1969: 121). - 2. (alleen mv.:
shutters) syn. van shutterraam*: z.a. Hij keek door de shutters naar buiten, ging weer op z’n hurken
zitten en schoof z’n arm onder haar rug (Vianen 1979a: 152). - Etym.: E to shut = sluiten. - Zie
i.v.m. bet. 1: blinder*, shutterglas*.
(dons1989)
shut’terboom (de, -bomen), (uitspr. sjut’terboom), een van de twee vertikale aluminium strips die
deel uitmaken van een glazen shutterraam*. Shutterbomen en shutterglazen (YP 33, in adv.).
(dons1989)
shut’terglas (het, -glazen), (uitspr. sjut’terglas), glazen shutter*. Shutterbomen en shutterglazen (YP
33, in adv.).
(dons1989)
shut’terraam (het, -ramen), (uitspr. sjut’terraam), a. houten s .: houten louvreraam, d.i. een
draaibaar raam bestaande uit een aantal boven elkaar geplaatste houten shutters* in een
gezamenlijke houten omlijsting; deze zijn gezamenlijk kantelbaar door middel van een centrale,
vertikale treklat, met als uiterste standen geheel open, d.i. - horizontaal, en geheel gesloten, d.i.
elkaar rakend en overlappend. Het thans meest voorkomende shutterraam dateert van zeer recente
tijd: het begin van deze eeuw (Volders 30). - b. glazen s .: vast raam, bestaande uit een aantal boven
elkaar geplaatste glazen shutters* tussen twee vertikale aluminium strips aan weerszijden, de
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schutterbomen*, in één waarvan een mechaniek zit ten behoeve van het kantelen; standen als bij a. Opm.: Een voor Suriname afwijkend model (van a) is het Demerara* window: z.a.
(dons1989)
si’biboesi (de, -), zware onweersbui, gepaard gaande met harde tot stormachtige, veranderlijke
wind. We hebben in de afgelopen dagen flinke regenbuien gehad. Bijna sibiboesi! Vooral zondag. Het
heeft vrijwel de hele dag geregend en ’s-nachts was het ook niet mis (WS 10-4-1982). - Etym.: S
(sibi = vegen; boesi = bos); een dergelijke bui ’veegt door het bos’, waarbij bomen kunnen
omvallen.
(dons1989)
sibisibi, handbezem, in het bijzonder bestaande uit de uitgebloeide bloeiwijze van een pinapalm* .
< Sranantongo sibisibi (Schumann 1783:155).
1822 (Lammens 1982:80).
Opmerking: Bij Teenstra (1835, 1:260) siebi . > /S/r/3/-.
(dons2013)
side-board, een soort kast, ongeveer zoals een buffet of een dressoir.
< Engels side-board , onveranderd en (gedeeltelijk) vernederlandst (zie beneden).
1822 (Lammens 1982:43; zijboard ). - 1845-1849 (Boekhoudt 1874:32; side-board ). 1853 (Van
Schaick in Samson 1959, said-board ). 1866 (Van Schaick 53; seibord ). > /E/bc/3-4/-.
(dons2013)
siel: zie sil*.
(dons1989)
sier’tajer (de, -s), naam voor tajers* (1), die als sierplanten, voornamelijk om het gekleurde blad,
gekweekt worden: vormen van inheemse Caladium-soorten en Alocasia -soorten uit tropisch Azië
(Tajerfamilie*). Zie Tirion32. - Zie ook: zwarte tajer*.
(dons1989)
sieuw, siew: zie sioe*.
(dons1989)
sigaar’ (de, sigaren), (ook:) kleinste standaardhoeveelheid marihuana (ca. 5 g), verpakt in een wikkel.
- Etym.: Er is enige gelijkenis met een ’sigaar’. - Syn. wikkel*. Zie ook: lai*. Opm.: Het is een nieuw
woord, voornamelijk gebr. door gebruikers van marihuana.
(dons1989)
si’ka (de, -’s), zandvlo, d.i. een vlo waarvan het wijfje zich in de huid van mensen boort ( Tunga
penetrans ). Overal zien we dan ook Indianen bezig bij zichzelf of bij elkaar sika’s uit te peuteren
(van der Horst 50). - Etym.: E chigoe, jigger = id.; volgens RD (87) van ’jiga’ (Wolof, een Afr. taal),
bet.: rode larf van een soort mijt. Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 392 ( Sieka ), die verder ook schrijft
(I: 480) tschike, chieke. Bij Hartsinck (1770: 105) Chica, bij Kappler (1854) tsjica (68) en sicca (116).
(dons1989)
sieka, sika (de, -as), sieke (-n), chica (-s), chicque (-s, -n) e.a., zandvlo ( Tunga penetrans ).
De literatuur en de bronnen geven een onontwarbare vermenging te zien van woorden van tweeërlei
herkomst: indiaanse en Afrikaanse. De OED (3:112) noemt het Engels chigoe een West-Indisch woord
en waagt zich niet aan een verdere etymologische analyse. Dat voorbeeld wordt hier gevolgd.
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Evenwel, het woord kan afkomstig zijn uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1740 (Anonymus 20, siekaas, meervoud). - 1870 (Winkels II:279). → (vanaf 1835 alleen nog si(e)ka ).
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:38, 88; zieke). > /W?/d/2-6/W./.
(dons2013)
cikapeper, kleine, ronde Spaanse peper (vrucht van een Capsicum-soort).
< Sranantongo sikapepre (Focke 1855:116).
1765 (Nepveu 86), 1771 (Nepveu 383).
/S/cp/2/-.
(dons2013)
sik’sijoeroe (de, -s), naam voor enige soorten zangcicade ( Tibicen -soorten). Het scherpe,
doordringende geluid van de siksijoeroe kennen we allemaal (Vermeulen 228). - Etym.: (siksi = zes;
joeroe = uur); de dieren beginnen om zes uur ’s avonds te sjirpen. - Syn. scharensliep*,
scharenslijper*.
(dons1989)
sik’sikanti (de, -’s), een vorm van de lederschildpad, een zeeschildpad ( Dermochelys coriacea). De
tweede familie [van schildpadden] omvat slechts een enkele soort, Dermochelys coriacea (ait-* of
siksikanti, in het Nederlands lederschildpad) (Enc.Sur. 683). - Etym.: S (siksi = zes; kanti = kant); de
afzonderlijke hoornschilden waaruit het rugpantser bestaat zijn zeskantig. Zie ook aitkanti*.
(dons1989)
sil (de, -s), (uitspr. H: siel), wrijfsteen waarop in de keuken met een roller (lohra*) masala* wordt
gemaakt en pesi* en dergelijke peulvruchten en andere voedingsmiddelen worden fijngewreven.
Erwten schoon wassen en in ruim water 3 uren laten weken. Vervolgens fijn maken op een siel
(hindostaanse* steen) of malen in een korenmolen* samen met ui, knoflook en peper* (Voeding goed
45). - Etym.: H. - Zie ook: grindsteen*.
(dons1989)
sim: zie sem*.
(dons1989)
simarouba, simaruba (de), 1. een inheemse boomsoort ( Simarouba amara) en zijn hout; 2. bast van
de boom.
< Karaïbisch simaruba (Van Panhuys 1904:613), Arowaks simaroepa (Ostendorf 1962:132), of
afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1. 1768-1780 (Quandt 1807:217; Duits Simarubabaum ). - 1854 (Van Sypesteyn 214). 1917
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 626).
Bij Hartsinck (1770:74) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Opmerking 1: De jaartallen 1872 (voor soumarouba* ) en 1917 (voor simaroeba* ) doen vermoeden,
dat in de periode daartussen beide vormen gebruikt kunnen zijn.
Opmerking 2: Anonymus (1872:27) geeft soumarouba, dat is heden de naam in Sranantongo en
Surinaams-Nederlands ( soemaroeba). Opmerkelijk is dan wel, dat de Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië (zie boven) ook voor Sranantongo simaroeba geeft. > /Ind.?W?/wp/25/ W./.
2. 1754-1791 (Nassy 1791, tabel, symarouba ) . 1765 (Fermin (188). Houttuyn (1774; 2, 2:245)
vermeldt, dat de bast sedert 1713 in Nederland wordt ingevoerd en dient voor de bereiding van een
medicijn tegen diaree. > /Ind./wp/2-3/ - / .
(dons2013)
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sim’bal (de, -s), syn. van cimbaal*: z.a.
(dons1989)
simirie, kopal, de hars van een boomsoort ( Hymenaea courbaril var. courbaril ), die bij Hartsinck
(1770:74) voor Suriname of Westelijk Guyana semiri-boom genoemd wordt.
< Karaïbisch simiri (Klooster e.a. 58) of afkomstig uit Westelijk Guyana.
1763 (Pistorius 19). 1835 (Teenstra 1:377).
Zie ook: locus* .
Opmerking: Het is niet uitgesloten, dat Van Aerssen van Sommelsdijck (1686 nr. 11) met siniri deze
boom bedoelt. > /K?W?/wp/2-4/ W./.
(dons2013)
si’na (de), sinabraad (de), het vetste vlees van de runderborst waaruit runderlappen (braad*)
gesneden wordt. - Etym.: Jav.
(dons1989)
sinapletoe, een boomsoort ( Dicorynia guianensis ).
< Saramakaans, Paramakaans (Klooster e.a. 278) of beide.
1835 (Teenstra 1:377).
Zie ook: basterdlocus * . > /X/wp/4/-.
(dons2013)
sindhur’ (de), (uitspr. H: sindhoer*), karmijnrood poeder waarmee getrouwde Hindoevrouwen hun
haarscheiding kleuren. Ze raakt gehypnotiseerd wanneer de voeten rood gekleurd worden en het
gezicht van de bruidegom onder de sluier verdwijnt om de middenscheiding van het haar met sindur
te kleuren (Vianen 1969: 48). - Etym.: H.
(dons1989)
sin’gel (de, -s), rechthoekig plankje, dienst doende als dakbedekking (op de wijze van een dakpan),
soms ook voor de buitenbekleding van een huis. Het geld werd verkregen door de verkoop van
houtblokken*, balken, singels voor daken en brandhout (Wooding 101). - Etym.: Vgl. E shingle, S
singri = id. Oudste vindpl. plak. van 1669 (S&dS 39). Bij Herlein (1718: 81) Zingel, Pistorius (1763,
94), Kuhn (1828: 14) e.a. cingel . - Samenst. ook: daksingel (Kuhn 1828: 20), walabasingel (Stahel
1944: 115; zie walaba*); ook samenst. met andere houtsoorten zijn mogelijk.
(dons1989)
singel, cingel (de, -s), rechthoekig plankje, dienst doende als dakbedekking, geheel op de wijze
van een dakpan, ‘houten dakpan’.
< Sranantongo single (Schumann 1783:155), siengri (Focke 1855:116) of < Engels shingle , Echteld
1961:40.
1669 (Schiltkamp & De Smidt 39). - 1855 (Focke 116). →.
Opmerking: De spelling met c- . 1763 -1854.
Zie ook: daksingel * . > /E?S?/r/1-6/-.
- : Engelse cingel, vermoedelijk singel * ingevoerd uit Engels Noord-Amerika.
Vergelijk Engelse planken* .
1781 (Schiltkamp & De Smidt 1014). > /N+E?S?/r/3/-.
(dons2013)
sin’geldak (het, -en), dak bedekt met singels*. Er bestond in de kolonie een grote vraag naar hout
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voor de bouw van houten huizen met ’singeldaken’ voor de toenemende bevolking (Wooding 54).
(dons1989)
sin’germachine (de, -s), (verouderend), naaimachine, i.h.b. trapnaaimachine. - Etym.: ’Singer’ was
lang het enige in Sur. verkrijgbare merk. - Syn. trap* (2), trapmachine*.
(dons1989)
sin’sin: zie sjensjen*. Maar wat is er met jou gebeurd, Harold? Je hele broek zit vol sin sin (Barron
1981a: 66).
(dons1989)
Sint Augusti’negras (het), soort gras ( Stenotaphrum secundatum, Grassenfamilie*). Zie Dirven 210.
(dons1989)
sioe (de), zoute Chinese ketjap. De doks* afdrogen en inwrijven met zout en sioe (S&S 160). - Etym.:
Chinees. Dorff (11) schrijft sieuw, Cairo (o.m. 1980b: 33) siew, Voeding goed (47) sijoe .
(dons1989)
Sipaliwi’ni-complex (het), de gezamenlijke stenen artefacten van Meso-indiaanse herkomst
gevonden op de Sipaliwinisavanne in Zuid-Suriname. Zie Enc.Sur. 506.
(dons1989)
sipa’ri, spa’ri (de, -’s), zweepstaartrog of pijlstaartrog, i.h.b. de twee soorten van het zoete water
( Potamotrygon reticulatus en P. motoro). Konden we in de Gran Rio zonder gevaar de boot over de
zandbanken slepen, hier moeten we van nu af uiterst voorzichtig wezen, daar een steek van een
Sipari voldoende is om een arbeider gedurende dagen of zelfs weken voor het werk ongeschikt te
maken (Stahel 1927: 101). Wel moeten we oppassen voor sparries, een kleine giftige rog die met zijn
staart een pijnlijke voetwond veroorzaakt (Loning 639). - Etym.: K en S. Oudste vindpl. van sipari
Teenstra 1835 I: 452.
(dons1989)
sipari, pijlstaartrog, zweepstaartrog ( Potamotrygon motoro en Potamotrygon reticulatus).
< Sranantongo sipari (Teenstra 1835, 2:452) of < Karaïbisch sibari (Van Panhuys 1904:613), sipari
(Courtz 370).
1771 (Nepveu 348). 1796 (Stedman 353; separee , Engelse spelling). 1927 (Stahel 101). → ( sparrie).
> /K?S?/d/2-5/-.
(dons2013)
cipoe-boom, soort boom, vermoedelijk Protium heptaphyllum ; met de toevoeging boom* (zie
aldaar) is het een pleonasme.
< Karaïbisch sipo (Courtz 370) ?
1771 (Nepveu 379). > /K?/wp/2/-.
(dons2013)
sirika, cirka (-as), een soort zwemkrab ( Callinectes bocourti ), levend in rivieren.
< Sranantongo s(i)rika (Focke 1855:127) of < Karaïbisch sirika (Courtz 370).
1740 (Anonymus 24, cirkaas, meervoud). 1796 (Stedman 211; seereeca , Engelse spelling). 1835
(Teenstra 2:443, sirika-crab). > /K?S?/d/2-4/-.
(dons2013)
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si’sa, (hist.) aanspreektitel voor slavin, gebruikt door een ander dan haar meester. () baasie* en sisa
zijn de algemene benamingen voor slaven en slavinnen, die u vreemd zijn, dog zijn eige slaven
noemt men booij*, of even als de slavinnen, bij hunne namen () (Lammens 1822; 1982: 114). Etym.: S sisa = zuster.
(dons1989)
sisa, aanspreektitel voor slavin, gebruikt door een ander dan haar meester(es).
< Sranantongo sisa, aanspreekvorm voor slaven onderling met betrekking tot vrouwen die jong of
van middelbare leeftijd zijn (Focke 1855:117).
1822 (Lammens 1982:114).
Zie ook: basie* . > /S/r/3/-.
(dons2013)
si’si (de, -’s), leidster (voorzitster, beschermvrouwe) van een doe* (2). Een buitengewone
bedrijvigheid heerste vrijdag en zaterdag in het huis van mevrouw Bouman (de sisi van Misgeene) (H.
Rikken 1907, cit. volgens Doelwijt 1974: 9). Het dansen gebeurt door beide sexen, maar de sisi, een
matrone onder wier leiding het geheel [de doe*] staat, danst niet en gaat daarom in een lange koto*
gekleed (L. Lichtveld in Helman 1977: 368). - Etym.: S.
(dons1989)
sis’ser (de, -s), (veroud.) bak waarin het suikerrietsap uit een suikermolen werd opgevangen. Het
water afgeloopen zijnde, wordt de molen gestopt, de lika* wordt afgekookt, en de rollers*, goot en
sisser worden met loog () gewasschen en gezuiverd () (Teenstra 1835 I: 218. - Etym.: Oudste vindpl.
Blom 1786.
(dons1989)
sisser, cisser (de), bij een suikermolen de bak waarin het zojuist uitgeperste suikerrietsap wordt
opgevangen.
< Engels cistern (OED 3:247), in bovengenoemde betekenis van sisser bij Ligon (1657; 1673:84a).
1720 (Oostindie 1989:49). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 61).
Opmerking: In 1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:95, 185) sitser , sister. > /E/pt/1-4/-.
(dons2013)
sis’ter (de, -s), stortbak van WC. - Etym.: Van AN cisterne = regenbak, regenput.
(dons1989)
sis’terdruif: zie zusterdruif*.
(dons1989)
si’to, si’tosito: zie cito*.
(dons1989)
sjarpoes’: zie sarpoes*.
(dons1989)
sjène, 1. (de, -), flater, blunder; mislukking, - 2. (tw.), het spijt me dat het anders loopt, jammer,
zonde; mis poes! We dansten zwijgend, toen keek ze me aan en zei: ’Sjène, breng me naar huis’ en
later nog ’je mag me ook meenemen naar jouw huis, als je wilt mag je met me slapen’ (de Recht
175). Daar begreep ze helemaal niets van, dat een heer*, een bakra* nog wel, naar bed zou willen
met een koeliemeid*, terwijl er zoveel echte vrouwen, Creoolse*, rondliepen, heel wat anders dan die
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pannelatten en spillepootjes, sjène no*, zonde toch*? (de Recht 106). - Etym.: AN gêne, S sjen =
schaamte, schande.
— : sjène slaan (sloeg, heeft geslagen), beschaamd staan, een figuur slaan. Verschillende keren heb
ik hem sjène laten slaan voor de hele klas. Iedereen wist dat hij fout was en dat ik gelijk had (A&P
1980b: 14).
(dons1989)
sjen’sjen (de), kruidje-roer-me-niet, een plant waarvan de blaadjes bij aanraking zich toevouwen
( Mimosa pudica, Officierskwastjefamilie*). Zie WB e.a. 164. - Etym.: S. De volledige naam is sjensjen
tap’joe koto, waarbij het laatste bet. ’sluit je rok’. De hier gebr. schijijfwijze sjensjen (als bij WB e.a.
164 en May 38) verwijst naar S sjen = schaamte; schande; NB op de Bovenwindse Eilanden heet de
plant ’shame lady shame’ (E shame = schaamte, schande). Ost. (73) en Woordenl. SNE e.a. echter
schrijven sinsin; dat zou de naam van een meisje kunnen zijn. In Enc.NWI (472) sjin-sjin.
(dons1989)
sjin’sjaart (de, -s), katapult. Ach ze zei lantaarnpaal, ze bedoelt vanzelf* elektrische* paal
tegenwoordig met neonlicht; hiermee is ’t altijd dag voor en over haar. Soms helpen de jongens uit
’erf* haar een beetje* door met sjinsjaart de peer* kapot te schieten (Dobru 1968a: 46). - Etym.: Het
lijkt een vervorming van het syn. slingshot* (z.a.). Bij P&P (1908: XLIII) slinjard, bij Cairo (1981c: 338)
sjinsjaat. S sinsjarti (Woordenl. SNE). - Syn. ook slinger*.
(dons1989)
sjin’sjin zie sjensjen*.
(dons1989)
sjoeten (sjoette, heeft gesjoet), werpen met een knikker bij knikkerspel. Stel dat er vier deelnemers
zijn: A, B, C en D. A tracht dan vanaf de lijn een knikker in het kuiltje te werpen: hij ’sjoet’ (Engels:
shoot) (Nekrui 10). - Etym.: Zie het cit.; E to shoot = schieten.
(dons1989)
sjof’fel (de, -s), schoffel (tuingereedschap). - Etym.: NB: E shovel = schop; E hoe = schoffel.
(dons1989)
sjof’felen (sjoffelde, heeft gestoffeld), schoffelen. - Etym.: Vgl. E to shuffle = schuifelen, schuiven.
AN schoffelen = E to hoe. Zie ook sjoffel*.
(dons1989)
skeer, term bij knikkerspel, inhoudende dat een speler geen knikkers meer heeft om zijn verlies te
betalen. In beide gevallen [bom* en anda* van tegenspeler] moet de verliezer echter uitvallen. Is hij
’skeer’ dan hoeft hij niet te betalen maar moet wel uitvallen (Nekrui 12).
(dons1989)
I. skiet (de, -en), (verouderend) politieagent. - Etym.: Vgl. S skowtoe = id.
(dons1989)
II. skiet (de), gemeenz.) sperma. - Etym.: Vgl. E to skid = o.m. glijden; E skiddy = glibberig. - Syn.
skiti* (S).
(dons1989)
ski’ti (de), sperma. Dat schifte z’n skiti! Kordaat! Vooral zo’n ouwe plooidij, op je afkomend met
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bombombom op deur (Cairo 1979b: 80). - Etym.: S. - Syn. skiet* (II).
(dons1989)
skoer’tje (de/het, -s), zwartbuikfluiteend of zwartbuikboomeend, een bruin met witte boomeend
met een zwarte buik ( Dendrocygna autumnalis discolor). De jacht op Skoertjes vordert meer kunde
dan op Anaatjes*, want de opgeschrikte vogels vereenigen zich niet zoozeer tot troepen (P&P 1908:
100). - Etym.: S skoerki. P&P (1908: 100) geven als K naam ’Soekoeloertje’. Bij Teenstra (1835 II:
432) secroetie . - Zie ook: wiswisi*.
(dons1989)
soecroerie, soecroer (zie de citaten), de naam heeft heden alleen betrekking op de
zwartbuikboomeend of zwartbuikfluiteend ( Dendrocygna autumnalis). Verder geldt hetzelfde als
voor anaatje * (zie aldaar).
< Sranantongo soekroeriki, skoerki (Focke 1855:119) of < Karaïbisch, Focke 1858a:314, (Courtz
373, sukururu ).
Het voorkomen van het woord: 1763 (Pistorius 71, soecroerie ). 1796 (Stedman 407; sookooroorkee,
Engelse spelling). 1785 (Roos: 1804:177, soecroer). 1835 (Teenstra 2:432, secroeties , meervoud).
1855 (Focke 119, skroertje ). 1908 (Penard & Penard 100, skoertje). → ( skoertje). > /K?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
skont (de, -en), (zeer grof, gebr. in Nickerie) stommeling; schooier. Die man is een skont!
(dons1989)
skow’toe (de, -s), kort voor skowtoepet*: z.a.
(dons1989)
skow’toepet (de, -ten), dak bestaande uit twee AN lessenaardaken, één hoger en één lager en in
elkaar tegengestelde richtingen afwaterend. - Etym.: S skowtoe = politieagent; het dak lijkt op een
politiepet, waarbij het hoge deel met de bovenkant en het lage deel met de klep van de pet
vergeleken wordt. - Syn. lessenaardak* (voor andere syn. zie aldaar).
(dons1989)
skri’fiman (de, -(s)), (hist.) administratieve medewerker op een plantage* (A. 1). ledere plantage had
een direkteur*, een of twee skrif’man en een of twee basya’s* (Jong Loy 32). - Etym.: S s . = schrijver.
(dons1989)
Skri’vimankoti (de), bepaald rijstras. In de tamelijk vruchtbare kleipolders van de jonge kustvlakte*,
die het grootste deel van het areaal omvatten, teelt men nog veelal het ras Skrivimankoti, een
omstreeks 1890 uit India ingevoerd ras van het langkorrelige Patna-type, dat op de wereldmarkt de
hoogste prijzen opbrengt (Ost. 227). - Etym.: S (skrifiman = schrijver; koti = geklede jas). Wat is van
deze naam de achtergrond?
(dons1989)
skwe’rol (de, -s), (schoenmakersterm) schepels of schopels, d.i. een els met een plat uiteinde,
dienende om in de uitstekende randvan een zool gaten te maken. - Etym.: ’Ol’ zou kunnen komen
van E ’awl’ = els; misschien ’square-awl’? (E square = recht). - Zie ook: randels*, spanels*.
(dons1989)
slaaf: zie rode* slaaf.
(dons1989)
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slaaf (Europees-Nederlands), als tweede lid van een zelfstandig naamwoord, zie: ambachtslaaf * ,
boegslaaf * , boschslaaf* , commandoslaaf* , fortslaaf* , landsslaaf* , negerslaaf* , plantageslaaf * ,
tuinslaaf* ; rood * ( rode slaaf ).
(dons2013)
slaan (sloeg, heeft geslagen), (ook:) 1. stoten. En als ik zie dat de volgende dag weer de hele familie
komt, dan ben ik blij en spring in de lucht, dat ik mijn hoofd kapot sla (Doelwijt 1971: 64). - 2.
(dodelijk) treffen; aan- of doodrijden (met een voertuig). Bij het vellen van een grond* valt een boom
op een oude man en slaat hem morsdood, grote schrik (Spalberg 1899: 1979: 88; oudste vindpl.).
Zodanig zelfs, dat een ezelkar ’em bijna sloeg, wanneer niet die ezeldrijver ’em met een snauw
gebokt* had met z’n: Jonge, ga opzij! (Cairo 1980c: 200). De elektrische stroom heeft hem geslagen .
- 3. verdienen (van geld). Een Suralco-typiste slaat toch minstens Sf* 1000 per maand! - 4.
geslachtsgemeenschap hebben (met). Later zul je zien dat liefde niet bestaat. - Wat bestaat dan wel?
- Gewoon rampetampe, erop los slaan. Hoe meer hoe beter. Elke dag bruine bonen verveelt gauw
(Rappa 1981: 24). Maar die direkteur*... hij laat heel zachtjes een slavin brengen. Chm! Als je
gedacht had: om haar op de grond te slaan () (Cairo 1982: 365). - 5. uitvaardigen (van
beschikkingen, decreten e.d.). Gedaagde doet een uitdrukkelijk beroep op het voorbehoud dat
steeds door de overheid wordt gemaakt bij het slaan van beschikkingen of resoluties, dat het e.e.a.
plaats vindt onder voorbehoud van herziening en of verrekening bij onjuist gebleken vaststelling
(DWT 3-3-1981). - Etym.: In AN kunnen bet. 1 en 2 voorkomen, maar het onderwerp van de zin is
dan altijd een persoon. Bet. 5 is in AN veroud. en ambtelijke vaktaal. - Syn. van 4 baksen* (zie voor
de andere syn. aldaar). Zie ook: klappen*, stoten*; i.v.m. bet. 1 slag*, i.v.m. bet. 5 geslagen*
vijanden.
— : zie ook sjène* slaan.
(dons1989)
slaap: vol slaap zitten (zat, heeft gezeten), erg slaperig zijn. Laat hem maar met rust, hij zit vol
slaap.
(dons1989)
slaap’broek (de, -en), pyjamabroek. De man is sedert zijn komst met dezelfde borstrok* en
slaapbroek aan zijn lijf (Spalberg 1899; 1979; 80; oudste vindpl.). - Etym.: Het is een broek die een
jongen/man draagt als hij slaapt. - Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI (WNT 1936). Zie ook:
kabaai* (2), ’slaapbroek* en kanbaai’.
— : slaapbroek en kabaai’, pyjama. Alles is mooi, behalve ik, want ik ben nog in slaapbroek en
kabaai (Hijlaard 40). - Etym.: Zie slaapbroek*, zie kabaai* (2). - Syn. ’kabaai* en slaapbroek’,
slaappak*, nachtpak*.
(dons1989)
slaap’japon (de, -nen), nachtjapon, nachtpon. Soms komen jongens en meisjes van de buurt ook
luisteren [naar een verhaal] in hun witte slaapbroeken* en slaapjaponnen (Hijlaard 30). - Etym.: Het
is een ’japon’ waarin een meisje/vrouw slaapt. Oudste vindpl. Van Schaick (1866: 161). - Syn.
slaapjurk*.
(dons1989)
slaapjapon, nachtjapon, nachtpon.
1866 (Van Schaick 161). →. > /N-N/bc/4-6/-.
(dons2013)
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slaap’jurk (de, -en), nachtjapon, nachtpon. Dan weer d’r kijken. Ditmaal of ze hun pijama droegen*
en hun slaapjurk (Cairo 1978b: 115). - Etym.: Het is een ’jurk’ waarin een meisje/vrouw slaapt. Syn. slaapjapon*.
(dons1989)
slaap’kleren (mv.), nachtgoed. Niet één [kind] lijkt op zichzelf in die witte slaapkleren (Hijlaard 30).
- Etym.: Het zijn kleren waarin men slaapt. - Zie ook: slaapbroek*, -japon*, -jurk*, -pak*, kabaai*
(2).
(dons1989)
slaap’pak (het, -ken), pyjama, ’ s Avonds, toen ze schoon gewassen in hun slaappakken aan tafel
zaten, konden ze bijna niet meer eten (Maynard a: 12). - Etym.: Het is een pak waarin men slaapt. Syn. nachtpak*. Zie ook: slaapbroek*, kabaai* (2).
(dons1989)
slaap’tijd (de), tijd waarop men pleegt te slapen. De vergaderden - nu opgewonden - volgen het
bevel niet dadelijk op, maar na een nieuwe stemverheffing, die de hele buurt zou wakker geschrikt
hebben als het al ’slaaptijd’ was, met de bedreigingh van ’50 cents* boete’ en de negerpoort*
uitgeschopt’ komt er enige kalmte in de gemoederen (J.S. Samuels 1904, cit. volgens Doelwijt 1974:
46). - Etym.: AN s . = 1. tijd (periode) voor de slaap bestemd; 2. tijdstip om te gaan slapen.
(dons1989)
slabbe (de, -n), schaalstuk, d.i. een buitenste, half bolle plank van een boom die aan planken
gezaagd is. Deze slabben kregen de slaven (Enc.NWI 634). - Etym.: E slab (mv. slabs) = o.m. id.
Oudste vindpl. Blom 1786.
(dons1989)
slabbe (de, -n), schaalstuk, dat is van een boom die aan planken gezaagd is een buitenste, halfbolle
plank.
< Engels slab (OED 15:638).
1786 (Visscher Heshuysen 439). 1787 (Blom 312). Volgens de Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië (634) een woord uit de slaventijd. > /E/pt/3/-.
(dons2013)
slabbetje, zekere plant met peulen, geneeskundig aangewend ( Senna alata ), en mogelijk een (of
meer) verwant(en) van deze, heden in Surinaams-Nederlands genoemd slabriki (< Sranantongo).
< Sranantongo slabikki, srabiki (Focke 1855:119).
1855 (Focke 119). 1883 (Westeroüen van Meeteren 15).
Zie ook: slapertje* . > /S/wp/4-5/-.
(dons2013)
sla’blaadje (het), (ook:) sla, d.w.z. een stengel met bladeren van de slaplant ( Lactuca sativa,
Asterfamilie*), bestemd om als bladgroente gegeten te worden. - Etym.: In Ned. denkt men bij ’sla’
aan dezelfde plant, maar dan aan de gekropte cultuurvorm (’kropsla’).
(dons1989)
slagterstentcorjaal, slagtersboot, slagterspont, vaartuig voor niet geïdentificeerd gebruik.
Zie tentcorjaal* , zie pont* .
1853 (Surinaamsch Weekblad respectievelijk nr. 29 en nr. 30). 1871 (De Surinaamsche Courant nr.
70). > /X/?/4/-.
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(dons2013)
slag (de, -en), 1. stoot (ook bij een val). Henri is er bij die botsing nog goed afgekomen, hij had
alleen een lichte slag aan* het hoofd . - 2. kort voor slaghamer*: z.a. - Etym.: Zie i.v.m. bet. 1 slaan*
(1).
(dons1989)
slag’hamer (de, -s), haan van een geweer. - Etym.: AN s . = enige soorten hamer
(timmermanswerktuig). - Syn. slag* (2), hamer*.
(dons1989)
slag’veer (de, -veren), (ook, veroud.:) naam voor de kleinere soorten kolibrie. In de kolonie* staan
Kolibries bekend als Koningbrie* of Longkriekie, de grotere soorten echter als Datra* (van Dokter) en
de kleinere als Slagveer (P&P 1910: 105). - Etym.: AN s . = 1. slagpen (van een vogel); 2. bepaalde
veer in een geweer; 3. bepaalde veer in een klok. De SN bet. berust wellicht op de snelle, trillende
vleugelslag, die aan het trillen van s . als AN bet. 3 doet denken. - Zie ook: kortje*.
(dons1989)
slangegras, een kruidachtige plant ( Eryngium foetidum ) met een geneeskundig aangewende olie.
< Sranantongo snekki-wirriwirri (Schumann 1783:158); zie Surinaams-Nederlands snekiwiwiri * ; of
afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
Volgens de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (284) in andere delen van Amerika gebruikt
tegen slangenbeten.
1771 (C. Dahlberg nr. 9).
Bij Hartsinck (1770:103) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: slangekruid* . > /S?W?/wp/2/W./.
(dons2013)
slan’gehout, 1. (de, -), boom met bloemen in ijle pluimen ( Loxopterygium sagotii, Manjafamilie*).
Waarschijnlijk hebben purperhart*, slangenhout en pakoelie* voorkeur voor droge gronden en
komen daardoor in verhouding hier mee voor () (L&Mo 19). - 2. (het), hout van deze boom.
Slangenhout ziet er lichtbruin uit met donkerder-bruine strepen of vlekken (Muntslag 147). - Etym.:
Zie hout* (c). Oudste vindpl. van 1 Teenstra 1835 I: 392. AN s . is volgens Van Dale de naam voor
enige tropische houtsoorten ’die men tegen de beet der slangen nuttig achtte’.
(dons1989)
slangenhout, een boomsoort ( Loxopterygium sagotii ).
Mogelijk berust de naam op het kleurpatroon van het doorgezaagde hout dat doet denken aan dat
op de huid van sommige slangen: lichtbruin met donkerder bruine strepen en vlekken.
1821 (Von Sack 2:69). - 1855 (Van Sypesteyn 182). →.
Opmerking: In de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (454) wordt de soort bastaardslangenhout genoemd. > /N’-N/wp/3-6/-.
(dons2013)
slan’gekruid (het), (veroud.) kruid met een distelachtig uiterlijk waarvan de jonge bladeren als
groente gegeten kunnen worden ( Eryngium foetidum, Soepgroentefamilie*). - Etym.: S snekiwiwiri
(sneki = slang; wiwiri = o.m. kruid), bij welke naam, als leenwoord, het thans ook in het SN
genoemd wordt. Oudste vindpl. Herbartium P. Herman (1646-1695; Slangenkruydt ): zie Van
Ooststroom, zie Brinkman. AN s . is een geheel andere plant in Ned. ( Echium vulgare,
Tafelboomfamilie*).
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(dons1989)
slangekruid, als slangegras* : zie aldaar
Zie Surinaams-Nederlands sneki-wiwiri * . Europees-Nederlands slangekruid betreft geheel andere
planten in Europa.
1689 (Hermann fol. 36). - 1771 (Nepveu 340). > /S/wp/1-2/-.
(dons2013)
slangevisch (de), gemarmerde kieuwspleetaal ( Synbranchus marmoratus).
Het dier heeft een slangvormig lichaam. Europees-Nederlands slangevisch is een naaldvis
( Ophidium-soorten).
1740 (Anonymus 24). - 1770 (Hartsinck 124).
Zie ook: aal * , snekifisi * , sombo* . > /N’-N/d/2/-.
(dons2013)
slapen (sliep, heeft geslapen), (ook:) 1. (onoverg.), gedurende de nacht aanwezig zijn, ondergebracht
zijn (gezegd van dingen). Mijn bus slaapt thuis (mond.) = Ik (buschauffeur) laat mijn bus ’s nachts
bij mijn thuis staan, ik breng hem niet naar een garage o.i.d. - 2. (overg., niet alg.), gedurende de
nacht over laten staan, i.h.b. ondergedompeld. Er was een kalebas* [zie bet. 2] die werd ’geslapen’ in
een kuip met wateren en kruiden (Cairo 1982: 264).
(dons1989)
slaper, slapertje (-s), enige inheemse en ingevoerde planten van het genus Cassia, Senna of beide.
Herkomst van het woord onbekend.
1687 (Hermann 556, citaat in Wijnands 1983:60). - 1771 (C. Dahlberg nr. 88). > /X/cwp/1-2/-.
(dons2013)
sla’venarmband (de, -en), dikke, holle, metalen armband uit één stuk, in de vorm van een niet
geheel gesloten ring met twee knopvormige uiteinden, in gebruik als sieraad. - Etym.: AN s . =
gladde armband met een scharnier en slot (als sieraad). - Zie ook: boei* (a), opgeblazen boei*,
bombereboei*, bracelet*.
(dons1989)
sla’venband (de, -en), syn. van slavenarmband*: z.a.
(dons1989)
slavengoederen. Aangetroffen op een rekening uit 1857 voor een plantage (Oostindie 1989:497).
Gedacht kan worden aan kledingstukken, negerhoeden* , negermessen * , negerpijpen* . Zie ook
uitdeling* .
(dons2013)
slavenhoed (-en), hoed als gedragen door negerslaven; zie verder negerhoed * .
1749 (De Beet & Price 1982:41).
Zie ook: officiershoed * . > /N-N/sc/2/-.
(dons2013)
slavenhuur, het huren van een slaaf of slaven.
1756 (Schiltkamp & De Smidt 634) -1774 (Schiltkamp & De Smidt 1358).
Zie ook: negerhuur* . > /N-N/bc/2/-.
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(dons2013)
slavenkost, als negerkost* .
1759 (Schiltkamp & De Smidt 673). - 1813 (Schiltkamp & De Smidt 1316).
Zie ook: negrosspijze * . > /N-N’/sc/2-3/-.
(dons2013)
sla’venmacht (de, -en), (hist.) de gezamenlijke slaven van (a) één eigenaar, één plantage* (A. 1) of
één huishouding, of van (b) het gehele land. a: Onder de slavenmacht van elke plantage* bevond zich
een zeker aantal kleurlingen, kruisingen van de negervrouwen met blanken of hoogere kleurlingen
(Bartelink 118). b: De Engelschen schreven de afneming van bloei en welvaart geheel en alleen aan
de reeds onder hun bestuur staande afschaffing van den slavenhandel toe en waarlijk niet geheel ten
onregt, wijl de slavenmagt zonder aanvoer, bij eene grootere sterfte dan geboorte en het toenemend
wegloopen, natuurlijkerwijze verminderen moet (Teenstra 1835 I: 58). - Etym.: AN ’macht’ kan o.m.
’groep soldaten’, ’leger’ betekenen. Oudste vindpl. van a Kuhn 1838: 11, van b prokl. van 1811
(S&dS 1290). - Syn. negermacht*.
(dons1989)
slavenmacht, de macht* , te weten de gezamenlijke slaven, van (a) een plantage * , (b) een eigenaar,
(c) het hele land.
a: 1819 (Lammens 1982:181). - 1855-1863 (Bartelink 1916:18).
b: 1866 (Van Schaick 53).
c: 1835 (Teenstra 1:58).
Zie ook: negermacht * , plantagemacht * . > /N-N’/r/3-4/-.
(dons2013)
slavenregister, lijst met de namen van alle slaven in het bezit van één eigenaar.
Sedert 1826 (Klinkers, 1994, in Oso 13:39). - 1863 (Klinkers 1997:87).
Opmerking: Ook in het voormalige Nederlands Oost-Indië (1883, WNT 1:1418). > /N-N/bc/3/-.
(dons2013)
slecht bn., (i.h.b.:) niet overeenkomstig de (vermeende) normen van Nederlanders of blanken i.h.a.
(m.b.t. enige uiterlijke kenmerken van Creolen*); i.h.b.: slecht haar = kroeshaar; een slechte kleur een donkere (huids)kleur. Je haar was slecht haar, omdat het kroes* was (Dobru 1969: 34). - Zie
ook: goed*, verbeteren*.
— : slechte droom (de, -dromen), nare droom; onheilspellende droom. Ze zeiden ook dat ik dat kon
nagaan omdat ik slechte dromen kreeg. Ik droomde o.a. dat ik met mijn oma en een kennis van haar
op een begraafplaats was. Die mensen zijn dood (Wooding 375). - Etym.: Vgl. E bad dream (bad =
slecht; dream = droom). - Zie ook: goede* en schone* droom.
(dons1989)
sleep’hout, (veroud.) naam voor een boom- en houtsoort die (nog) niet nader genoemd kan worden.
Het Sleephout groeit op hoog land, geeft zware boomen met fijne bladeren; men gebruikt dit zachte
hout veel voor slepen, om het hout uit het bosch te halen (Teenstra 1835 I: 348; enige vindpl.). Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
sleephout, niet geïdentificeerde boomsoort(en) met zacht hout.
Gebruikt om paden mee te beleggen waarover andere gevelde boomstammen uit het bos gesleept
kunnen worden.
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1835 (Teenstra 1:348). > /N-N/wp/4/-.
(dons2013)
sleep’mannetje (het, -s), Amerikaanse schaarbek, een meeuwachtige vogel met een sterk zijdelings
samengedrukte snavel waarvan het onderste deel het langst is ( Rynchops nigra cinerascens ).
Sleepmannetjes () leven evenzeer bij troepen als paarsgewijs en komen talrijker voor in de lagere
kuststreken, maar volgen ook dikwijls de rivieren tot aan hun oorsprong (P&P 1908: 49). - Etym.: De
vogel bemachtigt zijn voedsel, bestaande uit diertjes die op en nabij de wateroppervlakte leven, door
laag over het water te vliegen en daarbij de ondersnavel telkens door het water te laten slepen. - Zie
ook: fisman* (3).
(dons1989)
sleu’tel (de, -s), (ook:) sleutelbos.
— : verstel’bare sleutel, Engelse sleutel. - Etym.: De wijdte van de sleutel kan met een schroef
ingesteld worden.
(dons1989)
sleu’telklaar bn., onmiddellijk opleverbaar, onmiddellijk te aanvaarden (gezegd van een huis).
Cocobiaweg, twee stenenflat [zie flat*] sleutelklaar erf* grt. 660/1000 m 2 in overl. (DWT 21-21981, in adv.). - Etym.: De koper kan de sleutel onmiddellijk in ontvangst nemen.
(dons1989)
slide (de, -s), (uitspr. E: slait), dia, diapositief. Projectietoestellen voor slides en voor film
(Hangalampoe 1 (4): 32; 1974; in adv.). - Etym.: E. - Samenst.: kleurenslide*.
(dons1989)
slijpen (sleep, heeft geslepen), (ook:) term bij knikkerspel, inhoudende de oppervlakte zodanig
veranderen dat het rollen van een boegroe* ten ongunste van de werper beïnvloed wordt. Roept de
speler, op wiens boegroe gemikt zal worden ’slijp’ dan mag hij het losse zand, dat er omheen ligt,
wegvegen, waardoor de andere boegroe die van hem gemakkelijk voorbij rolt (Nekrui 13). - Zie ook:
bati*.
(dons1989)
slijper (de, -s), (i.h.b.:) potloodslijper. In de voorraad: dunne en dikke schriften, kleur- en
schrijfpotloden, kladblocks, vegers*, mappen en mapblaadjes, slijpers, driehoeken, gradebogen en
passersets (A&P 1980a, in adv.).
(dons1989)
slijp’groeve (de, -n), ondiepe groef in rots, ontstaan op de plaats waar Indianen uit de steentijd
door te slijpen van keien voorwerpen hebben vervaardigd. Zulke slijpgroeven in grote rotsblokken meestal nabij rivieroevers en stroomversnellingen - zijn dan duidelijke aanwijzingen van de
zwerftochten der Indianen, die over het algemeen niet meer dan een halve dag nodig hadden om uit
een welgekozen kei een geschikt stuk gereedschap te maken (Helman 1982: 37). - Opm.: Ook AN,
echter niet in Van Dale. Het verschijnsel is in Ned. onbekend, in het binnenland van Sur. algemeen.
(dons1989)
slijp’meel (het), bruinmeel, d.i. als veevoeder gebruikt meel dat vrijkomt bij het glanzend slijpen van
rijstkorrels. De zemelen worden aan vee en kippen gevoerd, hoewel de voedingswaarde gering is.
Veel beter is in dit opzicht het slijpmeel van de moderne pelmolens; helaas wordt dit spoedig ranzig
(Ost. 228).
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(dons1989)
slijsen (slijste, heeft geslijst), aan plakjes snijden. De manja’s* schillen, wassen en dun ’slijsen’ (S&S
298). - Etym.: E to slice = o.m. id.
(dons1989)
slijsje (het, -s), plakje. De twee bieten zijn ook gekookt en aan slijsjes gesneden (Hijlaard 36). Etym.: E slice = o.m. id.
(dons1989)
slik (de, -ken), (’slang’) trekje aan sigaret. Een paar lessen daarna ging het erom wie de grootste slik
nam. Het streven was erop gericht de sigaret in één trek zeker voor een kwart van zijn lengte op te
branden en dan te inhaleren (Rappa 1981: 79). - Syn. bats* (2), slok*.
(dons1989)
sling’boot (de, -boten), smalle, rechthoekige ponton, vroeger van hout thans van ijzer, tussen twee
van welke niet-drijvende boomstammen vastgemaakt worden om aldus vervoerd te worden. Over de
slingboten liggen planken, daaraan hangen de stammen met kettingen (F.C. Bubberman in
Degrouchy & M. 155, noot). - Etym.: E sling = o.m. lus; heeft betr. op de wijze van ophangen.
(dons1989)
slin’ger (de, -s), katapult. Jonge kinderen begrijpen het meestal niet en willen me [een slang] vaak
met een slinger of buks doodschieten (Barron 1981b: 34). - Etym.: In hist. AN en vermoedelijk ook
SN was een s . (S sling) eertijds een werptuig zonder elastisch element. - Syn. slingshot*, sjinsjaart*.
(dons1989)
sling’shot (de, -s), (uitspr. E: sling’sjot), katapult. Soms was de aanleiding een waarschuwingsschot
uit een pistool voor een voortvluchtige, opgeschoten jongen die met zijn slingshot, zijn katapult het
oog van een sarrende buurman had geraakt (Vianen 1973: 79). - Etym.: Am. (E sling = slinger,
katapult; shot = schot, worp). - Syn. slinger*, sjinsjaart *.
(dons1989)
slip (de, -pen), (ook:) 1. enveloppe of in die vorm gevouwen briefje, i.h.b. loonzakje. En voor Carlo
betekende de promotie meer geld in zijn slip (Dobru 1968b: 7). - 2. strookje (bijv. aan een bon),
i.h.b. strookje in het loonzakje. - Etym.: E s . = o.m. strookje.1.
(dons1989)
slip’per (de), een paar slippers. Geef mijn slipper eens aan, ik ga even naar de winkel*. - Etym.: Zie
de opm. onder schoen*. - Samenst. badslipper*, duimslipper*.
(dons1989)
II. slip’per (de, -s), dwarsligger, biel. - Etym.: Van E sleeper. Ook gebr. o.m. door bootwerkers en in
de houthandel (WNT 1936).
(dons1989)
slivers, sterk gezouten, overlangs gesneden repen van vissen voor consumptie, in vaten ingevoerd
uit Engels Noord-Amerika.
< Engels (daar met een ruimere betekenis).
1871 (De Surinaamsche Courant nrs. 93, 129, 149). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië 618).
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Zie ook: sansan* . > /E/bc/4-5/-.
(dons2013)
sloep’roeier (de, -s), (ook, veroud.:) begrafenisbediener. Hij [de uitvaartleider] met zijn acht
huurlingen, sloeproeiers genoemd, die ’t lijk zouden uitklaren* en uitgeleide doen waren aanwezig,
zich schuilhoudende op de plaats, onder ’t genot van brandewijn of jenever, die hun naar ’t
landsgebruik toegediend werd (van Schaick 1866: 201; enige vindpl.). - Etym.: Deze mensen lopen
bij het dragen in twee rijen aan weerszijden van de kist, zoals roeiers in een sloep geplaatst zijn.
Wellicht berust de benaming op deze overeenkomst.
(dons1989)
sloeproeier (-s), begrafenisbediener.
Deze mensen lopen bij het dragen in twee rijen aan weerszijden van de kist, zoals roeiers in een
sloep geplaatst.
1866 (Van Schaick 201). > /N’/bc/4/-.
(dons2013)
slok (de, -ken), (ook, als ’slang’, gebr. bij Hindostanen*:) trekje aan een sigaret. - Etym.: Zie
drinken* (3). - Syn. slik*, bats* (2).
(dons1989)
slot: in slot doen (deed, heeft gedaan), (weinig gebr.) op slot doen. Toen ik de laatste leerling
uitgewuifd had en de deuren van de kast in het slot deed zag ik pas hoe mijn handen trilden
(Roemer 1982: 47). - Zie ook: op slot*.
— : op slot, (ook:) 1. (weinig gebr.) niet open voor klanten, gesloten (gezegd van winkel). - 2.
opgeheven (gezegd van winkel).
(dons1989)
sluice (de, -s), (uitspr. E: sloes), syn. van sluis*: z.a. Heeft men over veel water te beschikken en
heeft de kreek* voldoende verhang, dan wordt een ander werktuig gebruikt, waarmede meer grond
verwerkt kan worden, nl. de sluice (Enc.NWI 315). - Etym.: E (= o.m. goudwastrog). - Syn. ook
sluice-box*. Zie ook: longtom*.
(dons1989)
sluice’-box (de, -), (uitspr. E: sloes’boks), syn. van sluis*: z.a. Gaat het om een grotere
onderneming, 7-20 man, dan wordt ook de sluice-box veel toegepast mits voldoende water
beschikbaar is en de kreekbedding voldoende verhang heeft (Enc.Sur. 252). - Etym.: Zie sluice*; E
box = o.m. kist.
(dons1989)
sluis (de, sluizen), (ook:) goudzoekerswerktuig bestaande uit een serie van drie of meer
aaneensluitende wasgoten, gebruikt om op een bepaalde manier goud te wassen. Niet alleen een stil
kruis in het bos, maar ook de half ingestorte overblijfselen van een uitgebreid en kunstig
watertoevoersysteem () vertellen van het vele werk dat verricht is met de ’bate’*, de longtom* of met
de sluis of met de pikhouweel 20 m onder het daglicht in een met kaarsen beflakkerde mijntunnel
(Bubberman 143). - Etym.: Vgl. het syn. sluice* (E). - Syn. ook sluice-box*. Zie ook: longtom*.
(dons1989)
sluis’kreek (de, -kreken), trens* die de sluis of duiker van een plantage* (A. 1) verbindt met een
rivier. De sluiskreek loopt door het voorland, een strook land tussen de rivier en de plantage
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(Enc.NWI 569). - Syn. sluistrens*.
(dons1989)
sluis’trens (de, -trenzen), syn. van sluiskreek*: z.a. Capitein Texier en de Lieutenent Thielen trokken
met het onderhoorig Volk naar de Overzyde van de Sluistrens, om den Vaandrig Roepel, die met de
Troepen aan het Waterwerk* reeds verenigd, den Vyand dapper het hoofd bood, by te springen
(Hartsinck 1770: 403; oudste vindpl.). - Etym.: Zie de omschrijving, zie trens*.
(dons1989)
sluit bn., vrekkerig, gierig. Dan weer, roepen ze, dat hij sluit is: gierig* op centen* (Cairo 1980c:
305). - Etym.: Vgl. E close = o.m. id. L. Lichtveld (in Helman 1977: 283) geeft een ruimere bet.:
’gesloten, te weinig spontaan, teveel hangend aan geld en bezit’. - Zie ook: botonaat*; gierig*.
(dons1989)
slur’ry (de, (ook, als gebr. op suikeronderneming Mariënburg:) entslurry, d.i. fijngemalen
suikerkristallen in propanol 2. - Etym.: E (en AN) s . is i.h.a. een mengsel van een vloeistof en een
fijn, vast materiaal. - Zie ook: vuilsap*.
(dons1989)
sma (de), persoon. Baja*, Solly heet ze, ze zal hoop ik niet boos op mij geworden zijn. Brada [S,
broeder], als je die sma ziet. Van de bloemen* (WS 20-11-1982). - Etym.: S.
(dons1989)
smail, smailen: zie smile*, smilen*.
(dons1989)
smal, (ook:) 1. (bn.), nauw, strak (kledingstuk). Een smalle rok (Essed 127). - 2. (bn., bw.), slank
(gezegd van mensen). Weet je nog Sybille, toen je me Blauwgrond liet zien. () Al die smalle mensen
die het onkruid haast dogmatisch bezweren (Roemer 1983: 142); het gaat over Javanen*. Zij is smal
gebouwd - Etym.: (1) Ook in BN. (2) Ook in BN. In AN wel gezegd van lichaamsdelen, zelden van
mensen. - Zie i.v.m. 1 ook breed*.
(dons1989)
smel’teren (smelterde, is gesmelterd), niet alg.) smelten. Eentje heeft hier ijs laten smelteren! (Cairo
1978b: 207).
(dons1989)
smitneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam als smid.
1764 (Oostindie 1989:104). 1806 (De Surinaamsche Courant nr. 9). > /N-Am/pp/2-3/-.
(dons2013)
smile (de), (uitspr. E: smail; kan ook zo geschreven worden), glimlach. Ze kunnen geen weerstand
aan mijn smile en aan mijn lieve ogen bieden (Rappa 1980: 106). - Etym.: E.
(dons1989)
smilen (smilede, heeft gesmiled), (uitspr. smailen; kan ook zo geschreven worden), glimlachen. Ik
vind je prettig! smailde hij (Cairo 1978b: 159). - Etym.: E to smile = glimlachen.
(dons1989)
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smoel’werk is geen hand’werk (zegsw.), woorden zijn nog geen daden, ’praatjes vullen geen
gaatjes’, er is verschil tussen theorie en praktijk.
(dons1989)
smoeren (smoerde, heeft gesmoerd), 1. langzaam gaar koken; smoren. Vis lekker gebakken, met
een vleugje zuuroranje*, zout en peper. Mooi gebraajen, mooi gesmoerd (Cairo 1980b: 126). - 2.
weken (wasgoed). Dan werk je ’s avonds en soms na middernacht als een razende aan de hemden*,
die al de hele dag in de Biotex hebben liggen smoeren (Shrinivâsi 1968: 34). - Etym.: Vgl. AN
smoren = o.m. gaar koken in een afgesloten pan; ook in andere bet. is sprake van een langzaam en
verstikt proces. S smoeroe.
(dons1989)
smok’kelaar (de, -s), (ook:) 1. (hist.) handelaar die de wettige voorschriften niet in acht nam, d.w.z.
handelde zonder vergunning en/of de juiste maten en prijzen niet toepaste en/of aan slaven voor
hen verboden waar verkocht enz., i.h.b. een zodanige vettewarier* of herbergier. Niemant wie hij zey
sal sonder voorgaande permissie een commenij off soogenaemde vettewariers winkel moogen
houden off op regten, als met voorgaande permissie van den Edele Hove van Politie, op poene dat
die geene die bevonden werden ’t selve sonder permissie te doen sullen geconsidereert werden als
smokkelaers () (regl. van 1745; S&dS 534). Alsoo den Hove van Politie deeser colonie genoegsaam
gebleeken is dat seekere soogenaemde smokkelaers sig niet ontsien omme met ponten* en andere
vaartuygen, met allerly soorten van dranken en andere ongepermitteerde negotien gelaeden, de
rivieren op en aff vaeren () (not. van 1745; S&dS 535). - 2. (veroud.) syn. van vettewarier*: z.a. ()
vettewarier (smokkelaar, waardoor men in deze kolonie vettewarier verstaat; eigenlijk zijn het
winkeliers die in het klein verkopen () (Teenstra 1835 I: 47). - Etym.: (1). Het woord sluit hier aan bij
de ruime bet. van ’smokkelen’: ’een voorschrift of verbod heimelijk terwille van eigen voordeel
ontduiken’. (2) Deze bet. kan ontstaan zijn doordat vele vettewariers inderdaad s . in bet. 1 waren.
Het kan echter ook, dat vooral later de beperkte bet. van ’smokkelen’, t.w. ’goederen heimelijk en
zonder dat rechten betaald zijn over een grens brengen’, een rol is gaan spelen, gezien de volgende
twee cit.: De naam smokkelaar en smokkelaarswinkel* in deze betekenis zijn van ouden datum en
komen reeds voor in geschriften over Suriname uit de tweede helft van de 18e eeuw. Niet
onwaarschijnlijk dagtekent de naam uit de tijd toen schepen uit Noord-Amerika slechts oogluikend
werden toegelaten () (Enc.NWI 643). Ze [smokkelaars*, 2] hadden de naam smokkelgoederen uit
Amerikaanse schepen in voorraad te hebben (Waller 130). Bij Kappler (1854: 21) smuggler*. Volgens
Woordenl. SNE bet. S ’smoklari’ nog steeds ’winkelier, vettewarier’. - Zie ook: Chinees* (I).
(dons1989)
smokkelaar (-s), 1. handelaar die wettige voorschriften inzake de handel niet in acht neemt, in dit
geval handelt zonder vergunning, niet juiste maten en gewichten toepast, aan slaven voor hen
verboden waar verkoopt, onrechtmatig ingevoerde goederen verhandelt en dergelijke; 2. verkoper in
het klein van levensmiddelen en andere dagelijkse levensbehoeften, waaronder textiel, gereedschap
en dergelijke.
Europees-Nederlands smokkelen in ruime zin: een voorschrift of verbod ontduiken ten eigen bate.
1: 1740 (Anonymus 69). - 1855 (Schiltkamp & De Smidt 535). > /N’/bc/2-4/-.
2: 1835 (Teenstra 1:47). 1855 (Focke 120).
Zie ook: vettewarier* . > /N’/bc/4/-.
(dons2013)
smok’kelaarswinkel (de, -s), (veroud.) winkeltje van smokkelaar* (2). Cit.: zie smokkelaar . - Zie
ook: Chinees* (I).
(dons1989)
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smok’kelkroeg (de, -en), (hist.) kroeg gedreven door een smokkelaar* (1). Naedemael ons dagelijcx
veele ende menighvuldige klachten ter oore komen over de ongeregeltheden van diegeene die
tappen ende smockelkroegen houden ende sonder permissie aen een iegelijck wijn, brandewijn,
kilduvel*, koeldranck ende eenige andere drancken verkoopen (plak. van 1789, oudste vindpl.; S&dS
186). - Etym.: Zie smokkelaar* (1). Van Dale omschrijft s . als ’herberg waar smokkelaars
samenkomen en hun goederen verbergen’, daarbij aansluitend bij de beperkte bet. van ’smokkelen’.
(dons1989)
smokkelkroeg (-en), kroeg zonder tapvergunning.
< Europees-Nederlands smokkelen ; zie smokkelaar * (1).
1669 (Schiltkamp & De Smidt 187). - 1761 (Schiltkamp & De Smidt 708). > /N’-N/bc/1-2/-.
(dons2013)
smook’pot (de, -ten), (verouderend) pot waarin een rookvuurtje gestookt wordt ter verdrijving van
muskieten* e.d. Muskieten* - die waren de schaduwzijde, de misère van het leven op de plantages*;
zij maakten er het verblijf ’s avonds ongenietbaar, daar zij slechts met een ander kwaad te verdrijven
waren, nl. een smookpot, die dikke wolken benauwende rook verspreidde (Bartelink 9). - Etym.:
Verouderend AN smook, E smoke, S smoko = rook.
(dons1989)
smookpot, pot met een rookvuurtje ter verdrijving van muskieten en ander vliegend gedierte.
1855-1863 (Bartelink 1916:9). →. > /N-N/bc/4-6/-.
(dons2013)
smous (de, smouzen), (veroud., ook:) kind van een jood en een negerin of Creoolse* (3). () het
woord ’smous’ betekent ’jood’ of in Suriname de bastaard van een blanken jood met eene negerin of
kleurlinge (P&P 1910: 37). - Etym.: In Ned. is s . een verouderend scheldwoord voor ’jood’. NB:
Vooral als die kleurling van Joodsche afkomst was en het smousen Mulat hem naar het hoofd
geslingerd kon worden (van Schaick 1866: 32).
(dons1989)
smous (ook attributief), smousin. De vindplaatsen tonen of doen vermoeden, dat deze woorden niet
alleen gebruikt werden met betrekking tot jood, jodin en joods, als in Europees-Nederlands, maar
ook en mogelijk pejoratief met betrekking tot personen met alleen een joodse vader (zie Penard &
Penard 1910:37) of alleen aan joden gelieerd.
1727 (Inventaris Archief Raad van Politie 785 fol. 77): smousin voor de negerslavin van een jood.
1773 (Inventaris Archief Raad van Politie 932): smouse neegers voor negerslaven van een plantage
met een joodse eigenaar.
1866 (Van Schaick 32): smouse mulat, voor een persoon met alleen een joodse vader.
Onduidelijk is “Jooden & Smousen” (Anonymus 1740:3). > /N’/r/2-5/-.
(dons2013)
smous’dam (de, -men), (verouderend) ’ nooddam of dijkje tot tijdelijke bescherming tegen hoge
springvloeden’ (Enc.NWI 643). - Etym.: Zie dam* (1. 1). Het is een oude plantersterm. Ook in
Zeeland.
(dons1989)
smouse neus (smouse neuzen), twee vogelsoorten, de (kleine) ani ( Crotophaga ani ) en de grote ani
( Crotophaga major ), heden in Surinaams-Nederlands genaamd kawfoetoeboi (< Sranantongo).
Smouse is hier attributief gebruikt, van smous , ‘jood’. Deze vogels hebben een kromme kam op hun
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bovensnavel die daardoor op een joodse neus lijkt.
1740 (Anonymus 23). > /N’/d/2/-.
(dons2013)
smous’vogel (de, -s), (veroud.) naam voor twee zwarte vogels met een kromme kam op de snavel,
behorende tot de koekoekachtigen: de ani ( Crotophaga ani ) en de grote ani ( C. major ). In de
kolonie* staan de Gewone Anies bekend als Kaw-foetoe-boi*, d.w.z. Koeknechten, of wel Kleine
Smousvogels (); de naam smousvogel doelt op den gekromden snavel, die er uitziet als een typische
jodenneus (P&P 1910: 37). - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
smouse-vogel, smousvogel, als smouse neus* .
1835 (Lammens 175). - 1926 (Cappelle 405), > /N’-N/d/4-5/-.
(dons2013)
smuggler: zie smokkelaar*.
(dons1989)
snaar’dak: zie lessenaardak*, waarvan het vermoedelijk een vervorming is.
(dons1989)
snap (de), snapje (het, -s), borrel. En drinkt z’n mond vol sterke Mariënburg rum. Hoor ’em, bij ’t
nemen van een snap: Aaaaarrhhh! (Cairo 1980c: 135). Komt U na het rusten een snapje bij me
drinken? (mond.). - Etym.: Vgl. D Schnaps, Schnäpschen, veroud. AN snapsje = id. Zie ook snaps*. Syn. half achtste*, iets korts*, shot* (1), sopi* (2), zoopje.
(dons1989)
snap’per: red snapper (de, -s), (uitspr. E. redsnep’per), een roodachtige snapper (zeevis) met een rij
scherpe stekels in de rugvin ( Lutjanus purpureus ). Tussen de 70 en 150 m [diepte] werd met lijnen
gevist op de red snapper (), in Suriname meer bekend als de rode* vis (Enc.Sur. 638). - Etym.: E red
= rood; ’snapper’ is zowel de E als de AN naam voor alle soorten van de vissenfamilie ( Lutjanidae )
waartoe ook de r.s. behoort. - Opm.: Het cit. is onjuist; r.s. is de meest gebr. naam.
(dons1989)
snaps (de), sterke drank. Maar de jongens voelden zich lekker warm met de sopi* van de vorige
nacht en de schnapps van de morgen in de aderen (Dobru 1980: 29). - Etym.: Vgl. D Schnaps = id.
Zie ook: snap*. - Syn. sopi* (1), spiritus*; daru*, ramtahal*.
(dons1989)
sneeuw’blad (het), (niet alg.) heester met kleine, hangende bloempjes en heldergroene bladeren,
gebruikt voor heggen, uit het Zuidzeegebied ( Breynia nivosa, Cassavefamilie*). Sneeuwblad is een
zeer veel gekweekte heester met heldergroene bladeren, die tegen het einde der takken geheel wit
zijn (Stahel 1944: 194). - Etym.: De jonge bladeren zijn wit gevlekt, dit in tegenstelling tot het
gezegde in het cit. - Syn. zilverblad*.
(dons1989)
snekifisi, gemarmerde kieuwspleetaal ( Synbranchus marmoratus).
< Sranantongo snekifisi (Schumann 1783:250). Sranantongo sneki, ‘ slang’, Sranantongo fisi , ‘vis’.
Het dier heeft een slangvormig lichaam.
1835 (Teenstra 2:446), snikkifissi ). 1845-1849 (Boekhoudt 1874:136). →.
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Zie ook: aal * , slangevisch* , sombo* . > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
sneki-komkommer, een soort klimmende plant ( Melothria pendula ) en zijn kleine, ovale,
besachtige, eetbare vrucht.
< Sranantongo sneki-komkomro (Focke 1855:120).
1835 (Teenstra 1:207, snikki-komkommer). > /S-N’/wp/4/-.
(dons2013)
sne’kikoti (de), middel dat wordt aangewend om te voorkomen dat men door een slang gebeten
wordt of aan een slangebeet sterft. Snekikoti bestaat uit poeder dat is bereid uit geroosterde koppen
en staarten van giftige slangen. Dit poeder wordt veelal met alcohol gedronken of via een krasje in
de huid gewreven. De slangen zouden doodvallen of verlamd raken in de buurt van mensen met
snekikoti (Enc.Sur. 557). - Etym.: S (sneki = slang; koti = o.m. insnijding, inenting).
(dons1989)
snekimarcoesa, twee soorten passiebloem ( Passiflora foetida en Passiflora vespertilio), wellicht ook
nog Passiflora coccinea.
< Sranantongo snekimarcoesa (Focke 1855:120). Sranantongo sneki, ‘slang’; zie marcoesa * .
1845 (Teenstra 2:269, snikkimarcusa ). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
snekiwiwiri, geheel als slangekruid* : zie aldaar.
< Sranantongo snekiwiwiri (Schumann 1783:158, snekki-wirriwirri ); Sranantongo sneki, ‘slang’,
Sranantongo wi(rri)wi(r)ri (onder meer ‘gras, kruid’).
1771 (C. Dahlberg nr. 9). 1796 (Stedman 344; snakee weeree weeree , Engelse spelling). →. >
/S/wp/2-6/-.
(dons2013)
snel bw., gauw, vlug. Ik wantrouw ook niet snel, dat hoef je niet te denken (Dobru 1968c: 40). Opm.: Het wordt in allerlei gevallen ook in de spreektaal gebr., waar men in AN ’gauw’ of ’vlug’ zou
zeggen, twee woorden die men in Sur. weinig hoort. Zie ook: snelsnel*.
(dons1989)
snel’loop (de, -lopen), wedloop, hardloopwedstrijd. De snelloop over een route van 5 km door de
verschillende woonwijken werd in 15 minuten en 25 seconden gewonnen door de heer K. Callender,
onderwijzer aan de Frederik Murray-school te Moengo (Bauxco Nieuws, sept. 1966: 12).
(dons1989)
snel’snel bw., snel, vlug, gauw-gauw. Een snelle oogopslag van een vader en het is gebeurd. Daarna
snel-snel onderhandelen, vervolgens even snel-snel trouwen om ten slotte weer even snel te gaan
scheiden met daverende scènes van beide kanten (Vianen 1971: 105, over de totstandkoming van
een huwelijk onder Hindostanen*). - Etym.: Zie snel*. Vgl. cito-cito* en S esi-esi = id.
(dons1989)
snij’boon (de, -bonen), 1. windend kruid met witte of paarse vlinderbloemen en veelzadige peulen,
dat een cultuurvorm is van de Amerikaanse Phaseolus vulgaris (Bonenfamilie*). - 2. peul (’boon’) van
deze plant, die gegeten wordt. - Etym.: De peulen worden voor de toebereiding gesneden. Echter, ze
zijn veel smaller dan de AN snijboon en lijken meer op de AN spercieboon (SN ronde snijboon*,
breekboon*), alle cultuurvormen van Phaseolus vulgaris. - Zie ook: kouseband*.
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— : ronde snijboon, 1. spercieboon, een plant gelijkend op de gewone snijboon* (1) en behorend
tot dezelfde soort. - 2. spercieboon, de peul (’boon’) van deze plant, die gegeten wordt. Zie S&S
117. - Etym.: De peul is op doorsnede rond, i.t.t. de gewone snijboon* (2) en wordt, ondanks de
naam, niet gesneden maar gebroken voor de bereiding, vandaar het syn. breekboon*.
(dons1989)
snijboontje (-s), spercieboon, peul van een cultuurvorm van Phaseolus vulgaris.
In Suriname gesneden, in Nederland niet. In Nederland is snijboon de peul van een andere
cultuurvorm van dezelfde plantensoort.
1733 (Inventaris Archief Raad van Politie 788 fol. 109; sneyboonties, meervoud). 1768 (Van Dyk 54).
→. > /N-N/cp/2-6/-.
(dons2013)
snijden, (onoverg.; sneed, is gesneden), breken, kapot gaan (draad, touw, ketting e.d.). Je moet de
langste belt* nemen, die je kan vinden. No frigiti (vergeet het niet), want deze kan elk moment
snijden (B. Ooft 1969: 34). Het kabaal dat b.v. gemaakt wordt in de bioscoop wanneer de film is
’gesneden’ is oorverdovend (Dobru 1967: 8). - 2. (overg.; sneed, heeft gesneden), (voetbalterm)
passeren, omspelen. 3. (sneed, heeft gesneden), doorsnijden van het leidsel* van een staande vlieger
bij een vliegerwedstrijd die stré-koti (S) genoemd wordt. Het onderwerp kan zijn de vlieger die dit
doet, de oplater van deze laatste, de staart, een glasscherf o.i.d. aan deze. De vliegers van
allerhande vorm worden vaak prachtig opgetuigd en van een brommer* en een lange staart voorzien,
waarmee men bij wedstrijden probeert de tegenstanders te ’snijden’ of anders zo hoog mogelijk te
komen (A.M. Bueno d.M. in Helman 1977: 61). - Etym.: S koti = AN s . en SN bet. 1. - Zie ook:
breken*.
— : de mond snijden, in de rede vallen. Ma’ mama, is daarover wou ik gaan praten toen mama me
de mond heeft gesneden (Cairo 1976: 18). - Etym.: S koti mofo (koti = o.m. AN snijden, hier
’afsnijden’; mofo = mond).
(dons1989)
snij’gras (het, -sen), naam voor planten met scherpe randen aan stengels en bladeren, behorende
tot de Baboen-nefifamilie*. - Etym.: Oudste vindpl. 1772 ( sneijgras ; zie De Beet 103). S snijgrasi. AN
s . = gras dat als veevoer geteeld en gemaaid (’gesneden’) wordt en in de stal gevoerd.
(dons1989)
snip (de, -pen), snipje (het, -s), naam voor een aantal soorten waadvogels: plevieren, w.o. de
zilverplevier ( Pluvialis squatarola) en een steenloper ( Arenaria interpres morinella); snippen, w.o. de
watersnip (SN grassnip* of rijstsnip*, Gallinago gallinago ); strandlopers, w.o. de drieteenstrandloper
( Calidris alba ) en een kanoetstrandloper ( Calidris canutus rufus ); ruiters, w.o. de twee
geelpootruiters (S toriman*, Tringa flavipes en T. melanoleuca); een steltkluut ( Himantopus
himantopus mexicanus ). Een vlucht witte snippen scheert plotseling rakelings over het water. In
formatie, een thematisch haarscherp gelijkzijdige driehoek (Ferrier 1973: 454). Jachtpartijen
ontaarden soms in het zonder onderscheid neerschieten van alle vogels, vooral ’snipjes’ en andere
trekvogels uit Noord-Amerika (op de modderbanken* en in de kustzwampen); de dieren worden dan
vaak niet eens opgehaald (Enc.Sur. 307). - Etym.: S snepi. AN s . is de verzamelnaam voor de
’watersnip’ en enige aan deze verwante soorten. E ’snipe’ is in beginsel hetzelfde als AN s. , bij
uitbr. echter ook de naam voor een aantal vogels die op een ’snip’ lijken. Oudste vindpl. Teenstra
1835 II: 430.
(dons1989)
snip (-pen), verzamelnaam voor alle soorten waadvogels, in het bijzonder die (periodiek) in groepen
leven (plevieren, ruiters, snippen, strandlopers en dergelijke).
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In hedendaags Europees-Nederlands is snip de naam voor enige middelgrote van deze soorten. De
Engelse betekenis van snipe is van oudsher veel ruimer (OED 15:855), maar niet zo ruim als die van
snip in het koloniale Nederlands van Zuid-Amerika. 1693 (Reeps 21). - 1855 (Focke 51). →.
Eerder in Brazilië (Keye 1659:68). Bij Hartsinck (1770:111) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
> /N’/d/1-6/B./ W./.
(dons2013)
snip’katoen (de), (veroud.) vorm van de tropisch Amerikaanse katoensoort Gossypium barbadense
(Angalampoefamilie*), thans meer bekend als rode katoen*. Zie Teenstra 1835 I: 267 (enige vindpl.).
(dons1989)
snoek (de, -en), Amerikaanse zeesnoek, een grote, zilverkleurige roofvis met een zwarte zijlijn
( Centropomus undecimalis). Misschien mag de vraag gesteld worden of de visstand door het kweken
van broed van de snoek, resp. een andere vissoort kan worden verhoogd (Schoonens 314). - Etym.:
AN s . = een grote roofvis van het zoete water o.m. in Ned. ( Esox lucius ), waarvan alleen de kop
enigszins lijkt op die van de SN s. Oudste vindpl. Herlein 1718: 199. S snoekoe. - Opm.: Grzimek (V:
81) geeft als AN naam voor dit dier ’olijfgroene snook’.
(dons1989)
snoek (de, -en), olijfgroene snook (Grzimek. 5:81), Amerikaanse zeesnoek ( Centropomus
undecimalis).
< Europees-Nederlands snoek , een vis in Europa ( Esox lucius ). Alleen de vorm van de kop vertoont
gelijkenis.
1718 (Herlein 199.) - 1855 (Focke 120). →.
Eerder in Brazilië (Keye 1659:71; betekenis ?). > /N’/d/1-6/ B ./.
(dons2013)
snoep’geld (het), vrij te besteden geld, bijv. zakgeld. - Opm.: Wordt niet alleen gebr. m.b.t.
kinderen.
(dons1989)
snot’lap (de, -pen), (weinig gebr.) lap, meestal verkregen door het aan stukken scheuren van
versleten doeken en lakens e.d., voor eenmalig gebruik bij het leegblazen van een snotneus. - Etym.:
In AN is s . een gemeenz. woord voor ’zakdoek’.
(dons1989)
snow’bal (het, mv.?), (verouderend) bal waarbij allen geheel in het wit gekleed zijn. Met een sprong,
die elke kunstenaar uit een paardenspel hem mocht benijden, staat hij op zijn blomvat* en na een
half verzoekend ’houdt toch je mond’, waaraan gevolg wordt gegeven, stelt hij voor [als idee voor
een toekomstig feest] ... een snowbal (J.S. Samuels 1904, cit. volgens Doelwijt 1974: 45). - Etym.: E
snow = sneeuw. Men liet ook watten als nabootsing van sneeuw naar beneden dwarrelen.
(dons1989)
snuiven (snoof, heeft gesnoven), opsnuiven van tabaksap als genieting. De volgende morgen, vóór
het vertrek, gaven wij van onzen eigen voorraad nog wat zout en tabak aan de negers, daar zij in de
laatste dagen niets meer te snuiven hadden gehad. () Dit doen zij echter op eene eigenaardige
manier: in een blikje, dat zij steeds bij zich hebben, wordt de tabak met een weinig water gekneusd
en daarna uitgeperst, het vocht wordt in de palm van de hand opgevangen en dan opgesnoven
(Bakhuis 105). - Etym.: S snoifi. AN s . = snuif, d.i. fijngemalen zeer prikkelende tabak, opsnuiven als
genieting; komt niet meer voor. - Opm.: Het SN s . wordt alleen gedaan door Bosnegers*.
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(dons1989)
sociaal’ pleidooi (het, -en), pleidooi voor een rechtbank waarbij ten gunste van verdachte sociale
omstandigheden worden aangevoerd of een beroep wordt gedaan op sociale gevoelens. De openbare
aanklager had de verdachte voorgebracht wegens het bezitten van marihuana, een feit waaraan hij
zich overigens vaker heeft bezondigd. Mr. Gangaram Panday hield een sociaal pleidooi. De advocaat
zei dat zijn cliënt hem verzekerd had naar zijn vader in Brokopondo te zullen terugkeren, waar hij
tevens een baan zal zoeken (WS 30-4-1983).
(dons1989)
Sociëteit’ (de), (hist.) de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, een genootschap dat van 1683 tot
1792 de eigenaar van Suriname was, bestaande uit de West-Indische Compagnie, de stad
Amsterdam en (tot 1770) de familie Van Aerssen van Sommelsdijck. Zie Enc.Sur. 60. - Samenst. o.m.
societeitsneger*, societeitstroepen.
(dons1989)
Societeit (de), de Geoctroyeerde Societeit van Suriname , een genootschap van 1683 tot 1792,
toentertijd eigenaar van het toenmalige Suriname. Deelgenoten waren de West-Indische Compagnie,
de stad Amsterdam en (tot 1770) de familie Van Aerssen van Sommelsdijck. Zie de Encyclopedie van
Suriname 60.
Als genitiefvorm en in samenstellingen: zie beneden; verder onder meer societeitstroepen.
(dons2013)
societeits dienaar (-en), ambtenaar in dienst van de koloniale overheid.
Zie de Societeit* . In Europees-Nederlands dienaar alleen voor ambtenaar indien werkzaam bij
gerecht of politie.
1777 (Schiltkamp & De Smidt 932). Wellicht in gebruik tot 1792 (zie Societeit* ). > /N-N’/bs/3/-.
(dons2013)
societeitsgrond: de societeitsgrond, zeker stuk grond * (I) aan de stadsrand van Paramaribo, bezit
van de Societeit* .
1768 (Schiltkamp & De Smidt 929). 1777 (Schiltkamp & De Smidt 929). Wellicht in gebruik tot 1792
(zie Societeit* ). > /N-E/r/2-3/-.
(dons2013)
societeitshospitaal, het ziekenhuis van de Societeit* , met andere woorden van het land.
1761 (Schiltkamp & De Smidt 729). - 1778 (Schiltkamp & De Smidt 941).
Zie ook: ziekenhuis* . > /N’-E/z/2-3/-.
(dons2013)
societeits’neger (de, -s), (hist.) slaaf die het eigendom was van de Sociëteit*. Achtermiddags heeft
Ds. IJver vergezeld door Ds. de Ronde en 5 leden uit den Kerkeraad aan mijn huis () den
societeitsneger Benjamin tot Lidmaat der Gereformeerde Kerk aangenomen () (Mauricius 1747, cit.
volgens Van Lier 127). - Etym.: Zie de omschrijving, zie neger* (3).
(dons1989)
societeitsneger, negerslaaf ( neger * ) in eigendom bij de Societeit* .
1747 (Mauricius; zie Van Lier 1977:127). Wellicht in gebruik tot 1792 (zie Societeit* ).
Zie ook: landsneger* . > /N-Am/bs/2-3).
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(dons2013)
societeits negerofficier, negerofficier* in dienst van de Societeit* .
1744 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 273, in dit geval een blanke negerofficier).
Wellicht in gebruik tot 1792 (zie Societeit* ). > /N-(Am-E)/bs/2-3/-.
(dons2013)
societeitsplantage, plantage * in eigendom bij de Societeit* .
1687 (Schiltkamp & De Smidt 176, societeyts plantagie) . Wellicht in gebruik tot 1792 (historiserend
1839-1851, Van der Aa 1993:97, in dit geval een kostgrond* , te weten Kwatta). > /N-N/pt/1-3/-.
(dons2013)
so’da, 1. (de), bakpoeder. - 2. (de, -’s), kort voor sodabeschuit*, sodabiscuit*. - Etym.: (1) Zie het
syn. baksoda*, zie ruwe soda*.
— : ruwe soda (de), soda (het reinigingsmiddel).
(dons1989)
so’da-fountain (de, -s), (uitspr. E: so’dafounten), café waar men frisdranken (soft*), ijs en andere
versnaperingen kan kopen en desgewenst nuttigen. De eigenaar van soda-fountain Davona
tegenover hotel Lashley aan de Watermolenstraat heeft zijn vergeetachtigheid duur moeten betalen
(WS 12-6-1982). - Etym.: E s.-f. = o.m. buffet waar men ijs en frisdranken verkoopt.
(dons1989)
so’dabeschuit (het, -en), cracker. Beschuittaart 1. 20 soda beschuiten, 4 eieren () (S&S 230, in
recept). - Etym.: Vermoedelijk vernederlandsing van het syn. sodabiscuit*. Het is inderdaad bereid
met bakpoeder, SN baksoda*, d.i. dubbelkoolzure soda. AN beschuit = SN bollenbeschuit*. - Syn.
ook soda* (2). Zie ook: broodbeschuit*, eierbeschuit*, polakbeschuit*.
(dons1989)
so’dabiscuit’ (de, -s), (uitspr. so’dabiskwie’), cracker. Bij het pakken ontdek ik de eerste
ongerechtigheid van de Oajana’s*. Mijn sodabiscuits zijn danig geplunderd! (Geijskes 1957: 253). Etym.: Het E ’soda-biscuits’ staat op de blikken waarin deze crackers ingevoerd worden. AN biscuit
= o.m. droog, bros koekje. Zie verder onder syn. sodabeschuit*. - Syn. ook soda* (2).
(dons1989)
soe’kroe-oedoe (de), soort boom ( Styrax glabrata, Soekroe-oedoefamilie*). - Etym.: S (soekroe =
suiker; oedoe = hout, boom).
(dons1989)
Soekroe-oedoefamilie (de), Storaxfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Styracaceae ). - Etym.:
Genoemd naar soekroe-oedoe*.
(dons1989)
soekwa’ (de, -), 1. naam voor de cultuurvormen van twee soorten zeef- of sponskomkommer,
kruipende planten met gele bloemen ( Luffa -soorten, Meloenfamilie*). - 2. eetbare,
komkommervormige vrucht van zo’n plant. Poe* of soekwa wassen, schillen en in plakjes snijden
(S&S 129). - Etym.: S.
— : effen soekwa, soekwa* (1 en 2) met rol-ronde vruchten ( Luffa cylindrica ). Zie Ost. 206.
— : geribde soekwa, soekwa* (1 en 2) met geribde vruchten ( Luffa acutangula ). Zie Ost. 206.
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(dons1989)
soe’la (de, -’s), stroomversnelling, waterval, meestal complex van beide. Om over de soela’s te
komen, kan men namelijk de hulp van de boschnegers* niet missen (J&L 1923: 8). - Etym.: S. - Syn.
dam* (l. 2), val*.
(dons1989)
soe’lagoejave (de, -s), verwant van goejave* (1) die vaak bij soela’s* groeit ( Psidium guianense,
Goejavefamilie*). - Syn. watergoejave*.
(dons1989)
soemaroe’ba, 1. (de, -(’s)), boom met lange pluimen van groenwitte bloemen ( Simarouba amara,
Kwasibitafamilie*). Soemaroeba is een grote bosboom met veel bitterstof in de bast (May 60). - 2.
(de), hout van deze boom. Soemaroeba () vanwege zijn lichte kleur en gemakkelijke bewerkbaarheid,
algemeen in trek (Bos en Bosbeheer 43). - Etym.: S.
(dons1989)
soumarouba, een boomsoort ( Simarouba amara) en zijn hout.
< Sranantongo soumarouba (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:177) < Karaïbisch
of Arowaks (zie simarouba* ).
1872 (Anonymus 27). → ( soemaroeba).
Zie de opmerking onder simarouba* , zie ook witte ceder* . > /Ind./wp/4-6/-.
(dons2013)
Soemaroe’bafamilie: zie Kwasibitafamilie*.
(dons1989)
I. soep, soenp: zie sup*. sunp*.
(dons1989)
II. soep (de), (ook:) soepvlees. - Zie ook: ribbesoep*, platte en ronde soep*.
— : platte soep, niet uitgebeend klapstuk. - Syn. ribbesoep*.
— : ronde soep, schenkelvlees met been, bestemd voor soep. Een rundvlees pakket, bestaande uit ½
kilo schijf*, ½ kilo rundergehakt en ½ kilo ribbe-* of ronde soep voor... niet te geloven, tien gulden*
(WS 15-5-1982). - Syn. ronde schijf*.
(dons1989)
soep’groente (de), selderie, een geurig kruid, oorspr. uit Europa ( Apium graveolens,
Soepgroentefamilie*). De vis schoon schrapen wassen en stomen* met een bodempje water een
blokje* of zout en een stukje soepgroente tot ze van de graat loslaat (S&S 126). - Etym.: S
soepoewiwiri (soepoe - soep; wiwiri = o.m. kruid). Het wordt o.m. meegekookt in soep. AN s . =
samenstelsel van verschillende groenten en kruiden voor het bereiden van groentesoep.
(dons1989)
Soep’groentefamilie (de), Schermbloemenfamilie, een familie van tweezaadlobbige kruiden met
oliekanalen, een holle stengel, sterk vertakte bladeren en bloemen in schermen ( Umbelliferae of
Apiaceae ). - Etym.: Genoemd naar soepgroente*.
(dons1989)
soe’sa (de), soort dans, voorkomend bij Bosnegers* en Creolen* (3). Soesa, een wedstrijddans, een
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soort speldans waarbij bepaalde voetbewegingen zijn afgesproken (Enc.Sur. 569). - Etym.: Volgens
Wooding (519) van West-Bantoe ’tsoesa’. Oudste vindpl. Stedman 1796: 375.
(dons1989)
soesa, soort dans van negerslaven en boschnegers* .
< Sranantongo soesa (Focke 1855:123). < Afrikaans, Wooding 1972:519.
1796 (Stedman 375). - Focke (1858b:94). →. > /S/sc/3-6/-.
(dons2013)
soeur (de, -s), (uitspr. F: seur), 1. non, ’uster’ (het laatste ook als titel). Na de vermoeiende
zedepreken van de soeurs en de pater zijn zij allen stil (Vianen 1969: 72). Ter verwelkoming van de
Goede Sint waren behalve de heren Winter en Bakrude ook aanwezig Soeur Bernadette en de heren
Bauer en Berggraaf als hoofden van de Heilig Hart-, Fajalobbi- en deParanamschool (Bauxco Nieuws,
jan. 1961: 11). - 2. witkopriettiran (Grzimek IX: 162), een kleine, zwarte watertiran (vogel) met een
witte kop ( Arundinicola leucocephala). In de kolonie* staat de Witkop Tiran bekend als Dominé* of
Soeur. De laatste naam is afkomstig vanwege eene zekere gelijkenis met de in Suriname wonende
kloosterzusters of Soeurs, die geheel zwart gekleed gaan met witte kappen om het hoofd (P&P 1910:
208). - Etym.:(1) F, ook gebr. in het zuiden van Ned. Vanaf 1856, toen de eerste nonnen in Sur.
aankwamen (Enc.NWI 475). (2) Zie cit.
— : soeur supérieure (de), religieuze die directrice is van een katholiek ziekenhuis, ook gebr. als
(aanspreek)titel. De ziekte zou bijna geruisloos zijn verlopen als de soeur supérieure het niet in haar
hoofd had gehaald om mijn vader voor een onderhoud bij zich te laten komen (Pos 1985: 44). Soeur
supérieure haalt uit haar tas een papier te voorschijn en legt dat op tafel voor mijn vader neer (Pos
1985: 45). - Etym.: F, zie soeur*; ’supérieur(e)’ (bn.) betekent ’hoogste’.
(dons1989)
soeur (-s), 1. non, in het bijzonder als onderwijzeres; 2. zie beneden
< Europees-Nederlands soeur met dezelfde betekenis, maar in Nederland alleen gebruikelijk in het
zuiden.
Het woord kwam naar Suriname met de “Eerwaarde Soeurs Franciskanessen van Roosendaal”, die in
1856 het onderwijs op rooms-katholieke scholen ter hand namen (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 474).
1856 (zie boven). 1910 (Penard & Penard 208). →. > /N/bc/4-6/-.
2. (zekere vogelsoort, heden): zie nonnetje * .
(dons2013)
soeverein: zie gouverneur* .
(dons2013)
soft (de, -s), 1. frisdrank, niet-alcoholische drank die verkocht wordt in een flesje. Voor bapa [H,
vader] ook een glas soft, zei hij bleek. - Geen speciale soft? - Cola* is goed, antwoordde Bisoenlal
(Vianen 1973: 133). - 2. glas soft* (1). Even later kwam ze terug met de softs. Ze had die van hem
vol met ijs gestopt, het was duidelijk, hij moest afkoelen (Rappa 1984: 83). - Etym.: Van E softdrink* (ook syn.). - Zie ook: iets zachts*.
(dons1989)
soft’drink (de, -s), (niet alg.) syn. van soft*: z.a. Martin ging naar de keuken, zette thee en kwam
terug met glazen en flessen softdrinks (Vianen 1979: 191). - Etym.: E soft-drink (soft = zacht, nietalcoholisch; drink = drank), - Zie ook: iets zachts*.
(dons1989)
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I. sok (de, -ken), (ook.) 1. kous. - 2. paar sokken of kousen. - Etym.: (1) In SN worden ’kous’ (zie
kous*, 1) en ’sok’, evenals in BN, als syn. gebr.; ook S kowsoe = kous, sok. AN kous = kledingstuk
dat de voet en van het been minstens het onderbeen bedekt. AN sok = kledingstuk dat de voet en
van het been hoogstens een deel van het onderbeen bedekt. (2) Zie de opm. onder schoen*.
(dons1989)
II. sok bn., (gemeenz. en scholierentaal) 1. goed, fijn, ’lekker’. Ik zeg niet dat je geen geweldige
goochelaar bent, Mozes. Je bent een van de sokste die ik ooit gezien heb. Maar ik ben nog veel
sokker. Dat is de hele zaak (Helman 1954a: 44). Hoe vind je deze griet, Nelis? - Sok jongen. Ze kon
best een pèl* van de Koning zijn (Helman 1954a: 48). - 2. (verouid.) slecht, ’pet’. Zie Schoonhoven
154. - Etym.: Volgens Echteld (90) van S sok (met bet. 1) en dan misschien als volgt uit het E af te
leiden: E sucks, sweets = snoepjes (om op te zuigen; S ’a sani sok’ = the thing is nice, sweet = dat
(ding) is fijn, lekker. Bet. 2 sluit echter beter aan bij S soko, dat volgens Woordenl. SNE ’Afrikaans,
primitief’ bet. NB: Teenstra (1835 II: 181) beschrijft bepaalde ingevoerde slaven als volgt: De SokkoNegers zijn ongemeen dom, maar goedaardig en trouw; zij zijn niet sterk, maar de meeste zijn
goede ruiters. Het lijkt mogelijk, dat het woord een betekenisverandering heeft ondergaan van 2
naar 1; dat is bij scholierentaal niet ongewoon. Zie ook: tof*.
(dons1989)
soke’ (de, -), (uitspr. sokkee’), 1. naam voor de pantsermeervallen van het genus Corydoras. Zie
Enc.Sur. 359. - 2. syn. van sokekwikwi*: z.a. Zie Enc.Sur. 359. - Etym.: Geijskes (1954: 67) noemt 2
soké-warawara (zie warawara*). Teenstra (1835 II: 450) onderscheidt: Soké (zout en zoet water),
Melk soké en Agoe soké (beide bovenrivieren); het is (nog) niet te zeggen welke soorten bij deze
namen horen.
(dons1989)
soké, onduidelijke naam voor enige kleine vissoorten behorende tot de pantsermeervallen en de
doornmeervallen.
< Sranantongo soké (Focke 1855:123).
1771 (Nepveu 347). 1796 (Stedman 346; sokay , Engelse spelling). →.
Opmerking: Teenstra (1835, 2:450) onderscheidt melksoké * en agoesoké. > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
soke’kwikwi (de, -’s), (uitspr. sokkee’kwikwi), soort kwikwi* (pantsermeerval) met een uitgerande
staartvin ( Hoplosternum littorale). Zie Enc.Sur. 359. - Zie ook: soke*; katharina*, platkop*.
(dons1989)
so’kopsalm (de, -en), lied dat gezongen wordt bij een maaltijd die men geeft aan een
vooroudergeest, in het kader van de wintigodsdienst*. Zie Woording 541. Anansitori* en Sokopsalm
zouden dan wel eigenlijk meer tot het terrein van de religie behoren, maar kunnen om hun
performance mogelijkheden wel als vormen van kunst/sociaal vermaak worden beschouwd (Guda
13). - Etym.: Bij de indertijd ingevoerde slaven waren er die Sokkonegers genoemd werden (zie cit.
onder sok*, II, etym.).
(dons1989)
solda’tenbrood (het, -broden), busbrood, d.i. brood dat in een bakvorm (’bus’) gebakken is. Etym.: AN s . = brood zoals dat in kazernes aan soldaten wordt verstrekt. - Syn. vormbrood*.
(dons1989)
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solda’tensalade (de), (veroud.) sappig kruid dat als groente gegeten kan worden ( Peperomia
pellucida, Anijsbladfamilie*). Zie Westeroüen v.M. 1883: 29 (enige vindpl.). - Opm.: S konsakawiwiri.
(dons1989)
soldatensalade, inheems, sappig kruid, dat als groente gegeten kan worden ( Peperomia pellucida),
heden in Surinaams-Nederlands genaamd consaca-wiwiri * .
Wellicht zo genoemd omdat (vooral) soldaten te velde er noodgedwongen gebruik van maakten.
1855 (Focke 63). 1883 (Westeroüen van Meeteren 29). > /N-N/wp/4-5/-.
(dons2013)
solda’tenthee (de), (verouderend?) viltig behaard kruid met kluwens van gele bloempjes ( Waltheria
indica, Cacaofamilie*). Zie Enc.NWI 731. - Etym.: Er kan van de bladeren een thee getrokken worden
die koorts weert. - Syn. malva* (2).
(dons1989)
solda’tenvogel (de, -s), roodkeelwinterkoning of zangwinterkoning, een bruine bosvogel die
buitengewoon mooi zingt ( Cyphorhinus arida). - Syn. baskopoe*, kaptein* Kofi.
(dons1989)
sombo, gemarmerde kieuwspleetaal ( Synbranchus marmoratus).
< Sranantongo sombo (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:63).
1835 (Teenstra 2:446).
Zie ook: aal * , snekifisi * , slangevisch* . > /S/d/4/-.
(dons2013)
son’ge (de), soort dans voorkomend bij alle bosnegerstammen*. Songe, een dans waarbij de man
door een stapbeweging in haar richting een vrouw uitkiest met wie hij als partner de dans uitvoert
(Enc.Sur. 570).
(dons1989)
son’go, soort spel. Dat moest want daar was heel de avond lang gespeeld, gekaart, gedobbeld*,
songo, bingo, mampapta*, vijf honderduit*, eenentwintig en nog veel meer (C. Ooft 73).
(dons1989)
sooi bn., bw., (scholierentaal) erg vervelend, saai. - Etym.: S soi.
(dons1989)
so’pi, 1. (de), sterke drank. Dan ga ik naar de winkel* om sopi te drinken, laat mijn lichaam krachtig
blijven (Doelwijt 1971: 54). - 2. (de, -’s), borrel. Na de afstraffing ging de slaaf naar den directeur*
en zeide: Mijnheer, U geeft groot gelijk - mag ik nu een sopie van U hebben? (Bartelink 16). - 3.
(bn.) drankzuchtig, verslaafd aan alcohol. Die sopie broer van mij maakt het ook heel goed (in brief,
1987). - Etym.: S, wellicht van veroud. AN zoopje (= slokje sterke drank), dat in AN alleen nog
voorkomt in ’koek-en-zoopje’ (dial, ’koek-en-zopie’) = stalletje, i.h.b. op het ijs, waar men koeken
e.d. en dranken kan kopen. Zie ook SN zoopje* (syn. van 2). Oudste vindpl. van 2 1772 (Soopies,
mv.; zie De Beet 118). Zie ook soppel*. - Samenst. van 1 switsopi*. Syn. van 2 ook half achtste*, iets
korts*, shot* (1), snap(je)*.
(dons1989)
sop’pel* bn., dronken. Binnen stelde ik haar voor ook direkt te baden* en ik was soppel genoeg om
haar niet alleen te laten baden (Dobru 1967: 39). - Etym.: Er lijkt verband te zijn met sopi* en
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

zoopje*. - Zie ook: lazer*.
(dons1989)
sopro’po (de, ’s), 1. cultuurvorm van een klimmend kruid met gele bloemen, uit Azië en Afrika, ook
verwilderd ( Momordica charantia, Meloenfamilie*). De Soppropo is eene bevallig klimmende
rankplant met een’ enkelen gelen bloesem () (Teenstra 1835 II: 277; oudste vindpl.). - 2. de eetbare,
augurkvormige vrucht van deze plant. De sopropo’s wassen, opensnijden en de zaden verwijderen
(S&S 125). - Etym.: S. - Syn. karaila*.
(dons1989)
sopropo, bittere komkommer of balsempeer, een ingevoerde klimplant ( Momordica charantia).
Vergelijk Sranantongo sopropo (Focke 1855:124). Het is niet bekend of de naam het eerst in het
Sranantongo of in het Surinaams-Nederlands optrad en ook niet of de gelijknamige vrucht van dit
gewas al voor 1873 gegeten werd.
1835 (Teenstra 2:277). 1855 (Focke 124). →. > /X/cp/4-6/-.
(dons2013)
soul’bus (de, -sen), wilde* bus waarin voortdurend en hard soul-muziek klinkt. Sukta met blauwe
bussen van ’em. Soulbussen! (Cairo 1980a: 99). - Opm.: Verschijnsel uit de jaren 1970, later door de
overheid verboden. Zie ook discobus*; deze kwam later.
(dons1989)
sound’-truck (de, -s), geluidswagen, omroepwagen. Welke film zou er vanavond spelen? vraagt ze
zich af en herinnert zich dat er vanmiddag, voordat ze onder de douche ging staan, een soundtruck
door de straat was gekomen om reclame te maken voor een film van Humphrey Bogart (Vianen 1971:
42). - Etym.: E sound = geluid; truck = vrachtauto.
(dons1989)
souvenir’velletje (het, -s), blokje postzegels uitgegeven ter gelegenheid van een bijzondere
gebeurtenis. Bij de uitgifte hoort ook een zogenaamd souvenirvelletje met de zegels van 2, 35 en 75
cent* en met in de rand het logo van de Olympische spelen in Los Angelos en de Olympische ringen
(WS 23-6-1984).
(dons1989)
sow’toemeti-oedoe, 1. (de, -), naam voor enige bomen ( Maytenus-soorten, Sowtoemetioedoefamilie*). Zie L&Me 135. - 2. (de), hout van deze bomen. Sowtoemeti-oedoe is genoemd naar
de paarsrode kleur (L&Me 135). - Etym.: S (sowtoemeti = zoutvlees*; oedoe = hout); zie verder het
cit.
(dons1989)
Sow’toemeti-oedoefamilie (de), Kardinaalsmutsfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Celastraceae).
- Etym.: Genoemd naar sowtoemeti-oedoe*. - Zie ook: Kopiefamilie*.
(dons1989)
Spaans: zie * (I), daalder* , schelling* .
- : Spaanse juffrouw, Spaanse juffer (de), bidsprinkhaan, in het bijzonder de grote groene
Stagmatoptera femoralis .
De houding en de statige bewegingen van het dier doen denken aan een voorname dame, de bolle
ogen lijken op een hoog opgebold kapsel.
1740 (Anonymus 18, Spaanse juffrouw ; 25, Spaanse juffer ). - 1855 (Focke 125).
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Oudste vindplaats in Brazilië (Marcgrave 1648:255, Spaanse juffrouw ).
Opmerking 1: Anonymus (1740) onderscheidt staande en loopende Spaanse juffrouw . Wellicht wordt
met de laatste een ‘wandelende tak’ bedoeld.
Opmerking 2: Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (1917:540) geeft Spaanse vrouw; dat is
de naam sedertdien. > /Braz./d/2-4/B./.
- : Spaans spek, kanteloep, dat is een niet veredelde meloen, de vrucht van Cucumis melo .
Menkman (1932:247) vermeldt de naam voor 1618 uit Zuid-Afrika, blijkens het WNT (14:2664) voor
een ander minderwaardig type meloen. “ Spaansch zal hier wel een smalende betekenis hebben”
(WNT). Het vruchtvlees is dun.
1740 (Anonymus 121). - 1835 (Teenstra 2:276). - Stahel (1944). > /X/cp/2-5/-.
- : Spaansche zuring: zie rode zuring * .
(dons2013)
bok I.: Spaanse bok (-ken), bestraffing van een slaaf, waarbij deze werd neergelegd met naar voren
samengebonden handen, met de knieën tussen de armen naar boven getrokken, een stok onder de
knieholten door, en vervolgens op beide zijden werd geslagen met een zweep of roede.
Europees-Nederlands bok was een geselbank; Amerikaans-Engels to buck was de wijze van geselen
als boven.
Circa 1680 (in Wettengl 1998:178). - 1843 (Van Stipriaan 1993:372). Later alleen historiserend.
Opmerking 1: De straf werd in het openbaar toegediend, in Paramaribo op een variabel aantal
daartoe aangewezen straathoeken. Wolbers (130, 133) meldt uit 1711 een vierhoekse en uit 1732
een zevenhoekse Spaanse bok , Nepveu (1765:80) en Hartsinck (1770:916) melden een Spaanse bok
rondom Paramaribo.
Zie ook: drogen * .
Opmerking 2: Vanaf 1828 op plantages * verboden, in 1843 ook in de stad * afgeschaft (Van
Stipriaan, zie boven). > /N+X/bs/1-4/-.
(dons2013)
Spaans: Spaanse bok (de, -ken), (hist.) bestraffing van een slaaf, waarbij deze met van voren
samengebonden handen werd neergelegd, met de knieën tussen de armen naar voren getrokken, en
vervolgens beurtelings op beide zijden geslagen werd met een tamarindezweep*. Een Spaansche bok
voor de man Negers* was spoedig opgeloopen (van Schaick 1866: 54). Op verzoek van de meester
werd deze straf der ’Spaanse bok’ publiek toegediend op de hoeken van door hem aan te wijzen
straten; zo sprak men van vierhoekse en zevenhoekse Spaanse bokken (de Kom 45). - Etym.: ’Bok’
kan te maken hebben met de houding van het slachtoffer. Oudste vindpl. regl. van 1738 (S&dS 452).
S pansboko.
— : Spaanseda’me (de,-s), een grote, groene bidsprinkhaan ( Stagmatoptera femoralis ) en andere
soorten bidsprinkhaan (orde Mantodea ). - Etym.: De houding en de statige bewegingen van het dier
doen denken aan een voorname dame, de bolle ogen lijken bovendien op een hoog opgebold kapsel.
- Syn. Spaanse* juffer, Spaanse* vrouw.
— : Spaanse juffer (de, -s), (veroud.) syn. van Spaanse* dame: z.a. Onder de kevers behoort ook de
lange groene Spaansche juffer, welker groote kop als met een fijn draadje aan het lange en smalle
lichgaam verbonden is (Teenstra 1835 II: 467). - Etym.: Zie Spaanse* dame. Oudste vindpl. Stedman
1796: 242. - Syn. ook Spaanse* vrouw.
— : Spaans spek (het), (verouderend) kanteloep, niet veredelde meloen, de vrucht van Cucumis melo
(Meloenfamilie*). Cucumis melo L. () Spaansch-spek is de naam voor in Suriname voorkomende vorm
die wegens de dikke schil en het weinige vruchtvleesch zich veel minder tot consumptie leent
(Enc.NWI 250). - Etym.: Oudste vindpl. Hartsinck 1770: 62. Ook gebr. in Zuid-Afrika (WNT 1936). S
panspeki.
(dons1989)
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Spaanse vrouw (de, -en), syn. van Spaanse* dame: z.a. De meest bekende bidsprinkhaan in
Suriname is de grote, groene Spaanse vrouw met witte vlekken op de vleugels () (Enc.Sur. 69). Etym.: Zie Spaanse* dame. S (s)pansfrow. - Syn. ook Spaanse* juffer.
(dons1989)
spaar’pot (de, -ten), (ook, grof:) vrouwelijk schaamdeel. Als ik thuis kom, ligt mijn vrouw al met de
spaarpot open (mond.). - Etym.: In N veroud. (zie Heestermans 1980: 179). De vergelijking berust op
de gleuf. - Syn. poentje* (voor andere syn. zie aldaar).
(dons1989)
span, A (zn.), 1. (de), spanning. Maar voordat hij zijn kameraad nader kon ondervragen, sprong
deze in een wilde* bus en liet Sjorrie in de span achter (Verlooghen 24). - 2. (de, -nen), grootste
afstand tussen de top van de duim en die van een andere vinger bij gespreide hand. Hij rolt dicht bij
de knikker van Ram. Hij ligt er vlak bij. Minder dan een span (A. de Vries 1957 (6): 16). - 3. (de, nen), geraamte van een vlieger. Voor de span van deze vlieger gebruikt men twee printa’s* van
gelijke lengte (Nekrui 19). - B (bn.), gezwollen, gespannen; rijp. Bakoven* voor export worden 3/4
span geoogst (in krant, 1965). Toen ik er aankwam was de fuif* reeds* span-span (Dobru 1967: 27);
hier: op zijn hoogtepunt. - Etym.: Veroud. AN s ., spanne (zn.) = bet. A. 2 en een lengtemaat (2 dm.).
A. 3: S s . = o.m. spannen. Bet. B is Sranan; zie ook ’no span*’, spannen*.
— : no span, maak je niet druk, maak je niet dik. Maar no span alles wordt weer genormaliseerd (in
brief, 1986). - Etym.: S (no = niet; zie span*, B).
(dons1989)
span’broek, span’nebroek (de, -en), nauw sluitende broek, strakke broek. Dan het verhaal van de
koning, die zoveel vette koeien had, die iedereen kon krijgen als hij maar de tuin met rode
brandnetels* kon wieden* zonder te jeuken. Wie ’t kon kreeg koeien, maar je moest een spanbroek
dragen, zonder hemd*, zonder borstrok* (Hijlaard 32). Ik begrijp niet waarom je vader zo’n
spannebroek voor je moest gaan kopen (Vianen 1972: 23). - Etym. : In AN veroud. S spanbroekoe.
(dons1989)
span’els (de, -elzen), stikels, d.i. een korte, priemvormige, dunne, rechte els voor het maken van
gaatjes in dun leer. - Etym.: WNT (1936) vermeldt het woord van Antwerpen (België).
(dons1989)
span’nebroek: zie spanbroek*.
(dons1989)
spannen (spande, heeft gespand), zwanger maken. Hij wenste op een gegeven moment dat hij zo
was als dat soort jongens, dat niet diep doordacht over het leven en diens verantwoordelijkheden;
dat hij in staat was een beetje gewetenloos te zijn. Hij zou Oema spannen en kijken wat dan zou
gebeuren. En de gevoelens van haar ouders zouden hem niks kunnen schelen (Dobru 1968c: 73). Etym.: S span = o.m. id. - Syn. keien*.
(dons1989)
span’ner (de, -s), moersleutel (ringsleutel, steeksleutel). - Etym.: E spanner = o.m. id. AN s . = i.h.a.
een werktuig waarmee men iets (i.h.b. draad) spant.
(dons1989)
spare (de, -s), (uitspr. E: sper), reservewiel. - Etym.: Van E ’spare tire’ (spare = reserve; tire = band).
(dons1989)
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spa’ri: zie sipari*.
(dons1989)
spark plug (de, -s), (uitspr. E), bougie. V.l.n.r. schoonzoon Henk Sibilo, mevrouw Carmen
Westerborg (volgens haar man ’de carburator en sparkplug van de zaak’), Eugen Westerborg () (WS
1-3-1986). - Etym.: E.
(dons1989)
spatode’a (de, -’s), boom met grote, rode bloemen, vooral gebruikt voor laanbeplanting, uit Afrika
( Spathodea campanulata, Groenhartfamilie*). Spatodealaan (in Paramaribo). - Etym.: Het is de wet.
naam van het genus waartoe deze soort behoort. Ook in het E van Jamaica (C&L). - Syn.
spuitjesboom*, tulpenboom*.
(dons1989)
spawaterkannetje, kannetje* gebruikt voor mineraalwater.
Spawater was toentertijd ook in Nederland het gebruikelijke woord.
1781 (Schiltkamp & De Smidt 1032). - 1798 (Weygandt 11, 29). > /N-N’/bc/3/-.
(dons2013)
Specialiën, notitieboeken van Herrnhutter zendelingen.
Herkomst van het woord niet gevonden. Wellicht afkomstig uit het Duits.
1836 (Klinkers 1997:87). - 1878 (ibid.: 179). > /?/bc/4-5/-.
(dons2013)
spe’cie (de), (scholierentaal) geld. - Etym.: In AN is s . een formele term uit het geldwezen en
betekent ’gemunt geld’ (i.t.t. papiergeld). - Syn. spek*, vel*. Zie ook: blad* (1. 2).
(dons1989)
spek (het), (ook, scholierentaal:) geld. - Etym.: (a) Het kan een vervorming zijn van het syn. specie*,
(b) Vgl. de AN uitdr. ’zijn zak spekken’ = zich verrijken. Van Dale legt dit uit als: volstoppen met iets
(geld) dat met spek (onderhuids vet van een varken) vergeleken wordt. In enige veroud. AN uitdr.
betekent ’spek’ vaak ’voordeel’. Zie ook: tot spek* van. - Syn. ook vel*. Zie ook: blad* (1. 2).
—: tot spek van, in het (geldelijk) voordeel van. De marktbezoekers, die meestal in een haast zijn,
kopen het blad om thuis rustig te kunnen lezen. Ze letten zelden of nooit op de datum tot spek van
onze verkoper [die zo oude kranten aan de man brengt] (BN, najaar 1978: 148). - Etym.: Zie spek*.
— : zie ook Spaans* spek.
(dons1989)
spekkop (-pen), vermoedelijk de afgehouwen kop van een vet varken of zo’n varken zelf.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 130).
Opmerking: Het WNT geeft uit 1899-1906 als betekenis in Nederland ‘dik, vet hoofd; iemand met
zulk een hoofd’. > /N’/bc/4/-.
(dons2013)
spel II., danspartij van negerslaven.
Vermoedelijk leenvertaling van Sranantongo pre of van Engels play (zie pley* ).
1777 (Schiltkamp & De Smidt 928). - 1855 (Focke 125).
Opmerking 1: Klinkers (1997:59) geeft een citaat over een spel waarbij de watermama * gedanst werd
*
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en een deelnemer winti kreeg.
Opmerking 2: Als spel op een vaste tijd komen voor nieuwjaarsspel (1853; Oostindie 1989:189) en
middeljaarsspel (Van Stipriaan 1993:371). > /E?S?/sc/3-4/-.
- : (een) spel geven, toestemming geven voor een spel* (II), een spel* (II) aanbieden.
1777 (Schiltkamp & De Smidt 928). - 1855 (Focke 104). > /E?S?+N/bc/3-4/-.
- : spel hebben, met een spel* (II) bezig zijn, zo’n danspartij houden.
1834 (Friderici 16). 1866 (Van Schaick 59).
Zie ook: pleyen* , spelen* . > /E?S?+N/sc/4/-.
(dons2013)
I. spel (het, -en), (ook, hist.:) dansfeest voor slaven. Bij deze gelegenheid word aan de
plantagenegers een spel gegeven, dat is een danspartij, die twee tot drie dagen achter den anderen
duurt (Lammens 1846; 1982: 180). - Etym.: S speri = o.m. id. (a) Vgl. Van Dale: s . = o.m., in Z.Ned., een dansgelegenheid op de kermis, (b) F.H. Rikken (1907, in Doelwijt 1974) geeft een
historiserende beschrijving van een spel, waarbij hij de feestenden ook laat toneelspelen. Als dat
juist is, kan gedacht worden aan veroud. AN s . = toneelstuk. Oudste vindpl. Slavenregl. 1777 punt
14. - Syn. plei*.
— : (een) spel geven (gaf, heeft gegeven), (hist.) toestemming geven voor een spel* (I), een spel* (I)
aanbieden. Men zoude daartoe [huwelijksvoltrekkingen] die tijden kunnen kiezen, wanneer men aan
de Negers* spel geeft, om alzo de vereeniging door een onkostbaar vermaak te doen vieren (Kuhn
1828: 99). Zie ook het cit. onder spel* (I). - Etym.: Oudste vindpl. publ. van 1777 (S&dS 928).
(dons1989)
spel I., spul, 1. ploeg slaven; 2. wacht of waakbeurt van een slaaf in het huis van zijn meester, op
de plantage * , in de fabriek enz.; 3. span trekdieren.
< Engels spell , een ploeg mensen.
1: 1740 (Anonymus 130). 1804 (Eensgezindheid 125). > /E/pp/2-3/-.
2: 1866 (Van Schaick 59). > /E/r/4/-.
3: 1765 (Nepveu 61). - 1787 (Blom 61). > /E/pt/2-3/-.
(dons2013)
II. spel (lidw.?, mv.?), (hist.) 1. span trekdie-ren. Een ’spel’ paarden, muilezels of ossen heette in
dien tijd een bij elkaar behoorende ploeg van 7 à 8 stuks, waaronder 1 of 2 plaatsvervangers, in
geval van ziekte. In de molen [suikermolen] liepen er 6 tegelijk (Enc.NWI 76). - 2. wacht of
waakbeurt van een slaaf in het huis van zijn meester, op de plantage*, in de fabriek enz. Intusschen
had zij ’t minder op de familie gemunt dan op Rosalie () - die in de bottelarij* mocht wasschen,
stijven, strijken, () nooit spel had en het oog op de vrouwelijke bediening moest houden (van Schaick
1866: 59). - Etym.: (1) Oudste vindpl. Blom 1786. Vgl. E (niet alg.) spell = ploeg (mannen). In N
gewestelijk: ’een spel breinaalden’ = een stel b. (Van Dale). S speri = o.m. soortgenoot. (2) E spell, S
speri = o.m. beurt. Oudste vindpl. cit. Op Jamaica bet. E spell een span ossen dat een ’beurt’ moet
vervullen (C&L).
(dons1989)
spel’deknop (de, -pen), (ook:) naam voor vrijwel alle soorten van de Speldeknopfamilie*. - Etym.:
Deze planten hebben vele kleine, ronde bloemhoofdjes, die, ook door hun plaats aan het eind van
een recht steeltje, lijken op een ’speldeknop’. - Syn. (savanne)-speldekoppen*,
(savanne)speldenkussen*.
(dons1989)
Spel’deknopfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Eriocaulaceae). - Etym.: Zie speldeknop*.
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(dons1989)
spel’dekoppen (mv.), (ook:) syn. van savannespeldekoppen*: z.a.
(dons1989)
spel’denkussen (het, -s), (ook.) syn. van savannespeldenkussen*: z.a.
(dons1989)
I. spelen (speelde, heeft gespeeld), (ook:) bedriegen. Voor zover ik kan nagaan heeft mijn man me
nog nooit bedrogen, maar de laatste tijd heb ik sterk het vermoeden dat hij me speelt met een van
mijn beste vriendinnen, die er minstens tien jaar ouder uitziet dan ik (BN 120: 94; 1980). Je bent
vies*, jonge, je bent vies! Verleden week, (had ik je gezegd,) zou je komen vogelfluiten. Ma’ j’hebt
me mooi gespeeld, want ’kheb je nie gezien (Cairo 1980c: 40). - Etym.: Vgl. AN spelen met iemand
= o.m. iemand voor de gek houden, misleiden, manipuleren. – Zie ook: opfokken*.
(dons1989)
spelen, met een spel* (II) bezig zijn, zo’n danspartij houden.
< spel* (II) of leenvertaling van Sranantongo pre of Engels to play.
1733 (Schiltkamp & De Smidt 409). - Focke 1858b:99.
Zie ook: pleyen* , spel* (II) hebben. > /E?S?/sc/2-4/-.
(dons2013)
II. spelen (speelde, heeft gespeeld), (hist.) een spel* (I) houden. Verbiedende en interdiceerende wel
volstrekt de zogenaamde water-mama* en zoortgelijke danssen, zoo op plantagie* als aan
Paramaribo ende environs, op poene dat die geene welke daar op zullen werden geattrapeert zullen
werden afgestraft met een zoogenaamde Spaanse* bok, boven en behalven de poene teegens het
speelen en baljaaren* zonder bekoomen permissie () (Slavenregl. 1777 punt 17; oudste vindpl.).
(dons1989)
III. spelen (speelde, heeft gespeeld): Kan in een aantal combinaties betekenen ’doen’, ’doen als’ of
’doen alsof’. Zie geweldig*, meidman*, pin*, schurk*, tof*. - Zie ook: vies*.
(dons1989)
spennen (spende, heeft gespend), geld uitgeven, i.h.b. royaal omgaan met geld. - Etym.: Vgl. E to
spend = uitgeven, besteden.
(dons1989)
Sphaeno’cleafamilie (de), (uitspr. Sfeno’klea-), bepaalde plantenfamilie ( Spaenocleaceae). - Etym.:
Genoemd naar wet. Spaenoclea zeylanica .
(dons1989)
spiegel: Indiaanse spiegel (de, -s), (hist.) onbekend voorwerp. () persoonen die alhier aan
Paramaribo een commenij of zogenaamde vettewariers* winkel houden, alwaar alle waeren van
slaven als soute vlees, spek bij kleyne gewigt, soute en gedroogde vis, tobaks pijpen, messen,
coralen, indiaanse spiegels, zogenaamde camiesjes*, paantjes* en meer andere goederen voor slaven
en slavinnen te bekomen zijn () (plak. van 1761; S&dS 708). - Etym.: Oudste vindpl. plak van 1745
(S&dS 528).
(dons1989)
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spiegel: indiaanse spiegel, spiegel zoals aan indianen verschaft.
Vermoedelijk een spiegel van een bepaalde afmeting of een bepaalde vorm.
1745 (Schiltkamp & De Smidt 528). 1761 (Schiltkamp & De Smidt 708). > /N+N/r/2/-.
(dons2013)
spiegeldrager, een vlindersoort ( Rotschildia hesperus), heden in Surinaams-Nederlands
venstervlinder.
< Europees-Nederlands spiegeldrager , een andere vlindersoort, van de Oude Wereld ( Bombax
paphia ).
1705 (Merian). 1765 (Fermin 127). > /N’/d/1-2/-.
(dons2013)
spie’gelkat (de, -ten), (veroud.) tijgermeerval, een gevlekte ongeschubde meerval van het zoete
water. ( Pseudoplatystoma fasciatum ). De spiegelkat, een gespikkelde visch, zonder schubben,
behoort tot de zoogenoemde glad- of neger-visschen*, zijnde twee à drie voeten lang, van gedaante
vrij gelijk aan den snoek (Teenstra 1835 II: 458; enige vindpl.). - Etym.: S sprigrikati (spigri =
spiegel; kati = katvis, d.i. ongeschubde meerval). Dit ’spiegel’ is niet te verklaren. Wanneer de S
naam ’spikrikati’ (spikri = spijker) zou zijn, zoals genoemd in Enc.NWI (592), zou dit betrekking
kunnen hebben op de lange, scherpe stekels die het dier in de borstvinnen heeft. Ook is denkbaar,
dat ’spikri’ hier een S vorming is van ’spikkel’; zie de omschrijving. Echter, spikkelkatten* (Hartsinck
1770: 123) zijn vermoedelijk andere meervallen.
(dons1989)
spiegelkat, tijgermeerval ( Pseudoplatystoma fasciatum ), heden genoemd spikrikati (< Sranantongo).
Vermoedelijk “verbastering van spikkelkat * ” [zie aldaar] (Focke 1855:125). NB: Focke (ibid.) geeft
voor Sranantongo zowel spigrikati (Sranantongo spigri, ‘spiegel’) als spikrikat (Sranantongo spikri ,
‘spijker’), waarbij zij aangetekend dat het dier lange, scherpe stekels aan de borstvinnen heeft.
1835 (Teenstra 2:458). 1855 (Focke 125).
Zie ook: tijgervisch * . > /X/d/4/-.
(dons2013)
spienen (spiende, heeft gespiend), 1. doordraaien, doorslaan (gezegd van een autowiel). Zie Cairo
1981 c: 350. - 2. de wielen van een auto laten doordraaien; wegrijden met doordraaiende wielen.
Weet je wat, ik rij, ik rij tot die wagen erbij neervalt, (), ik ga rijden, daar ga ik, vol gas spien ik weg,
de wind door mijn haren, de haren door mijn wind, het suist, het... (Rappa 1980; 47). - 3. hard
rijden met een auto. - 4. snel er vandoor gaan. Wagen krijgt een krab* van die hoepel. Woedende
meneer. Die jonge grijpt z’n tuig en spient weg, niemand kan ’em pakken (Cairo 1980c: 116). - 5.
zijn gerechte straf krijgen, zijn trekken thuis krijgen. Als je spiekt moet je bij meneer Oosterveld
voorzichtig zijn, want je gaat spienen! - Etym.: E to spin = o.m. snel (laten) draaien (vgl. s . 1 en 2);
snel rijden, lopen enz. (vgl. s . 3 en 4).
— : spien (gebiedende wijs van spienen*?), term bij het knikkerspel bonsbak*: zie het cit. Is een
boegroe* te ver weggerold of ziet de speler die aan de beurt is een boegroe niet goed dan mag hij
roepen ’spien’. De andere speler moet dan zijn boegroe wat dichter naar de paal toe rollen (Nekrui
13).
(dons1989)
spier, A, zn. (de, -en), 1. maïskolf met de korrels eraan. De inlandsche markt is zeer afwisselend, en
schommelingen, waarbij binnen een paar maanden de prijs van een zak spieren van f* 1 tot f 8
oploopt, komen bijna jaarlijks voor (Enc.NWI 456). - 2. lege as van maïskolf. - B, bn., een erectie
hebbend. Hij is spier = Hij heeft een erectie. - Etym.: (A) E spear, veroud. AN spier = o.m. halm,
spriet. E spire = o.m. bloei-aar. Oudste vindpl. van 1 not. van 1757 (S&dS 646). (B) Kan te maken
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hebben met de in Sur. getrokken vergelijking tussen de penis en een maïskolf: zie bijv. de uitdr.
’koren* eten’. Ook kan gedacht worden aan N s . = lange paal (J. de Vries), lange, dunne sparrestam
en enige paalvormige delen van schepen (Van Dale). Zie ook: spieren*. - Syn. van 1 korenspier* (1),
koren* (2); van 2 korenspier* (2). Zie i.v.m. A ook barba*.
(dons1989)
spier (-en), 1. maïskolf; 2. lege spil van maïskolf.
< Engels spear (betekenis 1).
1: 1757 (Schiltkamp & De Smidt 646). - 1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 7). 1917 (Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië 456). →. > /E/cp/2-6/-.
2: 1855 (Focke 137). →. > /E/cp/4-6/-.
(dons2013)
spieren (spierde, heeft gespierd), 1. met de hand een erectie opwekken. Hij spierde. Zijn zwart
glinsterende korenspier* [hier: penis] hield hij in zijn handen vast, trok de huid d’rvan naar achteren
(Cairo 1978b: 37). - 2. een erectie krijgen (man). Hebt u problemen met spieren? (Hard worden van
penis, tollie*) (folder van Stichting Lobi, 1981). - 3. een erectie krijgen of hebben (penis). Eensklaps
zo, was het die teruggekomen Floor die hem betrapte. Terwijl hij daar stond, met zijn hand in zijn
broekzak, wrijvend over zijn spierende ’kleine-Jan’! Hij met swáár ereksie daar! (Cairo 1980c: 327).
- Etym.: Zie spier* (B).
(dons1989)
spij’kerhout, 1. (de), naam voor boomsoorten met gele bloemen en kersachtige vruchten behorende
tot het genus Mouriri (Spijkerhout-familie*). Het Spijkerhout groeit het best op de hooge drooge
landen, leverende zeer zwaar vierkant hout op en dragende eene roode ronde vrucht, iets grooter,
dan kersen (Teenstra 1835 I: 393; oudste vindpl.). - 2. (het), hout van deze bomen. Spijkerhout is
een zeer zware, zeer harde en zeer sterke houtsoort, die echter matig duurzaam is (Stahel 1944:
150). - Etym.: De naam heeft vermoedelijk betr. op het hout; zie hout* (a). S spikri-oedoe = lett. id.;
wordt, als leenwoord, meer alg. gebr. - Syn. van 1 bosmispel*.
(dons1989)
spijkerhout, boomsoorten van het genus Mouriri en hun hout.
Het hout is zeer hard. NB: vergelijk de uitdrukking zo hard als een spijker .
1835 (Teenstra 1:393). 1858 (Van Sypesteyn 184). →. > /N-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
Spij’kerhoutfamilie (de), familie van tweezaadlobbige planten, meest kruiden en heesters, met
bladeren met 3-9 naar de top lopende hoofdnerven ( Melastomataceae). - Etym.: Genoemd naar
spijkerhout*. - Opm.: Bij L&Me (230) Mispelfamilie.
(dons1989)
spijs’olie (de), olie voor voedselbereiding die ook in eigen land bereid kan worden. Minister Bruma
wil eigen bijdrage van Suriname in spijsolie voorziening verhogen (Sur. Nieuws 24 (11): 5; 1974); het
gaat over de kokosolie van Coronie. De olie van Victoria [d.i. palmolie] zal worden afgenomen, maar
dan nog blijft het momenteel een noodzaak om spijsolie te importeren (Sur. Nieuws 25 (3): 2; 1975).
- Etym.: In AN weinig gebr. voor ’sla-olie’. In Sur. werd de naam s . vroeger gebr. voor de in eigen
land voortgebrachte oliën, ter onderscheiding van de ingevoerde zoetolie* = slaolie.
(dons1989)
spikkelhout, letterhout, in het bijzonder boomsoorten van het genus Brosimum en hun hout.
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< Engels speckle-wood , van Engels speckle , ‘spikkel’, in dit geval de donkere figuurtjes ( spikkels ) in
het hout die op letters lijken.
1718 (Herlein 227). 1763 (Pistorius 86). > /E/wp/1-2/-.
(dons2013)
spik’kelkat (de, -ten), (veroud.) naam voor hamasmeervallen of zuigmeervallen, thans meer bekend
als warawara* (z.a.). () gelyk de Spikkel-Katten of Watti Watti, welk den Bek ruigachtig, zonder
tanden, onder aan den Kop hebbende, hun voedsel moeten zuigen (Hartsinck 1770: 123; enige
vindpl.). - Etym.: S kati = katvis, ongeschubde meerval. Warawara’s hebben schubben en zijn i.h.a.
niet gespikkeld. Het lijkt mogelijk, dat er verwarring heeft plaats gehad met de S spigrikati (zie
spiegelkat*). – Zie ook: zeekwikwi*.
(dons1989)
spikkelkat, tijgermeerval ( Pseudoplatystoma fasciatum ), heden in Surinaams-Nederlands spikrikati
(< Sranantongo).
Het is een kat (dat is ‘katvis, meerval’) met spikkels. Evenwel: zie ook spiegelkat * .
1740 (Anonymus 23). - 1855 (Focke 125).
Zie ook: tijgervisch * . > /X/d/2-4/-.
(dons2013)
spill’way (de), (uitspr. E: spil’wee), overlaat (bij waterkrachtcentrale). De dam zelf heeft een lengte
van 1913 m bij een hoogte van 54 m; het is een aarden dam met een betonsectie waarin de overloop
(cap. 12000 m³/min.) en de krachtcentrale zijn ondergebracht. De spillway heeft een capaciteit van
5800 m 3 /min. (Enc.Sur. 103). - Etym.: E. - Opm.: Het woord is in gebr. sedert de voltooiing van de
krachtcentrale te Afobaka in 1965.
(dons1989)
spin hebben (had, heeft gehad), slapen, een lichte kramp hebben (lichaamsdeel). Met aarzeling, zijn
voeten spin krijgend (), stond hij daar (Cairo 1981c: 331). - Etym.: Bij ’slapen’ lijkt het of een spin in
het lichaamsdeel rondkriebelt. - Syn. anasi* hebben.
(dons1989)
spina’zie (de), gekweekte, windende plant met dikke stengel en bladeren, bloei-aren met witte of
roze bloemen; de bladeren worden als groente gegeten ( Basella alba, Spinaziefamilie*). De spinazie
op de gewone wijze gaarkoken (Voeding goed 36). - Etym.: De smaak lijkt op die van AN postelein.
AN s . = een bladgroente in Ned. ( Spinacia oleracea, Woronmentifamilie*), die vroeger ook in Sur.
gekweekt is (zie Teenstra 1835 II: 273). E ’spinach’ bet. zowel AN als SN spinazie.
— : rode spinazie, spinazie* met rode stengels, bladeren en bloemen, gebruikt als deze; kan
beschouwd worden als dezelfde of als een aparte soort ( Basella rubra). Zie Enc.NWI 75.
(dons1989)
spinazie, zekere ingevoerde en gecultiveerde bladgroente ( Basella alba ) die smaakt als EuropeesNederlands postelein .
< Engels ( Malabar ) spinach. In Europa zijn Europees-Nederlands spinazie en Engels spinach beide
een andere bladgroente ( Spinacia oleracea).
1835 (Teenstra 2:273). →. > /E/cp/4-6/-.
(dons2013)
Spina’ziefamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Basellaceae ). - Etym.: Genoemd naar SN spinazie*. Opm.: AN spinazie behoort niet tot deze familie, maar tot de Woronmentifamilie*.
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(dons1989)
spin’delsluis (de, -sluizen), sluis waarvan de deur met behulp van een wormas en een wormwiel op
en neer bewogen wordt. Aangezien de deur van de spindelsluis niet groot genoeg is om de
vissersboten door te laten, moeten de boten over de dam* worden gesleept () (DWT 1-4-1981). Etym.: AN spindel = (in een spinnerij) klos voor garen of vlas; echter E spindle = o.m. spil, as.
(dons1989)
spin’mager bn., zeer mager, broodmager. Intussen gooide hij zijn spinmagere armen los, sloeg
terloops zes muskieten* tegelijk dood, krabde zich op zijn gelittekende borst, wreef met z’n rug
tegen een paal en opende een bus met olie (Cairo 1982: 44). - Zie ook: anansibout*.
(dons1989)
spin’nebloem (de, -en), een soort klimmende lelie met smalle, rood met gele, gegolfde
bloembladeren, uit Midden-Afrika ( Gloriosa superba, Sansevieriafamilie*). Zie Ost. 216. - Etym.: De
bloem lijkt op een spin.
(dons1989)
spin’neweb, (ook.) soort kinderspel. Zie Nekrui 8 (nadere gegevens ontbreken).
(dons1989)
spi’ritus (de), (veroud.) sterke drank. De gewoonte van den slaventijd om het volk elken middag een
borrel te schenken, was op Caledonia behouden. De directeur* mocht van de suikerplantage Kent,
iets verder, aan de Saramaccapunt gelegen, de spiritus die daarvoor noodig was, koopen (Bartelink
71). - Etym.: In AN al eerder veroud.; bet. nu: gedenatureerde alcohol, vrnl. gebr. als brandstof en
schoonmaakmiddel. - Syn. snaps*, sopi* (1); daru*, ramtahal*.
(dons1989)
spiritus, als dram * .
< Europees-Nederlands spiritus , sterke drank in het algemeen.
1835 (Teenstra 1:236). 1855-1863 (Bartelink 1916:71). 1902 (Bakhuis 21). > /N’/bc/4-5/-.
(dons2013)
spit (de, -ten), (ook, niet alg.:) spitvork. - Etym.: AN s . (mv. speten) = o.m. puntige, metalen staaf
waaraan vlees gestoken wordt om het door verhitting te bereiden. - Syn. spitsvork*.
(dons1989)
spits’vork (de, -en), spitvork. - Etym.: Het woord kan als achtergrond hebben, dat de tanden ’spits’
zijn en dat het ww. ’spitten’ (aarde omwerken met een spade o.i.d.) in Sur. weinig bekend is. - Syn.
spit*.
(dons1989)
split’level (de, -s), uitspr. E: split’levvel), huis waarvan de eerste en enige verdieping slechts voor
een klein deel boven het parterregedeelte ligt en overigens rust op pilaren (hoge neuten*). Te huur
een herenwoning. Splitlevel gedeeltelijk gemeubileerd (Europees meubilair) gelegen te Rainville (DWT
21-2-1981, in adv.). - Etym.: AN s . = huis waarbij de verdiepingen over een gedeelte van hun
hoogte een halve verdieping verspringen.
(dons1989)
splitten (splitte, verl. deelw.?) (scholierentaal) weggaan, opstappen, ’ t Is 11 uur, ik split . - Etym.:
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Vgl. E to split = o.m. uiteenvallen; (zich) verdelen.
(dons1989)
spoed’vertrek (het, -ken), vertrek op korte termijn. Wegens spoedvertrek te koop woning () (in adv.,
1980). - Etym.: In AN wordt ’spoed’ wel gebruikt in andere samenst. (spoedbestelling, -vergadering
e.a.).
(dons1989)
spon’seren (sponserde, heeft gesponserd), (nieuw, gemeenz.) 1. (overg.), (iets) weggeven aan
(iemand), (iets) toeschuiven aan (iemand), (iemand) steunen met (iets). ’ Nee, nee, ik heb geen geld
meer, m’n fles is al leeg .’ - ’ Is niet erg, geef op Uw glas, we sponseren U wel een shot*’ zei Jannie
gul (Rappa 1981: 21). Sponser me een kwartje* . - 2. (onoverg.), gezamenlijke kosten betalen. Archie
en Indra waren steeds meer samen te zien, ze gingen samen schaften*, de ene keer sponserde
Archie, de andere keer Indra (Rappa 1984: 114). - Etym.: Van E to sponsor = borg staan voor, (vgl.
hier vooral) geldelijk steunen.
(dons1989)
spons’hout, 1. (de), boom met kleine bloemen in lange trossen ( Licania macrophylla,
Foengoefamilie*). Op mierenhout* na treffen we de andere kenmerkende soorten van het hoog
zwampbos* hierin regelmatig aan, met daarnaast nog verschillende andere soorten als ruwe
sopohoedoe, sponshout, watrabirie, hoepelhout*, mappa* en Ficus spp. (L&Mo 13). - 2. (het), hout
van deze boom. - Etym.: Zie hout* (c). S sponsoe-oedoe = lett. id. - Syn. van 1 sergeantenkloten*
(1). - Zie ook: Licania*.
(dons1989)
spook’krab (de, -ben), een soort wenkkrab met een witachtige rug en geelachtige poten ( Ocypode
quadrata ). De grootste schade aan de nesten [van zeeschildpadden] wordt aangericht door de
’spookkrab’, die zich ook wel vergrijpt aan baby schildpadjes op hun gang naar zee (J.P. Schulz in
Stinasu Natuurgids B5: 73; 1980).
(dons1989)
spook’vogel (de, -s), (veroud.) naam voor alle nachtzwaluwen, voornamelijk grijs met bruin
gekleurde vogels ( Caprimulgidae en Nyctibiidae ). Achter den kleinen rots was een zandplaat, waarop
ik twee zeer jonge spookvogels ontdekte; de moeder fladderde even weg, maar bleef in de buurt
(Bakhuis 127). - Etym.: Vgl. syn. jorkafowroe* (S; zie jorka*; fowroe = vogel). - Syn. ook
boetaboeta*.
(dons1989)
spoor (de, sporen), wortellijst; plankwortel. De soorten [anamoes*, 1] leggen een tiental
hemelsblauwe en paarsgekleurde eieren tussen de sporen van bosbomen (Geijskes 1954: 78). Ik was
nieuwsgierig genoeg om zo’n dienst gade te slaan en ging dus vlug langs een omweg naar de
Kankantri*, achter welks sporen (brede steunplaten aan grote bomen, dienende als beren) ik mij
verdekt opstelde (Waller 9). - Etym.: Vgl. E spur = o.m. plankwortel.
(dons1989)
spoor (sporen), wortellijst, plankwortel.
< Engels spur.
1789 (Hoogbergen 1984:57). 1835 (Teenstra 1:360). →. > /E/wp/3-6/-.
(dons2013)

http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Spoor’baanpeil (het), (veroud.) vergelijkingsvlak overeenkomende met de allerhoogste bekende
stand van de Surinamerivier bij de voormalige sluis Knuffelsgracht te Paramaribo. Uit de jongste
gegevens is echter gebleeken dat het oorspronkelijk Surinaams Peil* het z.g. Spoorbaanpeil was, dat
overeen kwam met de allerhoogst bekende stand van de Surinamerivier bij de voormalige sluis
Knuffelsgracht (Paramaribo) (Dahlberg 46). - Syn. Surinaams Peil*. Zie ook Nieuw Surinaams Peil*.
(dons1989)
sport (de), (ook:) recreatie, ontspanning, vermaak. - Etym.: E sport = id. AN s . = alleen bezigheden
als voetballen, tennissen, zwemmen, wandelen enz. - Samenst. ook: buitensport*.
— : voor de sport bw. uitdr., voor de aardigheid, als liefhebberij, vrijwillig. Krijgt Harry geld voor het
helpen in die kantine? - Nee, hij doet het voor de sport (mond.).
(dons1989)
sport’borstrok (de, -ken), borstrok* met korte mouwen. - Etym.: Wordt vooral gedragen buiten
werktijd. Zie sport*, zie borstrok* (2).
(dons1989)
sporten (sportte, heeft gesport), (ook:) 1. sport* bedrijven in alle betekenissen (zie de cit.). En als je
zo’n groot huis gebouwd hebt, dan moet je ook net zo sporten, dat alle mensen kunnen zien dat je
schoon en mooi bent en niet vies als die anderen (Doelwijt 1971: 19); hier ‘netjes uitgaan’. Ik ga ook
met haar sporten, b.v. naar de film (Doelwijt 1971: 17). - 2. achter de andere sexe aanzitten. Hoe
kan iemand die zo sport in de normale tijd afstuderen? Ik wou zoëven niets zeggen omdat Sila erbij
was. Maar anders had ik hem zeker gevraagd wat hij die ene middag in Zandvoort deed met dat ene
meisje dat bij Vroom & Dreesman werkt (Vianen 1973: 15). - Etym.: E to sport = o.m. 1. Volgens
Schoonhoven (155) heeft er een betekenisverandering plaats gehad: feestvieren - fuiven - flirten vrijen - geslachtsgemeenschap hebben. De eerste drie bet. vallen onder 1, de laatste twee onder 2.
Huisman-B. vermeldt alleen de laatste bet. van Schoonhoven.
(dons1989)
sport’hemd (het, -en), net overhemd. Ik heb al vier sporthemden gehad en ik ga tegenwoordig naar
dure klubs (Dobru 1968b: 42). - Etym.: Zie sport*, zie hemd*. AN s . = zichtbaar gedragen gekleurd
overhemd met liggende vaste boord, vooral gedragen buiten werktijd.
(dons1989)
spor’tief bn., belust op sport*, i.h.b. danslustig. Ze hebben gezegd: je moet meneer Pinas in die
feestcommissie vragen, want die is zo sportief (mond.). - Etym.: Zie sport*. AN s . = betrekking
hebbend op AN sport (zie sport*); in de geest van de AN sport, fair.
(dons1989)
spot’popje (het, -s), iemand die bespot, geplaagd, voor de gek gehouden wordt. Neem me niet als
spotpopje! - Ik neem je serieus! spotte hij verder (Cairo 1976: 25).
(dons1989)
spot’vogel (de, -s), (veroud.) een grijze spotlijster, meer bekend als dagoefowroe* ( Mimus gilvus). ()
terwijl de spotvogel in stede van den lachlust op te wekken een pijnlijken indruk maakte, alsof hij
den spot dreef met den mensch en zijn lot (van Schaick 1866: 127; oudste vindpl.). - Etym.: De
vogel ’spot’, d.w.z. doet geluiden na, net als de AN s. , een kleine zangvogel in Ned. Deze eigenschap
wordt ook uitgedrukt in de E naam: mocking bird (to mock = nadoen; bird = vogel). - Syn. grafrust*.
(dons1989)
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spotvogel, onduidelijke naam voor een (of enige) vogelsoort(en). Gedacht kan worden aan de
Europees-Nederlandse (tropische) spotlijster (Engels mocking bird , Mimus gilvus), die inderdaad
spot , ofwel ‘imiteert’ (heden in Surinaams-Nederlands dagoefowroe < Sranantongo), en aan
buidelspreeuwen ( Cacicus -soorten), zoals bij Kappler (1883:50). Heden in Surinaams-Nederlands
banabeki (< Sranantongo; zie banannebek* ). De Europees-Nederlandse spotvogel imiteert ook, maar
is overigens geheel anders.
1821 (Von Sack 35; verduitst Spottvogel ). 1866 (Van Schaick 127). 1883 (zie boven). > /N-N/d/35/-.
(dons2013)
spreiden (spreiden, heeft gespreid), (i.h.b.:) opmaken (bed.). De vierde [dienstmeisje] gaat ons bed
spreiden (Doelwijt 1971: 56). - Etym.: In AN alleen in deze bet. als op de grond geslapen wordt en in
enigszins speelse zin, ook fig.: ’Je bedje is daar gespreid, hoor.’
— : de hand spreiden, (niet alg.) de hand ophouden. - Etym.: Een opgehouden hand is open.
(dons1989)
sprietje (het, -s), rietje om door te drinken. Loes mag de klas rond gaan. Ze mag alle onderwijzers
een taartje brengen. Erna mag mee. Die brengt ze allemaal een fles coca-cola met een sprietje (A. de
Vries 1957 (7): 22). Etym.: Ook (niet alg.) in BN. Vgl. veroud. E: spire = o.m. riet.
(dons1989)
spring (de), (veroud.) periode voor, tijdens en na springtij gedurende welke ten behoeve van een
waterwerk* bij vloed water ingelaten kon worden. () een spring van 8 à 9 dagen heeft 16 à 18
waters* () (Teenstra 1835 I: 222). - Etym.: Oudste vindpl. plak. van 1721 (S&dS 341). Veroud. AN s .
= springvloed.
(dons1989)
spring (de), periode van springvloed, in dit geval wanneer de vloed zo hoog oploopt, dat men met
het dan ingelaten water het waterwerk* van een suikerplantage vervolgens langdurig kan laten
draaien.
Wellicht afgeleid van zowel Engels springs als van Europees-Nederlands springvloed .
1721 (Schiltkamp & De Smidt 341). - 1855 (Focke 126).
Zie ook: voorspring* . > /X/m/1-4/-.
(dons2013)
spring’hoogwater (het, -s), springvloed. De sluis kwam goed en functioneerde goed. Men kon
tevreden zijn tot, na een kort aantal jaren, een verschijnsel werd opgemerkt, dat enige ongerustheid
baarde. Bij spring-hoogwater werd op het binnenwater een lichte beroering opgemerkt (Waller 89). Syn. springwater*. Zie ook: springval*.
(dons1989)
spring’lijn (de, -en), (veroud.?) vastgezette hengel waarvan de boogvormig gespannen stok zich
ontspant wanneer een vis in het aas bijt, zodat deze aan de haak geheel of gedeeltelijk boven water
wordt getrokken en daar blijft hangen. Behalve met den hengel en met springlijnen, wordt A.
[anjoemara*] meestal met zg. springmanden* gevangen (van Cappelle 397). - Etym.: E spring = o.m.
veer, veerkracht. - Syn. stelhengel*.
(dons1989)
spring’mand (de, -en), (veroud.) visval in de vorm van een uit smalle latten vervaardigde korf, thans
meer bekend als baskiet* (2). Cit. zie springlijn*. - Etym.: Het deurtje van de val gaat dicht doordat
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

een boogvormig gespannen stok zich ontspant. E spring = o.m. veer, veerkracht.
(dons1989)
spring’val (de), aflopend water naar laagste ebstand, ’springeb’. Als laatstgenoemde denkt dat
tegentij nabij is, een zware springval, dan loopt hij wel eens naar de waterkant () (Waller 28). Etym.: AN ’val’ kan ’eb’ betekenen. ’Spring’ wordt hier gebruikt om uit te drukken dat s. de
tegenhanger is van springhoogwater* of springwater*.
(dons1989)
spring’washer (de, -s), (uitspr. E: spring’wossjer), gespiraliseerde sluitring. - Etym.: E (spring = o.m.
veer, veerkracht; zie washer*).
(dons1989)
spring’water (het, -s), (verouderend) springvloed. Waarom dit verschijnsel [kwel], zo merkten wij op,
alleen bij drukverschil tussen springwater en lage waterstand van het water in het kanaal? (Waller
90). - Etym.: Zie water* (1). - Syn. springhoogwater*. Zie ook springval*.
(dons1989)
springwater, springvloed.
Zie spring * , zie water* (1 en 2).
1787 (Blom 63). →. > /X-N’/m/3-6/-.
(dons2013)
sprinckelappel: zie prikkelappel* .
(dons2013)
sprink’haan: Operatie Sprinkhaan (de), zie het cit. Eveneens in 1959 werd begonnen met de
Operatie Sprinkhaan, dwz. de aanleg van vliegvelden in het binnenland voor expeditiedoeleinden
(Enc.Sur. 385). - Etym.: Het doel was onderzoekers en deskundigen de mogelijkheid te geven over
het land uit te zwermen. - Syn. Operatie Grasshopper*.
(dons1989)
spruitje (de, -s), (niet alg.) borstje van jong meisje. Ja! Meisje*, Jolanda van je wordt groot! Ze krijgt
al spruitjes! Pas op d’r (Cairo 1976: 19). - Etym.: Vgl. S sproiti = i.h.a. iets dat ontspruit, i.h.b. SN s .
AN s. = klein kropjevan de spruitkool, als groente gegeten. - Zie ook: bobbie*, puntje*.
(dons1989)
spugen (spuugde, heeft gespuugd), (ook:) zaad lozen, ejaculeren. Martinus, jij spuugt te gauw
(meisje tegen minnaar; mond.). - Etym.: Vgl. E ’to spit’ = spuwen; ’to spit spawn’ = kuit schieten.
(dons1989)
spuit (de, -en), (ook, hist.:) glazen knikker die als afsluiting gediend heeft in een spuitwaterflesje
(’kogelflesje’) en waarmee nu gespeeld wordt. Victor had veel knikkers: joosten*, spuiten, glazen
tollen* met mooie figuren erin, twee boegroes*, een grote en een kleine (Hijlaard 68). - Etym.: Zie de
omschrijving. Met het verdwijnen van de flesjes zijn deze knikkers en de naam ook verdwenen.
(dons1989)
spuit’bagger (de, -s), verrijdbare machine voor het losspuiten, vermodderen en wegpompen van
aarde. Deze capaciteit was niet voldoende, zodat in 1974 [bij de bauxietwinning] een spuitbagger
werd geïnstalleerd die de bovenste slappe deklagen moeten verspuiten met waterkanonnen en de
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ontstane’slurry’ moet pompen naar een 8 km westelijk gelegen ingedijkt stortareaal (Enc.Sur. 49). Opm.: Het gedeelte van de installatie dat na het losspuiten in werking treedt, noemt men in Ned.
’grondpersinstallatie’. - Zie ook: graafwielbagger*.
(dons1989)
spuit’jesboom (de, -bomen), (niet alg.) boom met grote, rode bloemen, vooral gebr. voor
laanbeplanting, uit Afrika; meer bekend als spathodea* ( Spathodea campanulata, Groenhartfamilie*).
Voordat de bloemknoppen zich openen, zijn ze strak met water gevuld, dat met een straaltje eruit
spuit, wanneer men in de knop prikt. Wegens dit feit noemt men hier Spathodea ook spuitjesboom
(Stahel 1944: 214). - Etym.: Zie het cit. - Syn. ook tulpenboom*. Ook in het voormalige NOI.
(dons1989)
spul (de), (ook, gemeenz.:) meisje, liefje. Alleen in zinnen als: Je moet niet aan m’n spul komen. Etym.: In AN niet alg. in ’jong spul’ = jonge mensen, kinderen; verder zelden m.b.t. personen.
(dons1989)
Sra’nan (Tongo) (het), moedertaal van vele Creolen* (3) en de meest gesproken omgangstaal tussen
Surinamers met verschillende moedertalen. Het is bijv. bij de Creolen* moeilijk uit te maken welke
taal (Nederlands of Sranan Tongo) de moedertaal is. () Belangrijker zijn dan ook de resultaten van de
volkstelling van 1950 die voor achttienjarigen en ouder opgeeft dat 85-90% Sranan gebruikt, 5055% Nederlands, 30-35% Sarnami* Hindustani en 15-20% Javaans (Enc.Sur. 598). - Etym.: S, bet.
’Surinaams(e Taal)’. - Syn. Creools* (1), Surinaams*. Opm.: Vroeger alg. aangeduid als ’Negerengels’
of Takitaki*.
(dons1989)
sri’ba (de, -’s), naam voor een groot aantal soorten van kleine, meest gevlekte, zilverkleurige
vissen, behorende tot de karperzalmen. Henk doet eerst wat water in de bus. Dan doet Frank het
visje er in. Het is net zilver. ’Een sriba’, zegt Frank. Het is een mooi visje (A. de Vries 1957 (6): 42). Etym.: S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 459 ( siriba).
(dons1989)
sriba, siliba, 1. bijlzalm (2 soorten, zie de Encyclopedie van Suriname 574); 2. als serebe * (zie
aldaar).
< Sranantongo s(i)riba (Focke 1855:127) < Arowaks sérebe (Sabajo 1989:225).
1, 2 of beide: 1771 (Nepveu 350, sriba ). 1796 (Stedman 346, siliba). 1835 (Teenstra 2:459). →.
Zie ook: pikere * , zilvertje* . > /S/d/3-6/-.
(dons2013)
sri’o (de, -’s), jacarinavink, een vinkachtige vogel waarvan het mannetje staalblauw en zwart, het
wijfje bruin gestreept is ( Volatina jacarina splendens). Heel ver weg zingen een srio, een gelebek*,
een twa-twa*, een pikolet*... een heel mooi lied (Barron 1981b: 88). - Etym.: Het mannetje roept
’srio’. - Syn. dansmeestertje*.
(dons1989)
staak (de, staken), i.h.b.:) laag boompje met een dun, recht stammetje, i.h.b. in het bos. De
Bosneger* viel van de barbakot* in een half afgekapte staak en was dood (mond.). - Etym.: In AN in
diverse, verwante bet.
(dons1989)
staan (stond, heeft gestaan), (ook:) bij bingo nog maar één vakje open hebben. Ik sta al een
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kwartier!
(dons1989)
staart (de, -en), (ook, gemeenz.:) achterste van een mens. Terwijl die hond je aankijkt van voren, is
hij allang achter je staart! (Cairo 1981c: 387). - Etym.: In AN veroud. Vgl. S tere (= staart), dat ook
wel voor ’achterste’ gebruikt wordt.
— : zijn staart zakken (zakte, heeft gezakt), gaan zitten. Jonge, zoek een plaats, zak je staart daar
hoor! (Cairo 1978b: 102). - Etym.: Zie zakken* (3), zie staart*.
(dons1989)
staart’gras (het), gras met een grote, rechtopstaande, zilverwitte bloeipluim ( Imperata contracta,
Grassenfamilie*). Zie Ost. 235. - Etym.: De bloeiwijze lijkt op de pluim aan de staart van bijv. een
koe. - Syn. mosonjo*. Opm.: In Enc.NWI (380) en bij Vinken (77) de kleinere soort Imperata
brasiliensis, die in S ’asitere’ (paardestaart) of ’kawtere’ (koeiestaart) genoemd wordt.
(dons1989)
staart’zwaaien (verbuiging?), kwispelen. De hond was om hem gaan staartzwaaien en blafte nu uit
een heel ander oogpunt dan de eerste paar keer (Cairo 1977: 172).
(dons1989)
staat (de, staten), (ook, veroud.:) 1. plantage* (A. 1). De staten, welke nu niet in de mogelijkheid
zijn, om de kosten tot het aanleggen van stoomwerktuigen te bestrijden, zullen eenen anderen weg
dienen in te slaan () (Kuhn 1828: 89; oudste vindpl.). - 2. Zie veestaat*. - Etym.: Vgl. E estate = o.m.
een grondbezitting. - Samenst. van 1: koffiestaat*, suikerstaat*. Zie ook: de Staten*.
— : de Staten, (tot 1980) de landelijke volksvertegenwoordiging, het parlement. Bij wijze van
spreken, Pengel kon een wet of een besluit op een stuk closetpapier neerschrijven en het naar de
Staten sturen. Hij had daar een meerderheid die op alles ja en amen zei (Dobru 1969: 62). - Etym.:
In AN alleen nog gebr. in ’Staten Generaal’ en ’Provinciale Staten’ en in enige samenst. - Samenst.:
statenlid, statengebouw enz.; statenfabrikant*.
(dons1989)
staat, -staat ((-)staten), hetzelfde als plantage * .
< Engels estate (OED 5:408), WNT 15:408.
1667 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:434). - 1828 (Kuhn 89). 1917
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 647).
Zie ook: buiten * , grond * (I, 1), koffiestaat * , suikerstaat * . > /E/pt/2-5/-.
(dons2013)
staats’toezicht (het), (hist., i.h.b.:) toezicht van de staat op voormalige slaven die na de
emancipatie* verplicht waren nog 10 jaarplantage-arbeid te verrichten (1863-1873). Voor zover niet
eerder wegens goed gedrag ontheven van dit staatstoezicht, werden de vroegere slaven eerst in
1873 in alle opzichten vrije burgers van Suriname (Enc.Sur. 563).
(dons1989)
staatstoezicht, toezicht van de staat van 1863 tot 1873 op de collectief vrij verklaarde voormalige
slaven die verplicht waren tot 1873 plantage-arbeid te blijven verrichten. > /N’/bs/4/-.
(dons2013)
stad: de stad of Stad, Paramaribo. What* about het logeergebouw*? vroeg er een. - Het
logeergebouw is voor hoge gasten uit de stad of uit het buitenland (Vianen 1971: 14). Als
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losgeslagen waterplanten/ drijvende op de stroom/ etmalen ver/ zijt gij mij:/ Kronenburg en
Nijssenweg/ Nickerie en de Stad/ Domburg, Kwatta/ Blauwgrond en Corneliskondre (Shrinivâsi 1968;
1984: 54). - Etym.: Ook in AN zegt men ’de stad’ als men het in een streek heeft over de stad
waarop men georiënteerd is. In Suriname is er echter maar één stad, Paramaribo. Ook de inwoners
van Nieuw-Nickerie, dat wel een ’stadje’ wordt genoemd, verstaan onder de stad Paramaribo. Zie
ook: Town*, stads-*.
(dons1989)
stad: de Stad, Paramaribo.
Het was en is de enige stad in Suriname.
1822 (Lammens 1982:49).→.
Opmerking: In een plakkaat van 1670 (Schiltkamp & De Smidt 59) “de stadt Torarika” (toentertijd de
belangrijkste vestiging in Suriname). > /N’/bc/3-6/-.
(dons2013)
stads-: bet. als eerste deel van een samengest. zn. ’van de stad’*, d.i. ’van Paramaribo’. Zie de
woorden hieronder.
(dons1989)
Stads- en Landwacht, (hist.) 1. (de), soort schutterij tijdens de tweede wereldoorlog. In 1942 werd
het Korps Vrouwelijke Hulpkrachten van de Stads- en Landwacht opgericht (WS 29-8-1987). - 2.
(de, -en), lid van deze organisatie. Ze zei tegen haar moeder dat ze straks, als de Stads- en
Landwachten opgedoekt werden, een opleiding tot analiste wilde volgen (Pos 1987: 59). - Opm.: Ook
wel genoemd ’land- en stadswacht’.
(dons1989)
stads’commissariaat (het), 1. het bestuurlijke apparaat van het stadsdistrict* Paramaribo. De sociale
vereniging Comodores heeft bij haar tweejarig bestaan het eerste uit een serie van zes bushuisjes*
overgedragen aan het Stadscommissariaat (WS 14-4-1984). - 2. de behuizing van dit apparaat. Etym.: Zie stads-*, zie commissariaat*. - Zie ook: districtscommissariaat*.
(dons1989)
stads’creool (de, -creolen), Creool* (3) uit Paramaribo. De stadscreool eet ’s morgens brood. Pap
wordt alleen aan kinderen en zieken toegediend (Enc.Sur. 647). - Etym.: Zie stads-*, zie Creool* (3).
Vooral gebr. als onderscheiding nodig is t.o.v. districtscreool* en/of Boslandcreool*. - Zie ook:
stadsneger*, stadsjavaan*.
(dons1989)
stads’district (het), het district* (1) dat Paramaribo en zijn onmiddellijke omgeving omvat. De
grenzen van het stadsdistrict Paramaribo zijn op verschillende manieren te trekken (Enc.Sur. 462). Etym.: Zie stads-*, zie district* (1). - Zie ook: buitendistrict*.
(dons1989)
stads’filaria (de), ernstige vorm van filariasis (filaria*: z.a.), overgebracht door een huismuskiet*. De
stadsfilaria komt vaker bij volwassenen voor dan bij kinderen en meer bij mannen dan bij vrouwen,
die echter weer meer lijden aan elefantiasis (Enc.Sur. 687). - Etym.: Zie filaria*. De ziekte was
vroeger algemeen in Paramaribo en dient onderscheiden te worden van twee lichte vormen van
filaria die voorkomen onder Indianen van het savannegebied en overgebracht worden door
mampieren*. - Zie ook: bigifoetoe*, bimba*, boeboe*.
(dons1989)
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stads’geneesheer (de, -heren), arts in overheidsdienst ten behoeve van de gezondheidszorg in
Paramaribo. Met uitzondering van enkele pogingen tussen 1821 en 1856 om leenverenigingen van
boeken op commerciële basis op te richten, werden er pas in 1856 door F.A.C. Dumontier,
geneesheer* van de schutterij, en Ch. Landré, stadsgeneesheer, pogingen ondernomen om in
Paramaribo een bibliotheek op te zetten (Enc.Sur. 67). - Etym.: Zie stads-*, zie geneesheer* (2). - Zie
ook: districts-* en gouvernementsgeneesheer*.
(dons1989)
stadsgeneesheer, arts in overheidsdienst ten behoeve van de gezondheidszorg in de Stad * .
1853 (De Surinaamsche Courant nr. 31). 1856 (Encyclopedie van Suriname 67). →.
Zie ook: district-chirurgijn * . > /N’-N/bc/4-6/-.
(dons2013)
stadsheelmeester, als stadsgeneesheer * .
1853 (De Surinaamsche Courant nr. 119). > /N’-N/bc/4/-.
(dons2013)
stads’javaan (de, -javanen), Javaan* uit Paramaribo. Overigens heeft het [Indonesische]
Commissariaat, dat t/m 1957 in Paramaribo werkzaam is geweest, zich duidelijk beijverd voor het
maatschappelijk ontwikkelen van de Javanen, waarmee het in contact stond, vnl. Stadsjavanen
(Enc.Sur. 313). - Etym.: Zie stads-*, zie Javaan*. Vooral gebr. als onderscheiding nodig is t.o.v.
Javaan uit het district* (1). - Zie ook: stadscreool*.
(dons1989)
stads’kerk: Grote Stadskerk (de), de grootste kerk van de Evangelische Broedergemeente* in
Paramaribo, gelegen aan de Steenbakkerijstraat. - Etym.: Zie stads-*. AN s . = kerk in een stad.
(dons1989)
stadsmeid (-en), meid* (negerslavin) uit de stad * .
1834 (Klinkers 1997:51). > /N’-N’/r/4/-.
(dons2013)
stads’neger (de, -s), (verouderend), Creool* (3) uit Paramaribo. Den 28 s t e n had ons vertrek plaats
en werd onze bagage over land door de stadsnegers getransporteerd naar het magazijn boven de
lastigste vallen*. De boschnegers* waren niet te bewegen om daarin behulpzaam te zijn () (Bakhuis
57). - Etym.: Zie stads-*, zie neger* (1). Eertijds vooral door Nederlanders gebr. als onderscheidend
t.o.v. ’plantageneger’ en Bosneger*. Vgl. het oudere fortneger*. - Syn. stadscreool*.
(dons1989)
stadsonderwijzeres, onderwijzeres op een stadsschool* .
1853 (De Surinaamsche Courant nr. 29). > /N’-N/4/-.
(dons2013)
stads’school (de, -scholen), (veroud., 1934-?) school voor gewoon basisonderwijs. Het [Reglement
van 1834] kende een Hoofdschool* () en een Stadsschool, nl. een inrichting voor gewoon l.o., en
opende de mogelijkheid begaafde kinderen van behoeftige ouders kosteloos onderwijs te doen
genieten, zoowel in de stadsschool als in de hoofdschool (van Traa 21, enige vindpl.). - Etym.:
Stads- staat hier tegenover bosland-*.
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(dons1989)
stadsschool, gewone lagere (basis)school in Paramaribo. Zie stad * .
1812 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 519). - 1845-1849 (Boekhoudt 1874:40).
Zie ook: hoofdschool * . > /N’-N/bc/3-4/-.
(dons2013)
stadsslaaf, slaaf in Paramaribo (zie stad * ), ter onderscheiding van plantageslaaf.
1855 (Focke 35). > /N’-N/bc/4/-.
(dons2013)
Stads’zending (de), 1. instituut van de Evangelische Broedergemeente* voor sociale arbeid in
Paramaribo. In het gebouw van de Stadszending zal een speciale ruimte voor het archief worden
ingericht (Hernhutter zending in Sur. en Ned., verslag 1981: 15). - 2. het gebouw van 1, voorzien
van de benodigde accommodatie. Op het gebied van kunst en ontspanning valt er in Paramaribo niet
veel te genieten. Het is vooral de Stadszending van de Evangelische Broedergemeente*, die
gelegenheid tot ontspanning biedt aan jong en oud. Daar worden gezellige avonden georganiseerd,
lezingen over culturele en andere onderwerpen gehouden, goede films vertoond en cursussen in
allerlei wetenswaardigheden of ook concerten gegeven (Legêne 24). - Etym.: Zie stads-*.
(dons1989)
stake’net (het, -s), (uitspr. E: steek’net), staaknet, d.i. een grote fuik die aan palen bevestigd wordt,
in Suriname gebruikt voor de garnalenvangst. Er wordt gevist [op garnalen] met grote fuiken (zgn.
Chinese* seine of ’stakenets’), die worden bevestigd aan fuikstellingen dichtbij de oever (Enc.Sur.
637). - Etym.: E (stake = paal, staak; net = net).
(dons1989)
stalneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam als stalknecht.
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 74). > /N-Am/bc/3/-.
(dons2013)
staman’ (de, -s), vriend, kameraad. Ik heb een dollar* gezet* als eerste buiten. Jopie, jij bent mijn
staman (Helman 1954a: 21); hier: partner bij kaartspel. - Etym.: S.
(dons1989)
stampen: een afro stampen (stampte, heeft gestampt), (scholierentaal) een afrokapsel* na het
uitkammen weer in zijn model brengen door kloppende bewegingen met de handen. Die jongens
zijn zo ijdel. Ze zitten de hele dag hun afro te stampen (mond.).
(dons1989)
stamploods, stamploos, loods op een koffieplantage waar de koffiebessen gestampt worden in
koffiematten * .
1828 (Van Borcharen 39). > /N-N/pt/4/-.
(dons2013)
stampmat, stampblok.
Zie mat* ; stampmat is een pleonasme.
1855 (Focke 79).
Zie ook: koffiemat * ; tomtomblok * , tomtommat * . > /N-S/pt/4/-.
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(dons2013)
stam’poe bn., bw., stevig (in enige lett. en fig. bet.). Ik dacht toen aan mevrouw Bolle, ze zag er voor
de rest niet slecht uit, voor zover de house-coat enige keuring toeliet. Ze was lekker stampoe
gebouwd, wat een stuk moest dat tien jaar terug zijn geweest (Rappa 1981: 29). Ach nee, ach nee,
he Sèmmie, dit is Bolle, één van die stampoe zuiplappen uit de buurt, Bolle, dit is Sèm, hij is hard op
weg volwassen te worden, nietwaar Sèmmie-boy? (Rappa 1981: 24).
(dons1989)
stand’plaats (de, -en), (ook:) staanplaats op een tribune o.i.d. - Etym.: Vgl. E standing = o.m. id.
(dons1989)
stand’vastig (de), kruidachtige (maar struikvormige) sierplant met dichte, bolvormige, meest
paarsrode, soms lichtrode of witte bloemhoofdjes, tropisch Amerikaans ( Gomphrena globosa,
Klaroenfamilie*). Zie Ost. 26. Sinapu stond er gegraveerd in de Franse armband die ze me nastuurde
samen met negenenzestig fel paarse bloempjes van de standvastigstruik (Roemer 1982: 213). Etym.: AN s . (bn., bw.) = o.m. trouw, volhardend; Enc.NWI (309) geeft als SN naam ’gestadige
liefde’*, die elders niet is aangetroffen. Het is niet duidelijk waarop dit alles betr. heeft. - Syn. ook
stanvaste*.
(dons1989)
stang ijs (de, -en ijs), (langwerpig) blok ijs uit de ijsfabriek. Lando, ga een stang ijs voor me kopen
bij Alonko en maak zuurwater* voor me (van Mulier 1972: 43). - Etym.: In AN wordt ’stang’ gebr.
voor een in de vorm van een staaf of stang vervaardigde stof, bijv. zeep, en dan van een kleiner
formaat dan een stang ijs. - Syn. ijsstang*.
(dons1989)
stan’vaste (de), syn. van standvastig*: z.a. We komen er dagelijks langs, kennen dat houten
bruggetje, drie huizen verder, schoppen tegen de berm* van rood zand en groen gras, plukken een
takje paarse stanvaste, of rijden met onze fiets achteloos over kottomissies* en pingpings* (C. Ooft
88). - Etym.: Vermoedelijk van veroud. AN standvast = standvastig. Zie verder onder standvastig*. S
’stanfasti’ heeft behalve als naam voor deze plant geen bet. - Syn. ook gestadige liefde*.
(dons1989)
Staten (de), 1866-1980: In de koloniale tijd ten behoeve van het bestuur een vooral raadgevend en
controlerend college, deels bestaande uit personen aangewezen door de gouverneur, deels uit
afgevaardigden van een beperkt aantal kiesgerechtigden. Daarna parlement, via politieke partijen
gekozen door het hele volk. Het college heet sedert 1980 Assemblee.
(dons2013)
sta’tenfabrikant (de, -en), (veroud.) laatdunkende naam voor iemand die persoonlijk invloed kon
uitoefenen op de samenstelling van de Staten* in de tijd dat er nog geen politieke partijen bestonden
en het stemrecht nog niet algemeen was. Het gevolg van het ontbreken van partijen was, dat de
kandidaten niet op grond van een beginselprogramma werden verkozen, maar in de eerste plaats om
hun persoon. Hierdoor kregen invloedrijke personen, de zogenaamde ’Statenfabrikanten’, en de pers
grote invloed op de verkiezingen (van Lier 250).
(dons1989)
Statuut’ (het), het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden waarin van 1954 tot 1975 de
verhouding tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen geregeld werd. Het Statuut
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constitueerde een Koninkrijk voor de drie landen, maar ging ervan uit dat dit Koninkrijk eigen
organen en competenties bezat, boven de onderliggende delen (Enc.Sur. 65).
(dons1989)
Statuut’dag (de, -en), tussen 1954 en 1975 feestdag op 15 december ter herdenking van de
totstandkoming van het Statuut* op 15 december 1954. Op statuutdag hebben we vrij. Met Orlando
heb ik afgesproken dat we niet naar de optochten in de stad* gaan kijken (Ferrier 1968: 93). - Syn.
Koninkrijksdag*.
(dons1989)
stave’ren (staveerde, heeft gestaveerd), 1. schudden (van speelkaarten). - 2. vechten met vuisten.
(dons1989)
steak’gehakt (de), (uitspr. steek’gehakt), rundergehakt. - Etym.: E, AN en SN steak = runderlap.
(dons1989)
steamen (steamde, is gesteamd), (uitspr. stiemen), hard lopen, hard rijden, ’stomen’. Roy zijn
moeder, die met buurvrouw een grote babbel maakte over niets dan prijsstijgingen, kwam op dat
geroep van die anderen aanlopen. Ze steamde die kamer binnen (Cairo 1977: 49). - Etym.: E to
steam = ’stomen’ en een aantal bet. waarbij ’stoom’ (waterdamp) te pas komt. AN ’stomen’ = o.m.
zich d.m.v. stoomkracht voortbewegen; fig.: zich snel voortbewegen (ook gezegd van personen). Opm.: Nekrui (13) vermeldt de uitroep ’ stiem!’ bij knikkerspel, waarmee men een tegenstander
dwingt onmiddellijk, zonder eerst na te denken, door te spelen.
(dons1989)
stea’mer (de, -s), (uitspr. E: stie’mer), stoomboot. En het oude land, het arme zwarte land dat
dagelijks nog meer ontreddert! Allen vluchten, allen verlaten het zinkend wrak in grote steamers
(Helman 1964: 49). - Etym.: E. Ook bij Couperus in ’Noodlot’ (1890).
(dons1989)
steeg (de, stegen), steek (de, steken), smalle en/of ongeplaveide zijstraat of -weg, ook op het
platteland; landweg. Waarop het gejoel zich verplaatste naar de drassige gronden aan het met
onkruid overwoekerde einde van de steeg (Cairo 1976: 112). Chauffeur, stoppen! Ai*, bij die tweede
steek (Doelwijt 1969: 12). - Etym.: AN steeg = 1. (veroud.) landweg (nog wel in eigennamen); 2.
smal straatje in stad of dorp. De uitspr. k i.p.v. g of ch komt in SN incidenteel voor bij vele woorden,
zeer vaak alleen bij steeg.
(dons1989)
steel’doks (de, -en), (gebr. in West-Suriname) bahamapijlstaart, een inheemse talingsoort met
voornamelijk witte en bruine veren ( Anas bahamensis ). - Etym.: Zie doks*. ’Steel’ heeft vermoedelijk
betr. op de lange, puntige staart. S. stildoksi. - Syn. anaatje* (1).
(dons1989)
steen (de, stenen), (i.h.b., hist.:) stenen droogvloer voor koffie op een koffieplantage. Op de oude
koffieplantages vindt men gewoonlijk een droogplaats, steen genaamd. Vaak is deze vlak voor de
directeurswoning aangelegd (Enc.NWI 569).
(dons1989)
steen, stenen droogvloer voor koffiebessen.
Op “oude koffieplantages” (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1917:569). De Winkler Prins
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encyclopedie van 1953 citeert als functie voor slaven in Suriname “werkt op steen”. Zie ook:
drogerij * .
(dons2013)
steen’duifje (het, -s), naam voor twee kleine, rossige duiven, de grootste (het roestduifje,
Columbiganella talpacoti) meer bruinig, de kleinste (het mus-, grond- of dwergduifje,
Columbiganella passerina) meer grijzig (de AN namen in Grzimek VIII: 305). Vooral op klaroenzaden
schijnen ze zeer belust en waar deze plant [klaroen*] groeit kan men altijd Steenduiven, en wel van
verscheidene soorten, waarnemen (P&P 1908: 341). - Etym,: ’Steen’ kan betr. hebben op het feit dat
deze dieren altijd op de grond zitten. AN steenduif = aantal soorten duif die zich op steen ophouden
(WNT 1940). S stondoifi (ston = steen; doifi = duif). Oudste vindpl. Stedman 1790: 166 ( Steenduyfie). - Zie i.v.m. de eerste soort ook kaneelduif* (b). Opm.: In Grzimek wordt ook s . gegeven als
AN voor C. talpacoti; dit is vermoedelijk uit het SN overgenomen.
(dons1989)
steenduifje, (steenduifie), drie soorten grondduifje van het genus Columbina.
Ze zitten veelal op de grond, niet bij voorkeur op steen. Europees-Nederlands steenduifje was
toentertijd een naam voor duivensoorten die in rotsholen nestelen.
1740 (Anonymus 23). - 1855 (Focke 128). →.
Zie ook: tortelduif * . > /N’-N/d/2-6/-.
(dons2013)
steen’ezel (de, -s), ezel ( Equus asinus). Steenezel. In Suriname de naam voor den ezel, het grauwtje
(Enc.NWI 648). - Etym.: In Zuid-Ned. naam voor een klein type ezel, in AN en BN overigens een
scheldwoord. NB: In Sur. wordt met ezel* vaak ’muilezel’ bedoeld.
(dons1989)
steenezel (-s), ezel ( Equus asinus).
Steen heeft betrekking op de koppigheid, zoals ook vaak op het gebruik van steenezel als EuropeesNederlands scheldwoord.
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 30). - 1871 (ibid. nr. 46). 1944 (Stahel 21).
Opmerking: Bij Stahel 1944:21) en ook vaak later nog wordt met ezel in Suriname bedoeld ‘muilezel’.
Mogelijk was dat ook al eerder het geval. > /N-N/d/3-5/-.
(dons2013)
steen’powies (de, -powiezen), (veroud.) onbekende vogel. Zie Hartsinck 1770: 111 (enige vindpl.).
(dons1989)
steenspringerij, vermoedelijk steengroeve.
1822 (Lammens 1982:25). 1839-1851 (Van der Aa 1993:117) > /N-N/r/4/-.
(dons2013)
steen’uil (de, -en): door Vermeulen (158) gebruikte naam voor een niet nader aangeduide soort uil.
Vermoedelijk wordt bedoeld het AN konijnuiltje (Speotyto cunicularia ) , dat in holen in de grond
nestelt en in uiterlijk en gedrag lijkt op het AN steenuiltje (Athene noctua) , een soort uit Nederland.
Het konijnuiltje wordt door Hartsinck niet genoemd, maar komt in Suriname wel voor volgens de
Enc.NWI (658, daar genoemd holenuil ) en volgens Grzimek (VIII: 460).
(dons1989)
steenuil, tropische schreeuwuil of cholibaschreeuwuil ( Otus choliba ), de kleinste uilensoort van
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Suriname.
< Europees-Nederlands steenuil, de kleinste uilensoort in Nederland ( Athene noctua).
1835 (Teenstra 2:423). →. > /N’/d/4-6/-.
(dons2013)
stefanoot’ (de, -noten), bruidsbloem, een slingerende sierplant met witte bloemen, afkomstig van
Madagaskar ( Stephanotis floribunda, Koningsbloemfamilie*). De vrienden, diep geschokt, hadden
voor een krans gezorgd, witte stefanoot, de geurige lievelingsbloem van Uffelie, de bloem die hij drie
weken geleden eigenhandig op de japon van zijn vrouw had gespeld (Pos 1987: 89). - Etym.: Het is
de vernederlandsing van de wet. naam van het genus.
(dons1989)
stei’gergeld (het, -en), (ook, zie het cit.:) Steigergelden zijn de wettelijk vastgestelde bedragen die
particulieren voor het maken, hebben en onderhouden van steigers in openbare wateren () aan het
land dienen te betalen (Enc.Sur. 575). - Etym.: AN s . = geld dat men voor het liggen aan een steiger
met een schip moet betalen. - Samenst. Steigergeldbesluit (1916).
(dons1989)
ste’kelbaard (de, -en), (veroud.) struikje met rode of roze bloemen, thans bekend als diaklaroen*
( Centropogon cornutus, Diaklaroenfamilie*). Zie Westeroüen v.M. 1883: 15 (enige vindpl.).
(dons1989)
stekelvarken, (gewoon) grijpstaartstekelvarken of boomstekelvarken ( Coendou prehensilis ), een
boomdier.
< Europees-Nederlands stekelvarken, in strikte zin een gestekeld, bodembewonend dier,
voorkomend in het Middellandsezeegebied ( Hystrix cristata ).
1770 (Hartsinck 91). - 1854 (Van Sypesteyn 61). →.
Zie ook: djiendjamaka * , egel * , ijzervarken* . > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
steken (stak, heeft gestoken), (ook.) 1. prikken (ook met als onderwerp van de zin een voorwerp).
Wie door een spijker gestoken is, doet een plakje lemmetje* met daarboven een cent* (kopersulfaat!)
op de wond (May 40). - 2. bijten (van slang). - Etym.: AN s . = o.m. met een scherp, puntig voorwerp
treffen (met persoon als onderwerp van de zin). Bij bet. 2 moet gedacht worden aan de
priemvormige voortanden van vele slangesoorten. - Zie ook: prikken*.
— : zich steken, zich prikken, zich bezeren aan iets puntigs. Toen raapte zij de kapotte stukken op
en ik moest de scherfjes wegvegen, want Ma Da mag zich niet eraan steken (Hijlaard 23). - Etym.:
Zie steken*.
(dons1989)
steken (overgankelijk werkwoord, met een voorwerp als subject), prikken.
1855 (Focke 123, een doorn heeft mij gestoken ). →. > /N’/r/4-6/-.
(dons2013)
stel (de, -len), belegd broodje. Toen wij dit alles bekeken dachten wij voor een moment dat zelfs de
arme mensen verdwenen waren, want terwijl we daar zo stonden te kijken kwam er een jongetje van
een jaar of tien binnen en die bestelde: een stel van 75 cent*, en een soft* plus een half pak Snow
Flake [sigarettemerk] (Cyrill Karg in WS 10-7-1982). - Etym.: In Tilburg (ook elders in Z.-Ned.?):
bestel, stel = broodje. Van Dale: bestel = soort van hardgebakken gekruid masteluinbroodje, inz.
vroeger gebruikt om pap voor kraamvrouwen van te koken, anijsbeschuitbol. - Zie ook: bol* (1),
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brood*.
(dons1989)
stel’hengel (de, -s), (veroud.?) vastgezette hengel waarvan de boogvormig gespannen stok zich
ontspant wanneer een vis in het aas bijt, zodat deze aan de haak geheel of gedeeltelijk boven water
getrokken wordt en daar blijft hangen. Bij het gebruik van den stelhengel moet men er vlug bijzijn,
om te voorkomen dat de half uit het water gewipte visch een buit wordt van de vraatzuchtige pirins*
(Enc.NWI 716). - Etym.: De hengelstok wordt niet in de hand gehouden, maar vastgezet, ’gesteld’. Syn. springlijn*.
(dons1989)
stel’la (de, -’s), kleine soort zonnebloem, een sierplant met gele bloemhoofdjes uit Noord-Amerika
( Helianthus debilis, Asterfamilie*). Vader heeft een mes in zijn zak. Daarmee snijdt hij de bloemen
af. Eerst een paar takken van faja-lobbie*. Dan een tak matrozenroos* van de heg. Nu een Stella.
Een grote zinnia (A. de Vries 1957 (7): 6).
(dons1989)
stel’ling (de, -en), (vooral gebr. in Nickerie ) aanlegsteiger. Men gaat van de Rivier tot dit Gebouw
langs een Trap, op een Stelling van Boerwey*-Planken, wel honderd Schreeden lang () (Hartsinck
1770: 284; oudste vindpl.). - Etym.: In AN veroud. Ook in het E van Guyana, in D.g.f. als volgt
verklaard: ’Wharf belonging to Dutch W.I. Company allowing acces to second depth and third depth
land along rivers when the river facade had been sold to former-settlers.’ Zowel bij Hartsinck als in
D.g.f. lijkt meer sprake te zijn van een lange loopbrug grotendeels over ontoegankelijk land. - Syn.
brug* (1).
(dons1989)
stem: een stem geven (gaf, heeft gegeven), een waarschuwing geven, waarschuwen. Geef die
jongen een stem (Schoonhoven 155). - Etym.: In AN kan ’stem’ in een aantal verbanden
’waarschuwende stem’ of ’waarschuwing’ betekenen, bijv. ’Laat jij je stem nu eens horen, die
kinderen zijn zo rumoerig!’
(dons1989)
sten’cilwas (de, -sen), stencil. De beschuldigde had speciaal voor de AMOS-werkzaamheden een
doos stencilwas gekocht () (DWT 10-3-1981).
(dons1989)
ste’nigen (stenigde, heeft gestenigd), (overg.) met stenen gooien. De jonge zeekoe moet net zo lang
zijn gestenigd totdat de dood intrad (WS 1-8-1987). - Etym.: AN s . houdt de bedoeling van te
doden al in.
(dons1989)
step’wiel (het, -en), (niet alg.) reservewiel.
(dons1989)
ster’appel (de, -s), 1. lichtgeel bloeiend, gekweekt vruchtboompje uit Midden-Amerika
( Chrysophyllum cainito, Sapotillefamilie*). Er stonden veel vruchtbomen: sinaasappels en manja’s* en
een sterappel en een zuurzak en nog veel meer (A. de Vries 1957 (8): 30). - 2. vrucht van deze
boom. Zoowel de sterappels als ook de sapotilles worden versch gegeten (Stahel 1944: 36). - Etym.:
De vrucht lijkt op een kleine AN appel (vrucht van de AN appelboom, Malus sylvestris ssp. mitis,
Roosfamilie*) en vertoont, evenals de AN s . (een ras van AN appel) op doorsnede een sterfiguur en
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een enigszins paarse kleur. In het E wordt ’star-apple’ voor beide vruchten gebruikt. - Syn. van 1
sterappelboom*. Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI.
(dons1989)
starappel, eetbare vrucht van een ingevoerde boomsoort ( Chrysophyllum cainito ), in 1917
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 204) en daarna sterappel .
< Engels star-apple voor idem.
1855 (Focke 100). > /E/cp/4/-.
(dons2013)
ster’appelboom (de, -bomen), syn. van sterappel* (1). Alfred zat op een wortel van een
sterappelboom en wist* te vertellen (Hijlaard 78).
(dons1989)
sterf’huis (het, -huizen), traditionele wake met bijbehorende ceremoniën en traktaties bij een
opgebaarde dode van Creoolse* huize. Bovendien kost ook het obligatoire ’sterfhuis’ heel veel, zo
goed als de slametans van de Javaan* meer opslokken dan hij meestal kan opbrengen (Helman
1978: 86). - Etym.: Syn. en vert. van dede-oso* (S).
(dons1989)
ster’punt (de, -en), zeskantige vlieger (fefiprinta*) met een patroon dat volgens sommigen
gekenmerkt wordt door een of meer sterren, volgens anderen bestaat uit zes verschillend gekleurde
sectoren. In die speelstraat waar het gebeurde, was Kenneth de eerste, die met een volledig getuigde
’sterpunt’ verscheen (C. Ooft 100). - Etym.: AN s . = middelpunt van een ’sterschakeling’. - Opm.:
Nekrui (16) noemt de eerste vorm s ., de tweede S ’siksi-pisi’ = zes stukken. Zie voor de namen van
andere vliegers fefiprinta*.
(dons1989)
starrenbloesem, starrebloesem, ziekte van de koffieplant: de bloem gaat voortijdig open als niet
meer dan een groenachtig sterretje en valt dan af.
1771 (Nepveu 176). 1801 (Blom 45). > /N’-N/z/2-3/-.
(dons2013)
ster’repootje (het, -s), (niet alg.) knolstaartgekko, een klein, hagedisachtig reptiel, meer bekend als
kwakwasneki* ( Thecadactylis rapicauda). Bij Hartsinck (1770: 100) Sterrepootjehagedis: Het
Sterrepootje-Haagdis, is een vergiftigde Haagdis, ter grootte van een Mans Vinger en een Pink dik,
donker geel van Kleur, zich ophoudende aan de Wanden der Huizen; hebbende vier Pootjes als
Sterretjes. Het is mogelijk, dat in dit cit. (ook) de kamrawenke* bedoeld wordt. - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
sterrepootjehaagdis, knolstaartgekko ( Thecadactylis rapicauda), in Surinaams-Nederlands heden
kwakwasneki * genoemd.
Als de teentjes gespreid staan hebben de voetjes de vorm van een ster.
1770 (Hartsinck 100) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /(N’-N)-N’/d/2/ W./.
(dons2013)
stiem: zie steamen*.
(dons1989)
stijlen (stijlde, heeft gestijld), distilleren, drank stoken. Je kookt likker* en suiker en stijlt rum en
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voorloop (spiritus*) niet waar? vroeg hij (Bartelink 46). - Etym.: WNT (1940): ’Vermoedelijk
geabstraheerd uit Stijlerij.’ Echter: E to still = distilleren. - Samenst. ook: afstijlen*; stijlketel*.
(dons1989)
stijlen, dram * stoken.
< Engels to still , ‘distilleren’ in het algemeen.
1759 (Inventaris Archief Raad van Politie 974). - 1855-1863 (Bartelink 1916:46).
Zie ook: dramstijlder * , drambrander * . > /E/pt/2-5/-.
(dons2013)
stij’ler (de, -s), stoker van gedistilleerd, distillateur; arbeider in een stijlerij*. De stijler, d w.z. hij die
in de kolonie* gedestilleerd bereidt, behoeft alleen als koopman in gedestilleerd optredend, geen
recht als zoodanig te betalen (Enc.NWI 86). - Etym.: Zie stijlen*. E stiller = id. - Samenst.
dramstijler*.
(dons1989)
stijlerij’ (de, -en), distilleerderij, stokerij van sterke drank. Nu belanden we in de stijlerij; daar wordt
de rum en de spiritus* bereid (J&L 1923: 70). - Etym.: Volgens WNT (1940) ontleend aan veroud. E
’stillery’ van ’distillery’. Echter, Onions vermeldt alleen veroud. ’stillatory’. ’Stillery’ is wel in gebr. als
Am. ’slang’ en bet. dan ’illegale drankstokerij’. Oudste vindpl. 1890 (WNT). - Samenst.:
dramstijlerij*. Zie ook: dramhuis*, stijlhuis*.
(dons1989)
stijlerij, afdeling op een suikerplantage waar dram * en verwante producten gestookt worden.
< Engels stillery (OED).
Niet eerder aangetroffen dan van 1884 (De Surinaamsche Courant nr. 9) tot 1962 (Ostendorf 230);
dramstijlderij* al veel eerder (1770); in het voormalige Nederlands Oost-Indië 1890 (WNT). Zie ook
stijlerijslangen* .
(dons2013)
stijlerijslangen, slangen als onderdeel van een distilleerapparaat voor dram * .
Zie stijlen * . Stijlerij hier op te vatten als ‘het stijlen’.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 2). > /E-N/pt/4/-.
(dons2013)
stijl’huis (het, -huizen), (veroud.) stijlerij* van een suikerplantage. Het stijl-, distelleer- of
dramhuis* is slechts op eenen kleinen afstand van het kookhuis* verwijderd, uit hoofde dat er eene
goot uit het kookhuis naar het stijlhuis moet lopen () (Teenstra 1835 I: 234; oudste vindpl.). - Etym.:
Zie stijlen*. - Zie ook: schuimhuis*.
(dons1989)
stijlhuis, stokerij van dram * .
< Engels stillhouse (Ligon 1757; 1673:84a). Zie stijlen * , zie huis* .
1835 (Teenstra 1:234).
Zie ook: dram(stijl)huis(je)* , dramstijlderij* . > /E/pt/4/-.
(dons2013)
stijl’kolom (de, -men), distilleerkolom, d.i. een deel van het distilleertoestel gebruikt voor
rumfabricage, als gebruikt in de fabriek van Mariënburg. - Etym.: Zie stijlen*. - Zie ook:
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bubblecup(s)*.
(dons1989)
stikken (stikte, heeft gestikt), naaien, vervaardigen door naaien. Mijn moeder heeft die jurk gestikt,
die is niet gekocht . - Etym.: AN s . = naaien met een bepaalde steek, de z.g. stiksteek.
(dons1989)
stil: stille beroerte (de, -s), beroerte met als gevolg dat men niet meer spreken kan. Na een aanval
van de zgn. ’Stille beroerte’ wordt het volgende aanbevolen: () (May 7).
— : stille film (de, -s), stomme film. Tua-tua [twatwa*] tegen doks*: Je hebt zeker leren zingen toen
je bij de stille film werkte (Fernandes z.j.: 58).
(dons1989)
stil’te: in stilte, zonder dans en dansmuziek (gezegd van een feest). Bij feestelijke gelegenheden
wordt er haast altijd in het huis gedanst. Als men in de krant een advertentie leest: ’Op die en die
dag hopen onze geliefde ouders hun 25-jarige huwelijksfeest in stilte te herdenken’, dan betekent
dit ’in stilte’, dat er geen muziek bij is en er niet gedanst zal worden (Legêne 18). - Etym.: In AN bet.
’in stilte’ in zo’n geval dat het feest of de plechtigheid in besloten kring gehouden wordt, dat er aan
het onderwerp daarvan geen ruchtbaarheid gegeven wordt.
(dons1989)
stimo’fo (de), dierlijke toespijs* (vlees, vis). Uit het venster* van Djora’s huis had Erik dikwijls
legwana’s [S, leguanen] uit de bomen geschoten, als stimofo voor het avondmaal (Dobru 1968c: 72).
- Etym.: S.
(dons1989)
stink’boom: zie stinkhout*.
(dons1989)
stink’hout (het), (veroud.) 1. boom met grote, geurige, witte bloemen, thans bekend als
watrama(ma)bobi* ( Gustavia augusta, Barklak-familie*). Zie Enc.NWI 341. - 2. naam voor enige
liaansoorten van het genus Lonchocarpus (Bonenfamilie*) uit de wortels waarvan visvergif gewonnen
kan worden. Werd aen allen en een yglick () geinterdiceert () de swampen*, creequen* ofte andere
waeteren met stinkhoud off andere vergiefftigen planten ofte cruyden te vergeeven, ’t sij bij en
omme Paramaribo, beneeden ofte boven (plak. van 1772; S&dS 347). - Etym.: Van 1 stinkt het hout,
van 2 de bast. Zie ook hout* (a). Oudste vindpl. van 2 plak. van 1685 (S&dS 162). - Opm.: Bij
Kappler (1854: 69, 103) wordt de naam in bet. 2 gebr. voor de betreffende wortels, waarvan gezegd
wordt (p. 102) dat ze afkomstig zijn van de stinkboom. Syn. van 2 nekoe*.
(dons1989)
stinkhout, enige liaansoorten van het genus Lonchocarpus.
De bast stinkt en bevat een visvergif (zie het synoniem nekoehout* ).
1685 (Schiltkamp & De Smidt 162). - 1858 (Copijn 16). →.
Zie ook: nekoehout* . > /N-N/wp/1-6/-.
(dons2013)
stink’vogel (de, -s), naam voor vier zwarte giersoorten, nl. de zwarte gier ( Coragyps atratus
brasiliensis ), de kalkoengier of roodkopgier ( Cathartes aura ruficollis ) en twee geelkoppige soorten
( Cathartes burrovianus en C. melambrotus). De stinkvogels () streken neer en begonnen gierend het
kreng uit elkaar te halen (Waller 79). - Etym.: S tingifowroe (tingi = stinken; fowroe = vogel). Oudste
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vindpl. Lammens 1822; 1982: 160. - Syn. straatvogel*, struikvogel*.
(dons1989)
stinkvogel, vier zwarte giersoorten behorende tot de genera Cathartes en Coragyps.
Echteld (1961:152) vat de Sranantongo-naam tingifowroe op als ‘indirecte ontlening’ aan niet
bestaand Engels stink-fowl. Dan moet de Sranantongo-naam in 1667 bestaan hebben en is
Surinaams-Nederlands stinkvogel daarvan de leenvertaling.
1740 (Anonymus 22). - 1855 (Focke 136). →.
Opmerking: In hedendaags Surinaams-Nederlands ook vaak genoemd bij de Sranantongo-naam.
Zie ook: raaf * (I). > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
stip’pelijk bn., bw., stipt, punctueel, precies. Meester, U bent veel te stippelijk . - Etym.: Veroud. AN
stiptelijk (bw.) = id.; van ’stipt’.
(dons1989)
stip’pelvink (de, -en), een groen met witte tangara (vogel) met zwarte spikkels ( Tangara punctata).
- Etym.: Zie de omschrijving, zie vink* (1). - Syn. druppel*.
(dons1989)
stoel (de, -en), (ook:) bananeplant waarvan de eerste hoofdstam afgestorven is en die nu zijspruiten
gevormd heeft. De bananen-cultivatie* op de plantage* bezorgde iets minder werk, maar toch ook
genoeg. De stoelen moesten gedisseld worden, d.w.z. laag bij den grond de stammen gelijk
afgesneden (Bartelink 29). - Etym.: AN s . = o.m. wortelstelsel met stengelvoet van een plant, i.h.b.
van een land- of tuinbouwgewas (Van Dale). Voor de SN bet. zijn dus karakteristiek de zijspruiten en
de beperking tot bananen. Oudste vindpl. Kuhn 1828: 6. Wel wordt verschil gemaakt tussen
bakovestoel (zie bakove*; zie Bartelink 29) en bananestoel (zie banaan*; zie Kuhn 1828: 6).
(dons1989)
stoel, bij een molen met staande rollers * (1), hetzij beestenwerk * of waterwerk* , de houten
constructie die het persmechaniek (de rollers * , 1) overeind doet staan en omvat.
< Europees-Nederlands stoel voor constructies met in principe dezelfde functie en een soortgelijke
vorm als bij andere al eerder bestaande typen molen.
1720 (Oostindie 1989:43). - 1851 (Van Stipriaan 1993:194).
Zie ook: brug* (1), grote en kleine stoel * . > /N’/pt/1-4/-.
- : grote stoel, stoel * bij een waterwerk* .
Ter onderscheiding van de kleine stoel * .
1786 (Blom 58). > /N+N’/pt/3/-.
- : kleine stoel, bij een waterwerk* de buitenste van de twee houten Europees-Nederlandse stoelen
(stutten) waarop de as van het scheprad* met zijn uiteinden rust.
Ter onderscheiding van de grote stoel * . Zie ook galg * , galgenbint* .
1786 (Blom 58). > /N+N’/pt/3/-.
(dons2013)
stoel-gemak (de, -ken), houten klapstoel, bestaande uit twee, samen uit één stuk hout
vervaardigde, onlosmakelijk in elkaar grijpende delen; vervaardigd door Bosnegers* en voorzien van
hun karakteristieke snijwerk. - Etym.: Vergeleken bij andere zitmeubels van de Bosnegers zit zo’n
stoel gemakkelijk
(dons1989)
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stoel’gras (het), grote grassoort ( Paspalum densum, Grassenfamilie*). Zie Fl.Sur. I 1: 365. - Syn.
baboengras*.
(dons1989)
stoep (de, -en), 1. als AN ’stoep als opstap voor een deur’; het kan niet AN ’trottoir’ betekenen (zie
ook trottoir*). - 2. trede van een platte brug*. Erik reed maar door naar de Waterkant*, kocht bij
stonbroki [S, stenen brug, d.i. de Plattebrug*] een flesje zuurwater* bij de rijdende winkel van Philip
en ging op de bovende stoep van de brug* zitten kijken naar de rivier (Dobru 1968c: 37). - Etym.:
(2) AN stoep = o.m. waterstoep, d.i. een stenen of houten stoepje aan een waterkant. Waar de
waterhoogte sterk varieert, zoals bij de Surinamerivier te Paramaribo, heeft men een serie stoepen
onder elkaar nodig en dat is dan een stenen trap ofwel een platte brug*.
(dons1989)
stof (de), (ook.) pus, etter. Wawama [uitroep]! Net of dat bus eventjes rook na’ hem: die lucht van
z’n stof gevende wond (Cairo 1980a: 129).
(dons1989)
stoffeer’der (de, -s), (ook:) iemand die autobanken en bromfietszadels bekleedt.
(dons1989)
stok (-ken), suikerrietstengel.
1786 (Blom 41).
Zie ook: rietstok * . > /N’/pt/3/(dons2013)
stokje draaien (draaide, heeft gedraaid), (niet alg., scholierentaal) spijbelen. Zie Schoonhoven 154. Etym.: S draitiki (drai = draaien; tiki = stokje). - Syn. les eten*, de dag eten* (2), uren eten* (2).
(dons1989)
stomen (stoomde, heeft gestoomd), stoven (alleen van vlees, gevogelte, vis). Eerst maakt u de
vulling. Daartoe zout u de kip en bestrooit haar met nootmuskaat en peper. In een pan de boter
doen, een heel klein bodempje water en het maggieblokje, daarin de kip gaar stomen. Absoluut niet
braden, ze moet bleek blijven (Dortf 52). - Etym.: AN s . = o.m. voedingsmiddelen met stoom gaar
maken. - Zie ook: stoven*.
(dons1989)
stone bn., (uitspr. E: stoon), (nieuw woord) zeer bevriend. Jos’ stone vriendin Shirley Karg wil het
volgende kwijt: Ik geloof dat iedereen op de bank Jos reeds* kent. Ze stopt haar mening niet onder
stoelen of banken (R. Oosterling in BN 120: 55; 1980).
(dons1989)
stoof (de, stoven), 1. petroleumstel. - 2. gaskomfoor (1- of 2-pits). - Etym.: E stove = o.m. id. AN
s . is de naam voor een aantal apparaten die alle dienen om iets warm te houden.
(dons1989)
stoof’vlees (het), mager rundvlees zonder been. - Zie ook: schijf*.
(dons1989)
*

*
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stookgat (-en), in een kookhuis het gat bij de test waardoor brandstof wordt ingebracht.
1721 (Schiltkamp & De Smidt 341; strookgat is een zetfout). 1787 (Blom 65). > /N-N/pt/1-3/-.
(dons2013)
stoom’pot (de, -ten), drukpan. - Etym.: Het is een pot* waaruit stoom ontsnapt.
(dons1989)
stoor’huis (het, -huizen), (veroud.) pakhuis, opslagplaats. Alsmede dat de coopluyden in haer
stoorhuysen volck setten om te drincken en dranck bij allerhande mate binnenshuys verkopen en
also van haer stoorhuysen drinckhuysen maecken () (plak. 1669, enige vindpl.; S&dS 52). - Etym.:
Vgl. E store(s) = id.
(dons1989)
stoorhuis (-huizen), pakhuis, magazijn.
< Engels store-house. Zie huis* .
1669 (Schiltkamp & De Smidt 52). > /E/r/1/-.
(dons2013)
stoot’kar (de, -ren), handkar. Wel, Ba* Tjali is echt een van de armsten in den lande, maar op zijn
stootkar staat met fraaie letters de spreuk: geloof, hoop en liefde (Dobru 1968a: 38). - Etym.: Zie
stoten* (1). Ook BN; volgens WNT (1940) ook in het zuiden en oosten van Ned. Vgl. E push-car = id.
(to push = duwen).
(dons1989)
stop’fles (de, -sen), (ook:) weckfles. - Etym.: AN s . = glazen pot (groter dan een jampot) met een
ingeslepen deksel. Zie ook fles*.
(dons1989)
stop’pertje (het, -s), fopspeen. - Etym.: Het mondje wordt ermee ’gestopt’. - Syn. dot*. Zie ook:
fopper(tje)*, tuit* (1).
(dons1989)
stop’tablet (de, -ten), zaaddodende tablet. - Etym.: I.h.a. wordt een tablet*, ook de anticonceptiepil,
door de mond ingenomen. De s . echter wordt in de vagina ’gestopt’ (en ’stopt’ het sperma en de
voortplanting).
(dons1989)
stop’verven (stopverfde, heeft gestopverfd), met stopverf dichtstoppen. - Zie ook: putty*.
(dons1989)
stoten (stootte, heeft gestoten), 1. duwen. Opgeschoten jongens en meisjes trokken op aandringen
der ouders erheen [naar het Gouvemementsplein], jonge moeders, niet gestoord door enig verkeer,
stoten rustig het babywagentje* voort en gaan nu en dan even uitrusten () (Waller 85). Achter het
huis van Nanie staat een schuur. Daar trekt zij Ram naar toe. Zij stoot hem er in (A. de Vries 1957
(5): 11). - 2. schuiven. - Etym.: AN s . = schokkende of krachtige duw(en) geven. - Zie ook: (i.v.m. 1)
openstoten*, stootkar*, poelen*; (i.v.m. 2) schuiven*.
(dons1989)
stout bn., bw., hinderlijk, laakbaar (in alle gradaties m.b.t. kinderen en hun gedragingen). Want als
ze een meisje zien praten met een jongen, dan zeggen ze dat dat meisje stout is (Doelwijt 1971: 8).
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- Etym.: Veel ruimer gebr. dan in AN; bijv. een huilende baby noemt men stout. NB echter het oude
AN wiegeliedje: ’Suja suja kindje, wat ben jij toch stout. Heb je pijn in je buikje of zijn je voetjes
koud?’ - Zie ook: lastig*.
(dons1989)
stoven (stoofde, heeft gestoofd), inmaken met suiker. - Zie ook: stomen*.
(dons1989)
stow’-away (de), (uitspr. E: stoow’ewee), verstekeling. - Etym.: E. - Opm.: Met het verschijnsel
verdwijnt het woord.
(dons1989)
straat’madrijn (de, -en), een meisje dat veel en graag op straat loopt, ’straatmadelief’. - Opm.: Het
is niet een ’licht meisje’, een motjo*.
(dons1989)
straat’vogel, zwarte - (de, -s), (verouderend) syn. van stinkvogel*: z.a. En hij ziet hoe de zwarte
straatvogel zijn kop nog eenmaal beurt naar de hemel (Helman 1964: 20). - Etym.: Wellicht vond
men ’stinken’ niet een net woord: zie het cit. onder het syn. struikvogel*. Overigens: de vogels waren
destijds veel op straat te zien, toen daar nog veel eetbaar afval te vinden was.
(dons1989)
straat’voogd (de, -en), (hist.) voogd van een slaaf zonder meester. () onder den naam van
straatvoogd, word hem [een vrijgelaten slaaf] een kurator toegevoegd, die, in den tusschen tijd, dat
hij wel de toezegging der vrijheid heeft, dog nog niet is gemanumitteert*, voor zijne belangen zorgt
() (Lammens 1822; 1982: 115; oudste vindpl.). - Etym.: Veroud. AN s . = persoon gekozen om een
vrouw in rechte te vertegenwoordigen (nodig voor oude maagden en weduwen in de tijd dat vrouwen
niet handelingsbekwaam waren) (WNT 1940).
(dons1989)
straatvoogd, voogd van een slaaf zonder eigenaar.
< Europees-Nederlands straatvoogd , voogd van een niet-handelingsbekwame vrouw om die in
rechte te vertegenwoordigen.
1797 (Koulen 1973:19). - 1824 (De Surinaamsche Courant nr. 2). > /N’/bs/3/-.
(dons2013)
straatvoogdij, voogdij als uitgeoefend door een straatvoogd * .
1853 (De Surinaamsche Courant nr. 19). > /N’/bs/4/-.
(dons2013)
straf (de, -fen), (i.h.b.:) onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De versbakken* officier van justitie mr.
S. Punwasi eiste drie maanden straf en intrekking van het rijbewijs voor de tijd van een jaar (DWT
24-3-1981). - Zie ook: gestrafte*.
— : op straf, gestraft, i.h.b. met gevangenisstraf. Dat ik geen vrouw, geen kinderen heb, komt door
één ding: ik ben op straf geweest. Ik... ik heb me broer dood gemaakt (Cairo 1980c: 391). - Etym.:
Zie straf*.
— : op straf zetten (zette, heeft gezet), straf geven. Ik moet je eigenlijk op straf zetten, vanavond,
maar ik zal over mijn hart strijken (A&P 1980a: 5).
— : niet op straf zijn (was, is geweest), (fig.) het zich kunnen veroorloven zonder schuldgevoel, bijv.
als men zichzelf trakteert. Ik neem nog een ijs*, ik ben niet op straf toch*?
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(dons1989)
straight (de), (uitspr. E: street), chemisch middel voor het strekken van gekroesd of krullend haar.
De veilige straight zonder bijtende werking: () Vergemakkelijkt het opkammen van een afro* (De
West 25-3-1981, in adv.). - Etym.: E s . (bn.) = o.m. sluik (haar). - Zie ook: straighten*.
(dons1989)
straighten (straightte, heeft gestraight), (uitspr. streeten), strekken met behulp van een straight*
(gekroesd of krullend haar). Eens heeft ze in één nacht tijd een pruik zitten maken voor een
verkoopster, die ’s avonds bij het straighten al haar haar was kwijt geraak (voorgoed!) (Hangalampoe
1 (4): 23; 1974), - Etym.: Zie straight*. E to straight = strekken i.h.a. - Syn. straightenen*. Zie ook
pressen* (1), strijken*.
(dons1989)
straigh’tenen (straightende, heeft gestraightend), (uitspr. stree’tenen), syn. van straighten*. - z.a.
(dons1989)
straks bw., onmiddellijk, meteen; zo meteen. Ja. Dit land [Nederland] is niks. Je kan niet echt leven.
Het weer is hopeloos. Kijk, straks begint het te regenen, raaskalde Danny verder (Vianen 1973: 15).
- Etym.: In deze bet., in AN veroud.; nu i.h.a. ’spoedig, over korte tijd’ en ’zoëven, korte tijd
geleden’.
(dons1989)
strand’hert (het, -en), witstaarthert, een groot hert dat op de rugzijde grijsachtig tot grijs-bruin is
( Odocoileus virginianus cariacou). Het savannehert* of strandhert komt nog langs onze kust en op de
Sipaliwini-savanne voor. Op de Coesewijne-savanne werden de laatste exemplaren enige decennia
geleden afgeschoten, op alle andere savannes* zijn ze reeds langer verdwenen (Teunissen 1980: 15).
- Etym.: Dier van andere terreinen dan zware bossen, o.m. van de open kust. Oudste vindpl.
Teenstra 1835 I: 407. - Syn. ook zeehert*.
(dons1989)
strandhert, witstaarthert ( Odocoileus virginianus cariacou).
Het is een dier van open landschappen en kan ook op het strand worden aangetroffen.
1835 (Teenstra 1:407). →.
Zie ook: awojo* , savanehert * . > /N-N/d/4-6/-.
(dons2013)
strand’klaroen (de), kruid met vlezige blaadjes ( Philoxerus vermicularis, Klaroenfamilie*). Zie WB e.a.
30. - Etym.: De plant is verwant aan klaroen* en groeit op zoute plaatsen aan de kust.
(dons1989)
strand’net (het, -ten), groot soort schutnet dat op een bij eb droogvallende zand- of modderbank*
wordt vastgezet. - Syn. banknet*, njawari*. Samenst.: strandnettenvisserij (zie Enc.Sur. 638; syn.
banknettenvisserij, bankvisserij*, njawarivisserij ). Zie ook: modderpaard*, njawariboot*.
(dons1989)
strand’porselein, -postelein (de), kruid met vlezige blaadjes en rozepaarse bloempes ( Sesuvium
portulacastrum, Strandposteleinfamilie*). Zie WB e.a. 29. - Etym.: De plant lijkt op porselein* en
groeit op zoute plaatsen aan de kust. - Syn. zwampporselein*.
(dons1989)
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Strand’posteleinfamilie (de), bepaaldeplantenfamilie ( Aizoaceae ). - Etym.: Genoemd naar
strandpostelein*.
(dons1989)
strand’varen (de, -s), naam voor twee grote varensoorten, meer bekend bij de S naam ’tabakatiki’
( Acrostichum aureum en A. danaeifolium ). Zie Tirion 63. - Etym.: Deze planten komen voor nabij de
kust. - Zie ook: zeevaren*.
(dons1989)
strap (de, -s), strapje (het, -s), schouderbandje aan dameskleding. Die meid met jurk aan d’r b.h.straps vastgeknoopt (Cairo 1978b: 43). Fauzia had altijd een onderjurk aan, () en wat hij daarvan zag
was het strookje kant waarmee de halsopening was afgebiesd, verder mocht hij zich troosten met
vier strapjes die precies op elkaar zaten (Vianen 1972: 11). - Etym.: E strap = riem, band i.h.a.
(dons1989)
streep: een streep door zijn hoofd hebben lopen, een beetje gek zijn, getikt zijn. Het hoofd van
het dorp hoorde dit en vroeg heer Spin of hij gek was, dan wel of er een streep door zijn hoofd liep
(van Cappelle 275). - Etym.: Ook in Lymburg. in veroud. AN ’een streep door zijn hersens’ (WNT
1940), in hedendaags AN: ’er loopt bij hem een streep(je) door’ = hij is niet helemaal goed wijs.
(dons1989)
strek’king (de, -en), (ook:) traject van een weg, weggedeelte tussen twee punten. - Etym.: Vgl. D
Strecke = id. In veroud. AN s . = o.m. de oppervlakte of de ruimte waarover zich iets uitstrekt (WNT).
(dons1989)
strijen (vervoegbaar?), strijden, een wedstrijd houden. Ook moet ik met hem strijen, wie vlug a.b.c.
kan opzeggen. Eén, twee, drie! abcdef, hij wint altijd, maar ik geloof dat hij overspringt (Hijlaard 20).
- Etym.: Vgl. S stré = id. In Ned. komt het voor in de bet. van ’onredelijk, eigenwijs ergens met
woorden tegeningaan’.
(dons1989)
strijken (streek, heeft gestreken), (ook:) strekken met behulp van een hete, metalen kam (gekroesd
of krullend haar). Ik weet dat ze haar kroese* haren gestreken heeft als ze eens met de auto op
school komt om Orlando zijn vergeten boterham te brengen (Ferrier 1968: 65). - Etym.: S ’triki’
heeft alle bet. van SN s . - Syn. pressen* (1). Zie ook: straighten*, ijzerkam*.
(dons1989)
strik’jesverkoop (de, -verkopen), straatcollecte. - Etym.: Wie iets geeft, krijgt een strikje
opgestoken.
(dons1989)
strik’jesverkoper (de, -s), straatcollectant. De noden zijn zó talrijk en de benodigde gelden zó
groot, dat telkens weer () de mens in de samenleving steeds vaker gekonfronteerd wordt met
intekenlijsten, loten-boekjes, strikjes-verkopers of kleurkaarthouders* (Bauxco Nieuws, juni 1965:
7). - Etym.: Zie strikjesverkoop*.
(dons1989)
strip (de, -pen), (i.h.b.:) landingsstrook. Er waren in dat immense oerwoud een aantal strips en
kontaktplaatsen, vanwaar deze ’missionarissen’ met hun eigen vliegtuigen konden landen en stijgen
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(Cairo 1977: 47). - Etym.: E s. = strook i.h.a. - Syn. airstrip*.
(dons1989)
strooi’sel (het), confetti. - Etym.: AN s . = alles wat gestrooid wordt, i.h.b. bloemen voor een bruid.
(dons1989)
stroop (de, stropen), (ook:) 1. siroop van vruchten e.d. bestemd om met water als limonade
gedronken te worden. De stroop zeven en overgieten in goed schoongemaakte, droge goedsluitende
flessen (S&S 288). - 2. limonade van vruchtensiroop met water. Wiesje liep voorzichtig met haar
kroesje stroop naar haar plaats, maar George stootte haar tot de stroop op de grond en op de bank
viel () (Schungel 100). - Samenst. van 1 en 2: markoesastroop*, zuringstroop*, tamarindestroop*
e.d., gemberstroop*. Opm.: Ook in het voormalige NOI. Zie ook: zuurwater*.
(dons1989)
stroop’poeder (de, -s), limonadepoeder, d.i. poeder met een geconcentreerde smaak waarvan door
toevoeging van water limonade gemaakt kan worden. Het enige ontbrekende [geschenk] waren een
paar flessen soft* voor de kleintjes. Op Drietabbetjes had hij [hun vader] nog geprobeerd wat te
kopen, ze kosten driemaal zoveel plus een extra stuiver* omdat hij geen inwoner van het dorp was.
Dat vond hij te gortig, en hij was enorm blij met zijn oplossing, een pakje strooppoeder uit mijn
voorraad (Woei 1972: 132). - Etym.: Zie stroop* (2).
(dons1989)
stroopteer, taaie massa die ontstaat als men suikerrietsap te lang laat indikken.
1835 (Teenstra 1842:168). > /N-N/pt/4/-.
(dons2013)
stropen (stroopte, heeft gestroopt), (ook.) landbouwproducten van het veld stelen, hout uit het bos
stelen, onwettig eieren rapen. Kaaimanston heeft last van een stroper*. () Op 22 mei verscheen de
man overdag op een van de kostgrondjes* en wilde wat awarra* meenemen. Hij werd echter door de
dorpelingen gezien, liet de vruchten vallen en zette ’t op een lopen. Sindsdien onderneemt hij
nachtelijke tochten. Hij stroopt aardvruchten als cassave en neemt ook koren* en ananas mee (WS
12-6-1982). - Etym.: AN s . = o.m. onwettig bemachtigen van wild of vis.
(dons1989)
stro’per (de, -s), (ook:) iemand die stroopt*. - Etym.: Zie stropen*. - Zie ook: houtstroper*.
(dons1989)
struik’savanne (de, -s, -n), 1. savanne* met een vegetatie die bestaat uit een afwisseling van
struweel of bosjes en open plekken met een kruidenvegetatie. Struiksavannes (met verspreide
struiken en struikgroepjes) treffen we zowel aan op extreem goed gedraineerde gronden () als op
zeer slecht gedraineerde bodems op vrij vlakke terreinen () (Teunissen 1980: 9). - 2. savanne geheel
begroeid met savannestruweel*. Het patroon [op een luchtfoto] van de kroonétage van de
struiksavanne is grover dan die van het savannebos* en bovendien is de begroeiing ook lager, zodat
de onderscheiding tussen beide vegetaties weinig moeilijkheden oplevert (van Dillewijn 23). - Etym.:
Zie de omschrijvingen. Wordt ook kortweg savanne* (3) genoemd.
(dons1989)
struik’vogel (de, -s), (veroud.) syn. van stinkvogel*: z.a. Onze hollandsch sprekende bevolking
noemt ze Stinkvogels en heel zedigen Struikvogels (P&P 1908: 353). - Etym.: De gebruikers vonden
’stinken’ blijkbaar niet een net woord. - Syn. ook straatvogel*.
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(dons1989)
struis’bol (de, -len), halfbolvormige bol* (1) van brooddeeg, geel, d.m.v. een essence van enige
smaak voorzien, bedekt met harde suiker. - Opm.: Een produkt van de firma Fernandes. Wordt ook
wel ronde struisbol genoemd, ter onderscheiding van victoriastruisbol*.
(dons1989)
student’ (de, -en), iemand die enige vorm van (intellectueel) voortgezet onderwijs volgt. Studenten
van de Middelbare scholen waren gisteren een beetje boos omdat een gedachtenwisseling die tussen
hen en de heren Bouterse, Sital en Mijnals van het Militair Gezag zou plaatsvinden, niet doorging ()
(DWT 11-3-1983). - Etym.: In het zuiden van Ned. en in België ook deze bet.; ook E student. AN s .
betekende tot voor kort ’iemand die studeert aan een universiteit of hogeschool*, maar er kan sedert
kort een betekenisverruiming worden waargenomen.
(dons1989)
studen’te (de, -n), vrouwelijke vorm van student* : z.a. Je bent studente aan de kweekschool voor
kleuterleidsters en wil weten of ik ook kinderverhalen, sprookjes, anansitori’s* heb geschreven
(Dobru 1980: 12).
(dons1989)
stude’ren (studeerde, heeft gestudeerd). (i.h.b.:) huiswerk maken. Zullen we samen studeren? vraagt
hij. () Ik heb mijn huiswerk al af, liegt zij (Vianen 1969: 35). - Etym.: Blijkens WNT (1934) hoort de
SN bet. tot de meest oorspronkelijke bet. van het woord.
(dons1989)
stuipen (stuipte, heeft gestuipt), stuiptrekken, stuipen hebben. ’ Ach, jij ouwehoert, jullie jongeren
weten het altijd beter’ zei de vader tegen de zoon, terwijl hij bezorgd naar zijn vader keek, die maar
op de brancard zat te stuipen (Rappa 1981: 109).
(dons1989)
stuiten (stuitte, is gestuit), (ook:) vastlopen, blijven steken (ook fig.). Mochten de besprekingen
stuiten, dan () (krant 1969). - Etym.: In AN in deze bet. veroud.
(dons1989)
stui’ver (de, -s), (thans) 1. munt ter waarde van een twintigste (Surinaams) gulden*. - 2. bedrag ter
waarde van deze munt.
(dons1989)
stuiver, zekere, alleen in Suriname geldige munt, geslagen in Nederland.
< Europees-Nederlands stuiver , munt met in de loop van de tijd verschillende waarden, gebruikt
zowel in Nederland als in Suriname.
Korte tijd in omloop geweest tijdens gouverneur Crommelin (1756-1768). Waar eerder sprake is van
stuiver wordt een munt bedoeld die zowel in Nederland als in Suriname geldig was (zie De Jong
1980:82). Teenstra (1834; 1842:215) noemt een halve stuiver . > /N’/bs/2/-.
(dons2013)
Stui’versvereniging (de), de naam van de begrafenisvereniging van de Hervormde Gemeente in
Paramaribo. Zie Enc.Sur. 53, zie Stuiversvereniging 1979. - Etym.: Aanvankelijk werd de contributie
in bedragen van een stuiver* geïnd.
(dons1989)
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stuk (het, -ken), (ook, hist.:) rechthoekig deel van een plantage* (A. 1), met vaste afmetingen,
ongeveer 6 ha groot, begroeid met één gewas of anderszins in gebruik. Op een der voorste stukken
zijn gewoonlijk de gebouwen aangebracht, nl. de directeurswoning, opzichterswoningen, bereidingsetablissementen voor cacao, koffie enz., arbeiderswoningen en hospitaal* (Enc.NWI 569). - Etym.: In
Ned. volgens WNT (1934) ’zeker terrein’, o.a.in België in toepassing op ’akker’. Op Zuid-Beveland
(Zeeland): stikken = onderdelen van perceel, gescheiden door sloten (Ghijsen). Oudste vindpl. voor
Sur. P.F. Roos 1804, cit. volgens Lichtveld & V. 208. - Samenst. o.m. suikerstuk (Teenstra 1835 1:
197), cacaostuk (Bartelink 55). Zie ook tuin*, veld*.
— : stukken vee (mv.), stuks vee. Eerder werden reeds 7 kalveren van hem meegenomen. Het aantal
stukken vee dat hij nu kwijt is, bedraagt totaal 9 (DWT 7-4-1981).
(dons1989)
stuk (het, -ken), blok, rechthoekig perceel als deel van een plantage * , met vaste afmetingen,
verdeeld in bedden* , beplant met één gewas, of zonder gewas en anderszins gebruikt.
< Europees-Nederlands stuk , dat kan betekenen ‘stuk grond’ in het algemeen, of afkomstig uit
Westelijk Guyana (zie beneden).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 94). - 1867 (Oostindie 1989:460). - 1917 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 569).
- Cacaostuk : 1855-1863 (Bartelink 1916:55).
- Koffiestuk: 1770 (Hartsinck 866). 1798 (Weygandt 141).
- Rietstuk: 1762 (Oostindie 1989:28).
- Suikerstuk : 1835 (Teenstra 1:197).
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1793, 2:9).
Zie ook: tuin * , veld* . > /N’?W?/pt/2-5/W./.
(dons2013)
stukland, deel van een plantage * dat in stukken* verdeeld is.
1771 (Nepveu 124). 1787 (Blom 40). > /N’-N/pt/2-3/-.
(dons2013)
stuurman, administrateur* (zie aldaar).
< Engels steersman , ‘leider’ in het algemeen (OED 16:620).
1798 (Weygandt 129). > /E/pp/3/-.
(dons2013)
succes’olie (de): zie zeven* geesten.
(dons1989)
suf: voor suf staan (stond, heeft gestaan), voor gek staan. Gisteren stond hij daar toch maar netjes
voor suf, overrompeld door de ene verbazing na de andere (Vianen 19712: 130). - Etym.: In veroud.
AN s . (zn.) = suf, soezerig persoon, i.h.b. vrouw; in Brabant nog in gebr. (WNT 1934); nu in AN
alleen nog als bn. en bw.
(dons1989)
sui’ker: zie bruine*, witte* suiker.
(dons1989)
sui’kerbakove (de, -s, -n), 1. een type bakove* (1) met kleine, zoete vruchten. Op het kleine bedrijf
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en op de kostgrondjes* der bosbewoners* worden sinds lang de volgende vormen van bacoven*
geteeld: de niet hoger dan 2 m wordende dwergbacove* of Cavendishbacove*, de veel op Gros
Michel lijkende bananenbacove* (), de naar appelen smakende appelbacove* (), de suikerbacove ()
(Ost. 237). - 2. vrucht van deze plant. - Etym.: De naam berust op de zeer zoete smaak van de
vruchten. Zie bakove*.
(dons1989)
sui’kerbier (het), (hist.) eertijds in Suriname gestookte alcoholische drank. () sullende de cleyne
geadmitteerde tappers niet vermoogen eenige andere dranken te tappen ofte met cleyne maet te
vercoopen anders als dram*, suykerbier en anderen inlandschen dranken () (plak. van 1722, enige
vindpl.; S&dS 344).
(dons1989)
suikerbier, zekere in Suriname geproduceerde alcoholische drank; details ontbreken (niet dram * );
het heeft iets met suiker te maken gehad.
1722 (Schiltkamp & De Smidt 344). 1740 (Schiltkamp & De Smidt 464). > /N-N/r/1-2/-.
(dons2013)
sui’kerboontje (het, -s), (veroud.) peul of zaad van de suikerboontjesboom*, thans bekend als
switiboontje* (2). - Etym.: AN ’boon’ is zowel de naam voor de ’peul’ als voor een ’zaad’ uit de peul.
Bij s . zijn de zaden in de peul omgeven door een zoet pulp. In AN is ’suikerboon’ o.m. een zoet,
boonvorrnig snoepje. Zie ook switiboontje* (2, 3).
(dons1989)
sui’kerboontjesboom (de, -bomen), (veroud.) naam voor de bomen en struiken van het genus Inga
(Officierskwastjefamilie*), thans bekend als switiboontje* (1). Onder de Heesters die ’er in ’t wilde
groeijen, telt men de Hellecoeja- of Suikerboontjes-Boom dus genaamd naar de Vrucht die hij
voortbrengt (Hartsinck 1770: 82; enige vindpl.). - Etym.: Zie suikerboontje*.
(dons1989)
suikerboontjesboom, als zoete boontjesboom * (zie aldaar).
Bij Hartsinck (1770:82) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: weiki* . > /(N’-N)?W? /wp/2/W./.
(dons2013)
sui’kerdistributie: het lijkt wel suikerdistributie, (verouderend) het is een drukte van belang. Etym.: Tijdens de tweede wereldoorlog was suiker een van de weinige artikelen die inSur. op de bon
waren. Waar het verkocht werd, was het druk.
(dons1989)
sui’kergeld (het) (hist.) suiker als betaalmiddel. Periode van het suikergeld (1667-1761) (Enc.Sur.
211). - Etym.: Gedurende genoemde periode (cit.) was het woord niet in gebruik, het is achteraf
bedacht. - Zie ook: papegaaiepenning*, kaartengeld*.
(dons1989)
suikergeld, suiker als wettig betaalmiddel; in gebruik 1667-1761.
Het woord wordt pas in latere literatuur aangetroffen, bijvoorbeeld in de Encyclopedie van Suriname
(211): “periode van het suikergeld”.
Zie ook: kaartengeld* , papegaaiepenning * .
(dons2013)
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sui’kergoed (het), snoepgoed. Ze pakte een zak met suikergoed in Rosa’s schooltas, om haar klas
van te trakteren (Maynard b: 23). - Etym.: S soekroesani (soekroe = suiker; sani = goed). In AN in
deze alg. bet. veroud.; alleen nog in gebr. voor een bepaalde soort snoep die geheel uit suiker
bestaat en met Sinterklaas wordt gebruikt.
(dons1989)
suikergrond: zie grond * (I, 2).
(dons2013)
suikerheer (-heren), in Suriname wonende eigenaar of directeur van een suikerplantage.
1677 (Schiltkamp & De Smidt 83). - 1682 (Schiltkamp & De Smidt 114). > /N-N/pp/1/-.
(dons2013)
suikerhoepel (-s), ook kortweg hoepel * , hoepel voor en van een suikervat.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 23). > /N’-N’/pt/4/-.
(dons2013)
sui’kerhout, 1. (de), grote boom met geelwitte bloempjes in bundeltjes in de bladoksels, beter
bekend als riemhout* ( Micropholis guyanensis, Sapotillefamilie*). Het Suikerhout groeit op hoog land
(). Het geeft vrij zware boomen, wit van bast met groene vlekken, welk wit hout om dezelfs taaiheid
veel voor bootriemen gebruikt wordt; ook laat het zich gemakkelijk kloven. De boschnegers* maken
er hun parels* van (Teenstra 1835 I: 393; oudste vindpl.). - 2. (het), hout van deze boom. S
[suikerhout] Zeer veerkrachtig hout voor roeiriemen en duigen (Westeroüen v.M. 1883: 47). - Etym.:
Het cit. onder bet. 2 doet vermoeden, dat suikervaten van dit hout gemaakt werden.
(dons1989)
suikerhout, soort boom ( Micropholis guyanensis) en zijn hout; heden Surinaams-Nederlands
riemhout.
Van het hout werden suikervaten gemaakt (Westeroüen van Meeteren 1883:47).
1835 (Teenstra 1:393). 1855 (Van Sypesteyn 182). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië 658). > /N’-N/wp/4-5/-.
(dons2013)
suikerhuis: zie suikerwerkhuis * .
(dons2013)
suikerketel, kookpan voor de bereiding van suiker in een suikerbedrijf.
1855 (Focke 15).
Zie: kap * , inneemketel * , malassieketel* , likaketel * , test * , kap * .
Ook in Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:27), mogelijk afkomstig van daar. > /(N-(N?W?)/pt/4/W./.
(dons2013)
suikerkoker, slaaf die in een kookhuis* een kookpan ( suikerketel * ) bedient; ook kort koker* .
Opmerking: Het WNT (16:496) geeft als betekenis ‘suikerfabrikant’ (citaat 1776).
1727-1754 (Beeldsnijder 1994:300-301). - 1862 (Lamur 1983:62). > /N-N/pp/2-4/-.
(dons2013)
suikerland, het met suikerriet beplante deel van een suikerplantage.
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1822 (Lammens 1982:193).
Zie ook: kaangrond * , rietgrond * en suikergrond* , rietland * . > /N’-N/pt/3/-.
(dons2013)
suikerlepel (-s), grote, metalen lepel voor het opscheppen van suiker-in-wording als gebruikt in
een kookhuis* .
18e eeuw (zie Oostindie 1989:51). 1804 (De Surinaamsche Courant nr. 28). 1854 (De Surinaamsche
Courant nr.48). > /N-N/pt/2-4/-.
(dons2013)
sui’kermier (de, -en), faraomier, een zeer klein miertje ( Monomorium pharaonis). - Etym.: Dringt in
huizen binnen en kruipt dan in de suikerpot. S soekroemira = lett. id. AN s . = mieresoort van de
Oude Wereld die nesten maakt tussen de wortels van suikerriet ( Formica saccharivora).
(dons1989)
suikermier, faraomier, een zeer klein, rood miertje dat veel voorkomt in huizen en daar de suikerpot
opzoekt ( Monomorium pharaonis).
1765 (Fermin 117). 1835 (Lammens 196, zuikermier). 1856 (Wullschlägel 9, Duits Zucker-ameise ).
1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (371).
Opmerking: Europees-Nederlands suikermier is een soort van de Oude Wereld die nesten maakt
tussen de wortels van suikerriet ( Formica saccharivora).
Zie ook: huismier* . > /N-N/d/2-5/-.
(dons2013)
sui’kerpont (de, -en), (hist.) vaartuig (binnenpont*) voor het vervoer van suikerriet. De ingevoerde
muildieren worden in de stad* voor grootere vrachtwagens, hier en daar ook voor rijtuigen gebruikt;
vooral echter op de suikerplantages voor het sleepen der suikerponten () (Enc.Sur. 696). - Syn.
keenpont*, rietpont*.
(dons1989)
suikerpont, pont* voor het vervoer van suiker van een plantage * naar een zeeschip op de rede.
Prent ca. 1760-1772 (Fontaine red. 1980:44). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
696). > /N-(N’?W?)/pt/2-5/-.
(dons2013)
sui’kerriet: wild suikerriet (het), (veroud.) hoog gras met sterke stengels, thans bekend als pijlriet*
( Gynerium sagittatum, Grassenfamilie*). De plant gelijkt op suikerriet en wordt daarom wel eens wild
suikerriet genoemd (Enc.NWI 341). - Etym.: Zie het cit. - Syn. ook pijlgras*.
(dons1989)
suikerrolder (-s), als roller * (1).
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 134). > /N’-E/pt/4/-.
(dons2013)
suikerschoof (-schoven). Vermoedelijk bos suikerriet.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 58). > /N’-N/pt/4/-.
(dons2013)
sui’kerstaat (de, -staten), (veroud.) suikerplantages. () waren in 1730 van de ruim 400 plantages*
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115 van Joden, meerendeels suikerstaten (Enc.NWI 386). - Etym.: Zie staat* (1). Oudste vindpl. Kuhn
1828: 9.
(dons1989)
suikerstaat, suikerplantage.
Zie staat* .
1763 (Oostindie 1989:81). 1788 (Roos 1804:26). 1884 (Elout van Soeterwoude 37). J. Spalberg
1913:7. > /N-E/pt/2-5/-.
(dons2013)
sui’kerstuk: zie stuk*.
(dons1989)
suikerstuk: zie stuk * .
(dons2013)
suikertest (-en), kookpan ( suikerketel * ) voor de bereiding van suiker.
Zie test * .
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 5, carron suikertest). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 61).
Opmerking: Carron, een stad in Schotland met metaalindustrie. > /N-E/pt/4/-.
(dons2013)
sui’kerwerk (het, -en), (veroud.) suikermolen. Dat sij [houders van een grondbrief] daarenboven
gehouden zijn binnen seecker korte daaraan bestemde tijd op die vergunde grond te doen setten een
goed woonhuys () ende voorts hetzelve land cultiverende binnen den tijd van 6 jaaren daarop te
plaatsen een goed zuykerwerck (plak. van 1718; S&dS 326). - Etym.: AN ’werk’ bet. ook ’mechaniek,
bewegend toestel’. Oudste vindpl. cit. van ± 1688 ( suikerwerck) volgens Enc.NWI 344.
(dons1989)
suikerwerk, suikermolen.
< Engels sugar-works (Warren 1667:17). Europees-Nederlands werk betekent hier ‘mechaniek’,
‘bewegend toestel’.
1668 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 344). - 1724 (Schiltkamp & De Smidt 369). >
/E/pt/1/-.
(dons2013)
suikerwerkhuis, bedrijfsgebouw op een suikerplantage.
Zie suikerwerk* , zie huis* .
1763 (Pistorius 4, 9).
Opmerking: Vermoedelijk bedoelt Reeps (1693:19) met suikerhuis hetzelfde. > /E-N/pt/2/-.
(dons2013)
suikerworm, rups van de suikerrietmot ( Diatraea saccharalis).
Zie worm* ; het dier tast suikerrietstengels aan.
1786 (Visscher Heshuysen 447). Bij Blom (1787:46) kortweg de wurm. > /N’-N/d/3/-.
(dons2013)
sult (de, -en), inschikkelijke, meegaande, kalme persoon. Als ik Briga nu vergelijk met toen is hij
gewoon een sult geworden (Dobru 1967: 35). - Etym.: Vgl. AN sul = iemand die al te goed is; sukkel.
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(dons1989)
sup, sunp (de, -), (uitspr. H: soep, soenp), vierkante, gevlochten wan voor rijst, in gebruik bij
Hindostanen*. - Etym.: H. - Zie ook: tampa*.
(dons1989)
suppleij’en, (veroud.) syn. van suppleren*: z.a. De gestorvene of niet opgekomene toppen* worden
nu door nieuwe vervangen, terwijl men gewoonlijk de half gestorvene toppen doorkapt, het doode
einde wegneemt, en een’ nieuwen top naast het overgebleven stuk legt: welk een en ander in
Suriname suppleijen geheeten wordt (Teenstra 1835 I: 201). - Etym.: Vgl. E to supply = o.m.
aanvullen. Oudste vindpl. Blom 1786.
(dons1989)
suppleijen, suppleien, suppleyen, supplyen; suppleren (gesuppleerd), supleren, inboeten, dat is
verouderde en afgestorven exemplaren van een cultuurgewas vervangen door jonge planten.
< Engels to supply , ‘vervangen, aanvullen’ in het algemeen - evenwel bij Ligon voor Barbados in
1657 (1673:88) in de betekenis als in Surinaams-Nederlands - of afkomstig van EuropeesNederlands suppleren waarin het een aantal verwante betekenissen kon hebben, maar niet deze
(WNT).
Suppleyen e.a. zonder - r- : 1740 (Anonymus 34). - 1835 (Teenstra 1:202).
Suppleren e.a. met - r- : 1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:128). - 1835 (Teenstra 1:288).
1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 662).
Samen: /E?N’?/pt/2-5/-.
(dons2013)
supple’ren (suppleerde, heeft gesuppleerd), inboeten, d.i. in de planterij het vervangen van
afgestorven planten door jonge. () echter wordt het katoen even als het suikerriet dikwerf
gesupleerd, en men mag stellen, dat het grootste gedeelte van de katoenheesters alle zes à zeven
jaren door jonge boomen vervangen wordt (Teenstra 1835 I: 288; oudste vindpl.). - Etym.: In veroud.
AN had s . enige andere bet. Zie ook het veroud. suppleijen*.
(dons1989)
Suralco’niër (de, -s), werknemer van Suralco (Surinam Aluminium Company). Ze heeft voor het
opinie-onderzoek Paranam, Moengoe en Afobaka bezocht en natuurlijk op het Paramaribo kantoor
ook vragen gesteld. In totaal heeft ze antwoorden van ongeveer 300 anonieme Suralconiërs op haar
formulieren gekregen (Bauxco Nieuws, aug. 1964: 13). - Opm.: I.h.b. in gebr. bij de betreffende
mensen zelf.
(dons1989)
Surinaams’ (zn.; het), moedertaal van vele Creolen* (3) en meest gebruikte omgangstaal tussen
Surinamers met verschillende moedertalen. Ik heb duizenden strafregels moeten schrijven op de
lagere school: Ik mag geen Neger-Engels (zo noemde men het Surinaams toen) spreken. Thuis moest
je tegen je ouders Nederlands spreken, al spraken zij je in het Surinaams aan (Dobru 1969: 33). Etym.: Zie Surinaams* (bn. bet. 1). - Syn. Creools* (1), Sranan* (Tongo). Opm.: Vroeger alg.
aangeduid als ’Negerengels’ of Takitaki*. De naam S. wordt niet door alle Surinamers aanvaard. bn., bw., (ook:) 1. (bn., bw.), (verouderend) Creools* (2). Langzamerhand was Kodjo nu op het
marktgedeelte gekomen, waar visvrouwen verse vis aan de man brachten. Het waren hoofdzakelijk
Surinaamse vrouwen die vis verkochten, Hindostaanse* vrouwen verkochten meestal vruchten en
groenten (Butner 1960: 22). - 2. (bn.), in Surinaams geld (toegevoegd achter een geldbedrag). () het
pond sterling stond toen op sevenenveertig Guldens* Surinaamsch genoteerd() (Lammens 1822;
1982; 89). - Etym.: (1) Zie onder Surinamer*. (2) Vroeger werd ook wel achter het bedrag
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

’Surinaamse Courant’ gezet (zie Kuhn 1828: 68). Het dient ter onderscheiding van
Hollands*/Nederlands*; dat is/was nodig, omdat de namen van de munten en de munteenheden in
de twee gebieden dezelfde zijn, maar de koers niet 1:1. Zie echter verder onder Hollands*. Oudste
vindpl. Herlein 1718: 86. - Zie i.v.m. 2 ook: Sf*, Nf*, f*.
— : zie Surinaams(e) akker*, augurk*, bamboe*, brandewijn*, haas*, huwelijk*, jute*, kers*, koffie*,
konijn*, konijntje*, mahonie*, mosterd*, paalworm*, Peil*, thee*.
—: Surinaamse tijd (de), smalende uitdrukking voor ’te laat ten opzichte van de juiste of de
afgesproken tijd’. Hierbij nodigen wij u uit onze zilveren bruilofts-receptie van 7 tot 9 (geen
Surinaamse tijd, dus tot precies 9 uur) aan het Molenpad bij te wonen (BN 120: 43; 1980). - Etym.:
Het wordt gebr. door Surinamers onder elkaar en heeft betr. op het feit, dat men het in Suriname
met de tijd soms niet zo nauw neemt.
— : zie Surinaamse* vos.
(dons1989)
Surinaamsch: zie augurk* , brandewijn * , flamingo* , calaloe* , huwelijk* , mosterd * , olifant* , thee* ,
theeboom * .
- : Toegevoegd achter een bedrag in geld beduidt het, dat het Surinaams geld betreft, ter
onderscheiding van Hollandsch* (zie verder aldaar) of Nederlandsch * .
1718 (Herlein 86). - 1822 (Lammens 1982:89). →. > /N’/r/1-6/-.
: Er zijn in Suriname dieren die daar dezelfde naam hadden en soms nog hebben als een ander dier
in Nederland. In zo’n geval treft men nogal eens aan, dat een auteur aan de naam in Suriname
Surinaamsch toevoegt, bijvoorbeeld Surinaamsche vos . Vrijwel altijd blijkt echter uit het totale
bronmateriaal, dat zo’n aanduiding een incidenteel geval betreft en lijkt de toevoeging althans in
Suriname niet werkelijk gebruikt te zijn. Er is in dit boek dan ook geen aandacht aan besteed. Voor
dergelijke namen van planten geldt hetzelfde.
- : oud Surinaamsch geld, al het geld (munten en dergelijke) dat bij de muntregeling van 1854
werd ingetrokken en vervangen door geld als in Nederland. Zie gulden * .
1855 (Focke 127, 136). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 488). > /N’/bs/4-5/-.
- : op zijn Surinaamsch leven, als blanke man in concubinaat leven met een negerin of een
gemengdbloedige vrouw.
Ter onderscheiding van de huwelijkse staat met een blanke vrouw; daarvoor bestaat niet een
onderscheidende formulering. Zie ook huishoudster* .
1842 (in Van Lier 1977:556, 57). > /N+N/bc/4/-.
(dons2013)
hu’welijk: Su’rinaams hu’welijk (het, -en), 1. (veroud.) concubinaat van blanke man met zwarte of
gemengdbloedige huishoudster. Het grootste gedeelte van de vrouwen, dat een zogenaamd
Surinaams huwelijk met blanken sloot, bestond uit gekleurden. Onder de gekleurde vrouwen bestond
een streven om met blanken te trouwen of samen te leven (van Lier 75). - 2. concubinaat i.h.a. Als
deze trend doorzet, zal de traditionele huwelijksvorm van de Para* veranderen in de richting van het
’Surinaams huwelijk’ dat hoofdzakelijk in Paramaribo een getolereerde instelling is () (Wooding 456).
- Etym.: In de oorspr. bet. (1) wordt tot uitdr. gebracht, dat blanke mannen in Sur. indertijd niet
officieel mochten of wilden trouwen met een niet-blanke vrouw. - Zie ook: verbond*.
(dons1989)
huwelijk: Surinaamsch huwelijk, concubinaat van blanke man met zwarte of gemengdbloedige
huishoudster* .
1874 (Klinkers 1997:177). → (concubinaat in het algemeen). > /N+N/r/4/-.
(dons2013)
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Surinaams’-Javaans, 1. (zn.; het), de variatie van de Javaanse taal die in Suriname ontwikkeld is en
gebruikt wordt. Surinaams-Javaans is een vorm van het Javaans die gesproken wordt door
Surinamers van Javaanse komaf (Cikal 1: 10). - 2. (bn.), van of behorende tot het SurinaamsJavaans* (1). Surinaams-Javaanse woorden .
(dons1989)
Surinaams’-Nederlands, 1. (zn.; het), de variatie van de Nederlandse taal die in Suriname
ontwikkeld is en gebruikt wordt. Surinaams-Nederlands is niet één homogeen dialect, maar omvat
een scala of continuüm van vloeiend in elkaar overgaande variëteiten (Enc.Sur. 580). - 2. (bn.), van
of behorende tot het Surinaams-Nederlands* (1). En in elk geval is de houding van Nederlanders
tegenover de Surinaams-Nederlandse uitspraak niet puur positief (Charry 140).
(dons1989)
mosterd, Surinaamsche mosterd, piccalilly, een gekruide, meestal zure saus.
< Europees-Nederlands mosterd , een smeerbare kruiderij uit de zaden van twee Europese planten.
1855-1863 (Bartelink 1916:12). 1939 (Schoonhoven 160). →. > /N’/bc/5-6/-.
(dons2013)
olifant: Surinaamsche olifant, Zuid-Amerikaanse tapir ( Tapirus terrestri s).
Het is een groot, log dier met een slurfje.
1816 (Lammens 118). 1835 (Teenstra 2:409).
Zie ook: boschbuffel * , buffel * . > /N+N’/d/3-4/-.
(dons2013)
Surina’me, (ook, gebr. in Nickerie:) Paramaribo en wijde omgeving. ’We gaan naar Suriname’, zeggen
de Nickerianen* als ze Paramaribo en het centrale landsdeel bedoelen (A.J.A. Quintus B. & L.L. in
Helman 1977: 193). - Etym.: Bedoeld landsdeel werd het eerst gekoloniseerd en had al de naam S.
nog voordat Nickerie bij het land betrokken werd. Ook is het gelegen aan de rivier de Suriname. Het
is niet hetzelfde als het district* (1) Suriname (in 1984 omgedoopt in Wanica) in zijn tegenwoordige
omvang, maar komt daar wel verregaand mee overeen. Vroeger drukten ook andere dan
Nickerianen* zich aldus uit; oudste vindpl. daarvan 1776 (zie De Beet 214).
(dons1989)
Surina’mer (de, -s), (i.h.b., soms, verouderend:) Creool* (3). George verkondigde, dat hij nooit een
Creool genoemd zou willen worden, hetgeen een hevig, ietwat hatelijk gelach veroorzaakte. Hij
verdedigde zich met te zeggen, dat Surinamers Creolen waren. Hindoestanen* waren geen Creolen,
dus ook geen Surinamers (Vianen 1969: 42). ’Sunamels niks’, poneert hij. Hij trekt zijn
wenkbrauwen op en laat zijn ogen even naar de cola-klant zwenken. ’Sunamels blede en sof’ brood en soft* - ’kopen tien sen [cent*] fijtin, twintis’ (van Teylingen 33); hier spreekt een Chinese
winkelier die zich beklaagt over de geringe koopkracht van zijn Creoolse klanten. - Etym.: Naar veler
gevoelen waren de Creolen lange tijd de meest authentieke Surinamers. Door historische oorzaken
hadden zij zich, zowel in eigen ogen als in die van anderen, eertijds het meest met het land
geïdentificeerd. NB: De naam wordt nooit gebr. voor ’bewoner van het (voormalige) district* (1)
Suriname’. - Zie ook: Surinaams* (bn., 1).
(dons1989)
suri’no (de), vorm van de mandarijn. In Suriname teelt men de vormen surino, augustino* en
pompong* = gele King (Ost. 129).
(dons1989)
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surnumerair’ (de, -s), gediplomeerde van de surnumerairscursus*. Mevrouw Wright kreeg vooral
bekendheid in de Surinaamse padvindersbeweging. Ook was ze de eerste Surinaamse die tot
surnumerair bij de overheid werd benoemd (WS 27-12-1986). - Etym.: AN s . = persoon die bij
sommige dienstvakken boven het eigenlijke getal van ambtenaren te werk gesteld wordt, en die als
hij aan de eisen voldoet in aanmerking komt voor een aanstelling als ambtenaar. Deze bet. stemt
overeen met de lett. bet. van het woord ’boven het aantal’.
(dons1989)
surnumerairs’cursus (de, -sen), cursus in elementaire administratieve en andere vaardigheden t.b.v.
kantoorwerkzaamheden; aanvankelijk, bij de instelling in 1924, alleen bedoeld voor de
overheidsdienst. In 1924 werd ingevolge een met het Gouvernement* gesloten overeenkomst
daaraan [aan de handelsschool] een cursus verbonden voor de opleiding tot ambtenaar in
Gourvernementsdienst- de surnumerairscursus - waar hoofdambtenaren en enkele particulieren
onderricht gaven (van Traa 31). - Syn. surnumerairsopleiding*-.
(dons1989)
surnumerairs’diploma (het, -’s), diploma verkregen na beëindiging van de surnumerairscursus*. Vijf
ambtenaren met het surnumerairsdiploma hebben namens vele andere bezitters van dit getuigschrift
aan de overheid gevraagd om realisatie van de middelbare ambtenarenopleiding (WS 1-1-1983).
(dons1989)
surnumerairs’opleiding (de, -en), syn. van surnumerairscursus*: z.a. Op het ministerievan Arbeid
en Sociale Zaken is plaats voor enkele administratieve krachten. Vereisten: MULO diploma,
Archiefverzorging en Documentatie of surnumerairsopleiding, ruime ervaring (WS 21-8-1982, in
adv.).
(dons1989)
swai (de, -), onderdeel van de slag van een mannelijke gelebek*. Te koop: 4 gele beks slow swai ()
(WS 28-6-1986), in adv.). - Etym.: Klanknabootsing. - Opm.: Men onderscheidt slow swai (van E
slow = langzaam) en snel swai. Zie ook pijè*.
(dons1989)
swappen (swapte, heeft geswapt), 1. (voetbalterm, verouderend) haken, beentje lichten. - 2. veel en
snel eten, schrokken, zwelgen.
(dons1989)
Swiet-Wil’liam, (niet alg.) dandy, ’lekkere jongen’ (als aanspreektitel). Waar ga* je dan, SwietWilliam?(Helman 1954a: 17). - Etym.: E sweet = o.m. lief; William is een naam. E sweet-william =
naam voor ’duizendschoon’ en andere sierplanten gekweekt uit Dianthus barbatus .
(dons1989)
swi’pi (de, -’s), naam voor een aantal zweepslangen waarvan de paradijsboomslang (een draadslang,
Leptophis ahaetulla) de meest algemene is; verder o.m. de bruine spitsneusslang ( Oxybelis aeneus)
en Lygophis lineatus. De honden lagen in de schaduw tegen de muur en de poezen speelden met een
die morgen doodgebeten slangetje, een zogenaamd ’swiepie’, waarvan er overal duizenden door de
struiken kruipen (de Klerk 41). - Etym.: S (ook swipisneki; sneki = slang); vgl. E whip-snake (whip =
zweep; snake = slang). - Opm.: In Grzimek (VI: 493) wordt de paradijsboomslang in AN ’swiepie’
genoemd.
(dons1989)
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switch (de, -en), (uitspr. E: switsj), contactsleuteltje van auto of bromfiets. Bij DWT is een bos
sleutels gedeponeerd, het kan o.a. een auto of bromfiets switch zijn (Honda) (DWT19-3-1981). Etym.: E s . = o.m. schakelaar; ’to switch’ = o.m. omdraaien.
(dons1989)
swi’ti (de, -’s), ijslolly van wit ijs met roze buitenlaag. O, kijk eens! Een bol* en nóg een bol... En
toffee en swietie. O, wat lekker, wat lekker! (A. de Vries 1957 (5): 39). - Etym.: S s . = zoet, lekker.
(dons1989)
swi’tiboontje, 1. (de, -s), naam voor de bomen en struiken van het genus Inga
(Officierskwastjefamilie*). Gedurende zekere seizoenen, vooral in den kleinen drogen* tijd, schijnen
Kolibries talrijker, omdat de individuen zich dan om bepaalde boomsoorten, zooals Swietieboontjes,
vereenigen (P&P 1910: 101). - 2. (het, -s), peul van deze planten. Switieboontjes zijn de peulen van
een boom, die op de lichte binnenlandsche gronden veel voorkomt (Stahel 1944: 46). - 3. (het, -s),
zaad van deze planten. Ik sta te werken op mijn grondje* en hij zit swiet’boontjes te zuigen onder de
manjeboom* (Helman 1954a: 15). - Etym.: S switi = zoet, lekker. De zaden zijn in de peul omgeven
door een zoet pulp. S switibonki = lett. id. NB: Teenstra (1835 I: 403) noemt Basterd-Zwieti boonti,
een niet nader te identificeren Inga-soort . - Syn. van 1 suikerboontjesboom*, van 2 en/of 3
suikerboontje*.
(dons1989)
switie-boontje, enige bomen en struiken van het genus Inga , hun peulen en zaden.
< Sranantongo switi boonki (Focke 1855:129). Het is zeer waarschijnlijk een vertaling van
Surinaams-Nederlands zoete boontjes(boom)* . Zie verder aldaar.
1855 (Van Sypesteyn 185). - 1910 (Penard 101). →.
Zie ook: prokonie * , weiki* , basterd-zwieti boonti * . > /S-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
switie moffo, swit(i)e moffe, lekker hapje, in het bijzonder dierlijke toespijs.
< Sranantongo switi moffo (Focke 1855: 129); Sranantongo switi, ‘lekker’; Sranantongo mofo (onder
meer ‘hapje’).
1749 (Beeldsnijder 1994:170). - 1845-1849 (Boekhoudt 1874:125). →. > /S/r/2-6/-.
(dons2013)
swit’sopi (de), likeur. - Etym.: S (switi = zoet; zie sopi*, 1).
(dons1989)
swivel (lidw., mv., uitspr.?), (veroud.) koude cognac-groc. Tegen twaalf uur komt hij
[plantagedirecteur] thuis en gebruikt, terwijl zijn jongen hem van zijn schoeisel ontdoet, een swivel wij zouden zeggen een koude cognac-grog (Elout van Soeterwoude 1884, cit. volgens Hira 196;
enige vindpl.). - Etym.: Het lijkt E; bet. in die taal echter (nu): wartel; draaibas.
(dons1989)
sym’pa bn., (niet alg.) sympathiek. - Etym.: Verkorting.
(dons1989)
Sym’plocosfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Symplocaceae ). - Etym.: Genoemd naar wet.
Symplocos guianensis, een boom.
(dons1989)
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Syriaan’ (de, Syrianen), (verouderend) syn. van Syriër* (1 en 2): z.a. - Etym.: Vgl. E Syrian = Syriër. Syn. ook Libanees* (1), Portugees* (I. 3).
(dons1989)
Sy’riër (de, -s), (ook, verouderend:) 1. Surinamer van Libanese afkomst. Het drukste verkeer heeft
plaats aan de Waterkant*, waar de schepen laden en lossen, waar vaartuigen van de plantages* en
gronden* aanleggen en waar ook de kramen der Syriers staan (Enc.NWI 551). - 2. in Suriname
woonachtige staatsburger van Libanon. - Etym.: Deze mensen begonnen te komen in de tijd, en kort
erna, dat Syrië en Libanon onder de naam Syrië een staatkundige eenheid vormden, eerst onder
Turkse en later onder Franse heerschappij. De meesten van hen hebben de Surinaamse nationaliteit
aangenomen (bet. 1). - Opm.: De vrouwelijke vorm is Syrische. Syn. Syriaan*, Portgees* (I. 3); het
gewone woord voor 1 is nu Libanees* (1), voor 2 AN Libanees.
(dons1989)
Sy’risch bn., bw., (verouderend) van of behorende bij Syriers* (1, 2). - Syn. Libanees* (2), Portugees*
(II. 2).
(dons1989)
taart (de, -en): een aantal koek- en cakeachtige gebaksoorten, gebracht als rond en plat ding,
worden taart genoemd, zoals bojo*, Engelse bol*, fiadoe*, keeks*, marmertaart* en polkataart*. Zie
bijv. S&S 228. - Samenst. ook: ringtaart*.
(dons1989)
tabak’hout, (veroud.) naam voor een boom- en houtsoort die (nog) niet nader aangeduid kan
worden. Het Tabakhout vindt men veel in kappewiri*, zijnde een kleine boom (), hebbende een lang
smal blad; men gebruikt hetzelve voor brandhout (Teenstra 1835 I: 394; enige vindpl.).
(dons1989)
tabakhout, niet geïdentificeerde, inheemse boomsoort en zijn hout.
1835 (Teenstra 1:394). > /X-N/wp/4/-.
(dons2013)
tab’betje (het, -s), eiland in een rivier. Door nu (met den afstandsmeter) den afstand te meten
tusschen de beide tabbetjes en op deze laatste de beide hoeken te meten, die de top met het andere
tabbetje maakte, kregen wij een driehoek met voldoende gegevens, om daaruit den afstand van den
Hebiweri-top tot de rivier te berekenen (Bakhuis 88). - Etym.: S tabiki. Vgl. K ’topoe’ = grote steen;
’teboe’ of ’tepoe’ in Zuid-Suriname en ’tepui’ in Venezuela zijn Indiaanse woorden voor een
geïsoleerde, (relatief) kale berg in overigens (vrij) vlak land, w.o. het type dat internationaal bekend
staat onder de D naam ’Inselberg’. S tapoe = top. In oude lit., o.m. op de kaart van Alexander Lavaux
(1737) en in instr. van 1745 (S&dS 549), ook tappetje. Oudste vindpl. van tabbetje alarmregl. van
1738 (S&dS 450).
(dons1989)
tabbetje, tappetje (het, -s), eiland in een rivier, ook indien ontstaan door kunstmatige afsnijding
van een bocht.
< tap* (stroomversnelling): zie aldaar. Natuurlijke eilanden komen veelal voor samen met
stroomversnellingen ( vallen * ).
Tabbetje: 1738 (Schiltkamp & De Smidt 450). - 1855 (Focke 129). →. > /S/m/2-6/-.
Tappetje: 1737 (De Lavaux). - 1791 (Hoogbergen 1984:129). > /S/m/2-3/-.
(dons2013)
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tabij’ (de, -), (uitspr. H: tabiedj’), heel klein metalen, cylindervormig busje met deksel waarin ’iets’
kan worden bewaard, dienende als amulet. Men had graag dat Nazma werd uitgehuwelijkt, maar
men wilde haar desondanks zo lang mogelijk thuis hebben. - Het is beter dat we haar naar een
maulana* brengen. Een tabidj kan helpen. Misschien is het seizoen niet geschikt voor een huwelijk
(Vianen 1979a: 74). - Etym.: H.
(dons1989)
ta’bla (de, -’s), Hindostaanse* dubbele trom. De tabla wordt het laatste decennium behalve in de
sitarmuziek ook veelvuldig gebruikt in de moderne filmmuziekgroepen. Dit tweedelig slaginstrument
is elk aan een zijde met dierevel bespannen en wordt met alle tien vingers en een deel van de
handpalmen bespeeld (Enc.Sur. 413). - Etym.: H. - Zie ook: dhol*.
(dons1989)
tablet’ (de, -ten), 1. id., geneesmiddel e.d. in de vorm van een pil. Prof. dr. Baltus Oostburg,
direkteur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, heeft medegedeeld dat de malaria zich
opnieuw manifesteert omdat stedelingen die naar het binnenland gaan de voorgeschreven tabletten
niet innemen (WS 6-3-1982). -2. (i.h.b., in het mv.:) anticonceptiepillen). Ik krijg geen kinderen
meer, die mensen zeggen dat ik tabletten drink* (mond.). - Etym.: T. is ook AN in bet. 1, maar
gewoner is ’pil’. - Samenst: stoptablet*.
(dons1989)
Tabut’ (uitspr. H: taboet’), Islamitisch feest waarbij herdacht wordt, dat Husain, Mohammeds
kleinzoon, verslagen en gedood werd. Taziya* is een rouwherdenkingsfeest, dat ook tabut wordt
genoemd (Enc.Sur. 602). - Etym.: H. - Syn. tajiya*. - Opm.: Het feest lijkt in Suriname kort geleden
verloren te zijn gegaan.
(dons1989)
tabut’ (de, -s), model van een torenvormig graf dat wordt rondgedragen bij de Tabut*-viering.
Vroeger werd het feest door de Hindostanen* met veel elan gevierd, waarbij een grote, van bamboe
gemaakte en prachtig versierde tabut (graf in de vorm van een toren) werd rondgedragen (Enc.Sur.
602). - Etym.: H. De tekst in Enc.Sur. (602) doet vermoeden, dat oorspronkelijk het feest Tajiya*
genoemd werd en het ’graf’ tabut. - Syn. tajiya*.
(dons1989)
Tac’cafamilie (de), bepaalde plantenfamilie (Taccaceae). - Etym.: Genoemd naar wet. Tacca parkeri.
(dons1989)
Tadja’, tad’ja: zie Tajiya*, tajiya*.
(dons1989)
Ta’felberg-type (het), type van savannen* (1 en 3) op zandbodems en zandsteen van de Roraimaformatie*. Zie Teunissen 1980: 8. - Etym.: Genoemd naar de Tafelberg, waarop zulke savannen
voorkomen. - Zie ook: savannetype*.
(dons1989)
ta’felboom (de, -bomen), naam voor kleine bomen met een platte kruin van het genus Cordia
(Tafelboomfamilie*). De Awa, eene soort van Tafelboom, groeit in laag land, dragende geene vrucht
() (Teenstra 1835 I: 352). - Etym.: De naam heeft betr. op de vorm van de kruin. S tafrabon (tafra =
tafel; bon = boom). Oudste vindpl. Blom 1786. - Syn. bostafelboom*. Samenst. ook:
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

knooptafelboorm*. Zie ook: Cordia*.
(dons1989)
tafelboom, 1. een ingevoerde, aangeplante boomsoort ( Terminalia catappa), thans genoemd
amandelboom* ; 2. enige boomsoorten van het genus Cordia.
1. De boom wordt zodanig tot schaduwboom gesnoeid, dat de kroon de vorm krijgt van een rond
tafelblad.
1786 (Blom 70). 1855 (Focke 3). > /N’-N/cp/3-4/-.
2. De kroon is van nature plat.
1835 (Teenstra 1:352). →.
Zie ook: boschtafelboom * . > /N’-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
Ta’felboomfamilie (de), Ruwbladigenfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Boraginaeceae ). - Etym.:
Genoemd naar tafelboom*.
(dons1989)
ta’feldoek (de, -en), 1. tafelkleed(je). Snel-snel* weer geld in tafella. Of onder tafeldoek. Of achter
balk, tussen plank z’n naden (Cairo 1978b: 363). - 2. tafellaken. - Etym.: Volgens WNT (1934) bet. t.
in (veroud.) AN ’servet’; in een van de (beide Belgische) cit. bet. het echter ’tafellaken’. Ook volgens
De Clerck: BN t, = tafellaken en -kleed. Vgl. ook D Tischtuch (Tisch = tafel; Tuch = doek, laken) =
tafellaken. S tafradoekoe (tafra = tafel; doekoe = doek). - Syn. van 2 eetdoek*.
(dons1989)
ta’felfan, -ven: fan*, ven*.
(dons1989)
tafelkrans (-en), “een opengewerkt zilveren blad op pootjes als gebruikt op de tafel in een kamer,
soms om iets op te zetten, soms als bovenstel van een komfoor” (WNT 16:754).
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 58, in de eerste bovengenoemde betekenis).
Opmerking: De citaten in het WNT doen vermoeden, dat het woord, behalve in Suriname, alleen in
17e- en 18e-eeuws Nederlands in het voormalige Nederlands Oost-Indië gebruikt werd. > /NN’/bc/3/-.
(dons2013)
taf’fia, ta’fia (de), sterke drank bestaande uit voorloop (d.i. het eerste distillatieprodukt) uit het
schuim van melasse. Voor donker is alles klaar en als het vuur onder de kookpotten het bos rondom
ons fantastisch verlicht, trakteer ik de Indianen op taffia en sigaretten, waar ze weinig op tegen
hebben (Geijskes 1957, 245). - Etym.: Deze drank wordt onder deze naam in Frans Guyana, het O.
buurland van Sur., fabrieksmatig gestookt. De naam is in Sur, in gebr., maar het syn. dram* is
algemener. Oudste vindpl. Kappler 1854: 113 ( Tafia ). E tafia = id., in West-lndië en in Malesië
(Onions). Vgl. ook F en AN ratafia = likeur van brandewijn, gegist suikersap en vruchtensap. Pistorius
(1763: 49) geeft als syn. van dram*: rataria, maar dat kan een drukfout zijn. - Zie ook: garappa*,
kelduivel*, kilthum*, lowijn*.
(dons1989)
tafia, een slechte soort rum, het eenmalige distillatieproduct van het schuim op kokend
suikerrietsap.
< Frans tafia . Het wordt tegenwoordig onder deze naam ingevoerd uit Frans-Guyana; wellicht
vroeger ook al.
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1854 (Kappler 1983:113). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 74). →.
Zie ook: Surinaamse brandewijn * , dram * , kilduivel * , garappa * , lowijn * . > /Fr./r/4-6/-.
(dons2013)
ta’fra (de, -’s), (begrip uit de wintigodsdienst*) offermaaltijd voor winti* (2, 3). Ieder onderdeel van
de was’-prati [S, purificatiebad] wordt afgesloten met een tafra of godenmaaltijd die ook wel wintinjannjan [S] wordt genoemd (Wooding 242). - Etym.: S (tafel).
(dons1989)
Othaheitische broodboom, een cultuurvorm van de broodvruchtboom ( Artocarpus communis)
zonder pitten in de gladde vruchten; de tegenwoordige naam is njamsi-bredebon (< Sranantongo).
Afkomstig van Otaheite, de oude Engelse naam voor Tahiti, en via het Engelstalige Jamaïca in
Suriname ingevoerd (Ostendorf 1962:18).
1835 (Teenstra 2:248). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 56). > /E+N/cp/4-5/-.
(dons2013)
tai’ling (de, -s), (uitspr. E: tee’ling), bij goudwinning verwassen restmateriaal. Vaak was ook het
verwassen van de taaie klei een probleem omdat rollende kleiballen in het wassysteem de tendentie
hadden behalve het in die klei aanwezige goud ook reeds vrij gekomen goud weer op te nemen en
zodoende met de ’tailing’ (verwassen restmateriaal) verloren te doen gaan. Herhaaldelijk zijn dan ook
de ’tailings’ van voorgaande ontginningen opnieuw en met succes verwerkt (Enc.Sur. 252). - Etym.:
E.
(dons1989)
ta’ja-oedoe (de), soort kleine boom ( Paypayrola guianensis, Taja-oedoefamilie*). Zie WB e.a. 265. Etym.: S.
(dons1989)
Ta’ja-oedoefamilie (de), Viooltjesfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Violaceae ). - Etym.:
Genoemd naar taja-oedoe*. - Zie ook: viooltje*.
(dons1989)
ta’jer (de, -s), 1. naam voor een inheemse zowel in het wild voorkomende als gecultiveerde
voedselplant ( Xanthosoma sagittifolium ); bij uitbr., en dan veelal met een nadere aanduiding, tevens
naam voor de inheemse Xanthosoma belophyllum, de inheemse wilde en gecultiveerde
Caladium- soorten, de uit tropisch Azië afkomstige vormen van Colocasia esculenta en Alocasia soorten, alle behorende tot de Tajerfamilie*. De Teyer is een Plant, groeijende wel drie of vier Voeten
hoog; zy schiet drie of vier Bladen uit, van een hartsvormige gedaante, ter grootte van drie of vier
Voeten, zacht in ’t aanraaken, doch taai. De uitspruitsels van de Wortels worden door de Blanken, en
de Stam, die wel twintig of vyf-en-twintig Ponden weegt, door de Negers gegeten (Hartsinck 1770:
62); hier pomtajer*. - 2. syn. van tajerknol*, d.i. de stengelknol van een aantal tajers* (1) die veelal
gegeten kan worden. De tajers dik schillen, wassen, raspen of malen (S&S 160). - 3. kort voor
tajerblad* (2): z.a. Mijn man houdt niet van tajer, maar ik vind het de lekkerste groente die we in
Suriname hebben. - Etym.: S taja (van Guarani ’tazja’) = id. Oudste vindpl. (in bet. 2) plak. van 1685
(S&dS 155; tijer); zie ook onder tajerblad* (3). Oudere schrijfwijzen o.m. ook tyer (Herlein 1718: 84)
en teyer (zie cit. onder 1). - Zie i.v.m. bet. 1 alle volgende samenst.; mede i.v.m. bet. 2 Chinese,
Engelse, grote en witte tajer*, dasin-*, finga-*, hindoe-*, kras-*, pom-* en varkenstajer*, tajerknol*
en -soep*; mede i.v.m. bet. 3 tajerblad*, blad-* en krastajer*. Zie ook: tanjer*.
— : Chine’se tajer, 1. cultuurvorm van Colocasia esculenta (een tajer*, 1), met harde, wit-vlezige,
onderaardse knollen. Men teelt hier in hoofdzaak drie cultuurvormen; het meeste ziet men de
Chinese tajer, een 90 cm hoog gewas met bijna witte bladstelen en een licht grijsgroene, iets
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witbewaste bladschijf met witte nerven, die aan de bovenkant tegenover de aanhechting van de steel
een wit vlekje vertoont (Ost. 251). - 2. knol van deze plant. Van de wortelknollen [niet juist, het zijn
bij t. stengelknollen] worden kentang djawa, aardappel, bataat, Chinese tajer en zoete cassave*
verorberd (Enc.Sur. 648). - Etym.: Van oorsprong wild in (o.m.) tropisch China.
— : Engelse tajer, 1. cultuurvorm van Xanthosoma sagittifolium, een fingatajer* (1) met gesteelde,
witte, bovengrondse knollen. Binnen deze vorm [fingatajer] onderscheidt men nog; de witte of
Engelse tajer, met groene stengels en witte knollen (’vingers’); de CS. [Creools Surinaams] blakafinga-taja, waarbij stengels en bladstelen donkerpaars zijn en de knollen geel (Ost. 250). - 2. knol
van deze plant. - Syn. van 1 en 2 witte tajer*.
— : grote tajer, 1. cultuurvorm van Xanthosoma sagittifolium (een tajer*, 1), met zeer grote,
bovengrondse knol. - 2. knol van deze plant. De groote tajer, waarvan de stengel [stengelknol] half
boven den grond groeit, wordt geraspt en met het sap van zure oranjes* behandeld, daarna met kip
of visch tot een pastei gemaakt, welk gerecht bekend staat als ’pom’* (Enc.NWI 27). - Etym.: Alles
aan deze plant is groot in vergelijking met de andere tajers*. - Syn. van 1 en 2 pomtajer*.
— : witte tajer, syn. van Engelse tajer* (1 en 2): z.a. - Etym.: De knollen zijn wit, in tegenstelling tot
die van de verwante vorm (S blaka-finga-taja) die geel zijn. - Zie ook: fingatajer*.
— : zwarte tajer, sierplant met paarsachtige bladeren, uit tropisch Azië ( Alocasia indica var.
metallica), behorende tot de siertajers*. Bij A. [Alocasia] indica var. metallica Schott (S. zwarte tajer)
heeft het blad een paarsachtig-bronzen tint en puntige zijlobben; deze soort bloeit geregeld en
heeft een van buiten paars-met-groene bloeischede (Ost. 251). - Etym.: De naam heeft vermoedelijk
betr. op de kleur van de bladeren; de andere siertajers* hebben bladeren met heldere kleuren.
(dons1989)
tayer, teyer, tyer, taijer, teijer, tijer (de, -s), 1. eetbare knollen van 2, ook collectivum; 2. wilde en
gecultiveerde vormen van (a) de plant Xanthosoma sagittifolium en (b) gecultiveerde vormen van
Colocasia esculenta .
< Braziliaans taja (Marcgrave 1648:35), voor de knol.
Spelling die uitspraak met ai suggereert 1692-1855, met ei 1685-1788. Opvallende spellingen:
taaijer (Nepveu 1771:189), taaie (1881, Kappler 1883:33) en teie (meervoud - n, Pistorius 1763:89).
Zie ook: fingatayer* , ingitayer* , krastayer * , paratayer* , varkenstayer* , vingertayer* .
1: 1685 (Schiltkamp & De Smidt 155). - 1872 (Anonymus 17). → ( tajer )
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1792, 2:10; tyers, meervoud).
Opmerking: Teenstra (1834;1835, 2:283) geeft koffoe-tayer voor vuistgrote knollen (Sranantongo
kofu, ‘vuist’). > /Braz./cp/1-6/W./.
2: 1769 (De Beet 1984:86). - 1787 (Blom 36). 1910 (Sack 11). → ( tajer ).
Bij Hartsinck (1770:62) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. Voor Brazilië zie boven >
/Braz./cwp/2-6/B./ W./.
(dons2013)
ta’jerblad (het, -en, -eren), 1. cultuurvorm van Xanthosoma sagittifolium (een tajer*, 1), gekweekt
om de als groente gegeten bladeren. Wij hebben op een stukje van ons erf* tajerblad, dat is
goedkoop en dat eten we graag . - 2. blad van deze plant, bij uitbr. ook als groente eetbaar blad van
andere tajers* (1). Maar waarom die hoofdpijnen en duizeligheid de laatste dagen? Zij kan ze niet
verklaren en neemt met tegenzin wat tajerblad en rijst op haar bord (Vianen 1969: 104). Soedjono
bedoelde niet de bekende tajerbladeren uit de zwampen* en goten*, die erg jeukten* als je ze op de
gewone manier stoofde (Vianen 1972: 130). - 3. veroud. syn. van tajer* (1, de inheemse soorten). In
het herbarium van P. Herman (1646-1695) zit een niet verder determineerbare plant van de
Tajerfamilie* onder de naam ’ Tayer bladeren’ (Van Ooststroom, Brinkman). - Etym.: Bet. 3 kan
berusten op het feit, dat van deze planten in de eerste plaats de grote bladeren opvallen. Oudste
vindpl. van 2 Herlein 1718: 120 ( Teyer bladeren), van 3 herbarium Herman (zie hierboven). - Syn.
van 1 bladtajer*.
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(dons1989)
tayerblad (-en, -eren), 1. als (wilde) tayer* (2); 2. bladeren van tayer* (2a) gegeten als groente.
1: 1689 (Hermann fol. 47). > /Braz.-N/wp/1/-.
2: 1718 (Herlein 120, Teyer bladeren). 1913 (J. Spalburg 81, tajebladen ). →. > /Braz.-N/cp/1-6/-.
(dons2013)
tayerbraf, dikke soep ( braf * ) met gekookte tayer* (1) erin; heden Surinaams-Nederlands tajersoep .
1765 (Nepveu 86). 1771 (Experientia 14). > /Braz.-(E?S?)/r/2/-.
(dons2013)
Ta’jerfamilie (de), Aronskelkfamilie, een familie van eenzaadlobbige planten, vaak met dikke
wortelstokken of met luchtwortels en dan klimmend; bloemen in een kolf, omgeven door een groot
schutblad ( Araceae ). - Etym.: Genoemd naar tajer* (1).
(dons1989)
tayergrond: zie grond * (I, 2 en 3).
(dons2013)
ta’jerknol (de, -len), stengelknol van enige soorten tajer* (1), veelal eetbaar. De kookkunst in
Suriname was toen in hoge ere en een der hoogtepunten was altijd de ’pom’*. Tajerknollen,
kippevlees en tal van ingrediënten; ik ben bang dat de ware kunst van de bereiding al verloren is
gegaan (Waller 148); hier pomtajer* (2).
(dons1989)
ta’jersoep (de, -en), soep met als ingrediënten o.m. plakjes van Chinese tajers* (2). Zie S&S 58.
(dons1989)
Tajiya’, (uitspr. H: tadjia’), Islamitisch feest waarbij herdacht wordt, dat Hussain, Mohammeds
kleinzoon, verslagen en gedood werd. Taziya is een rouwherdenkingsfeest, dat ook tabut* genoemd
wordt (Enc.Sur. 602). - Etym.: H. Ook komt voor de schrijfwijze Tadja (zie Ferrier 1968: 18). - Syn.
Tabut*. Opm.: Het feest lijkt in Suriname kort geleden verloren te zijn gegaan.
(dons1989)
tajiya’ (de, -’s), (uitspr. H: tadjia’), model van een torenvormig graf dat wordt rondgedragen bij de
Tajiya*-viering. Het wegbrengen van de taziya gebeurt dan ook meer bij wijze van vrolijke optocht
dan als ’begrafenis’ (Helman 1978: 127). - Etym.: H. De tekst in Enc.Sur. (602) doet vermoeden, dat
oorspronkelijk het feest T . heet en het ’graf’ tabut*. Ook komt voor de schrijfwijze tadja (zie Hira
207).
(dons1989)
tajiya’-optocht (de, -en), processie waarin de tajiya* wordt rondgedragen om tenslotte verbrand of
in het water geworpen te worden. De laatste tijd schijnt dit feest [Tajiya*] in Suriname weinig
weerklank te vinden, want al enkele jaren zijn er geen taziya-optochten meer gehouden (Enc.Sur.
602). - Etym.: Zie Tajiya*. - Opm.: Ook anderen dan Mohammedanen nemen (namen) aan de
processie deel.
(dons1989)
tak’-van-vele-jaren (de), sierboom met grote pluimen van roze-paarse bloemen, uit tropisch Azië
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( Melia azedarach, Mahoniefamilie*). Zie Ost. 137. - Syn. dag-van-Felia*.
(dons1989)
Ta’kitaki (het), (verouderend) de taal die thans in het algemeen genoemd wordt Sranan* Tongo: z.a.
Toch geeft het aantal aan het Engels ontleende woorden onvoldoende aanleiding om met enig recht
het Sranan* speciaal ’Negerengels’ te noemen, en nog minder het denigrerend als ’Taki-taki’ () te
betitelen, zoals nog tot voor kort de koloniale mode was (L. Lichtveld in Helman 1977: 72). - Etym.:
S, volgens Woordenl. SNE (thans) bet. ’praatjes, geklets; kletsen’. Oudste vindpl. 1888, zie BN 120:
33; 1980. - Opm.: T. wordt tegenwoordig i.h.a. ervaren als geringschattend voor deze taal (zie het
cit.).
(dons1989)
takroeba, niet nader identificeerbare boomsoort.
< Sranantongo takroeba (Focke 1855:131).
1835 (Teenstra 1:394). 1855 (Focke 131). > /S/wp/4/-.
(dons2013)
taman(d)oe’a: zie tamanwa*; zie ook mirafroiti*.
(dons1989)
taman’wa (de, -’s), grote miereneter, mierenbeer ( Myrmecophaga tridactyla ). De tamanwa leeft
uitsluitend van mieren, die schadelijke parasolmier vooral is zijn geliefkoosde kost (Vermeulen 119).
- Etym.:K, Ar.,Trio*, S. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 406 ( Tamanoa ). Andere, veel voorkomende
schrijfwijzen: tamanoea (o.m. Butner 1960: 86), tamandoea (o.m. Penard 1900 I: 90). - Opm.:
Verwarrend is dat in het AN de mirafroiti* vaak ’tamandoea’ wordt genoeemd.
(dons1989)
tamanoa (de), grote miereneter ( Myrmecophaga tridactyla ).
Tropisch Amerikaans element, sub 3; voor meerdere soorten miereneter.
1835 (Teenstra 2:406). 1900 (Penard 1:90). →.
Opmerking: Al genoemd door Houttuyn (1, 1:486; 1761): “in Amerika (...) tamandua geheeten”. Wat
bedoelt hij met “Amerika”? > /Am/d/4-6/-.
(dons2013)
tamarin’de: witte tamarinde (de), onbekende boom en/of hout van deze, vermoedelijk behorende
tot de Officierskwastjefamilie. Witte Kabes* is wit en heeft ruwe draden als Rode Kabes*, maar het is
brozer en vermolmt gauw. De boom wordt erg dik, vandaar de naam Hasaw (olifant). Het wordt ook
wel witte tamarinde genoemd (Muntslag 137; enige vindpl.).
(dons1989)
tamarindegarde, tamarinderoede(n), tamarindestokken, roede van twijgen van de tamarinde,
gebruikt als tuchtigingsinstrument.
Tamarindegarde : 1765 (Nepveu 83). 1770 (Hartsinck 916).
Tamarinderoede ( n): 1832 (J. Melker in Oso 22:255). - 1855 (Focke 150).
Tamarindestokken : 1768 (Van Dyk 51, tammeryn-stokken ). - 1834 (Teenstra 1842:46).
Opmerking: In WNT (16:847) tamarinderoede bij Nicolaas Beets.
Zie ook: goejavegarde* .
Samen: /N-N/bc/2-4/-.
(dons2013)
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tamarin’destroop (de), 1. siroop van de vruchten van tamarinde. Tamarindestroop. () De suiker en
het water tot stroop koken en deze schenken over de gedroogde tamarinde, die in een keulse pot of
in een grote inmaakfles gedaan is (S&dS 288). - 2. limonade gemaakt van tamarindestroop* (1) met
water. Ik mis de gommakoek* en de tamarindesiroop van mevrouw Leefmans (Pos 1985: 100), Etym.: Zie stroop* (1, 2).
(dons1989)
tamarin’dezweep (de, -zwepen), twijg van de tamarindeboom dienende als tuchtigingsmiiddel. Van
hem [vader] kreeg ik pakslaag* met de platte kant van de zaag en van mijn moeder met de
tamarindezweep (BN 121: 49; 1980). - Etym.: Zie zwepen*.
(dons1989)
Ta’marixfamilie (de), Tamariskfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Tamaricaceae). - Etym.:
Genoemd naar wet. genus Tamarix.
(dons1989)
tam’pa (de, -’s), ronde, gevlochten wan voor rijst, in gebruik bij Javanen*. - Etym.: Jav. - Zie ook:
sup*.
(dons1989)
tan tw., hé, nee maar! (uitroep van verbazing). Tan? Wachte* hoor! Wat gebeurt daarzo? (Cairo
1980b: 36). - Etym.: S.
(dons1989)
tan’denschuier (de, -s), tandenborstel. En ik wil... () een telefoon in mijn keuken, een mixer,
tandenschuiers, eerco [airco*], 300 kippen, alleen maar zwarte en witte raskippen () (Doelwijt 1971:
24). - Etym.: Ook AN, maar zeer weinig gebr.
(dons1989)
tand’poli (de, -’s), tandheelkundige polikliniek. Tandpoli’s in Moengo in gebruik genomen (WS 193-1983). - Etym.: Zie poli* (1|.
(dons1989)
tang: zie tan*.
(dons1989)
tan’jer (de, -s), (gebr. in Nickerie) tajer*: z.a. - Etym.: In het S van Nickerie ’tanja’.
(dons1989)
tant zn., tante (gevolgd door een naam). Sjaak komt zo tegen half één in de brekfis* bij taant Dika
binnen lopen (Fernandes 1973: 56). Tant’ Tillie was een brief komen brengen (Cairo 1978b: 314).
(dons1989)
tante’ren (tanteerde, heeft getanteerd), ergeren, lastig vallen, treiteren, tot razernij brengen. Laat ze
’em niet tantéren! (Cairo 1979b: 170). - Etym.: S tanteri. Vgl. F tenter, E to tempt = o.m. verlokken,
in verzoeking brengen.
(dons1989)
tanuki, niet geïdentificeerde plant: “Myrthus draegende roode besien” (Van Aerssen van
Sommelsdijck 1686 nr. 29).
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De naam is vermoedelijk indiaans.
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck zie boven). > /Ind.?/wp/1/-.
(dons2013)
tap: tap’ kop, term bij knikkerspel, inhoudende dat een knikker of reis* vol geraakt wordt. Raakt B
de juiste knikker, zonder dat de reis* eerst met de grond in aanraking is gekomen, dan roept hij
’schoon mot’* (mot* = knikker) of ’tap kop’ (op de kop) (Nekrui 11). - Etym.: S tapoe = bovenop. Zie ook: bom* (II), watrabom*.
(dons1989)
tap (de, -pen), stroomversnelling, waterval; in Surinaams-Nederlands heden dam, soela en val* .
< Sranantongo tapu (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1995:90) voor onder meer ‘stop’
(zelfstandig naamwoord) en ‘versperren’ < Engels stop , Smith 1987:227. Volgens OED kunnen
Engels stop (16:775) en Schots stap (16:519) betekenen ‘waterkering’ of ‘dam’ in een rivier, een
Engelse water stop . Een stroomversnelling of een waterval kan een versperring zijn die noopt tot een
‘stop’ als men met een boot passeren wil. Het woord kan echter ook afkomstig zijn uit Oostelijk
Guyana of Westelijk Guyana (zie beneden).
1770 (Hartsinck 574).
Ook in Oostelijk Guyana en Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:174 en 266).
(S?W?/m/2/O./W./.
(dons2013)
tapana, gegiste drank, door indianen bereid uit het afkooksel van cassave * (1) waarin aangebrand
cassavebrood* .
< Arowaks en Karaïbisch tapana (Van Coll 1903:649).
1854 (Kappler 1983:97). - 1858 (Copijn 15). →.
Zie ook: casiri* , pajarware* , pernou * . > /Ind./ic/4-6/-.
(dons2013)
tapen (tapete, heeft getaped?), (uitspr. teepen), met plakband vastplakken. Wikkel het papier om de
rollen () en tape het vast op de aangegeven plaats (A&P 1980b: 11). - Etym.: E to tape = o.m. id.
(dons1989)
tapijt’slang (de, -en), boa constrictor ( Boa constrictor). Iemand heeft voor hen een tapijtslang
gevangen. Die hebben ze in een koperen ketel in een aparte kamer (Ferrier 1968: 123). - Etym.:
Vermeulen (173): Om de fraai getekende schubbenhuid wordt ze ook tapijtslang genoemd . - Syn.
papaslang*, papasneki*.
(dons1989)
tapio’ca (de), tapioca in de vorm van korrels. Door de gomma* op een hete plaat te strooien en
voortdurend te roeren, krijgt men ’tapioca’ (Enc.Sur. 114). - Etym.: Ook AN, maar daar ook ’tapioca
in de vorm van meel’ (SN gomma*).
(dons1989)
ta’poe (de, -s), amulet. De ’loekoeman’* gaf Konti op verzoek van zijn vriend Karlo een ’tapoe’ mee,
een ijzeren boei* (angoni) waaraan enkele ’papamoni’s’* waren bevestigd; deze moest Konti aan zijn
bovenarm dragen wanneer hij aan het werk ging (Bradley 1975: 13). - Etym.: S.
(dons1989)
tapoeri’pa, taproe’pa, 1. (de, -’s), boom met geelwitte, welriekende bloemen, die kaal staat als de
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ronde vruchten rijp zijn ( Genipa americana, Fajalobifamilie*). Van de vele Rubiaceae [soorten van de
Fajalobifamilie*] in Suriname noemen we alleen nog de taproepa (), een boom van drasse terreinen,
met vruchten die door de Indianen gebruikt worden voor de bereiding van de blauwzwarte kleurstof
waarmee ze zich bij feesten beschilderen (WB e.a. 236). - 2. (de), hout van deze boom. - Etym.: S,
van K tapoeroepo. Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 395. - Zie ook: laan*.
(dons1989)
tapoer(i)pa, taproepa, een boomsoort ( Genipa america), zijn hout en zijn vrucht.
< Karaïbisch tapoeripa (Van Coll 1903:649), tapurùpo (Courtz 383) of < Sranantongo tapoeroepa
(Focke 1855:133).
1740 (Anonymus 19). - 1855 (Focke 133, Van Sypesteyn 12). →. > /K?S?/wp/2-6/-.
(dons2013)
tap’per (de, -s), houder van een tapvergunning, tevens verkoper van o.m. gedistilleerd voor gebruik
ter plaatse. Tappers verkoopen gedestilleerd voor gebruik ter plaatse () (Enc.NWI 86). - Etym.: AN
(verouderend) t. = verkoper van zwak en sterk alcoholische dranken; caféhouder. In Sur. is een t.
doorgaans in de eerste plaats winkelier, niet een echte caféhouder.
(dons1989)
taproe’pa: zie tapoeripa*.
(dons1989)
ta’ra (de) gom om te plakken, eventueel gemaakt uit het melksap van een plant, i.h.b. gebruikt als
vogellijm. Hij zocht een paar takjes en rolde om ieder stokje wat tara (Maynard a: 27). - Etym.: S t. =
teer, pek (Woordenl. SNE). - Samenst.: taratiki*.
(dons1989)
tarantula, tarantel, de zwarte boschspin* , misschien ook de bruine (zie beneden).
< Europees-Nederlands tarantula , een grote wolfspin uit Zuid-Europa ( Lycosa tarentula).
1771 (Nepveu 339). - 1855 (Focke 4). →.
Bij Hartsinck (1770:101) de bruine boschspin* voor Suriname, Westelijk Guyana of beide. > /N’?W?
/d/2-6/ W./.
(dons2013)
ta’raté (de, -), ta’ratéketi (de, -) of -ketting (de, -en), dubbelspiraalvormig gevlochten halsketting
van kleine, gedraaide schakeltjes. Let op!!! Taratee v.a. 750,-, alakondre* -apoekoe* v.a. 750,- (WS
12-5-1984, in adv.). Gouden dames/kinder taratekettingen nu vanaf 175,- (WS 31-12-1983, in
adv.).- Etym.: S t. = teertouw.
(dons1989)
ta’ratiki (de, -’s), lijmstokje voor het vangen van vogels. Om Okerparkieten* te vangen wordt een
kleine kooi met een lokker erin in een veld geplaatst, terwijl de tara-tiekies aan alle kanten der kooi
bevestigd zijn (P&P 1908: 499). - Etym.: S (zie tara*; tiki = o.m. stokje).
(dons1989)
Taru’ma (de, -(’s)), Indiaan van het uitgestorven volk der Taruma, eertijds o.m. levend in ZuidSuriname. Zie J.J. Janssen in Fontaine 17. - Samenst. o.m. de ceramische Taruma-stijlgroep.
(dons1989)
tas, (ook:) 1. (zn.; de), een soort klein palmpje ( Geonoma baculifera, Palmenfamilie*). De palmen zijn
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er [in drasbos*] goed vertegenwoordigd, hun aantal wisselt echter sterk met de plaats. Maripa*,
pina*, koemboe* en mauritie* bereiken het kronendak, meer tot de ondergroei behoren kiskismakka,
nanaimakka, tas, paramakka* en soms boegroemakka* (L&Mo 15). - 2. (zn.; de), bladeren van deze
plant als dakbedekking. De meest voortegenswoordig voorzien van goede Woon-Huizen, alle van
hout gemaakt, daar van eenige met Zingels* van hout, in forma van Leijen, en andere met grote
Bladeren, die men Tas noemt, gedekt, welkers boven endige stallen gevlogten en over een lat
gestrengeld () (Herlein 1718:81). - Etym.: S tasi = bet. 1. Oudste vindpl. van 1 Teenstra 1835 I: 415;
van 2 plak. van 1685 (S&dS 160). - Syn. van 1 taspalm*. Zie ook: tassen*.
(dons1989)
tas, tasch, taas 1. blad(eren) van de taspalm * als dakbedekking, ook attributief; 2. taspalm * (zie
aldaar).
< Sranantongo tassi (Hermann 1689, fol. 29) < Engels thatch, Smith 1987:225.
1: 1711 (Schiltkamp & De Smidt 279). - 1802 (Blom 178). →. > /S/r/1-6/-.
2: 1855 (Focke 133). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
tasblad (-en, -eren), als tas* (1).
1718 (Herlein 82). - 1770 (Hartsinck 761). > /S-N/r/1-2/-.
(dons2013)
tashout, stammetje(s) van de taspalm * als bouwmateriaal.
1730 (S. de Groot in Weekkrant Suriname 24-9-1988). 1770 (Hartsinck 761). > /S-N/r/2/-.
(dons2013)
tas’palm (de, -en), syn. van tas* (1): z.a. Meerendeels zijn zij [hutten van Bosnegers*] behoorlijk
gedekt met de duurzame bladeren der Taspalm, en de zijwanden sierlijk gevlochten uit pinabladeren
[zie pina*] (Kappler 1854: 131; oudste vindpl.).
(dons1989)
taspalm, kleine soort palm ( Geonoma baculifera ), die tas* (1) levert.
1854 (Kappler 1983:31). - 1927 (Stahel 12). > /S-N/wp/4-5/-.
(dons2013)
tas’sen bn., (veroud.) gemaakt van tas* (2). () doen te weten, dat men bij dagelijxe experientie
ondervonden heeft de ongelucken van brand die door de tasse daeken staen te ontfangen () (plak.
van 1685, oudste vindpl.; S&dS 159).
(dons1989)
tasse, taschen (bn.), 1. van tas* (1), alleen in de combinatie tasse daeken ; 2. beheerst door tas* (2).
1: 1685 (Schiltkamp & De Smidt 159). 1725 (Schiltkamp & De Smidt 385). > /S/r/1/-.
2: 1784 (Heneman, tasse swamp ); zie zwamp * . > /S/wp/3/-.
(dons2013)
tasstok (-ken), stok of rotting van een stammetje van tas* (2) om te gebruiken als wandelstok of
om ermee te slaan; in Surinaams-Nederlands heden tastiki (< Sranantongo).
1740 (Anonymus 71). - 1835 (Teenstra 1:415). > /S-N/bc/2-4/-.
(dons2013)
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tatou (-s), gordeldier (in Suriname vijf soorten uit de familie Dasypodidae).
Tropisch Amerikaans element, sub 3.
1693 (Reeps 21). - 1769 (Fermin 2:110).
Oudste vindplaats voor Zuid-Amerika in het algemeen Van Linschoten (1596:130). Ook in Brazilië
(Keye 1659:65, tattous, meervoud), in Oostelijk Guyana (De Myst 1677:39, tatoes, meervoud) en
Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:91).
Zie ook: capassie* , schildvarken * . > /Am/d/1-2/B./O./W./.
(dons2013)
Taziya’, taziya’: zie Tajiya*, tajiya*.
(dons1989)
tegen vz. van tijd, om. Je bent helemaal niet laat, kerel, lachte mijn oom terug. Ik heb juist ontbeten.
Ga zitten. - Ik nam een stuk zelf gebakken brood. Staat u altijd tegen deze tijd op? vroeg ik (Tj.
Arkieman 25). - Etym.: In AN is de gebr. bet. van t. als vz. van tijd ’bij het naderen van’, ’kort voor’;
de bet. als in SN alleen in veroud. ambtelijke taal.
(dons1989)
te’genkomen (kwam tegen, is tegengekomen), (ook:) komen bij, stuiten op (met een concrete zaak
als object). Ze kwamen een rivier tegen en konden niet verder . - Etym.: In AN alleen met een
persoon of een abstracte zaak als object.
(dons1989)
te’genwater (het), stroom tegen, tegenstroom.
(dons1989)
teil (de, -en), 1. (niet alg.) plastic teiltje. - 2. (niet alg.) emmer. Martin ging zitten. () Hij zat met z’n
rug naar het raam, afgeleid door de bloemstukken en ruikers in koperen teilen (Vianen 1979a: 174).
- Etym.: (1) Er is behoefte aan onderscheiding t.o.v. bekken*, d.i. een metalen teil(tje). - Syn. van 2
bokkit*.
(dons1989)
televi’siedak (het, -en), (jong woord) bijna geheel horizontaal lessenaar- of schilddak dat door een
brede, opstaande lijst vanaf de grond niet zichtbaar is. - Etym.: Mogelijk zo genoemd vanwege de
lijst, naar analogie van een televisieraam* (z.a.). - Opm.: Het woord komt niet uit de kring van de
architecten, maar uit die van de kleine aannemers.
(dons1989)
televi’sieraam (het, -ramen), (jong woord) raam met een uitstekende, stenen omlijsting. - Etym.:
Het doet denken aan een televisiescherm met omlijsting. - Opm.: Zie televisiedak*.
(dons1989)
Telewoejoe (de, -), Oostsurinaamse Karaïb*. Het belangrijkste onderscheid in Suriname is dat
tussen de zgn. moerato* in West-Suriname, en de telewoejoe in Oost-Suriname, de bewoners van de
Beneden-Marowijne in het bijzonder (Enc.Sur. 325). - Etym.: K.
(dons1989)
tel’machine (de, -s), zakrekenmachine. Zie DWT 13-4-1981, in adv. - Etym.: In AN eertijds een
machine voor optellen en aftrekken. - Syn. telmaster*.
(dons1989)
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tel’master (de, -s), zakrekenmachine. - Etym.: E master = o.m. leraar, meester. - Syn. telmachine*.
(dons1989)
te’lo(h): zie tillo*.
(dons1989)
telvan’, telwan’ (de), (uitspr. H: tilwaan’), inleidende Hindoe-religieuze plechtigheid ten huize van de
a.s. bruidegom twee dagen voor de huwelijksvoltrekking. Zie Van Wengen & W. 16. - Etym.: H. - Syn.
jongenstrouw*. Zie ook: bhatvan*, meisjestrouw*.
(dons1989)
ten’hout, (veroud.) naam voor een boom- en houtsoort die (nog) niet nader aangeduid kan worden.
Tenhout groeit op hooge gronden, dragende een lang, smal blad en leverende een niet deugdzaam 8
à 9 dm. kanthout op (Teenstra 1835 1: 396; een van de twee vindpl. bij Teenstra).
(dons1989)
tenhout, niet geïdentificeerde boomsoort, “leverende een niet duurzaam 8 à 9 dm. kanthout op”
(Teenstra 1835, 1:348, 396), enige vindplaats). > /X/wp/4/-.
(dons2013)
tent (de, -en), (ook.) A. afdak: 1. (i.h.a.), om tijdelijk onder te verblijven. Ze liepen langs de bomen
die aan de waterkant groeiden, ze liepen naar de met pina* bedekte tent, die dienst deed als
wachthuisje voor de passagiers die met de boot mee moesten (B. Ooft 1969: 37). - 2. (i.h.b.), op een
boot zonder dek. Op deze boten [korjalen* van Bosnegers*] staat een ’tent’, d.w.z. er is in het
midden van palmbladeren een dak gemaakt, waar ’masra’ [S, meneer] onder schuilen kan, als het
zou gaan regenen, of als de zon te fel zou gaan branden (Legêne 109). - 3. (i.h.b.), tijdelijk, om een
feest onder te houden; tegenwoordig meestal van zinkplaten. Thuis bij hem [a.s. bruidegom] leek het
wel een bijenkorf, kaartjes werden gedrukt, zijn broertje* gaf nauta* in d e buurt, de tent werd
getimmerd, de bhaitek* gana muziekgroep werd geregeld* () (Rappa 1980: 123). - B. overdekt
stalletje in de open lucht waar levensmiddelen (vaak ook toebereide) verkocht worden; soms
voorzien van een uitbreiding waar men het gekochte kan nuttigen. ’s Avonds om acht uur, nadat hij
bij meneer De Rode is geweest, gaat hij naar de tent van Wagirah om eten te halen (Vianen 1971:
85). - C. kajuit op een boot zonder dek. De houten tent [van een tentboot*, 2] heeft kamers, er kan
een klaptafel in, ook om te liggen etc. (van Schaick 1866: 119). - Etym.: Oudste vindpl. van A. 2 not.
van 1722 (S&dS 349); van A. 3 H.C. Focke 1855, zie Enc.NWI 261; van C (tevens enige vindpl.) cit. AN
t. = o.m. naam voor allerlei tijdelijke en niet duurzame onderkomens; ook veroud. bet. 2 in samenst.
– Samenst. van A. 2 tentboot* (1), tentpont*; van C tentboot* (2), tentkorjaal*.
(dons1989)
tent (de, -en), 1. afdak van palmblad op pont* en corjaal* om goederen of mensen te beschutten
tegen zon en regen; 2. ruime en comfortabele houten kajuit op een tentboot * .
Europees-Nederlands tent is een afdak in betekenis 1, maar van zeildoek of iets dergelijks. Het WNT
(16:1522) geeft betekenis 2 voor Nederland, maar de twee citaten (van 1702 en 1870) duiden op een
kleiner en eenvoudiger onderkomen. Evenwel, het woord kan in beide betekenissen ook afkomstig
zijn uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1: 1722 (Schiltkamp & De Smidt 349). - 1763 (Pistorius 18). →.
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1793, 4:7). > /N’?W?/pt/1-6/W./.
2: 1826 (De Surinaamsche Courant nr. 68). 1866 (Van Schaick 119).
Opmerking: Het voorkomen van tentboot * van 1684 tot 1917 doet vermoeden, dat de periode
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waarover tent in betekenis 2 is gebruikt, veel langer is geweest dan de twee vindplaatsen
suggereren. > /N’?W?/bc/4/-.
(dons2013)
tent’boot (de, -boten), 1. boot zonder dek, voorzien van een houten afdak of een eenvoudige
houten kajuit (tent*, A. 2 of C) voor de passagiers. Ouma* had een stijve rug van het zitten in de
stampvolle tentboot. De tocht had langer dan twee uur geduurd en ze was blij dat het weer voorbij
was; er werd ook veel kruidnagel gerookt (Vianen 1972: 27). - 2. (hist.) grote roeiboot met vier tot
acht roeiers, voorzien van een comfortabele kajuit (tent*, C) voor de passagiers. De tentboot houdt
het midden tusschen den Venetiaanschen gondel en onze trekschuit; zij is van goed en fatsoenlijk
gehalte en vorm, en achter aan den hoog opgetuigden spiegel van eene ruimte voorzien, waar de
Heddeman [S, hier ’kapitein’] zich vrij en op zijn gemak kan bewegen en ’t roer meestal staande met
zijne voeten regeert (van Schaick 1866: 119). - Etym.: Zie tent* (C). Oudste vindpl. van 2 plak. van
1684 (S&dS 146). - Opm.: Het is mogelijk, dat dergelijke boten van een middelmatige afmeting
zowel tentboot als tentkorjaal* genoemd worden.
(dons1989)
tentboot (de, -en), grote roeiboot met vier, zes of acht roeiers, voor het vervoer van mensen,
voorzien van een tent* (2).
1684 (Schiltkamp & De Smidt 146). - 1866 (Van Schaick 44). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 569).
Ook in Westelijk Guyana (1763, Hartsinck 1770:478), mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: uitlopertje * . > /(N’?W?)-N/bc/1-5/W./.
(dons2013)
tent’korjaal (de, -korjalen), (veroud.) vaartuig als een tentboot* (2, z.a.) maar kleiner en
eenvoudiger, met twee of vier roeiers. Soms [wordt gereisd] per tentkorjaal waar twee, of vier man de
riemen reppen (van Schaick 1866: 115). - Etym.: Zie tent* (A. 2), zie korjaal* (1). Oudste vindpl.
Kuhn 1828: 55. - Zie ook: tentboot*, i.h.b. de opm.
(dons1989)
tentcorjaal, corjaal* voor het vervoer van mensen, voorzien van een tent* (1).
1755 (De Beet & Price 1982:79). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 6).
Ook in Westelijk Guyana (1763, Hartsinck 1770:418), mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: slagterstentcorjaal* . > /(N’?W?)-Am/bc/2-4/W./.
(dons2013)
tent’pont (de, -en), (hist.) roeiboot met een brede voorkant als van een pont* en van achteren met
een tent* (A. 2). Men had uit de post, een aangenaam uitzigt, op Voorzorg; werdwaards wij met de
Tentpont overstaken () (Lammens 1822; 1982: 160). - Etym.: Zie tent* (A), zie pont*. Oudste vindpl.
Blom 1786.
(dons1989)
tentpont, pont* voorzien van een tent* (1).
1740 (Anonymus 10). - 1825 (Oostindie 1989:494).
Opmerking: Bij Blom (1787:82) een tentpontje ; zie pontje* . > /(N’?W?)-(N’?W?)/pt/2-3/-.
(dons2013)
tep’tep, tip’tip (de, -(s)), 1. eenvoudige slipper, vroeger meest met houten zool. Plotseling zag ze
hem, greep de teptep van haar voet en wierp die vloekend naar hem toe (Mungroo 1977: 30). - 2.
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paar van zulke slippers. Buiten is ze slechts te zien als ze op haar tip-tip inkopen gaat doen bij de
chinees* op de hoek (van Mulier 1972: 52). - Etym.: Het is een klanknabootsing, evenals het E ’tap’
in bijv. ’tap-dancing’. Zie i.v.m. 2 de opm. onder schoen*. - Zie ook: klomp*.
(dons1989)
te’re: fini tere (de), (hist.) Surinaams rijstras. Verschillende soorten worden verbouwd; een groote
plaats neemt daaronder in de Skriviman* koti (), verder de soorten Mooi misi*, Bruin misi*, Fini téré
en eenige der beste Javaanse rijstsoorten () (Enc.NWI 610, enige vindpl.). - Etym.: S (fini = fijn, dun;
tere = staart).
(dons1989)
terecht’ zijn (was, is geweest), terecht kunnen, aan het goede adres zijn. Voor al Uw chinese
gerechten bent U bij ons terecht (DWT 27-3-1981, in adv.). - Etym.: AN terecht (bw.) = op de
goede, juiste plaats.
(dons1989)
terras’stel (het, -len), tafel, stoelen en eventueel nog andere meubels die met elkaar op een terras
of balkon behoren te staan. - Etym.: Er is analogie met ’bankstel’. Zie ook eetstel*.
(dons1989)
test (de, -en), (hist.) bij een serie van ketels (kookpannen) voor de bereiding van suiker de laatste en
kleinste. Een stel van vier ketels wordt aldus verdeeld, als: de grootste is de inneemketel *, de tweede
de likaketel *, de derde de melassieketel*, en de vierde of laatste de test (Teenstra 1835 1: 227). Etym.: Oudste vindpl. Blom 1786. AN t. = naam voor enige typen kom of pan. - Zie ook: pan* (2).
(dons1989)
test (de), de laatste en kleinste van een serie van vier suikerketels * (kookpannen) voor de bereiding
van suiker.
< Engels tatch, tach, bij Ligon (1657; 1673:90 e.a.), gezien de algehele overeenstemming in
betekenis. NB: Portugees tache (J.L. Taylor 597), < Engels, betekent ‘suikerketel’ in het algemeen.
1765 (Nepveu 630) - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 129, carron test ).
Opmerking 1: Carron, een stad in Schotland met metaalindustrie.
Opmerking 2: “De test is rijp” betekent dat de massa in de test de juiste dikte heeft gekregen (WestIndië 2:133; 1858).
Zie ook: inneemtest * , likatest * en suikertest* , mallassie ketel* . > /E/pt/2-4/-.
(dons2013)
testies’ (de, testiezen), (veroud.) persoon geboren uit een blanke en een poesties*, dus 31/32
blanke en 1/32 neger. () zoals gij U voordoet in Uwe talrijke kleurschakeringen, als daar zijn:
volbloed Neger, Karboeger* en Mulat, en de lichtere tinten van mesties*, kasties*, poesties*, tot de
geheel op de blanken gelijkende Testies toe () (E.J.A. Themen 1913, cit. volgens Polanen 62). Etym.: Heeft het verband met Port. tostar = zwart maken, met als zn. tostiço? Oudste vindpl.
Dumontier (1883), cit. bij Veth. - Syn. blanke Creool*. Zie ook: Creool*, neger*; dogla*; sambo*.
(dons1989)
testies, persoon geboren uit een blanke en een poesties* , dus 31/32e blank en 1/32e neger.
Opgenomen, hoewel in de onderhavige periode niet vermeld gevonden. Het woord vormt het eind
van het opmerkelijke rijtje mulat, mesties* , casties* , poesties* , testies.
1883 (Veth 1889:103). 1913 (Themen in Polanen 1982:62).
(dons2013)
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tet (de, -ten), klein beetje; snufje (zout, suiker e.d.). Evi bij achtervenster, opende ’t ’n tet, kijk hoe
olielamplicht opflikflakkert... (Cairo 1980c: 530). - Etym.: Vgl. E touch = o.m. id.
(dons1989)
tetoemore, niet geïdentificeerde boomsoort: “een fraaije boom draagende seer ...[onleesbaar]
ruijkende bloemen” (Van Aerssen van Sommelsdijck, zie beneden), inheems.
De naam is vermoedelijk indiaans.
1686 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 30). > /Ind.?/wp/1/-.
(dons2013)
te’trex (de), stof gedeeltelijk van kunstvezel, gedeeltelijk van linnen, vooral gebruikt voor lange
broeken, afkomstig uit de USA.
(dons1989)
tets (de, -en), (niet alg.) test, toets. - Etym.: Medeklinkerverwisseling, zoals in Ned. ’weps’ en ’geps’
voor ’wesp’ en ’gesp’.
(dons1989)
tetsen (tetste, heeft getetst), (niet alg.) controleren, uitproberen. Ik ga die rem van die wagen nog
even tetsen (mond.). - Etym.: Zie tets*.
(dons1989)
teyer, teyer-: zie tajer* (cit. onder 1), tajer-*.
(dons1989)
thans bw., (normaal in spreektaal) nu, tegenwoordig. - Etym.: In AN alleen in schrijftaal en zeer
formele spreektaal.
(dons1989)
thee: Surinaamse thee (de), (veroud.) koortswerend aftreksel van de bladeren van korsoewiwiri*
(lantana). Ook de koorsoe wiewierie (), welke een paars en geel trosbloempje draagt, heeft
knobbelige, donkergroene bladeren, van welke de zoogenaamde Surinaamsche thee gedronken
wordt (Teenstra 1835 II: 344; enige vindpl.).
(dons1989)
thee: Surinaamsche thee, aftreksel (‘thee’) van bladeren van de Surinaamsche theeboom * , gebruikt
als drank.
1835 (Teenstra 2:344). > /N+N’/r/4/-.
(dons2013)
theeboom: Surinaamsche theeboom, lantana, een wilde heester ( Lantana camara ), die heden in
Surinaams-Nederlands korsoewiwiri (zie koorsoewiewierie * ) genoemd wordt.
< Europees-Nederlands theeboom, de boom Camellia sinensis , de leverancier van de ‘echte’ thee.
1771 (C. Dahlberg nr. 8). > /N+(N’-N)/wp/2/-.
(dons2013)
Thee’familie (de), bepaalde plantenfamilie (Theaceae). - Etym.: Genoemd naar de plant ’thee’
( Camellia sinensis ).
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(dons1989)
thuis: niet thuis, (ook, niet alg.:) onbehoorlijk, misplaatst. Je krijgt een snauw, die niet thuis is (in
krant, 1966).
(dons1989)
thuis’brengen (bracht thuis, heeft thuisgebracht), (i.h.b.:) mee naar zijn/haar eigen huis nemen om
aan de huisgenoten voor te stellen (gezegd van persoon van de andere sexe waarmee een
verhouding groeiende is). Ik heb nog nooit één thuisgebracht toch*, zei ik. - O, zei ze, dus deze is
ernstig, om hoe laat breng je haar? Ik wil thuis zijn (Dobru 1967: 34). Een jaar later ontmoette
Siglinde een aardige jongen die zij thuisbracht bij Ma Akoeba (Bradley 1975: 31).
(dons1989)
thuis’gaan (ging thuis, is thuisgegaan), 1. naar huis gaan. Toen zijn we thuisgegaan (Alers 18). - 2.
thuis komen. Als ik weer thuisga, dan ga ik eten en weer aan de platenspeler om naar de muziek te
luisteren (Doelwijt 1971: 58). - Etym.: Zie i.v.m. bet. 2 gaan* (1).
(dons1989)
Thur’niafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Thurniaceae). - Etym.: Genoemd naar wet. Thurnia
spherocephala.
(dons1989)
ticoco, rode flamingo ( Phoenicopterus roseus), heden in Surinaams-Nederlands genoemd zeegans
of segansi.
< Sranantongo ticoco (Fermin 1765:91; Focke 1855:137) < Karaïbisch tokoko (Courtz 388).
1763 (Pistorius 71). 1770 (Hartsinck 1770:114). > /(K)S/d/2/-.
(dons2013)
tief’kati: zie diefkati*.
(dons1989)
tien’uursklokje (het, -s), portulak, een kruidachtige sierplant met vuurrode bloemen, uit Brazilië
( Portulaca grandiflora, Posteleinfamilie*). En de tienuursklokjes met hun roserode meisjesachtigheid
kropen te dicht bij de stoepgrond om de rozegeur te overstijgen (Roemer 1983: 115). - Etym.: De
bloemen gaan open omstreeks half tien.
(dons1989)
tiep (de, -en), speen van een koe. - Etym.: In veroud. AN tip = borsttepel (WNT 1960).
(dons1989)
tieten (tiefte, heeft getiet), titten (titte, heeft getit), wat te horen krijgen, de wind van voren krijgen;
’wat beleven’. () Harry gaf een voorbeeld van longen volzuigen [met sigarettenrook]. ’ Kijk’, zei hij en
trok, hij bleef trekken, hij was trekkende. - ’Die gaat tiete’ fluisterde Tonny die half omgedraaid
voor me zat, me toe (Rappa 1981: 79). Ma’ als Gusta die vrijpostigheid* was gaan uithalen, om d’r
man uit d’r handen weg te trekken, zou Gusta zien! Gusta zou ’titten’! (Cairo 1978b: 358). - Etym.:
AN (gemeenz.) ’tiet’, (veroud.) ’tit’ = vrouwenborst; tepel. ’Een tit krijgen’ = teleurgesteld worden
(Van Dale).
(dons1989)
tie’ter (de, -s): door P&P gebruikte naam voor een aantal soorten kleine en zeer kleine vogeltjes,
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eventueel met een voorvoegsel, t.w. enige soorten Todirostrum (1910: 213), w.o. het
schoffelsnaveltje (7. cinereum, bakovetieter), een Polioptila- soort (1910: 511; wittieter) en het
suikerdiefje (1910: 478; Coereba flaveola, zuigtieter). Thans niet gebr. Wel wordt het sui-kerdiefje in
het S ’titri’ genoemd. - Etym.: Vgl. t. in Z.-Ned. (gewestelijk): klein mannetje en i.h.a. iets dat klein is
in zijn soort (Van Dale), van ’petieter’ (F petit = klein) (WNT).
(dons1989)
ti’ger shrimp (de, -s), (uitspr. E: tai’ger-sjrimp), een bepaalde soort garnaal van kustwateren en
brakke benedenrivieren. Op deze wijze [met fuiken en stakenets*] gevangen garnalen staan in
Suriname bekend als ’seabob’* (), ’tiger shrimp’ en wetiberi* (Enc.Sur. 638). - Etym.: E (tiger = tijger;
shrimp = garnaal). - Zie ook: sarasara*, jumbo(garnaal)*.
(dons1989)
ti’grifowroe (de, -), gestreepte tijgerroerdomp (Grzimek VII: 236), tijgervogel, een reigerachtige
vogel, in volwassen staat met bruine hals en kop, verder gemêleerd zwart-, groen-, rood- en
witachtig, als jonge vogel zwart-bruin gestreept ( Tigrisoma lineatum). Bij onze bosbewoners* heeft
stuitdons van de tigrifowroe (een reigersoort) de reputatie direct [als bloedstelpend middel] te
helpen (May 62). - Etym.: S; fowroe = vogel; tigri = (hier) AN tijger: zie het uiterlijk van de jongen.
(dons1989)
tigrifowroe, rosse tijgerroerdomp ( Tigrisoma lineatum).
< Sranantongo tigrifowroe (Focke 1855:137) < tijgervogel * (zie aldaar).
1796 (Stedman 80, Engelse spelling). →. > /S/d/3-6/-.
(dons2013)
ti’griman (de, -(s)), mannetje in overgangskleed van kooivogel die voor de zang gehouden wordt.
Tiegrie-man’s [van de geeldas*] in het half volkomene, tijgerachtig gevlekte vederkleed zien er
eigenaardig uit (P&P 1910: 424). - Etym.: S (tigri = tijger* (1), jaguar; man = man); het woord heeft
betr. op de vlekken (zie het cit.). - Zie ook: jongman*, repman*.
(dons1989)
ti’griston (de), handjesgras, een oorspronkelijk tropisch Amerikaans gras, thans wijd verbreid en
voornamelijk gebruikt voor gazons ( Cynodon dactylon, Grassenfamilie*). Door ontwatering en
branden heeft de grove moerasbegroeiing plaats gemaakt voor fijnere grassoorten. Zodra het terrein
droger wordt, gaan grassen als zuurgras* en tigriston () overheersen (LW 8). - Etym.: S (tigri = tijger;
ston = (hier) testikel). - Syn. bahamagras*.
(dons1989)
tigriston, handjesgras of bahamagras ( Cynodon dactylon), een wereldwijd verbreide grassoort.
< Sranantongo tigriston (Woordenlijst van het Sranantongo 1961:84). Sranantongo tigri, hetzelfde
als tijger* ; Sranantongo ston, ‘testikel’. De naam is (nog) niet verklaard.
1835 (Teenstra 1:282, tikriston ). →.
Zie ook: Boheems gras * . > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
tij (het), (ook:) duur van een tij, zes uur. Zijn effect*, in* de boven Commewyne gelegen, was ruim
twee tij roeiens van de stad verwijderd. Voetnoot: Een tij roeiens is zes uur (van Schaick 1866: 107;
oudste vindpl.). - Syn. water* (3). Samenst. tijstoppen*.
(dons1989)
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tij, duur van een tij (getij), zes uur.
< Europees-Nederlands tij , met enige betekenissen met betrekking tot de afwisseling van eb en
vloed; niet deze.
1866 (Van Schaick 107).
Zie ook: water* (3). Lammens (1818:147) schrijft: “De plantagie, was ruim twee getijen waters,
binnenwaards * van de mond der rivier gelegen (...).” > /N’/m/4/-.
- : tij stoppen (tij gestopt), tijstoppen (tijstopte), wachten met verder varen tot het tij (in dit geval
de richting waarin het water stroomt) gunstig is.
In Europees-Nederlands alleen gebruikt met betrekking tot voor de kust ankerende zeeschepen
(WNT 15:1964). In Suriname uitgebreid tot het gedrag van mensen die met een kleine boot op weg
zijn over een benedenrivier, als eb en vloed zich daar doen gelden.
tij stoppen: 1693 (Reeps 19). - 1808 (Schiltkamp & De Smidt 1273).
tijstoppen : 1809 (Schiltkamp & De Smidt 1283). - 1866 (Van Schaick 49). →.
Opmerking: Ook het getijde stoppen in 1783 (Schiltkamp & De Smidt 1055).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:262).
Zie ook: tijstop * en varianten. > /N’/r/1-6/-.
(dons2013)
tijd: mijn tijd: uitroep van verbazing, ontzetting (’nee maar!’ e.d.). Wat is dat? Mijn gunst*! Kijk
daar! Mijn tijd! (Helman 1954a: 13). - Etym.: In AN veroud.
— : zie droge*, natte*, Surinaamse* tijd.
(dons1989)
tijd (de, -en), in het bijzonder seizoen met betrekking tot het klimaat; alleen in droge tijd* en natte
tijd* .
Europees-Nederlands tijd in een dergelijke betekenis van ‘seizoen’ komt alleen voor in regentijd en
samenstellingen die pleonasmen zijn, bijvoorbeeld de wintertijd.
- : droge tijd, 1. seizoen met een tekort aan regen; 2. als grote droge tijd* (zie aldaar).
1: 1786 (Visscher Heshuysen 444). →. > /N+N’/m/3-6/-.
2: 1670 (Schiltkamp & De Smidt 58). - 1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 42). 1917 (Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië 189). →. > /N+N’/m/1-6/-.
- : grote droge tijd, droge tijd* die in Noord-Suriname ongeveer duurt van half augustus tot begin
december.
1770 (Hartsinck 868). - 1858 (Copijn 3). →.
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:289), mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: droogte * . > /X/m/2-6/W./.
- : kleine droge tijd, droge tijd* die in Noord-Suriname ongeveer duurt van begin februari tot eind
april.
1770 (Hartsinck 868). - 1839-51 (Van der Aa 1993:19). →. > /N+(N+N)/m/2-6/-.
- : natte tijd, lang seizoen met overmaat aan regen, in Noord-Suriname ongeveer van eind april tot
half augustus.
1670 (Schiltkamp & De Smidt 58). 1679 (Lichtveld & Voorhoeve 1980:61). →.
Zie ook: grote regentijd* . > /N+N’/m/1-?-6/-.
(dons2013)
tij’ger (de, -s), 1. jaguar ( Panthera onca): F. [ Felis, oude naam] onca, de Jagoear, algemeen Tijger
genoemd (), is tamelijk algemeen (Enc.NWI 295). - 2. poema ( Puma concolor discolor). Vaak is niet te
zeggen om welke van de twee soorten het gaat, zoals bijv. in het folgende cit.: Misschien een
hongerige tijger, want die wagen zich tot dicht bij huis, zelfs in een bewoond huis om een hond weg
te kapen (Waller 33). - Etym.: S tigri. AN t. is thans alleen de naam voor een katachtig roofdier uit
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Azië ( Felis tigris), vroeger bij uitbr. ook gebr. voor andere katachtige roofdieren, w.o. ’jaguar’ en
’poema’. Oudste vindpl. van t. voor Sur. Warren (vert.) 1669: 10. In het E wordt ’tiger’ nog steeds
zowel in beperkte als in uitgebreide zin gebr. - Syn. van 2 rode tijger*; bij Pistorius (1763: 54) voor
1 bonte tijger; bij Hartsinck (1770: 89) voor 1 schildpadtijger, voor 2 hartenbeesttijger .
— : bonte tijger: syn. van tijger* (1): z.a.
— : rode tijger, poema ( Puma conolor discolor). Langs den oever varende passeerden we op slechts
enkele meters afstands een rooden tijger (poema), die ons rustig bleef aankijken () (Stahel 1927:
204). - Etym.: Zie rood*, zie tijger*. Oudste vindpl. Pistorius 1763: 54. S reditigri = lett. id.
(dons1989)
tijger, tigre, 1. jaguar ( Panthera onca); 2. poema ( Puma concolor discolor).
Tropisch Amerikaans element, sub 5. Europees-Nederlands tijger is een Aziatische katachtige, Felis
tigris.
1: 1835 (Teenstra 2:412). 1855 (Focke 136). →.
Zie ook: bonte tijger* .
Opmerking: Bij Hartsinck (1770:89) schildpadtijger voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Vermoedelijk is het slechts de letterlijke vertaling van de Arowakse naam. De vlekken op de vacht
lijken op die op het schild van een Surinaamse landschildpad.
Ook in Brazilië (S. de Vries 1682, 2:1193). > /Am/d/4-6/B./.
2: 1693 (Reeps 21). - 1835 (Teenstra 2:411). →.
Ook in Brazilië (Marcgrave 1648:235), in Oostelijk Guyana (Van der Woude 1677; Lichtveld &
Voorhoeve 51) en Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:80).
Opmerking: Heden voor betekenis 2 diatigri (< Sranantongo). > /Am/d/1-6/B./O./W./.
- : bonte tijger, jaguar.
Zie tijger* (1). Het is mogelijk dat het een leenvertaling is van Sranantongo penitigri (zie Staffeleu
1975:35), maar het ongekeerde kan ook. Bont betekent hier ‘gevlekt’.
1763 (Pistorius 54). > /S?(N-Am)?/d/2/-.
- : gevlekte tijger, geheel als bonte tijger* : zie aldaar.
1854 (Van Sypesteyn 60). > /S?(N-Am)?/d/4/-.
- : rode tijger, poema.
Zie tijger* (2); de vacht kan roodachtig zijn (zie rood * ). Het kan ook een leenvertaling zijn van Engels
red tiger (bij Warren 1667:12) of van Sranantongo redi-tigri (Focke 1855:136).
1763 (Pistorius 54). - 1855 (Focke 136). →.
Opmerking: Bij Hartsinck (1770:89) hartenbeesttijger voor Suriname, Westelijk Guyana, of beide
berustend op de kleur als van een hert (Stahel 1927:204). Dat kan een leenvertaling zijn van zowel
een Arowakse naam als van Sranantongo diatigri , welke laatste nu ook de Surinaams-Nederlandse
naam is. > /X/d/2-6/-.
(dons2013)
tij’gerbank (de, -en), lage, houten bank voor twee of drie personen, in de vorm van een tijger* (1),
in gebruik bij Indianen. De langere kaaiman-* en tijgerbanken met twee of drie zitplaatsen zijn
echter duidelijk anders dan de bosnegerstoeltjes, de zijkanten zijn met zwarte lijnen en stippen
versierd (Volders 135).
(dons1989)
tij’gerkat (de, -ten), naam voor drie soorten kleine, katachtige roofdieren: de AN tijgerkat
( Leopardus tigrinus), de ocelot ( Leopardus pardalis) en de margay ( Leopardus wiedii ). De tijgerkat is
niet veel groter dan een gewone huiskat. Er leven in onze bossen meerdere soorten, die verschillen
in kleur en tekening (Vermeulen 73). - Etym.: S tigrikati.
(dons1989)
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tijgerkat, naam voor drie katachtige roofdieren, de Europees-Nederlandse tijgerkat ( Leopardus
tigrinis ), de ocelot ( Leopardus pardalis melanurus) en de margay ( Leopardus wiedii vigens).
< Engels tiger-cat (OED 18:80, sedert 1699).
1718 (Herlein 169). - 1855 (Focke 136). →.
Zie ook: wilde kat * .
Opmerking 1: De eerste vermelding in Nederland is van 1842 (WNT 17, 1:88).
Opmerking 2: Hartsinck (1770:89) geeft de naam voor Suriname, Westelijk Guyana of beide aan de
taira (zie aira* ). > /E/d/1-6/-.
(dons2013)
tij’gerorchidee (de, -ën), op bomen groeiende orchidee met grote, voornamelijk paars gevlekte
bloemen ( Oncidium lanceanum, Orchideeënfamilie*). De meest bekende Orchidee is hier ongetwijfeld
Oncidium lanceanum Lindi, de kerstorchidee*, zoo genoemd, omdat ze meestal tegen kerstmis
overvloedig bloeit. Wegens de gespikkelde bladeren wordt ze ook tijgerorchidee genoemd (Stahel
1944: 175). - Etym.: Zie het cit; echter, ook de bloemen zijn gevlekt. - Syn. ook decemberorchidee*.
(dons1989)
tijgervisch, tijgermeerval, een grote roofvis van het zoete water ( Pseudoplatystoma fasciatum ), in
Surinaams-Nederlands heden genoemd spikrikati (< Sranantongo).
Het dier is gevlekt zoals een tijger* (1) en wordt als ‘vraatzuchtig’ beschouwd.
1770 (Hartsinck 121). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 592).
Zie ook: spiegelkat * , spikkelkat * . > /Am-N/d/2-5/-.
(dons2013)
tijgervogel, rosse tijgerroerdomp ( Tigrisoma lineatum).
De volgroeide, maar nog niet geslachtsrijpe exemplaren zijn bruingeel-zwart gestreept, zoals een
Europees-Nederlandse tijger uit Azië. Mogelijk dacht men eertijds met een aparte soort te maken te
hebben.
1740 (Anonymus 22). - 1855 (Focke 137). - 1908 (Penard & Penard 170). → ( tigrifowroe * ). > /AmN/d/2-5/-.
(dons2013)
tijm tw., ’kruis’, ’slot’, even rust (uitroep bij kinderspel). Debbie begon direkt te zwaaien met haar
handen en schreeuwde uit alle macht: Tijm, tijm, tijm! Archie heeft Alexander gedjapt*, hij heeft hem
opzettelijk laten vallen, ik heb het gezien (Rappa 1984: 20). - Etym.: Vgl. E time = tijd.
(dons1989)
tijstop, tijdelijke onderbreking van een boottocht over binnenwater om gunstiger tij af te wachten.
Zie tij * .
1809 (Schiltkamp & De Smidt 1282). > /N’-N/r/3/-.
(dons2013)
tij’stoppen (tijstopte, heeft tijgestopt), wachten met verder varen tot het tij gunstig is. Dan legde de
pater het vaak zo aan, dat hij op de Morgenstond [een plantage* (A. 1) aan een rivier] kwam
tijstoppen (Waller 16). - Etym.: Oudste vindpl. not. van 1761 (S&dS 754). In N veroud. zeemansterm:
’tij stoppen’ = geankerd blijven liggen gedurende een ongunstig tij (WNT 1940).
(dons1989)
tijstoppen: zie tij * .
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(dons2013)
tijstopplaats, in het bijzonder van overheidswege aan boschnegers* aangewezen plaats waar het
hun is toegestaan een tijstop * te houden.
1809 (Schiltkamp & De Smidt 1283). > /(N’-N)-N/bs/3/-.
(dons2013)
tiekie: zie alanjatiki * .
(dons2013)
ti’kipaw (de), pinkelen (een kinderspel). Tikipaw. Dit spel heeft veel van bat-en-bal*. Men heeft er
twee ronde stukken hout voor nodig: een van ca 15 cm en een ander van ca 60 cm lengte, die b v.
uit een oude bezemstok gezaagd kunnen worden (Nekrui 24). - Etym.: S (tiki = stokje; ’paw’ kan de
klanknabootsing van het geluid van de slag zijn). - Syn. eridori*.
(dons1989)
tikiti’kibos (het, -sen), laag bos van één boometage met zeer rechte stammetjes. Struiksavannes*
grenzen meestal aan laag savannebos* (tikitikibos) of hoog savannebos* (Teunissen 1980: 21). Etym.: S tiki = stok. De vertaling van t. zou kunnen zijn ’stakenbos’. - Syn. laag savannebos*. Opm.:
Van Dillewijn (23) gebr. t. ten onrechte als syn. van struiksavanne*.
(dons1989)
til’lo (de, -’s), gefrituurde, langwerpige stukjes cassave. Hij begint nu reeds berekeningen te maken
hoe hij tegen* de tijd het geld zal besteden. De wekelijkse post voor tillo en bami van de tillo-winkel
aan de Rust en Vredestraat weegt bij deze berekeningen nogal zwaar (van Mulier 1972: 57). - Etym.:
Andere schrijfwijzen: tillôh, telo, teloh. - Opm.: Het is een produkt van Javanen*.
(dons1989)
timba, temba, loopplank als brug over een sloot ( trens* ), vlonder over een moeras ( zwamp * ).
< Sranantongo tiemba (Focke 1858a:315).
1850 (Hoogbergen 1978:65, 67). - ca. 1850 of wat later (Winkels IV:287). 1915 (Rustwijk 3). >
/S/r/4-5/-.
(dons2013)
timeh’ri (de, -), (veroud.) rotstekening van prehistorische Indianen. Zie Enc.Sur. 608. - Etym.: Van K
ti-me-re = getekend, van tekeningen voorzien. - Opm.: Ook in Guyana.
(dons1989)
tim’meren (timmerde, heeft getimmerd), (ook, als ruw woord:) geslachtsgemeenschap hebben (met).
Evi meisje! Je moet geen lichaam schudden wanneer mensen hier zijn! Mannen gaan je timmeren, ik
zég je! (Cairo 1980c: 86). - Syn. baksen* (2); zie aldaar voor andere syn.
(dons1989)
timmerloods, op een suikerplantage een timmermanswerkplaats, meer in het bijzonder voor de
vervaardiging van suikervaten.
1768 (Van Dyk 110). 1835 (Teenstra 1:213).
Zie ook timmerneger * . > /N-N/pt/2-4/-.
(dons2013)
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tim’merman (de, -nen), 1. specht (familie Picidae ). Alleen de vogels zongen. Die waren blij met de
nieuwe dag. Hoor, zei Oom, daar klopt een timmerman (A. de Vries 1957 (8): 37). - 2. de naam voor
boomklimmers en muisspechten (familie Dendrocolophidae ). Onze Boomklimmers staan in de
kolonie* bekend als Timmerman, evenals de Spechten (P&P 1910: 281). - Etym.: S temreman = lett.
id. Vgl. ook de naam voor de ’spechten’ in Guyana: ’carpenter-birds’ (P&P 1908: 534; E carpenter =
timmerman; bird = vogel). De naam heeft betr. op het harde kloppen met de snavel tegen
boomtakken, zoals de echte spechten dat doen. De vogels onder bet. 2 doen dit niet, maar hebben
in uiterlijk en levenswijze overigens veel met de spechten gemeen. Oudste vindpl. van 1 Pistorius
1763: 66.
(dons1989)
timmerman (-s), (ook:) specht.
De vogels kloppen met hun snavel goed hoorbaar op stammen en takken.
1740 (Anonymus 22) - 1866 (Van Schaick 127). →. > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
tim’mermansgaren (het), dun touw, o.m. door timmerlieden gebruikt om een rechte krijtlijn te
maken, ’ t Was een latje met een touw d’rom. ’t Ging de grond in. Timmermansgaren was eraan. Eind
verderop ook weer iets in de grond vast pinnen. Het garen* strak getrokken, één lijn. Lijn waarlangs
de tegels liepen (Cairo 1978b: 70). - Etym.: Zie garen*, zie de omschr. - Zie ook: timmermanskrijt*.
(dons1989)
timmermanskrijt (het), krijt in de vorm van een blokje, gebruikt om timmermansgaren* wit te
maken wanneer daarmee een rechte krijtlijn gemaakt moet worden; ook gebruikt voor magische
doeleinden. Op verschillende manieren kunnen personen zich verdedigen en de asema* vangen,
namelijk door hem te bezweren: Timmermanskrijt, Ningri-kondre-pepre [S, een plant uit de
Gemberfamilie*], Abongra* zaadjes, rijst e.d. (Stephen 1983: 60). - Etym.: In gebruik o.m. bij
timmerlieden voor de eerstgenoemde toepassing in de omschrijving.
(dons1989)
timmerkrijt, krijt in de vorm van een blokje, gebruikt door bouwvakkers om een gespannen draad
wit te maken, die dan dient voor het afdrukken van een rechte, witte lijn op een horizontaal
ondervlak.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 16). → ( timmermanskrijt ) > /N’-N/r/4/-.
(dons2013)
tim’merneger: zie neger* (3).
(dons1989)
timmerneger, negerslaaf ( neger * ) werkzaam als timmerman in het algemeen of in het bijzonder als
kuiper.
1740 (Winkels I:24). - 1866 (Van Schaick 142).
Ook in Westelijk Guyana (1763, Hartsinck 1770:394), mogelijk afkomstig van daar.
Zie ook: kuiperneger* . > /N-Am)?W?/pp/2-4/W./.
(dons2013)
tin’gifowroe-aka (de, -’s), geelkopchimachima, een bruin-geelachtige roofvogel met donkerbruine
vleugels ( Milvago chimachima ). Ook de tingifowroe-aka kan men geregeld in de reigerkolonie
aantreffen (Spaans 31). - Etym.: S; zie aka*; tingifowroe* = stinkvogel*: het dier eet o.m. aas. - Syn.
buffelvogel*.
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(dons1989)
tin’gifowroegranman (de, -s), koningsgier, een voornamelijk gelige en witte gier met zwarte
vleugels en staart en een veelkleurige kop ( Sarcoramphus papa). Koningsgieren zijn grooter, maar
hebben naar verhouding kleinere vleugels dan de overige Gieren. In de kolonie* staan ze bekend als
Tiengieforoe-Granman, omdat men hier geen hooger waardigheid kent dan die van Granman*,
d.w.z. Gouverneur of Landvoogd* (P&P 1908: 356). - Etym.: S (tingifowroe = stinkvogel*; granman*:
zie cit.); het betekent dus: ’opperhoofd van de stinkvogels’.
(dons1989)
tin’gimoni, 1. (de, -(’s)), naam voor een aantal bomen ( Protium- en Trattinickia- soorten,
Tingimonifamilie*). Op de jonge ritsen* nemen zeewaarts het soortental en de hoogte van het
ritsbos * sterk af, waarbij de kroonlaag onderbroken en zeer onregelmatig wordt. () Enige
boomsoorten hier zijn tingimoni, swietieboontje*, rode locus* en mabwa (L&Mo 29). - 2.(de), hout
van deze bomen. Het hout van deze bomen [t.*, 1] wordt ook wel onder de naam tingi-moni
verhandeld; het loopt nogal uiteen in kwaliteit (Ost. 134). - 3. (de), welriekende balsem uit de bast
van enige Protium-soorten. Zie Ost. 134. - Etym.: S (tingi = stinken; moni’ = hars). Oudste vindpl.
van 1 Teenstra 1835 I: 396.
— : getande tingimoni, soort boom en het hout van deze ( Hemicrepidospermum rhoifolium,
Tingimonifamilie*). - Etym.: De bladeren zijn getand, i.t.t. die van de andere soorten t.
(dons1989)
tienge monnie, tingimoni, enige boomsoorten van de onderling verwante genera Protium en
Trattinickia.
Sranantongo tingimoni (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:179).
1835 (Teenstra 1:396). 1855 (Van Sypesteyn 182). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië 591). → ( tingimoni ). > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
Tin’gimonifamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Burseraceae). - Etym.: Genoemd naar tingimoni*.
(dons1989)
tippen (tipte, heeft getipt), (voetbalterm) lobben, d.i. de bal met een boog over de keeper heen
plaatsen.
(dons1989)
tip’tip: zie teptep*.
(dons1989)
tis’sue (de), tis’suepapier (het), (uitspr. E: tis’sjoe), dik vloeipapier (waarvan bijv. servetjes en
zakdoeken gemaakt worden). Crêpe papier die je bij haast elke boekhandel kan kopen is erg
geschikt voor het maken van bloemen. Met tissue papier (papieren zakdoeken bijv.) kan je goed
bladeren maken (A&P 1980b: 53). - Etym.: E t. = id. AN t. = papieren zakdoekje. - Samenst.:
keukentissue*.
(dons1989)
taytay, teijteij, teteij, tyty, naam voor lianen en andere klim- en slingerplanten en delen van deze,
in het bijzonder indien gebruikt als bindmateriaal.
< Sranantongo tetey (Weygandt 1789:23), tetei (Focke 1855:135), betekent garen, touw en
dergelijke < Engels tie, Echteld 1961:171.
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1740 (Anonymus 19). - 1835 (Teenstra 1:423).
Zie ook: bossi teitei * , boschtouw * , loango-taytay * , patatter-taytay * . > /S/r/2-4/-.
(dons2013)
taytay-hoepel, hoepel van suikervat gemaakt van een liaan.
Zie taytay * .
1835 (Teenstra 1:241). > /S-N’/pt/4/-.
(dons2013)
ti’témanja (de, -’s), 1. vorm van de manjaboom*: z.a. - 2. een type manja* (2) afkomstig van deze
boom, gekenmerkt door vezelig vruchtvlees. Hij [de vrucht van S bambamaka] heeft vezels die net
als bij de tité manja aan de pit blijven als je de vrucht al opgegeten hebt (Mechtelly 1985: 18). Etym.: Zie manja*. S tité (= o.m. touw) heeft betr. op de vezels.
(dons1989)
Titho’nia, wetenschappelijke naam voor de groep (het genus) van planten waartoe de soorten
demerarazinnia* behoren. Tithoniastraat (in Paramaribo).
(dons1989)
titten: zie tieten*.
(dons1989)
tjamaar’: zie chamar*.
(dons1989)
tjam’baraaf (de, -raven), blauwgele ara, een blauwe raaf* met gele borst en buik ( Ara ararauna ). Ik
ken iemand, die verklaart vijf jaren achtereen geregeld jonge Tjamba-raven uit een betrekkelijk lage
boom te hebben genomen (P&P 1908: 478). - Etym.: Zie raaf*. Er waren onder de slaven mensen
behorende tot de Tjamba van West-Afrika. Volgens P&P dankt de t. zijn naam aan de zwarte lijnen
aan de zijkant van zijn kop, die lijken op de lijnen (als gevolg van inkervingen) op de wangen van
deze mensen.
(dons1989)
tjap (de, -pen), hak, d.i. een gereedschap om grond mee los te hakken. Ze namen een tjap en een
schop mee en gingen graven onder de struiken en in een droge sloot (A. de Vries 1957 (8): 33). Etym.: S tjapoe. Oudste vindpl. Kuhn 1828: 16. Zie ook tjappen* (2).
(dons1989)
tjap, hak, een gereedschap om de bovenlaag van de grond mee los te hakken.
< Sranantongo tjappo (Schumann 1783:180) < Engels to chop , ‘hakken’, Focke 1855:137.
1828 (Kuhn 170). - 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 92). →. > /S/pt/4-6/-.
(dons2013)
tja’pinder (de, -s), (gebr. in Nickerie) timmerman. - Etym.: Vgl. E ’carpenter’ en in het H van Nickerie
’chapinda’ = id.
(dons1989)
tjappen (tjapte, heeft getjapt). 1. hakken met een kapmes o.i.d. Ik hoorde de stemmen der plukkers
als geluiden, die één waren met deze groei, zoals ook het getjap der kapmessen, de doffe val der
manja’s* en het zachte ruisen van de stilte (Tj. Arkieman 35). - 2. de grond loshakken met een tjap*.
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Ik sta te werken op mijn grondje* (). Wel, wat komt hij dan hier om me te zaniken. Ik was aan het
tjappen en bemoei* niet met hem (Helman 1954a: 15). - Etym.: S tjapoe = bet. 2. Vgl. E to chop =
hakken, kappen (zie Echteld 117).
(dons1989)
tjappen (getjapt), werken met een tjap* .
1855-1863 (Bartelink 1916:86). →.
Zie ook: omslaan * . > /S/pt/4-6/-.
(dons2013)
tjas’net (het, -ten), werpnet voor visvangst. Dan spreken we niet over degenen die vuil in
loostrenzen* dumpen of die met tjasnetten hele kreken* leegstropen (A&P 1981c). - Etym.: Stjasneti;
E chase-net (to chase = o.m. jagen).
(dons1989)
tjatja’ri (de, -’s), opgerolde doek, in de vorm van een ring op het hoofd geschikt, dienende om het
dragen van zware of grote lasten te vergemakkelijken. - Etym.: S (tjari = drageri).
(dons1989)
tjat’nie: zie chatni*.
(dons1989)
tjautaal’: zie chautal*.
(dons1989)
tjauw’min (de), een soort dunne bami, op Chinese wijze bereid. Geen vlees. Geeft niet vanavond, het
scheelt ze toch een paar gulden* nu ze geen tjauwmin hebben gekocht bij de Chinees* aan de
Zwartehovenbrugstraat (Vianen 1971: 105). - Etym.: De Chinese naam van dit in Sur. zeer populaire
gerecht wordt daar alg. als boven geschreven. In Ned. is in Chinese restaurants iets soortgelijks te
verkrijgen, daar geschreven ’cho min’ of op een andere wijze beginnend met ch.
(dons1989)
tja’wa (de, -’s), 1. kwartje*. Gisteren hadden ze beide films ook al, maar ik had geen geld kunnen
versieren. Vandaag had ik m’n oudere broer drie tjawa’s geboemd*, zestig cent* voor een ’tweede’
en vijftien cent voor sinaasappelen en sigaretten (Dobru 1967: 6). - 2. (gebr. in Nickerie) bankbiljet
of bedrag ter waarde van Sf* 25. - Etym.: Van H choni. - Opm.: Bet. 2 ook in wakamanstaal* van
Paramaribo.
(dons1989)
tjekken (tjekte, heeft getjekt),*. (onoverg. en overg.), opletten, in het oog houden, in de gaten
houden. Mamsi’s waarschuwing, te laat al weer in gedachten! Want buurman stond recht te kijken in
hun smoel: hij tjekte! (Cairo 1978b: 6). Ik tjek je (bij afscheid, gezegd zonder nadruk) = Ik zie je wel
weer. - 2. (onoverg. en overg.), nakijken, controleren, verifiëren; Ik geloof dat hij een oogje op dat
meisje uit de derde klas AMS heeft. Iemand heeft me gisteren telefonisch die story doorgegeven. Of
kweekschool, ik weet het niet zeker... ik moet die zaak gaan tsjekken... (Ferrier 1969: 95). Dus die
hele meterbreedte die me huisschaduw over dat stukje dáár valt, hoort bij óns erf*! Ik ga die
landmeterdienst schrijven, laten ze komen tjekken! (Cairo 1978b: 18). - 3.(overg.), onder controle
hebben, in bedwang houden. Ach, jongens hoefde je niet te tjekken. Ze mochten als ze konden
desnoods de stad plat naaien. Meisjes! Die moest je voorkomen! (Cairo 1978b: 92). Ik tjek je (gezegd
met nadruk) = Ik trek me niets van je aan, want je kunt me toch niets maken omdat ik je in bedwang
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heb. - Etym.: Van E to check = bet. 2. Men hoort in de uitspraak doorgaans niet een s (zie de
schrijfwijze in het citaat van Ferrier en ’ chekken’ bij Rappa 1980: 104).
(dons1989)
tjema’ra (de, -’s), hoge loofboom met hangende takken, uit Noord-Australië en Indonesië
( Casuarina equisetifolia, Tjemarafamilie*). - Etym.: Jav.; in die taal ook de naam van andere soorten
van het genus Casuarina (zie Ost. 15). - Syn. denneboom*. Zie ook: vakantietité*.
(dons1989)
Tjemarafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Casuarinaceae). - Etym.: Genoemd naar tjemara*.
(dons1989)
tjik’keretjikkere zn., dobbelspel met drie dobbelstenen onder een omgekeerd kommetje, gespeeld
door Javanen*. - Etym.: Vermoedelijk een klanknabootsing.
(dons1989)
tjoe tjoe redi kaka’, tikspel dat gehurkt gespeeld wordt. Tjoe, tjoe redi kakà, waarbij men achter
elkaar gehurkt zittende, vooruitspringt onder het uitroepen van de genoemde woorden.
Waarschijnlijk heeft men hier te doen met een dier-nabootsing (Enc.NWI 646). - Etym.: S redi kaka =
rode (of bruine) haan.
(dons1989)
tjoe’koe (de, -s), steekpenning. Daarbij bijna een kwart van het leengeld aan de leenambtenaar
betalen, een ’tjoekoe’, want anders kreeg je als arbeider kromweg* geen kans! (Cairo 1978b: 10). Etym.: S.
(dons1989)
tjoe(n)boen’ tw., plons! Hij kreeg geen antwoord, want Tjas sprong met een fraaie boog de rivier in.
Tjoenboen (C. Ooft 45). Tjoeboen, tjoeboen, een paar vissen speelden vlak bij hun voeten (C. Ooft
63). - Etym.: S (klanknabootsing).
(dons1989)
tjoep: zie chup*.
(dons1989)
tjoe’ri (de, -’s), zuigend, smakkend of blazend geluid dat afkeuring of verachting uitdrukt. Als
antwoord volgt er een tjoeri waarvan de geluidssterkte en de bijbehorende mimiek de graad van
minachting aangeven (van Mulier 1972: 41). - Etym.: S. - Zie ook: tsjilpen*.
— : natte tjoeri, erg krachtige tjoeri*. Rudy keek Paul vragend aan, maakte een natte tjoerie en
dronk in één teug zijn 8e glas bier leeg (C. Ooft 63).
(dons1989)
tjokken (tjokte, heeft getjokt), kort voor matjokken*: z.a.
(dons1989)
tjontjon’ (de, -s), mangrovereiger, een kleine, voornamelijk groenig grijze reiger ( Butorides striatus ).
Tjontjons voeden zich meestal bij dag en leven eenzaam of bij paren, maar nooit in troepen (P&P
1908: 178). - Etym.: S.
(dons1989)
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tjoppen (tjopte, heeft getjopt), (overg.) 1. pikken (vogel). Rijstvogel* tegen S.L.M.-vliegtuig: Als je
niet uit de weg gaat, tjop ik je (Fernandes z.j.: 57). - 2. aantikken door met duim en wijsvinger te
knippen. Maar het is toch prettig, want het zijn geen gekke dingen, de lange karaffen, de grote
vazen met ronde buik, de groene, blauwe en roze glazen, de porseleinen kip, die in een mand zit te
broeden en de glazen die zingen als je met je vinger aan tjopt (Hijlaard 27). - 3. wegschieten van
een knikker door met duim en wijsvinger te knippen, bij een bepaald knikkerspel dat zelf ook
tjoppen genoemd wordt. Het laten wegschieten van de knikker wordt tjoppen genoemd (A.M. Bueno
de Mesquita-B. in Helman 1977: 61). - 4. wegnemen, stelen. Heeft ze misschien wel eens iets van
een ander getjopt? (Vianen 1972: 96). - 5. (gemeenz., ook onoverg.), geslachtsgemeenschap
hebben. - Etym.: S ’tjopoe’ heeft volgens Woordenl. SNE de bet. 1 en 2. - Syn. van 4 tjoren*,
wegdragen*; van 5 baksen* (2), zie voor andere syn. aldaar. Zie i.v.m. 3 ook wakatjopoe*. Opm.: Pos
(1985: 76) beschrijft onder de naam tjoppen een spel, waarvan deel uitmaakt dat met een beweging
als bij 2 en 3 tegen de penis van een gevangen jongen wordt getikt.
(dons1989)
tjoren (tjoorde, heeft getjoord), stelen. - Syn. tjoppen* (4), wegdragen*.
(dons1989)
tjo’tjo (de), zwarte, geneeskrachtige zalf, bereid uit olie van boegroemaka* en bladeren van o.m. S
pegrekoe. Bij verstuikingen en verrekkingen gebruiken de Bosnegers* tjotjo (May 13). - Etym.: Niet
in Woordenl. SNE, niet in Donicie & V.
(dons1989)
tjotjo, huiswinterkoning, een klein vogeltje ( Troglodytes aedon albicans ), heden genoemd
gadofowroe * (< Sranantongo), zie aldaar voor andere namen.
< Sranantongo tjotjo (Focke 1855:138), een geluidnabootsing.
1786 (Roos in Letterkundige Uitspanningen 3:28). - 1855 (Focke 138). →. > /S/d/3-6/-.
(dons2013)
tjotjovogeltje, als tjotjo * .
1835 (Teenstra 2:428). - 1855 (Focke 138). > /S-N/d/4/-.
(dons2013)
tobral’co (de), eertijds gebruikelijke stof, in Koenen (1976) omschreven als ’gemerceriseerd
katoenen weefsel met fijne ribbels, soms met kunstzijden inslag’. - Etym.: E, naar de fabriek ’Tootal
Broadhurst Lee and Co.’, te Manchester. - Opm.: Niet in WNT (1960), niet in Van Dale.
(dons1989)
toch (?) tw., 1. toch wel, immers, nietwaar. Ik zou je niet meer recht in de ogen kunnen kijken. Dat
kan je begrijpen, toch? (Dobru 1968c: 54). Je bent heel anders dan Bisoenlal. - Daarom hou je zoveel
van me, toch? (Vianen 1973: 127). Een Amerikaan kan het zich permitteren met een open hemd*
rond te wandelen, hij is een Amerikaan, toch (Doelwijt 1968b: 22). Ik moest van m’n moeder naar
m’n tante, je weet toch, helemaal in de Seringenstraat (Doelwijt 1972b: 9). - 2. namelijk. Ga je weg
dan? vroeg een van de secretaressen. () Ja, ik moet iets gaan regelen* toch (Cairo 1977: 51). - Etym.:
Bet. 1 ook in AN, maar lang niet zo alg. als in SN.
(dons1989)
tod’de (de, -n), (veroud.) pad (dier). Er heerste een plechtige stilte! Slechts afgebroken door ’t
gebrom en ’t geknor der todden en ’t eentonig gekwaak der kikvorschen, of ’t geschreeuw der
Negers*, die in hunne tentboten* op de rivier lagen (van Schaick 1866: 281; enige vindpl.). - Etym.:
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Vgl. S todo = kikker, pad; E toad = pad.
(dons1989)
todde (-n), pad (het dier).
< Sranantongo todde (Fermin 1765:12), todo (Focke 1855:138) < Engels toad, Echteld 1961:76.
1835 (Teenstra 2:436) - 1866 (Van Schaick 281). → ( todo, als Sranantongo). > /S/d/4/-.
(dons2013)
tod’dejakkie (de, -s), (veroud.) larf (kikkervisje) van de paradoxale kikker ( Pseudis paradoxa). Het
donderpadje heet in Suriname todde Jackie (Teenstra 1835 II: 436; enige vindpl.). - Etym.: Zie
todde*, zie jakkie* (2). Stododjaki = id. - Syn. djaki* (2), jakkie* (2).
(dons1989)
toddejackie, de uitzonderlijk grote larf (‘kikkervisje’, in dit geval groter dan het volwassen dier) van
de paradoxale kikker of Surinaamse staartvors ( Pseudis paradoxa).
< Sranantongo tododjaki (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 592). Van Sranantongo todo,
dat betekent onder meer ‘kikker’, en jakje* (2).
1835 (Teenstra 2:436). > /S/d/4/-.
(dons2013)
todo ax (todo axen), zekere, niet nader omschrijfbare soort ax* (aks).
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 5) 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 17, Amerikaansche todo
axen ; nr. 49). > /X-E/bc/4/-.
(dons2013)
to’dobere (de, -(s)), 1. kikkervisje (larf van kikker). - 2. naam voor enige soorten tandkarpertjes,
levendbarende visjes ( Poecilia -soorten), w.o. Poecilia vivipara en P. reticulata (de guppy). In de
bodem van de trens zijn holten en daarin krioelen ’todobere’s’, een nuttig, vier centimeter lang visje,
dat eveneens krioelende muskietenlarven verslindt (Waller 79). - Etym.: S (todo = kikker, pad; bere =
buik).
(dons1989)
toe’-ede-sneki (de, -’s), 1. naam voor de wormhagedissen, d.z. pootloze hagedissen, w.o. zwartwit gevlekte ( Amphisbaena- soorten). De toe-ede-sneki, een hagedis, zonder poten, leeft in de
grond en voedt zich met insekten en wormen (Vermeulen 176). - 2. een (onechte) koraalslang of
kraalslang* met zwart en rode ringen en een stompe staart ( Anilius scytale ). Zie Moonen e.a. 88. Etym.: S (toe = twee; ede = kop; sneki = slang); de dieren zijn slangvormig, over hun hele lengte
even dik en hebben een staartuiteinde dat op hun kop lijkt.
(dons1989)
toejoejoe (de), Amerikaanse reuzenooievaar of jabiroe ( Jabiru mycteria ).
< Karaïbisch toejoejoe (Penard & Penard 1908:142),
1740 (Anonymus 22, toejuye). 1763 (Pistorius 71).
Zie ook: blaasman * , kraan * . > /K/d/2/-.
(dons2013)
toe’kijken (keek toe, heeft toegekeken), opletten, toezien. Wil je voor me toekijken? Ik moet even
weg . - Etym.: In AN ’toekijken op’ = controle uitoefenen op.
(dons1989)
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toecoemaun-boom, een palmsoort ( Astrocaryum aculeatum ).
< Sranantongo toekoemaw < Karaïbisch toekoemoe (Ostendorf 1962:258).
1771 (Nepveu 356). > /S-N/wp/2/-.
(dons2013)
toekoena’li, toekoena’ri (de, -’s), oogvlekbaars, een zoetwatervis, grijs met enige zwarte,
lichtomrande vlekken waarvan een op de staart ( Cichla ocellaris ). De toekoenari is thans zeer talrijk
in het stuwmeer en kan 6 kg zwaar worden (Enc.Sur. 636). - Etym.: S.
(dons1989)
toelala, tourara, 1. enige plantensoorten van het genus Caladium, waarmee men verondersteld
wordt een magische invloed te kunnen uitoefenen; 2. een stof, door indianen bereid uit 1, die,
toegevoegd aan spijs of drank, verondersteld wordt een magische invloed te hebben.
< Sranantongo toelala of < Karaïbisch toelala, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 682.
1: 1771 (C. Dahlberg nr. 121). 1907 (F.P. & A.P. Penard in Doelwijt 1974:59). →. > /K?S?/wp/2-6/-.
2: 1744 (Inventaris Archief Raad van Politie 797). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch WestIndië 110).
Zie ook: kruidendeeg * , obia * , wissie* . > /K?S?/ic/2-5/-.
(dons2013)
toe’nemen (nam toe, is toegenomen), (ook:) aankomen, dikker worden. Ja, ik weet, het is natuurlijk
moeilijk, als je de man nooit tevoren gekend of gezien hebt om vast te stellen of hij toe, dan wel is
afgenomen () (Defares 31). - Etym.: In AN veroud. Zie ook afnemen*.
(dons1989)
toe’spijs (de, -spijzen), 1. vlees of vis (en eventueel groente) met saus, gegeten bij rijst of ander
basisvoedsel. Gezeten op een campingstoel, een bord rijst op mijn schoot, kan ik het verslag rustig
aanhoren. De toespijs op mijn bord bestaat uit corned beef met geklutst ei, het bekende recept van
een haastige kok met een enorme honger (Woei 147). - 2. broodbeleg. Ze haalde melk, brood en
toespijs uit de keuken, at en zette de televisie aan (Doelwijt 1972b: 40). - Etym.: Het is datgene wat
men ’er op toe’ eet, als bijzaak bij de hoofdzaak (rijst, brood e.d.). SN 1 is in AN veroud.; werd ook
gebr. in het voormalige NOI. SN 2 is ook BN. - Zie ook: stimofo*.
(dons1989)
toetoe’ (de, -s), (hist.) rechte signaalhoorn of oorlogstrompet als gebruikt door oorlogvoerende
Bosnegers*. Op de plaats waar sij gestaan hebben is ook veel bloed gevonden ,een van haar Luijden
die op een Toetoe blaasde doe sij begonnen te schieten is apparentelijk dood off swaar geblesseert ()
(rapport 1768, oudste vindpl.; zie De Beet 77). - Etym.: Klanknabootsing, mogelijk ook van Afr.
herkomst (zie Enc.NWI 497). In oude lit. ook toutou. S t. bet. volgens Woordenl. SNE nu ’hoorn’.
(dons1989)
toetoe, toutou (-s), recht, houten blaasinstrument, door boschnegers* gebruikt als signaalhoorn en
oorlogstrompet.
< Sranantongo toetoe (Schumann 1783:90), blaasinstrument in het algemeen
1768 (De Beet 1984:77). - 1789-92 (Hoogbergen 1984:135, 142).
Zie ook: boschhoorn * . > /S/o/2-3/-.
(dons2013)
toetoe’man (de, -nen), (hist.) man die als sein tot de aanval op een toetoe* blies. Zie Hoogbergen
493.
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(dons1989)
toetoeman, hoornblazer bij oorlogvoerende boschnegers* .
< Sranantongo toetoeman
→ (Hoogbergen 1985:493). > /S/o/?/-.
(dons2013)
Toevinga (-s), groepje van 8 à 10 bosindianen met als afwijking zodanige samengroeiingen van
vingers en tenen dat het in het ergste geval lijkt of een hand slechts twee vingers heeft en een voet
twee tenen; zij woonden bij een dorp van Saramakaners * .
< Sranantongo Toevinga; Sranantongo toe, ‘twee’; Sranantongo finga , ‘vinger(s)’, ‘te(e)n(en)’, dus
‘tweevingerigen’ en ‘tweetenigen’.
1762 (De Beet & Price 1982:114; ook Toevingers ). 1763 (De Beet & Price 1982:194, Touvinga). >
/S/r/2/-.
(dons2013)
tof bn., bw., 1. akelig, naar, vervelend, ’taai’. Waarom mag ik niet op straat? Daar spelen juist al die
kinderen (). Ik wil ook gaan, het is zo tof om alleen te spelen (Rappa 1980: 64). Je moet je hersens
weten te gebruiken en soms toffe risico’s nemen (Rappa 1984: 61). - 2. hard, ruw, stoer;
gewelddadig (vaak in waarderende zin). Een super karate film met toffe acties (DWT 21-12-1984, in
adv.). Alweer zo’n onbeschoftheid! Alsof hij aan die sopitafel [’bittertafel’] was, onder toffe vrienden
(Cairo 1978b: 157). - 3. prettig. Op een van de bezoeken wilden ze allebei. Terwijl de een tofjes
bezig was [te vrijen], met meneer, en de ander vriendelijk en oprecht met mevrouw, wilde de
overgebleven zuster ook naar achteren (Cairo 1976: 32). - Etym.: De bet. 1 en 3 zijn vrijwel elkaars
tegengestelde, met min of meer een overlap in bet. 2. Dit lijkt veroorzaakt te zijn door twee
herkomsten van het woord. Vgl. voor bet. 1 en 2 het E tough (zo ook in SN wel geschreven), dat
ongeveer SN bet. 1 heeft; in Am. kan het ook SN bet. 2 hebben, echter niet in waarderende zin. Bet.
3 (en 2) sluiten aan bij AN t. (eigenlijk Bargoens), van Hebr. ’toob’ = goed (Endt 120).
— : tof spelen (speelde, heeft gespeeld), stoer doen. Oh, dus je wil mij niet antwoorden? Meneertje
wil tof spelen, meneertje hangt de stoere man uit! vroeg de direkteur boos (Rappa in A&P 1981b: 7).
- Etym.: Zie tof* (2), zie spelen* (III).
(dons1989)
toi’toi (de, -’s), penis van kleine jongen, piemeltje. - Etym.: S; het kan komen van toli* (z.a.) of van E
toi = speelgoed.
(dons1989)
toke (-s), (helm)parelhoen ( Numida meleagris ), ingevoerd en gekweekt.
< Karaïbisch toke (Courtz 388) of < Arowaks tokje voor anamoe * (Sabajo e.a. 1989:231) of <
Sranantongo toke (Focke 1855:139).
1796 (Stedman 349; tokay, Engelse spelling). 1785 (Roos 1804:177). → (ook tok ).
Opmerking: Bij Boekhoudt (1845-1849;1874:136) tokki-tokki . > /Ind.?S?/d/3-6/-.
(dons2013)
to’kor (de, -s), bruine kwartel zonder kuifje, levend in het bos ( Odontophorus gujanensis ). Zie OJ. Etym.: Vernederlandsing van tokoro* (S), dat ook in het SN gebruikt wordt, evenals tokro*; deze
woorden hebben betr. op het geluid van het dier. - Syn. bospatrijs*.
(dons1989)
to’koro, to’kro (de, -’s), syn. van tokor*: z.a. Hij werpt het hoofd in de nek en bootst het geroep van
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de tokoro na (A. de Vries 1962: 25). - Etym.:S.
(dons1989)
tol (de, -len), (ook:) grote knikker of stuiter waarmee bij spel op een andere knikker gemikt wordt.
Spelen we en de tol rolt ver, dan lopen ze tot ze dichtbij komen. Maar dan zend ik ze terug, want dat
is schurkspel* (Hijlaard 17). - Etym.: Vgl. E taw = id. (vaak gestreept).Het woord wordt tegenwoordig
ook wel gebr. voor een ’gewone’ knikker en dat is wat vroeger in AN een ’stuiter’ genoemd werd. Zie ook: enkel*, Joost*, jowka*, spuit*.
(dons1989)
to’li (de, -’s), penis. De zalf over de balhuid smeren. Over zijn tollie? Nee! Die was gevoelig (Cairo
1978b: 40). - Etym.: S; vgl. ook S tori (van E story) = geschiedenis, welk laatste woord in AN (ook in
Sur.) wel gebr. voor het vrouwelijk schaamdeel. - Syn. derde been*, tussenbeen*. Zie ook: toitoi*,
middenvoet*.
(dons1989)
Tomaat’familie (de), Nachtschadefamilie, een familie van tweezaadlobbige planten, bloemen klokof stervormig, vrucht vaak een bes ( Solanaceae ). - Etym.: Genoemd naar tomaat ( Solanum
lycopersicum ).
(dons1989)
toma’tenpasta (de), tomatenpuree. Als hij het nieuwe jaar terugkomt, zal hij heel wat kado’s voor
mij meenemen. Hij moet ook voeding brengen zoals tomatenpasta, uien, vetsin, bakkeljauw*,
varkensstaart* (Woei 140).
(dons1989)
toma’tensardines (mv.), sardines in tomatensaus in blik. Ze kocht rijst en blikjes tomatensardines
(Vianen 1979a: 122). - Etym.: Gebr. ter onderscheiding van oliesardines*.
(dons1989)
tomkin: zie tonka* .
(dons2013)
tom’metje (de, -s), syn. van longtom* en tom*: z.a. Zie Bubberman 150.
(dons1989)
tom’pi (de), tweede hoofddoek om de lont’ede* (z.a.). - Etym.: S.
(dons1989)
tomtom, grote noedels, gekneed uit pasta verkregen door (1) gekookte maïs of (2) gekookte
bananen * te stampen.
< Sranantongo tumtum (Schumann 1783:189) < Afrikaans, Lichtveld 1929:525. Het woord bootst
het geluid van het stampen na.
1: 1718 (Herlein 120). - 1796 (Stedman 374). > /S/sc/1-3/-.
2: 1765 (Nepveu 85) - 1855 (Focke 140). →. > /S/sc/2-6/-.
(dons2013)
I. tomtom’ (de), gerecht bestaande uit een bal gemaakt uit gekookte en gestampte bananen* (soms
cassave of rijst). Bij deze soep [pindasoep*] serveert u een tomtom die in dit geval van bananen*
gemaakt wordt (Dorff 14). - Etym.: Vgl. S tonton = id. Volgens BN (120: 18; 1980) komt het woord
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uit het Tsji (’toem toem’), een Westafrikaanse taal. Oudste vindpl. in bovengenoemde bet. H.
Schouten 1787, cit. volgens Lichtveld & V. 182 ( Tom-Tom). Herlein (1718: 110 resp. 120) spreekt
van een brij ( Tom) of witte pap ( Tom, Tom), bereid uit maïsmeel. Stedman (1796: 374) beschrijft
onder de naam t. een ander gerecht, van Bosnegers*: (vertaald) ’Tom-tom is een zeer goede pastei,
bereid uit maïsmeel, gekookt met vlees, gevogelte, vis, Cayennepeper en de jonge vruchten van
oker* of ’althéa’.’
(dons1989)
II. tomtom’ (de, -s), cylindervormige trommel, in grootte tussen drum en trom*, in gebruik bij
popgroepen en jazzbands.
(dons1989)
tomtomblok, stampblok, in het bijzonder voor tomtom * .
1835 (Teenstra 1:432; 2:266). > /S-N/sc/4/-.
(dons2013)
tomtommat, als tomtomblok * .
Zie tomtom * , zie mat* .
1855 (Focke 79).
Zie ook: stampmat* . > /S-S/sc/4/-.
(dons2013)
tong (de, -en), (ook:) 1. nog niet ontplooid blad van enige planten, o.m. van pompoen en enige
andere soorten van de Meloenfamilie* en van palmen. Het vlechtmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit
de gespleten bast van de warimbo* (), bepaalde al of niet gespleten lianen en de nog niet ontplooide
bladeren (’tongen’ )van bepaalde palmsoorten als de awara* (Enc.Sur. 640). - 2. taal, i.h.b. vreemde
taal. Enige minuten nadat hij zijn kamra [S, kamer] binnen was gegaan, brak Mis* Mien in een hevige
huilbui los, die ruim een half uur aanhield en waarbij zij in vreemde tongen, indiaans en kromanti*
sprak (Dobru 1968a: 33). - Etym.: (1) Zo’n blad is tongvormig. (2) In AN veroud. S tongo = tong;
taal.
— : kleine tong, huig. Hij kon niet antwoorden op dat moment. Een graatje bakkeljauwvis in z’n
achterkeel, z’n kleine tong vast blijven zitten (Cairo 1978b: 66). - Etym.: S pikin tongo (pikin =
klein; tongo = o.m. tong). - Opm.: Cairo (1978b: 72; 1979b: 199) gebruikt het woord ook voor
’kittelaar’.
(dons1989)
ton’ka, 1. (de, -’s), tonkaboom, naam voor twee onderling sterk verwante bomen met geveerde
bladeren en vlinderbloemen in bruin viltige pluimen ( Dipteryx odorata en D. punctata,
Bonenfamilie*); de eerste levert de AN tonkabonen. Zie L&Me 204-205. Tonkastraat (in Paramaribo).
- 2. (de), hout van deze bomen. - Etym.: Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 396.
(dons1989)
tonka, twee onderling verwante boomsoorten, (a) Dipteryx odorata en (b) Dipteryx punctata.
Het woord of een samenstelling ervan komt ook voor in het Sranan (Focke 1855:140), het Frans
(WNT 17, 1:1087), het Engels (OED 18:228), het Duits 1768-1780 (Quandt 1807:157) en het
Portugees. Buarque (z.j.) stelt, dat het Portugees tonca heeft ontleend aan tõca, uit een Caribische
indianentaal. Zie verder tonkaboon* .
1835 (Teenstra 1:396). - 1845-49 (Boekhoudt 1874:77). →.
Opmerking: Het is mogelijk, dat met tomkin (Anonymus 1740:18) hetzelfde wordt bedoeld. >
/X/wp/4-6/-.
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(dons2013)
tonkaboom, als tonka* .
1835 (Teenstra 1:119). 1855 (Focke 140).
Opmerking: Eerste voorkomen in Nederland 1872 (WNT 17, 1:1087). > /X-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
tonkaboon (collectivum), tonkabonen, zaad (bonen) van tonka* (a).
Deze bonen bevatten cumarine, een reukstof. Eertijds werden ze gefermenteerd, gedroogd en
gemalen en dan als poeder toegevoegd aan snuif en tabak. Hartsinck (1770:82) zegt van de bonen,
dat ze ruiken naar Tonquin Tabak , kennelijk niet wetend dat het verband omgekeerd was. Hierdoor
werd de suggestie gewekt, dat die tabak genoemd zou zijn naar het Aziatische gebied Tonkin, dat
inderdaad tabak voortbracht. Opmerkelijk is, dat Stedman (1796:25) in het Engels tonquin beans
gebruikt, in strijd met andere vindplaatsen in de OED (18:228). Zie ook tomkin onder tonka* .
1855 (Focke 140). 1871 (De Surinaamsche Courant nr. 6). →.
Opmerking: Eerste vondst in Nederland 1871 (WNT 17, 1:1087). > /X-N/wp/4-6/-.
(dons2013)
tonquin-boontjes-boom, als tonka* (a).
Zie tonkaboom* , tonkaboon* en tomkin* (onder tonka* ).
1770 (Hartsinck 82). > /(X-N)-N/wp/2/-.
(dons2013)
tool’box (de, -en), (uitspr. E: toel’boks), gereedschapskist. - Etym.: E (tool = stuk gereedschap; box
= o.m. kist).
(dons1989)
tool’kit (de, -s), (uitspr. E: toel’kit), etui of doos met het gereedschap dat bij één bepaald type auto
of ander voertuig of machine hoort. Zie DWT 21-2-1982, in adv. - Etym.: E (tool = stuk
gereedschap; kit = o.m. gereedschap, als verzamelnaam). - Zie ook: beauty-toolkit*.
(dons1989)
tool’set (de, -s), (uitspr. E: toel’set), set of serie van eenzelfde soort gereedschap, bijv. een set
steeksleutels. Handige toolsets 20-delig in etui (DWT 21-2-1981, in adv.). - Etym.: E (tool = stuk
gereedschap).
(dons1989)
toon (de tonen), grote teen. Hij stelde Chandra voor een stuk bintgaar* aan haar toon te binden en
dat door een van de naden van de wand naar buiten te laten hangen. Als het touwtje er hing, zou hij
weten dat zij wilde en als hij er dan aan trok zodat zij wakker werd, dan zou zij weten dat hij zou
wachten (Dobru 1968b: 13). - Etym.: veroud. AN t. = teen. - Syn. duim*.
(dons1989)
toon’hoed (de, -en), (veroud.?) steek. Hij bracht aan Oseisie [een granman*, 1] een prachtig geweer
en twee toonhoeden (steek), één voor Arabie en één voor Pankoekoe () (Spalberg 1898; 1979: 58;
enige vindpl.). - Etym.: Vgl. AN zich tonen = zich laten zien.
(dons1989)
top (de, -pen), (i.h.b.:) bovenste deel van suikerriethalm, gebruikt als bibit* voor ongeslachtelijke
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voortplanting. Men plant het riet* voort, door het bovenste schot (het topeinde) af te kappen, en het
in verband in regte voren te leggen, welke men dwars over de bedden* langs eene lijn heeft laten
delven. Het te verplanten schot of stuk riet, dat men van het topeinde afgehakt heeft, is gemeenlijk
van 1 tot 1½ en 2½ voeten lang, welk stuk riet men top noemt (Teenstra 1835 I: 199; oudste
vindpl.). - Etym.: In AN kan t. o.m. het bovenste gedeelte van een gewas i.h.a. betekenen (zie WNT
1960).
— : top of the count (de), aanduiding bij bingo voor het getal 75, d.i. het hoogste. - Etym.: E, lett.
’hoogste (waarde) van de telling’.
(dons1989)
top, als riettop* : zie aldaar.
1761 (Inventaris Archief Raad van Politie 805). - 1835 (Teenstra 1:199). > /N’/cp/2-4/-.
(dons2013)
topless bn., strapless (dameskleding). - Etym.: AN t. (van E; top = o.m. bovenkant; -less = -loos) =
zonder bovenkleding (vrouw).
(dons1989)
top’per (de, -s), (ook:) topfunctionaris, ’hoge Piet’. De getuige kon zich alles niet precies heugen*,
maar wist wel dat hij na fiat van de RvT naar de toppers van de bank was gestapt (DWT 21-2-1981).
- Etym.: Sedert kort bet. het in AN en ook in SN ’uitblinkende sportman of -vrouw’.
(dons1989)
Tor zn., korte, gemeenzame aanduiding voor hotel Torarica te Paramaribo. Kunstenaar exposeerde
in ’Tor’ (WS 21-1-1984). - Zie ook: Krasje*.
(dons1989)
tor, zwarte tor, zeker dier dat te velde staande tayer* aanvreet.
1736 (Beeldsnijder 1994:167). 1740 (Anonymus 67, 94, de swarte tor ). > /N+N/d/2/-.
(dons2013)
tore’nia (de, -’s), gekweekte sierplant met paarse of witte bloemen, van uitheemse tropische
herkomst ( Torenia, Bezemkruidfamilie*). Toreniastraat (in Paramaribo). - Etym.: De volksnaam is de
wet. naam van het genus. - Syn. viooltje*.
(dons1989)
to’ri (de, -(’s)), 1. verhaal. Hij heeft talrijke gedichten, tories, radioluisterspelen en een
kindertoneelstuk ’Koning Oloisie’ geschreven, terwijl hij in de afgelopen 14 jaar als vertaleromroeper werkzaam was bij de R.V.D.S. (BN, najaar 1978: 108). - 2. praatjes. Ik denk aan die
abnormale lummel en zijn soort. Ik heb een heleboel tori’s gehoord van deze soort kerels (Dobru
1968c: 43). - Etym.: S. - Samenst. van 1 anansitori*.
— : tori praten (praatte, heeft gepraat), een gesprek voeren, wat praten met elkaar. Na de kerk werd
ons geduld op de proef gesteld, doordat Owpa* Senge tori ging zitten praten met de overige
volwassenen aan de rivierkant (Dobru 1968b: 19). - Etym.: Zie tori*.
(dons1989)
to’riman (de, -s), 1. naam voor een aantal plantesoorten waarvan de zaden of vruchtjes zich met
haakjes aan de kleren hechten, i.h.b. Desmodium -soorten (Bonenfamilie*). De toriman wordt door
het Chinese deel van de bevolking druk gezocht. Een afkooksel van de gedroogde bladeren wordt
tegen koorts gebruikt (May 65). - 2. zaad of vruchtje van zo’n plant. Wij gooien groene torimans
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tegen hun jurken en maken ons uit de voeten, luid maar verlegen lachend als ze ons lachend
uitschelden (de Rooy 1979: 15). - 3. (veroud.) naam voor twee snippen* met gele poten, AN resp.
grote en kleine geelpootruiter ( Tringa melanoleuca en T. flavipes ). Gedurende den trek treft men de
Toriemans nogal talrijk aan, tegelijk met de Goudplevieren (P&P 1908: 262). - Etym.: S; bet. in de
eerste plaats ’verklikker’. Daarop slaat bet. 2: ze verraden dat iemand buiten de gebaande wegen is
geweest, bijv. om te vrijen. Bet. 1 komt voort uit bet. 2. Ook bij bet. 3 gaat het om een ’verklikker’:
deze vogels merken bijv. een jager al snel op en blijven dan roepend in zijn buurt rondvliegen.
(dons1989)
toriman, kleine chachalaca, een boomhoen ( Ortalis motmot ).
< Sranantongo toriman (Schumann 1783:184). De betekenis is ‘verklikker’; de vogel blijft als hij een
mens heeft opgemerkt, deze roepend volgen.
1796 (Stedman 199, toreman). 1908 (Penard & Penard 262).
Zie ook: wakago * . > /S/d/3-5/-.
(dons2013)
tom (de, -s), kort voor longtom* (een goudzoekerswerktuig): z.a. De tom hangt met ijzeren haken
aan de in den grond geslagen palen (Enc.NWI 315). - Etym.: Zie longtom*. - Syn. ook tommetje*.
(dons1989)
torpe’do (de, -’s), goudzoekerswerktuig bestaande uit een trapeziumvormige bak met riffels* in de
bodem, waarin de goudhoudende modder uit de longtom* terecht komt. Aan het eene einde [van de
longtom*] en onder een hoek van 45 bevindt zich een ijzeren plaat, met één-kwart-duims gaten.
Daaronder is geplaatst een houten bak, de zoogenaamde torpedo, waarin zich bevindt een stel
ijzeren riffels* (gootjes), gevuld met kwikzilver (Enc.NWI 315). - Etym.: Kan betr. hebben op de vorm.
(dons1989)
tor’que-wrench (de), (uitspr. E: tork’wrensj), momentsleutel. - Etym.: E (torque = o.m.
draaimoment; wrench = schroefsleutel).
(dons1989)
tortelduif, musduif (Van Loon), een kleine soort duif ( Columbina passerina ).
< Europees-Nederlands tortelduif , een duivensoort in Europa ( Streptopelia turtur); er is niet een
opvallende gelijkenis.
1740 (Anonymus 23). - 1835 (Teenstra 2:429). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
211).
Zie ook: steenduifje * . > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
tot vz., (ook:) 1. tegen, met (spreken). Hij wordt kwaad als ik Surinaams* tot hem spreek (Ferrier
1968: 35). Johnny vond het prettig, dat zijn tante niet meer zoveel tot hem sprak als zij in het begin,
toen zij pas terug was, had gedaan (Doelwijt 1972b: 19). U spreekt tot... (alg. als begin van een
telefoongesprek). - 2. versterking bij ’naar’: helemaal naar. En vanuit Belgien zijn we doorgereden
tot naar Amsterdam (Alers 19). - Etym.: (1) In SN ook in spreektaal normaal, in AN in deze bet.
veroud. en nog in formele taal. (2) Berust op het emfatisch gebruik van tot in S en SN (Alers 19).
(dons1989)
to’tel bn., bw., 1. total loss, geheel verloren (ook gezegd van andere zaken dan een verongelukte
auto). We hebben de korjaal* na dat ongeluk in die val* achtergelaten, die was totel. - 2.
stomdronken. Hé bah*, je hebt ook gezopen*. - Een beetje maar, ik heb me op gegeven moment
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dronken gehouden, daardoor ben ik niet tootel (Rappa 1981: 40). - 3. smoorverliefd. Man, ik ben
total op een hindostaans* meisje maar haar ouders willen mij niet geschilderd zien (Wan broedoe 7).
- Etym.: Het komt in alle gevallen van E total loss = totaal verlies. Vermoedelijk is bet. 1 de
oorspronkelijke en zijn er behalve bet. 2 en 3 nog meer uitbreidingen, waarbij het gaat om iets dat
of iemand die ’geheel verloren’ is.
(dons1989)
tough: zie tof*.
(dons1989)
touw: aan het touw, aan de boven het hoofd samengebonden polsen hangend aan een touw
(gezegd van een slaaf of slavin die in deze toestand gegeseld of anderszins gepijnigd wordt).
1733, 1740 (Beeldsnijder 1994:216, 218). - 1768 (Van Dyk 50). > /N’/bc/2/-.
(dons2013)
touw’boot (de, -boten), sleepboot. - Etym,: S towboto = id. Vgl. E to tow = slepen te water.
(dons1989)
touwen (touwde, heeft getouwd), (gebr. in Nickerie en Coronie; niet alg.) laten meerijden achter op
fiets, motorfiets e.d. - Etym.: Vgl. E to tow = slepen te water. S tow = torsen; ook genoemde bet.
van t.
(dons1989)
tovou, tavou, naam ten onrechte vermeld voor (een) ottersoort(en). Zie Van Donselaar (1997a: 227).
1718 (Herlein 172). 1763 (Pistorius 58). 1769 (Fermin 2:95). 1796 (Stedman 94).
(dons2013)
Town zn., (gebr. in Nickerie) Georgetown. Ik ga naar Town . - Etym.: E town = stad. Georgetown is
de hoofdstad en de enige echte stad van Guyana. Ook de bewoners van ’het aan Nickerie grenzende
deel van Guyana zeggen bijv. ’to Town’ (naar ’de stad’). Zie ook ’de stad’*.
(dons1989)
track (de, -s), (uitspr. E: trek), rupsband (de ketting met de platen). - Etym.: E.
(dons1989)
tra’gisch ongeval (het, -len), noodlottig ongeval, ongeluk met dodelijke afloop. Direktie en
personeel van () maken met diep leedwezen bekend dat hun trouwe* medewerker () ten gevolge van
een tragisch ongeval is overleden op de leeftijd van 27 jaar (DWT 31-3-1981, in adv.). - Etym.: Het
is de standaardformule in overlijdensadvertenties e.d. Ook tragisch verongelukken, tragisch
omkomen e.d. komen voor. Dit SN gebr. van ’tragisch’ sluit aan bij de oorspronkelijke bet. waarin
het element ’noodlot’ zit. In AN heeft ’tragisch’ veelal een verwaterde bet. als ’deerniswekkend’ of
’droevig’.
(dons1989)
trainen (trainde, heeft getraind), (uitspr. treenen), (ook:) opleiden. Het is allemaal de schuld van
Hindorie, die mij zijn ’goeroe’ noemt. Ik heb hem getraind en deze opleiding is de VHP fataal
geworden. Dezelfde trucs die ik hem geleerd heb, zijn nu op mij toegepast (J. Lachmon, volgens J.F.
van den Broek in NRC 10 nov. 1975). - Etym.: E to train = opleiden; oefenen. In Ned. opkomend
gebruik. SN t. kan, net als in AN, ook ’oefenen’ betekenen.
(dons1989)
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trai’ning (de, -en), (ook:) opleiding. Theo Doelwijt en Henk Tjon beginnen theatertraining. () De
training wordt gegeven op maandag, dinsdag en donderdag, van 17.00 tot 20.00 uur () (DWT 27-91973). - Etym.: Zie trainen*. In Ned. opkomend gebruik. - Samenst. ook: trainingsperiode en
trainingstoelage (Sur. Nieuws 24 (19): 7; 1974), beroepstraining (L. Lichtveld in Helman 1977: 332).
(dons1989)
trai’ningsfiets (de, -en), (uitspr. tree’ningsfiets), renfiets, racefiets. Zie YP 138, in adv.
(dons1989)
tra’liedeurtje (het, -s), een van twee doordraaiende deurtjes tot 1.60 m hoogte, waarvan de
bovenste helft bestaat uit houten traliewerk. Soms vindt men deze traliedeurtjes (elders ook bekend
als Singapore deurtjes) ook buiten de voordeuren (Volders 131). - Syn. saloondeur*.
(dons1989)
tran’gabaka (de, -’s), naam voor alle soorten van kriebelmugjes, kleine gedrongen mugjes
( Simulinum -soorten). - Etym.: S (tranga = sterk; baka = rug).
(dons1989)
transmigra’tiedorp (het, -dorpen), dorp waar mensen wonen die genoodzaakt waren een eerdere
gezamenlijke woonplaats te verlaten. Klaaskreek, transmigratiedorp in het district* Brokopondo, aan
de linker oever van de Surinamerivier, ten noorden van Berg en Dal, aan de gelijknamige kreek*. De
ca. 1000 inw. zijn Bosnegers*, waarvan velen afkomstig zijn van het vroegere dorp Ganzee (Enc.Sur.
335). - Etym.: AN transmigratie = verhuizing van een bevolkingsgroep binnen een bepaald gebied.
In Sur. heeft het woord vooral betr. op dorpen waar Bosnegers* wonen uit het Brokopondostuwmeergebied.
(dons1989)
transport’ (de, -en), (ook:) eigendomsbewijs. - Etym.: AN t. = o.m. overdracht (t.w. van eigendom);
document waarin een overdracht is vastgelegd. Deze SN bet. is dus een verdere verruiming, waarbij
de notie van een ’overdracht’ verloren is gegaan.
(dons1989)
I. trap (de, -pen), (ook:) ladder. - Etym.: S trapoe. Zie ook ladder* en trapwagen*.
(dons1989)
II. trap (de, -pen), kort voor trapnaaimachine. Te koop wegens vertrek () 1 naaimachine Singer (trap)
() (DWT 18-4-1981, in adv.). - Syn. trapmachine*; zie ook singermachine*.
(dons1989)
trap, val voor het vangen of doden van een dier.
Ook Europees-Nederlands, maar in het WNT met laatste citaat uit 1669. In Suriname mogelijk <
Sranantongo trappu (Schumann 1783) of < Engels trap .
1835 (Teenstra 2:360). → (niet algemeen). > /X/r/4-6/-.
(dons2013)
III. trap (de, -pen), (niet alg.) val om een dier mee te vangen en/of te doden. Het gebeurt maar al te
vaak dat het geweer niet tijdig wordt gecontroleerd en weggehaald, waardoor personen in deze
’trap’ levensgevaarlijk gewond worden (Geijskes 1954: 70, over de geweerval). - Etym.: S trapoe; vgl.
ook E trap. Oudste vindpl. in SN Teenstra 1835 II: 360. In AN veroud.; laatste cit. in WNT (1960) van
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1669).
(dons1989)
trap’machine (de, -s), trapnaaimachine. In het kleermakershuisje ratelt de trapmachine van meneer
Abdulkhan (Vianen 1969: 96). - Etym.: In AN verouderend en zeer ongebr. - Syn. trap* (II); zie ook
singermachine*.
(dons1989)
trapmolen, als katoenmolen * (b).
WNT (17, 1:2130) geeft het woord alleen als gewestelijk (1903) voor een apparaat waarmee gebraakt
vlas gezuiverd werd.
1835 (Teenstra 1:290). > /N-N/pt/4/-.
(dons2013)
trapoen’ (de, -en), tarpoen of tarpon, een grote, zilverkleurige zeevis met een uitstekende
onderkaak, waarvan de kleinere dieren ook wel de rivieren opzwemmen ( Megalops atlanticus ).
Snoek*, mugil (kweriman*), trapoen en witwiti* worden tegenwoordig ook gekweekt () (Vermeulen
197). - Etym.: Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 460.
(dons1989)
trapoen, tarpoen of tarpon, een vis ( Megalops atlanticus ).
< Sranantongo trapoen (Focke 1855:141).
1835 (Teenstra 2:460). →. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
trappen: zie een poot* trappen.
(dons1989)
trap’per (de, -s), pedaal van grote trom en van high hat. - Etym.: AN t. = o.m. pedaal van fiets,
trede van een weefgetouw en van een blaasbalg van een orgel.
(dons1989)
trapper (-s), vermoedelijk soort spade.
1740 (Anonymus 50). > /N’/pt/2/-.
(dons2013)
trapsgewijs’ bn., opgeknipt (haar).
(dons1989)
trap’voet: aan de trapvoet bw. uitdr., (niet alg.) onderaan de trap. Aan die trapvoet sliep die oude
nene* (Cairo 1976: 154).
(dons1989)
trap’wagen (de, -s), algemeen gebruikte, tweewielige kar, getrokken door een ezel of een muildier.
En toen, trots* deze verscheidene baantjes en bijbaantjes, Samie* nog altijd tijd over had, kocht hij
zich een ezel en trapwagen en werd karreman (J.S. Samuels 1904, cit. volgens Doelwijt 1974: 51). Etym.: Zie trap* (I), zie het syn. ladderwagen*. AN t. is een veroud. syn. voor ’fiets’.
(dons1989)
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tras (de/het), 1. (veroud.) uitgeperste stengels van suikerriet. 4 Trasdragers, die het natte
gekneusde riet*, nu tras geheeten, in de loods brengen (Teenstra 1835 I: 189). - 2. afgekapte
bladeren van suikerriet. Het afhalen van de groene, niet gestorvene bladeren veroorzaakt, vooral in
den droogen* tijd, den kanker, waardoor men zich veel nadeel berokkent. Men legt de tras(bladeren)
zoo zindelijk mogelijk in eene strekkende lengte tusschen de rijen op de dammen*, ten einde aan de
stoelen en het riet* licht te maken (Teenstra 1835 I: 202). - Etym.: Vgl. E trash = bet. 1 en 2. N ’tras’
in het voormalige NOI = bet. 1; dat heet tegenwoordig in SN ampas*. Oudste vindpl. van 2 Blom
1786. Samenst. o.m. trasloods. - Zie ook: trassen*, bagacillo*.
— : tras op rijen halen (haalde, heeft gehaald), resten van (onverbrande) tras* (2) na de oogst op
rijen leggen.
(dons1989)
tras (de), dras, afval van suikerriet: 1. ampas of bagasse, dat zijn geheel uitgeperste stengels; 2.
afgekapte bladeren en ander afval dat op het veld achterblijft.
Zie ook: (riet)trassen* .
< Engels trash (afval, in het bijzonder van suikerriet), Smith 1987:262.
1: 1763 (Inventaris Archief Raad van Politie 808). - 1858 (West-Indië 2:288). 1917 (Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië 661).
Opmerking 1: De Eensgezindheid (1804:124) schrijft dras.
Opmerking 2: WNT geeft het woord ook (1843) voor het voormalige Nederlands Oost-Indië. >
/E/pt/2-5/-.
2: 1786 (Visscher Heshuysen 442). - 1835 (Teenstra 1:202). →. > /E/pt/3-5/-.
(dons2013)
trasbranden, uitgedroogde tras * (2) op het veld verbranden.
1786 (Blom 50). 1835 (Teenstra 1:187). > /E-N/pt/3-4/-.
(dons2013)
tras’draaier (de, -s), (hist.) 1. arbeider die aan de suikermolen stond en daar reeds eenmaal geplette
suikerrietstengels ten tweeden male tussen twee rollers* stak. 2 Trasdraaijers, welke het riet*
tusschen de andere rollers* terug stooten* (Teenstra 1835 I: 188). - 2. gebogen houten buis aan een
suikermolen die de eenmaal geplette suikerrietstengels ten tweeden male tussen twee rollers*
voerde. Echter is thans vrij algemeen, ter uitwinning van handen, eenen houten buis in gebruik,
welke het riet* door hare holle bogt als van zelve draait, of naar den anderen roller* toedwingt,
wordende deze houten buis trasdraaijer geheeten (Teenstra 1835 I: 220). - Etym.: Zie tras* (1). Enige
vindpl. van 1 en 2: cit.
(dons1989)
trasdraaier (-s), (bij een suikermolen met staande rollers * ) 1. negerslaaf die al één maal tussen de
eerste zijroller* en de middelroller * geplette suikerrietstengels (zie rietsteker* ) aanpakt, draait, en
tussen de middelroller * en de trasroller* steekt om ze ten tweede male tot tras * (1) te doen
uitpersen; 2. een gebogen houten buis of plaat die het één maal geplette riet * verder voert zoals ook
trasdraaier (1) dat doet.
In het Engels is een trash-turner zo’n plaat als 2 (OED 18:439). Het is niet uit te maken wat de
herkomst is van het woord trasdraaier in de betekenissen als hierboven: Engels of een SurinaamsNederlandse nieuwvorming.
1: 1804 (Eensgezindheid 125, drasdraaijer; zie tras * , 1). 1835 (Teenstra 1:188). > /X/pp/3-4/-.
2: 1835 (Teenstra 1:220). 1850 (Oostindie 1989:48). > /X/pt/4/-.
(dons2013)
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trasdrager, negerslaaf die tras * (1) naar de trasloods * draagt of gedroogd tras * (1) van de trasloods *
naar de oven.
1835 (Teenstra 1:189). > /E-N/pp/4/-.
(dons2013)
trashuis, als trasloods * .
< Engels trash-house (OED).
1733 (Beeldsnijder 1994:171). > /E/pt/2/-.
(dons2013)
trasloods, trasloos (-en), loods voor het opslaan en drogen van tras * (1), dat daarna gebruikt zal
worden als brandstof.
1770 (Van Stipriaan 1993:114). - 1866 (Van Schaick 177). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 685).
Zie ook: keentrasloods * .
Opmerking: WNT geeft het woord ook (1863) voor het voormalige Nederlands Oost-Indië. > /EN/pt/2-5/-.
(dons2013)
tras’roller (de, -s), (hist.) de zijroller* (z.a.) in een suikermolen tussen welke en de middenroller*
reeds één maal gekneusd suikerriet voor de tweede maal wordt doorgevoerd. Zie Teenstra 1835 1:
214, de enige vindpl. - Etym.: Zie tras* (1), zie roller*.
(dons1989)
trasroller, de zijdroller* tussen dewelke en de koningsroller* of middelroller * het riet * voor de
tweede maal wordt uitgeperst tot tras * (1).
1835 (Teenstra 1:214). > /E-E/pt/4/-.
(dons2013)
trassen (traste, heeft getrast), suikerrietstengels ontdoen van bladeren en alle andere delen die niet
in de suikermolen moeten worden verwerkt. Hoe jonger het riet* is, des te meer schuim of vuiligheid
geeft deszelfs lika*, en hoe meer men het riet trast, zoo veel minder vuiligheid verkrijgt men bij het
koken (Teenstra 1835 I: 212). - Etym.: Zie tras* (2). E to trash = id. Oudste vindpl.: Blom 1786: 89. Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI.
(dons1989)
trassen (getrast), te velde staand suikerriet ( riet * ) ontdoen van verdorde bladeren, alle lagere
bladeren en andere delen die niet in de suikermolen uitgeperst moeten worden; ze worden ter
plaatse als tras * (2) achtergelaten.
< Engels to trash .
1786 (Blom 46). - 1835 (Teenstra 1:212). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (660).
→.
Zie ook: riettrassen* , trasbranden* .
Opmerking: WNT geeft het woord (1863) voor het voormalige Nederlands Oost-Indië. > /E/pt/3-6/.
(dons2013)
travado (-s), travaat (de, -en), korte, hevige windvlaag (ook op het land).
Tropisch Amerikaans element, sub 5. Oorspronkelijk een zeemansterm en alleen gebruikelijk op zee.
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1735 (Bijlsma 1923:56, travade ( n)). - 1775 (Schiltkamp & De Smidt 890). - 1822 (Lammens
1982:23, travaat ).
Ook in Oostelijk Guyana (Reeps 1693:15) en Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:102, travande ). >
/Am/m/2-3/O./W./.
(dons2013)
treef (de, treven), 1. taboe, i.h.b. op een levensmiddel. Natuurlijk had ouma* bij het verschijnen van
de eerste vetpuisten in zijn gezicht geprobeerd een treef bij hem in te voeren () (Vianen 1972: 15). 2. datgene waarop een taboe rust, i.h.b. een levensmiddel. Luister, Ik heb bijvoorbeeld óók een treef.
Vis, alle vis, vervolgde baas Hendrik (Butner 1969: 76). En vrijers zijn ook mijn ’treef’, en ze hebben,
met uw verlof gezegd, zelfs geen broeken aan hun achterste (Penard 1924: 340). - Etym.: S trefoe =
1 en 2, van Hebreeuws en Jiddisch ’treifa’ = bet. 1. Oudste vindpl. (1 of 2) Stedman 1796: 365
( treff ).
(dons1989)
treef, levensmiddel op het gebruik waarvan een persoonsgebonden taboe rust.
< Sranantongo treffe (Schumann 1783:185), trefoe (Focke 1855:142) < Hebreeuws/Jiddisch treif(e)
(WNT 17, 1:2352).
1787 (Blom 346). - 1855 (Focke 142). →. > /S/sc/3-6/-.
(dons2013)
treefvlek (-ken), vlek op de huid, naar verondersteld wordt het gevolg van het verontachtzamen van
het taboe op een treef * .
1828 (Kuhn 36, treefvlak ). 1855-1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 686). > /SN/z/4-5/-.
(dons2013)
trekbak, in een suikerbedrijf een opvangbak voor het schuim dat afgeschept is uit een suikerketel *
(kookpan) en nog verwerkt moet worden tot dram * .
Trekken sluit hier aan bij ‘aftappen’.
1720, 1801 (Oostindie 1989:466). > /N’-N/pt/1-3/-.
(dons2013)
trek’band (de, -en), bretel. Trekbanden die zijn broek omhoog hielden, de plooien ervan wijd, wijds,
in wijde bogen sluitend om zijn achter- en onderwerk* (Cairo 1978b: 57). - Etym.: AN t. = band
waarmee men iets aan of strak trekt, ook ingenaaid in een kledingstuk. S trekbanti. - Syn.
draagband*.
(dons1989)
trekken (trok, heeft getrokken), (ook:) discussiëren, i.h.b. redetwisten. We hebben afgesproken om
niet meer met hem te trekken. Zodra hij weer met die vervelende dingen zou beginnen, zou hij een
pakslaag* van ons krijgen (Hijlaard 70). - Etym.: Mogelijk van ’halen* en trekken’ (z.a.).
— : zich trekken, zich uitrekken. - Syn. lui trekken*.
— : lui trekken (trok lui, heeft lui getrokken), (niet alg.) zich uitrekken. - Etym.: Lett. vert. van S ari
lesi (ari = trekken; lesi = lui). - Syn. zich trekken*.
(dons1989)
trekken: te hoog of te laag trekken (suikerrietsap), te veel of te weinig laten inkoken.
Voor trekken zie onder trekbak * . Hoog en laag hebben vermoedelijk betrekking op de hoogte tot
waarop men het vuur onder de ketel ‘optrekt’ (doet opvlammen).
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1771 (Nepveu 137). - 1835 (Teenstra 1:230). > /N+N/pt/2-4/-.
- : de test trekken, suikerrietsap overscheppen van de test * in de koelder * .
Voor trekken zie onder trekbak * .
1787 (Blom 123). > /E+N/pt/3/-.
(dons2013)
trek’ker (de, -s), 1. watergang als onderdeel van een lozingssysteem. Dat een ieder zal hebbe te
zorgen, dat alle trensen* of trekkers langs de huizen naar de publicque wegen gedolven worden op
de breedte van twee en half voet binnenwerks watershoogte () (prokl. van 1815, oudste vindpl.; S&dS
1341). - 2. idem, i.h.b. op een plantage* (A. 1) onder het niveau van de vloed, een aantal (kleinere)
kleine trenzen* verbindende met een (grotere) loostrens*; scheidt twee tuinen* (velden*) van elkaar.
In de polder van een plantage* vindt men doorgaans loostrenzen* en trekkers (Dahlberg 49). Etym.: Oudste vindpl. van 2 Blom 1786. - Syn. van 2 parpoet*.
(dons1989)
trekker (-s), 1. met betrekking tot een plantage een watergang die de kleine trenzen * verbindt met
een hoofdloostrens * ( poldertrens* ); 2. grotere watergang ten behoeve van de ontwatering van
Paramaribo.
< Europees-Nederlands trekken, met betrekking tot waterafvoer: door een zuigende werking
wegtrekken; mogelijk afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1: 1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1802 (Blom 155). 1917 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 569). →.
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1792, 2:9).
Zie ook: boventrekker* , zijtrekker * , loostrens* . > /N’?W?/pt/2-6/W./.
2: 1815 (Schiltkamp & De Smidt 1341). > /N’/r/3/-.
(dons2013)
trek’king (de, -en), (ook:) 1. lichte stuip (bij kinderen). - 2. zenuwtoeval van smart, i.h.b. bij een
beminde dode. Bij hun begrafenis vonden in een groot aantal huizen langs de route naar het kerkhof
deze ’trekkingen’ plaats en steeds precies als in het voormelde geval (Waller 42). - 3. het trekken
met ledematen teneinde winti* te krijgen. - Etym.: AN t = o.m. onwillekeurige, pijnlijke of
stuipachtige beweging. Streki = o.m. stuipen (Woordenl. SNE).
(dons1989)
trek’koffie (de), gezette koffie. Voorbeeld: zie het opschrift op de verpakking van koffie van het
merk Katwijk B.V. - Etym.: AN kruiden trekken = een aftreksel van kruiden maken; de thee trekt =
de drank ’thee’ is bezig te ontstaan als aftreksel van het produkt ’thee’. T. wordt in SN gebr. ter
onderscheiding van oploskoffie (esesikoffie*).
(dons1989)
trens (de, trenzen), 1. gegraven watergang in het algemeen, sloot, wetering, vaart, kanaal. Na een
zwaren donderbui, viel er zooveel regen, dat in weinige minuten de trenzen overliepen en de straten
onder water stonden: () (van Schaick 1866: 41). Hij stond te vissen aan de kant van de trens (A. de
Vries 1957 (8): 34). - 2. als 1, i.h.b. als onderdeel van het stelsel van watergangen van een plantage*
(A. 1) en dan met een nadere aanduiding (z.a.): inneem-*, loos-*, molen-*, ponten-*, sluis-* en
vaarttrens*, blinde en kleine trens*. - Etym.: Vgl. E trench = id. Oudste vindpl. van 1 instr. van 1728
(S&dS 393), van 2 Blom 1786: 443. - Samenst. van 1 hoofdtrens*. Zie ook: sluiskreek*, trekker*,
parpoet*.
— : blinde trens, trens* die niet functioneert, die geen water voert. Gewoonlijk neemt men bij het
leggen van gezegde kaaijing of zulk een’ dam* den bovengrond, die met wortels en met kruipend
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wied* als doorweven is, ter diepte van een paar voeten en ter breedte van 3 à 4 voet weg, hetwelk
men alsdan eene blinde trens noemt, totdat men gemeenlijk een’ vasten stevigen kleibodem vindt,
vanwaar men nu de te leggen dijk optrekt (Teenstra 1835 I: 170). - Etym.: Ook in AN kan ’blind’
betekenen ’zonder uitgang’. Het is mogelijk, dat de toepassing van de uitdr. als in het cit. als een
veroud. bijzonder geval beschouwd moet worden. Oudste vindpl. Blom 1786.
— : kleine trens, kleinste vertakking van het lozingssysteem van een plantage* (A. 1); scheidt twee
bedden* van elkaar. Voor de waterafvoer zijn () langs de bedden* greppels gegraven (), die men
kleine trenzen noemt. Deze kleine trenzen monden uit in trekkers*, slootjes, die langs de randen van
elk stuk* loopen en weer uitkomen in de loostrens* (Enc.NWI 569). - Etym.: Zie de omschrijving, zie
trens*. Oudste vindpl. Blom 1786.
(dons1989)
trens (de, -en), sloot, watergang in het algemeen.
< Engels trench , of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1728 (Schiltkamp & De Smidt 393) - 1866 (Van Schaick 41). →.
Zie ook: blinde trens * , kleine trens * , hoofdtrens * , inneemtrens* , (hoofd)-loostrens* , molentrens* ,
poldertrens* , pontentrens * , (hoofd)vaar(t)trens * , trekker* .
Opmerking: Blom gebruikt in zijn versie van 1787 (p. 61) de woorden molensloot en vaarsloot.
Ook in Westelijk Guyana (Groen 1792, 2:8). > /E?W?/r/2-6/W./.
- : blinde trens, trens* zonder aan- en afvoer, in het bijzonder zoals ontstaan doordat ten behoeve
van de aanleg van een dijk ( dam* , 1) de bovengrond is weggegraven.
Blind betekent hier ‘zonder uitgang’. Het kan ook komen van Engels blind trench .
1787 (Blom). 1835 (Teenstra 1:170). →. > /N+(E?W?)? E?/pt/3-6/-. of /E/pt/3-6/-.
- : kleine trens, kleinste vertakking van het stelsel van watergangen ( trenzen * ) op een plantage.
1740 (Anonymus 50). - 1855-1863 (Bartelink 1916; Teenstra 1:173). > /N+(E?W?)/pt/2-4/-.
(dons2013)
tri (de), alle eetbare kleine vis die bij het garnalenvissen wordt meegevangen. Roebia eet van alles.
De hele dag warm eten. Rijst met trie en kousebandjes*. Rijst met kip en dagoeblad* (Vianen 1971:
119). - Etym.: S.
(dons1989)
trië’ren (trieerde, heeft getrieerd), met behulp van een shaker* gepelde rijst sorteren, zodat de
categorieën ’hele korrels’, ’gedeeltelijk gebroken’ en ’breekrijst’ van elkaar gescheiden worden. Etym.: AN t. = o.m. graan zuiveren van vreemde zaden; van F trier = uitzoeken, sorteren, schiften.
(dons1989)
Trigo’niafamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Trigoniaceae ). - Etym.: Genoemd naar het wet. genus
Trigonia .
(dons1989)
tri’nidadkoffiemama (de, -’s), grote boom met gestekelde stam en geheel oranjerode bloemen
( Erythrina poeppigiana, Bonenfamilie*). Zie Ost. 95. - Etym.: De boom is sterk verwant aan en lijkt
sterk op koffiemama* en is ingevoerd uit Trinidad.
(dons1989)
Tri’o, 1. (de, -(’s)), Indiaan van het volk der Trio, die o.m. wonen in het zuiden van Suriname. Zie
Enc.Sur. 616. - 2. (het), de taal van de Trio* (1). Zie Enc.Sur. 598. - Zie ook: Bovenlandse* Indianen.
(dons1989)
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TRIS, Tris (de), afkorting van ’Troepenmacht in Suriname’, de Nederlandse legereenheid die ten tijde
van ’het Statuut’* in Suriname aanwezig was. Als onderdeel van de Nederlandse strijdkrachten kon
de TRIS, wanneer dat nodig zou blijken te zijn, hulp en steun verlenen op korte termijn (Enc.Sur.
143). In leven was hij gepensioneerd onderofficier bij de Tris en Ridder in de Orde van Oranje Nassau
(WS 28-1-1984, in adv.).
(dons1989)
TRIS’ser, Tris’ser (de, -s), militair van de TRIS*. De 50ste verjaardag van onze landgenote Thérèse
Lemmens-Madarie in het Delftse Shranti werd vorige week een mini-reünie van oud-TRISsers. ()
Thérèses man was sergeant-majoor bij de TRIS en werkte in het militair hospitaal (WS 25-8-1984). Etym.: Zie TRIS*.
(dons1989)
trob’bel (de), moeilijkheden. Net mot met zijn moeder gehad. Ingrid zei laatst nog dat het nu
normaal is als je trobbel met je ouders krijgt (Rahman 26). - Etym.: E trouble, S trobi = id.
(dons1989)
troef’call (de), (uitspr.: troef’kol), soort kaartspel gespeeld door twee paren tegen elkaar, verwant
aan klaverjassen. Hé, zullen we een potje troef-call spelen? vroeg vader plotseling, of wil je soms
niet, Emile? (A&P 1980a: 5). - Etym.: E to call = o.m. afroepen. - Samenst.: troefcallvereniging,
troefcalldrive (WS resp. 10-4-1982 en 8-5-1982).
(dons1989)
troef’callen (troefcallde, heeft getroefcalld), (uitspr.: troef’kollen), troefcall* spelen. In de schafttijd
zat hij niet meer met ze [collega’s] te praten of te troofchallen en pakte ook niet meer stiekem een
bita [S, bittertje] zoals hij dat vroeger had gedaan, maar haastte zich elke middag naar de kankantri*
(Mungroo 1977: 36).
(dons1989)
troe’li, 1. (de, -’s), palm met zeer grote, ongedeelde bladeren ( Manicaria saccifera, Palmenfamilie*).
In de westhelft van Suriname komt troelie plaatselijk voor en dan talrijk (L&Mo 15). - 2. (de),
dakbedekking bestaande uit de bladeren van deze palm. De meeste Gewone Hegzangers
[gadofowroes*] geven evenwel de voorkeur aan bewoonde plaatsen, waar ze tusschen het ’troelie’
van kampen* of wel onder de daken van stallen, huizen, beslagruimten*, holle palen, in schuttingen
enz. nestelen (P&P 1910: 525). - Etym.: S, van K toeroeli. Oudste vindpl. van 1 Stedman 1796: 128
(E spelling: trooly ).
(dons1989)
troeli, 1. (de), een palmsoort ( Manicaria saccifera ); 2. (het), dakbedekking bestaande uit de zeer
grote bladeren van 1.
< Sranantongo troelie (Focke 1855:143) < Karaïbisch toeroeli (Ostendorf 1962:262), tururi (Courtz
394).
1: 1796 (Stedman 128; trooly , Engelse spelling). - 1855 (Focke 143). →. > /(K)S/wp/3-6/-.
2: 1839-51 (Van der Aa 1993:36). 1910 (Penard & Penard 525). →.
Eerder in Westelijk Guyana (1735; Anonymus 1736:7), mogelijk afkomstig van daar. > /(K)S?W?/r/46/W./.
(dons2013)
troelipalm, als troeli * (1).
1858 (Copijn 8). > /(K)S)-N/wp/4/-.
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(dons2013)
troessen, duwen.
< Sranantongo troesoe (Helmig van der Vegt 1844:28).
1775 (Sneebeling 1973:18). > /S/r/2/-.
(dons2013)
trom (de, -s/-men), i.h.a. trom, trommel, i.h.b. kleine trom, snaartrommel. De dienst in de kerk:
een zwarte voorzanger in een lelijk wit pak... de vernegerde* liederen en het profane feest daarna
met rijdansen, troms en het offermaal voor de kabra* (Roemer 1982: 195). - Samenst.: tromslager
(Cirino 40), tromstok, tromvel. Zie ook: tomtom*.
(dons1989)
trompet’ (de, -ten), (ook, veroud.:) lusvormige ademwortel van mataki* (1). Een in het lage land veel
voorkomende boom [t.w. mataki*], die op ongeveer 2 voet van den bodem zijdelings uitloopers
uitzendt, die op bepaalde afstand weder wortels maken en zich over een groote afstand uitstrekken,
zoodoende lussen vormende, trompetten genoemd, waarin men met de voet raakt als de grond
onder water staat. Deze moeilijk begaanbare zwampen* heeten in Suriname trompetter-zwampen* of
matakki-zwampen (Enc.NWI 671). - Etym.: De vorm van de lus doet denken aan het
muziekinstrument dat t. heet. Vermoedelijk is vroeger ook ’trompetter’ gebruikt: Stedman (1796:
271) spreekt in het E van ’trumpeters’ en er is de samenst. trompetterzwamp (zie het cit.). - Opm.:
Kappler (1854: 99) geeft de naam trompetboom, vermoedelijk ten onrechte, aan bospapaja*
( Cecropia surinamensis).
(dons1989)
trompet, ademwortel van matakie * die lusvormig boven de grond uitsteekt.
De lus doet denken aan die in het blaasinstrument.
1796 (Stedman 271; trumpet , Engelse spelling). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
671). > /N’/wp/3-5/-.
(dons2013)
trompet’bloem (de, -en), sierheester met grote trompetvormige, meestal witte bloemen, uit tropisch
Azië ( Datura metel, Tomaatfamilie*). Zie Vinken 130. - Etym.: Vgl. de E naam voor de doornappel,
een verwante soort ( Datura stramonium): trumpet flower. AN t. is een plant van de
Groenhartfamilie*. - Syn. mijnertzhagentrompet*.
(dons1989)
trompet’boom: zie trompet*.
(dons1989)
trompet’ter (de, -s), naam voor de zoetwatervissen van de genera Aspredo, Aspredinichthys en
Platystacus, alle zonder schubben en met zeer kleine ogen. Zie Enc.NWI 60 en 575. - Etym.: Ze
maken een geluid als ze boven water gehaald worden. Teenstra (1835 II: 459-460). gebr. de naam,
vermoedelijk ten onrechte, als syn. van warawara*. Bij Hartsinck (1770: 121) Trompetter-visch, in
Strompetfisi. AN ’trompetvis’ is de naam voor een aantal zeevissen ( Aulostomidae). - Zie ook:
trompet*.
(dons1989)
trompetter, 1. trompettervogel ( Psophia crepitans ); 2. naam voor enige zoetwatervissen van de
genera Aspredo, Aspredinichthys en Platystacus.
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

1. Tropisch Amerikaans element, sub 5. De naam is ontleend aan een geluid van het dier.
1740 (Anonymus 22). - 1835 (Teenstra 2:431).
Zie ook: kamikami * . > /Am/d/2-4/-.
2. Deze dieren maken een geluid, zowel onder water als wanneer ze boven water worden gehaald;
dit wordt veroorzaakt door hun ‘darmademhaling’.
1740 (Anonymus 24). 1770 (Hartsinck 121, trompettervisch). 1835 (Teenstra 2:450). 1917
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 60, 575).
Opmerking: Europees-Nederlands trompetter is de naam voor enige zeevissen, ontleend aan de
vorm van hun bek. > /N’/d//2-5/-.
(dons2013)
trompet’ter(s)zwamp (de, -en), (veroud.) zwamp* (moeras) begroeid met bos waarin de boom
mataki* veel trompetten* vormt. Cit.: zie trompet*. - Etym.: Zie trompet*, zie zwamp* (1). Oudste
vindpl. 1772 ( Trompetten swamp; zie De Beet 131).
(dons1989)
trompettenzwamp of trompetterzwamp, moeras ( zwamp * ) begroeid met bos waarin de boom
matakie * vele trompetten * vormt.
1772 (De Beet 1984:131). - 1852 (Hoogbergen 1978:70). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 671).
Zie ook: matakiezwamp* . > /N’-(E?W?)/m/2-5/-.
(dons2013)
trons bw., (alg.) trouwens. Trons: je moet wel weten, dat over de hele wereld genomen, wanneer het
op Suriname aankomt, dat wij negers* niets bezitten (Cairo 1979a: 96).
(dons1989)
troost’volle woorden, troostende (troostrijke) woorden gericht tot de nabestaanden van een
overledene, uitgesproken bij de uitvaart. Uw medeleven is ons tot grote steun en troost geweest. Een
bijzonder woord van dank aan het adres van pater Mulder voor zijn troostvolle woorden tijdens de
uitvaartdienst (WS 6-3-1982, in adv.). - Etym.: Het is de standaardformulering in dankadvertenties
na een uitvaart. Het woord t. is in AN veroud.
(dons1989)
Tropae’olumfamilie (de), Klimkersfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Tropaeolaceae ). - Etym.:
Genoemd naar het wet. genus Tropaeolum.
(dons1989)
tros (de, -sen), meerdere trossen aan een steel (gezegd van bananen* en bakoven*). Adjanga: grote
4-5 m hoge plant; vrucht groot; tros bestaande uit 5-8 handen* (Budelman & K. 39). - Etym.: AN
tros = SN hand*.
— : zijn tros gekapt hebben (had), er mooi uitzien, er mooi bij lopen. - Etym.: S kap’ tros =
bananen oogsten. - Syn. zijn manja* gekapt hebben.
(dons1989)
trot (de, -ten/-s), stok die in de grond gestoken kan worden en waaraan een kooi met een
zangvogel opgehangen kan worden. - Zie ook: trotten*.
(dons1989)
trots, trots dat vw., hoewel, ondanks dat. Hij heeft ook geen vrijstelling, trots hij een beetje ziek is
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aan zijn ogen (Defares 14). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
trotten (trotte, heeft getrot), 1. een kooi met een zangvogel opstellen aan een trot*. - 2. gezellig
samenzijn van zangvogelliefhebbers waarbij men de meegebrachte vogels trot* (1).
(dons1989)
trot’toir (het, -s), (ook:) ongeplaveide, hogere strook grond langs een rijweg met het karakter van
een AN trottoir of van een zijberm. Toen ze acht was, liep ze ook in het gras van de trottoirs, haar
boeken en schriften onder haar arm, haar neus dichtgeknepen als er een bus voorbijreed (Vianen
1971: 117). - Etym.: AN t. = geplaveid en verhoogd voetpad langs rijweg. - Zie ook: berm*, stoep*.
(dons1989)
trouwe medewerker (de), standaardformulering in overlijdensadvertentie geplaatst door de
werkgever van overledene, waar in AN ’gewaardeerde medewerker’ o.i.d. zou staan. Het Ministerie
van Openbare Werken en Verkeer maakt met leedwezen het tragisch* overlijden bekend van zijn
trouwe medewerker () (WS 27-2-1982, in adv.).
(dons1989)
truck (de, -s), vrachtauto, i.h.b. zware vrachtauto. Want in een rustige buurt verveel ik me, maar in
een drukke buurt hoor je auto’s, fietsen, bromfietsen, scooters en trucks voorbijrazen (Doelwijt
1971: 21). - Etym.: E. Ook gebr. in AN maar minder alg. dan in SN; in Sur. wordt ’vrachtauto’ vrijwel
niet gebr. - Syn. autotruck*. Zie ook: sound-truck*.
(dons1989)
tsjekken: zie tjekken*.
(dons1989)
tsjilpen (tsjilpte, heeft getsjilpt), een tjoeri* maken. - Etym.: In AN wordt het geluid van sommige
vogels, i.h.b. van mussen, t. genoemd.
(dons1989)
tuin (de, -en), (ook:) rechthoekig deel van een plantage* (A. 1), met vaste afmetingen: blok begroeid
met één gewas, aan de lange kanten begrensd door een trekker*, verdeeld in bedden*. - Etym.: In de
veroud. samenst. poldertuin* betekent het plantage* (A. 1). - Syn. veld*. Samenst. ook riettuin*. Zie
ook: stuk*.
(dons1989)
tuin, blok, te weten rechthoekig perceel als deel van een plantage * , met vaste afmetingen, beplant
met één gewas.
In Europees-Nederlands, indien met een voedingsgewas, altijd met groente of fruit.
1735 (Bijlsma 1923:56). →.
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1763:396).
Opmerking 1: Zie voor dergelijke woorden tussen 1735 en 1950 ook stuk * en veld* ; in 1917 riettuin
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 660).
Opmerking 2: In het voormalige Nederlands Oost-Indië gebruikt voor plantage * . > /N’/pt/2-?6/W./.
(dons2013)
tuin’katoen: zie katoen* (1).
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(dons1989)
tuinkatoen, vermoedelijk een ras van een Gossypium- soort.
Zie katoen* (1); tuin doet uitkomen dat de plant alleen als sierplant gekweekt wordt.
1835 (Teenstra 1:265). > /N’-N/cp/4/-.
(dons2013)
tuin’markoesa (de, -’s), 1. een inheemse wilde, ook wel gekweekte soort markoesa* (1. b) met witmet-paarse bloemen ( Passiflora quadrangularis, Markoesafamilie*). Het was op de ’tuinmarkoesa’ ()
waar een Heliconia melpomene [een vlinder] op een der brede bladeren van de plant, 5 eitjes
verspreidt staand op een blad legde (Heyde 1978: 31). - 2. de eetbare vrucht van deze plant, die
groot (tot 25 cm), ovaal en soms ingesnoerd of gedeukt en meest geelgroen is. - Etym.: Alg.
gekweekt in tuinen. - Syn. grote markoesa*.
(dons1989)
tuinmarkoesa, een soort passiebloem ( Passiflora quadrangularis) met eetbare vruchten.
Zie marcoesa * ; wild en gekweekt in tuinen.
1855 (Focke 78). →. > /N-S/cwp/4-6/-.
(dons2013)
tuin’neger: zie neger* (3).
(dons1989)
tuinneger, negerslaaf ( neger * ) als tuinman, wellicht als verzorger van het hele erf bij een huis.
1824 (De Surinaamsche Courant nr. 5). - 1855 (Focke 23).
Zie ook: tuinslaaf* . > /N-Am/bc/3-4/-.
(dons2013)
tuinpeper, een vorm (ras?) van (Spaanse) peper * , vermoedelijk in het bijzonder gekweekt in tuinen.
1855 (Focke 24).
Zie ook: jocataijapeper * . > /N-N’/cp/4/-.
(dons2013)
tuinslaaf, als tuinneger* .
1822 (Lammens 1982:74). > /N-N/bc/3/-.
(dons2013)
tuit (de, -en), (ook:) 1. speen op een zuigfles. - 2. ventiel van een bal. - Etym.: In AN veroud. in de
bet. van ’tepel aan vrouwenborst’, in Z.-Ned. nog in de bet. van ’fopspeen’ en ’zuigdot’ (WNT 1973).
- Zie ook: dot*, fopper(tje)*, stoppertje*.
(dons1989)
tul’penboom (de, -bomen), (niet alg.) boom met grote, rode bloemen, vooral gebruikt voor
laanbeplanting, uit Afrika ( Spathodea campanulata, Groenhartfamilie*). Zie Vinken 132. - Etym.: Vgl.
het E van West-lndië: African tulip tree (Hargreaves 38). De bloemen lijken enigszins op een AN tulp
( Tulipa -soorten, Sansevieriafamilie*), evenals die van de AN tulpenboom = een boom uit N.Amerika, als sierboom o.m. in Ned. ( Liriodendron tulipifera, Tulpeboomfamilie*). - Syn. spathodea*
(alg.), spuitjesboom*.
(dons1989)
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tune up (de), (uitspr. E: tjoenup’), controlebeurt (van auto). - Etym.: E ’to tune up’ = in orde brengen
(auto). - Syn. overhaal*, overhaul*.
(dons1989)
tus’senbeen (het, -benen), (weinig gebr., gemeenz.) penis. Zie Cairo 1982: 104. - Etym.: Vgl.
middenvoet* en derde been*. AN t. = naam voor enige botjes. - Syn. toli*.
(dons1989)
twatwa’ (de, -’s), vinkachtige zangvogel waarvan het mannetje zwart is met een zeer dikke, witte
snavel ( Oryzoborus crassirostris ). De zang van den Twatwa overtreft in kracht en welluidendheid dat
van al onze andere Vinken, reden waarom de vogel op hoogen prijs gesteld wordt en in Demerara*
soms f* 5 en meer geldt (P&P 1910: 386). - Etym.: S. - Zie ook: roodbektwatwa*, savannetwatwa*.
(dons1989)
twee: twee spugen (spuugde, heeft gespuugd), spugen onder het uitspreken van een woord dat
ongeveer klinkt als ’twee’. Hij spuugt zo twee (mond.). - Opm.: Alleen ouderen doen het nog.
— : zie ook twee cent*.
(dons1989)
twee’-en-een (de), (niet alg.) christusdoorn, een gestekeld sierheestertje met rode bloeiwijzen, uit
Madagaskar ( Euphorbia splendens, Cassavefamilie*). Zie Ost 43. - Syn. meisjeslippen*.
(dons1989)
twist’dak (de, -en), dak bestaande uit twee lessenaardaken, één hoger en één lager en in elkaar
tegengestelde richtingen afwaterend. - Syn. lessenaardak* (voor andere syn. aldaar).
(dons1989)
U’ba-riet (het), type suikerriet (zie cit.). Een dun type suikerriet, dat als Uba-riet bekend staat, is
een enkele maal aangeplant om de sappige stengels als veevoer te gebruiken (Ost. 239, enige
vindpl.). - Etym.: Zie riet*.
(dons1989)
I. uil: gevlekte zwarte uil, (de, -en), door Vermeulen (158) gebruikte naam voor een niet nader
aangeduide soort uil.
(dons1989)
uil, indiaanse aanvoerder in de strijd.
Vermoedelijk ontleend aan een indiaans woord, mogelijk afkomstig uit Westelijk Guyana; vergelijk
ala voor ‘aanvoerder’ en dergelijke in Berbice (Kouwenberg 1994:556).
1722 (IJzerman 1911:653). 1796 (Stedman 217).
Ook in Westelijk Guyana in 1709 (Hartsinck 1770:8; ook 265, 270). > /Ind.?W?/ic/1-3/W./.
(dons2013)
II. uil (de, -en), (veroud.) Indiaanse oorlogsaanvoerder. Om dezelfde reden had onze Gouverneur van
Essequibo, in den jaar 1756, een Uil of Capitein der Panacayes derswaards gezonden om Verlof te
verkrygen eenige Blanken te zenden () (Hartsinck 1770: 265; oudste vindpl.). - Etym.: Vermoedelijk
een Indiaans woord (zie Stedman 1796: 217).
(dons1989)
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uit’brengen (bracht uit, heeft uitgebracht), mee uitnemen. Toen tegen* twee uur de muziek sloot,
stelde Just voor: Ro, laten we morgen die kinderen [twee jonge meisjes] uitbrengen no*? (Dobru
1967: 30). - Etym.: Vgl. E ’to bring out’ = o.m. presenteren in de wereld (jong meisje).
(dons1989)
uitdelen, het doen plaats hebben van een uitdeling* .
1813, 1853 (Oostindie 1989:185, 189). > /N’/pp/3-4/-.
(dons2013)
uit’deler (de, -s), krantenbezorger. De Redacties opbellen heeft geen enkele zin want zij zitten met
de handen in het grijze haar (). Elke dag smeken ze om serieuze uitdelers die maar niet komen
opdagen (BN, najaar 1978: 93).
(dons1989)
uitdeling (-en), periodieke uitdeling van een standaardpakket levensbehoeften aan de slaven van
een plantage * .
1822 (Lammens 1982:112). 1853 (De Surinaamsche Courant nr. 100).
Uitdelingsgoederen (De Surinaamsche Courant 1853 nrs. 4 en 108).
Plantaadje uitdelingen (De Surinaamsche Courant 1853 nr. 28).
Zie ook: nieuwjaarsgoed* , slavengoederen* . > /N’/pp/2-4/-.
(dons2013)
uitdieken (uitgediekt), uitgraven.
Europees-Nederlands uit + dieken* (zie aldaar).
1740 (Anonymus 110). → > /N-S/r/2-6/-.
(dons2013)
uit’geknipt bn., zeer geschikt, ’geknipt’. Zie Schoonhoven 155. - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
uit’glijden (gleed uit, is uitgegleden), woord gebruikt door mannen die op een verhullende manier
willen kenbaar maken, i.h.b. aan de dokter, dat ze een geslachtsziekte hebben opgelopen. ’Dokter,
ik ben uitgegleden.’ ’Ik heb hoog gesprongen en ik ben uitgegleden.’ E.d. - Etym.: Vroeger (en soms
nog) bestond het geloof, dat men geslachtsziek kon worden door een andere oorzaak dan
besmetting tijdens gemeenschap, o.a. door uit te glijden. Het woordgebruik is blijven bestaan. Het is
ook mogelijk, dat men de namen van geslachtsziektes als taboe aanvoelt, zoals dat met lepra het
geval is (was?): zie Helman 1978: 118.
(dons1989)
uit’klaren (klaarde uit, heeft uitgeklaard), (ook veroud.:) bezorgen (een dode). Hij [de uitvaartleider],
met zijn acht huurlingen, sloeproeiers* genoemd, die ’t lijk zouden uitklaren en uitgeleide doen
waren aanwezig, zich schuilhoudende op de plaats, onder ’t genot van brandewijn of jenever, die
hun naar ’t landsgebruik toegediend werd (van Schaick 1866: 201; enige vindpl.).
(dons1989)
uitklaren (een dode), bezorgen.
Europees-Nederlands uitklaren kan betekenen: zeeklaar maken (een schip).
1866 (Van Schaick 201).
Zie ook: uitwaaien * . > /N’/bc/4/-.
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(dons2013)
uit’kraaien (kraaide uit, heeft uitgekraaid), uitslaan, uitkramen (woorden). In plaats van blij te zijn,
dat je een kapitein tot schoonbroer* krijgt, zit je maar de ene nonsens* na de andere uit te kraaien
(Defares 19). - Etym.: AN u. = o.m. alom bekend maken, openbaren (i.h.b. van iets ongunstigs).
(dons1989)
uitlaxeren, geheel laxeren* (1 en 2), dat wil zeggen tot al het overtollige vocht uitgezakt is.
Europees-Nederlands uit + laxeren* .
1786 (Blom 73), 1787 (Blom 74). 1801 (Blom 63; uitlaxeering). > /N-Port./pt/3/-.
(dons2013)
uit’legger (de, -s), (hist.) posthouder*, een ambtenaar gevestigd in of nabij het woongebied van
Indianen of Bosnegers* om op dezen toezicht te houden. Wanneer den uitlegger selfs afkoomt of
bijlegger* uitsend om het ranzoen te koomen haalen ofte om andere reedenen, sal hij bij sig moeten
hebben of aan de bijlegger of bijleggers meede geeven een specificatie van de persoonen en waaren
die sij bij sig hebben () instr. van 1780, oudste vindpl.; S&dS 979). - Etym.: De naam berustte
mogelijk op de vergelijking met veroud. AN u. = ’wachtschip in de monding van een rivier’.
(dons1989)
uitlegger (de, -s), ambtenaar gevestigd op een post * nabij het woongebied van gepacificeerde
indianen, als contactpersoon en om op dezen toezicht te houden. Zie verder onder posthouder * en
postlegger* .
Zie ook: bijlegger * .
1780 (Schiltkamp & De Smidt 979). > /N’/bs/3/-.
(dons2013)
uit’lopen (liep uit, heeft uitgelopen), 1. (hist., met een slaaf als onderwerp) tijdelijk de eigen
plantage* (A. 1) verlaten om zijn vrouw op een andere te gaan bezoeken. De Negers* hebben soms
vrouwen, waarmede zij leven, op ver afgelegene plantaadjen*; zoodra zij nu van het werk komen,
gaan of varen zij derwaarts (). Daar nu een zoodanig uitloopen, hetgeen zonder aanmerking van
goed of slecht weder geschiedt, zonder verachtering van den dagelijkschen arbeid moet plaats
vinden () (Kuhn 1828: 26; oudste vindpl.). - 2. buiten de echtelijke woning overspel plegen. Maar
toch denkt ze dat ik uitloop. Dat ik een buitenvrouw* op na hou (Vianen 1971: 90). - Etym.: AN u. =
o.m. naar buiten, i.h.b. het huis uit lopen, uitgaan. - Zie ook: uitloper*.
— : uitlopende route (de, -s), busroute tussen Paramaribo en een plaats buiten deze stad. Het
aantal busjes nam snel toe tot ca. 1200 stuks medio 1974. Hiervan doen ca. 800 dienst als
stadsbussen (Paramaribo en omgeving), terwijl de rest de ’uitlopende’ routes naar de
buitendistricten* onderhoudt (Enc.Sur. 630).
(dons1989)
uitlopen, (in het bijzonder, met betrekking tot negerslaven) tijdelijk de eigen plantage * verlaten om
zijn of een vrouw op een andere te bezoeken.
1826 (Kuhn 26).
Opmerking: Vermoedelijk langer in gebruik, gezien de tegenwoordige betekenis: buiten de echtelijke
woning overspel plegen. > /N’/sc/4/-.
(dons2013)
uit’loper (de, -s), iemand die buiten de echtelijke woning overspel pleegt. Vrede in het huis van de
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Yusufs? Het was om te lachen. Wie kende Yusuf niet, die onverbeterlijke krent en geboren uitloper!
(Vianen 1979a: 36). - Etym.: Veroud. AN u. = o.m. iemand die veel uitgaat, straatloper, boemelaar.
(dons1989)
uitloper, slaaf die uitloopt* .
1825 (Teenstra 1842:28).
Opmerking: Als bij uitlopen* . > /N’/sc/3/-.
(dons2013)
uitlopertje, tentboot * met vier roeiers en een stuurman.
De herkomst van het woord is onduidelijk.
1849 (Winkels IV:288). > /X/bc/4/-.
(dons2013)
uit’maken (maakte uit, heeft uitgemaakt), (ook:) uitdoen, uitschakelen (licht, radio e.d.). Dharma
keerde zich om, liep naar de plaats waar de radio stond en maakte die uit (Barron 1981a: 74). - Zie
ook: maken* (II. 1), aanmaken*.
(dons1989)
uit’metingskaart (de, -en), kaart vervaardigd door een landmeter waarop van een perceel* de
ligging, de maten en grootte zijn aangegeven. Het perceelland, groot 299,71 m 2 , gelegen in het
distrikt* Suriname, aangeduid op de uitmetingskaart van de landmeter J. C. van der Jagt de dato 16
april 1974 met de letters ABCD () (DWT 23-2-1981, in adv.).
(dons1989)
uitmodderen, modderen, uitbaggeren.
1856 (Oostindie 1989:187). 1858 (Van Stipriaan 1993:84).
Zie ook: bedelven* (2), ophalen * . > /N-N/pt/4/-.
(dons2013)
uitpielen, afpellen, te weten de korrels van een maïskolf.
< Engels to peel off.
1740 (Anonymus 76). > /E/pt/2/-.
(dons2013)
uitpikken: zie pikken * (1).
(dons2013)
uit’pluizen (pluisde uit, heeft uitgepluisd), in dunne reepjes of vezels trekken (vlees). Het vlees, dat
we fijn hebben uitgepluisd of fijngemalen, doen we erin (Cikal 2: 46, in een recept). - Etym.: In deze
bet. in AN veroud.; nog wel ’afpluizen’, d.i. zeer gaar vlees in kleine stukjes van het bot aftrekken.
(dons1989)
uit’scheppen (schepte uit, heeft uitgeschept), opscheppen (voedsel). Ze vertelde hem wat ze in de
vooravond had meegemaakt, hoe mevrouw Wolier soep had gekookt, naar de soeplepel had gezocht,
met de juslepel had uitgeschept (Doelwijt 1972b: 121). - Etym.: Ook BN.
(dons1989)
uit’schieter (de, -s), (i.h.b.:) boom die boven het gesloten kronendak van een bos uitsteekt. In zijn
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meest weelderige vorm is het hoge drooglandbos* opgebouwd uit 3-4 etages, waarvan de hoogste
etage uit min of meer verspreide uitschieters van 40-45 m hoogte bestaat, die ver boven het vrij
goed gesloten kronendak van de tweede etage uitsteken (L&Mo 23). - Etym.: Het cit. geeft de plaats
in de literatuur waar de term door Lindeman en Moolenaar in 1955 met succes is geïntroduceerd.
Het is min of meer de vertaling van E ’emergent’.
(dons1989)
uit’stalkast (de, -en), etalage, vitrine. Ik nam Therèse’s fiets aan de hand en we liepen langs de
uitstalkasten van Kersten [een warenhuis] (Dobru 1968b: 33). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
uit’steekmes (het, -sen), schoenmakersmes met een geleider waarmee de rand van een nieuw
aangebrachte zool wordt bijgesneden. - Etym.: Het dient dus niet om iets uit te steken, maar om iets
dat uitsteekt af te snijden. - Opm.: In Ned. werd, voor de mechanisatie van de schoenmakerij, voor
dit bijsnijden een gewoon schoenmakersmes gebruikt.
(dons1989)
uit’sterven (stierf uit, is uitgestorven), (ook:) afsterven (i.h.b. van een plant).
(dons1989)
uit’versen (verste uit, is uitgeverst), enige tijd in schoon water bewaard worden om een betere
smaak te krijgen, verwaterd worden (gevangen vis). Fijnproevers laten de kwikwi* thuis eenige dagen
’uitverschen’, voor zij die eten (Enc.NWI 717).
(dons1989)
uit’waaien (waaide uit, heeft uitgewaaid), (veroud.) afleggen (van een dode), t.w. wassen,
conserveren en opbaren (ook kisten?). Het bevel tot uitwaaien was gegeven en met inachtneming van
de meest mogelijke stilte trad het personeel, naar ’t geslacht der lijken, de kamer binnen, voorzien
van warm water, zeep, eau de cologne en de nodige sponsen en doeken, om ’t lijk behoorlijk te
reinigen (van Schaick 1866: 197; enige vindpl.). - Zie ook: bewassen* (2), ontwaaien*, balsemen*,
oranjewerk*.
(dons1989)
uitwaaien (een dode), afleggen.
De beschrijving bij Van Schaick (zie beneden) doet vermoeden dat de behandeling niet verder gaat
dan grondig reinigen.
1866 (Van Schaick 197).
Zie ook: uitklaren* . > /X/bc/4/-.
(dons2013)
ur’di (de), (uitspr. H: oer’die), 1. cultuurvorm van een kruid met heldergele bloemen en peulen
waarin zeer kleine zaden (boontjes), oorspronkelijk van Java ( Phaseolus radiatus, Bonenfamilie*).
Oerdi wordt voornamelijk geteeld door Hindostaanse* landbouwers*, vaak tussen twee rijstgewassen
in, hetgeen echter veel kans geeft op mislukking door te veel regen (Ost. 89). - 2. boontjes van deze
plant (eetbaar). De urdi een nacht laten weken en malen [voor het maken van bara*] (S&S 47). Etym.: H. - Zie ook: gropesi*. Samenst.: urdimeel
(dons1989)
uur: zie uren eten*.
(dons1989)
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V-dak (het, -en), zadeldak. Overdag zit de vlinder met V-dakvormig gehouden vleugels plat tegen
boomstammen, donkerkleurige balken en ook soms tegen huizen (Heyde 1978: 37). - Etym.: De
vorm is een omgekeerde V. - Zie ook: lessenaardak*, zadeldak*.
— : verbroken V-dak, zadeldak dat al bij de bouw van het huis doorbroken is met een of twee
soms zeer grote dakkapellen (koeps*) die soms bij de nok en/of bij een gevel aansluiten. - Syn.
koepdak*.
(dons1989)
v.a.v., vis* à vis (z.a.)
(dons1989)
vaar’trens, vaart’trens (de, -trenzen), 1. (veroud.) vaart voor de scheepvaart tussen een plantage*
(A. 1) en een rivier. Trens*, Vaart of kanaal voor de afwatering (= loostrens*) of voor het vervoer der
Produkten door en van de plantage* naar de rivier (= vaarttrens*) (van Cappelle 414; enige vindpl.). 2. (hist.) vaarwater op een plantage* (A. 1), tevens deel van het waterreservoir dat het waterwerk*
deed draaien. Men schut het rivierwater bij spring-tij () door middel van een zoogenaamde
inneemsluis* in de molensloot of grote inneemtrens*, met de daarmeede in verband staande
vaarttrenzen, langs welke men het riet* met ponten* van het veld naar de molen voert (Teenstra
1835 I: 216). - Etym.: Zie de omschrijving, zie trens*. Vaar-: er werd op gevaren; vaart-: de
afmeting was die van een ’vaart’, d.i. een kanaal. Oudste vindpl. in bet. 2 Hartsinck 1770: 403
( vaarttrens ). - Syn. van 2 pontentrens*. Zie i.v.m. 2 ook: hoofdvaar(t)trens*, bantama*.
(dons1989)
vaartrens, vaarttrens, vaarwater op een suikerplantage, tevens deel van het waterreservoir dat het
waterwerk* doet draaien.
Zie trens* ; er wordt op gevaren en het heeft de afmeting van een vaart. Mogelijk afkomstig uit
Westelijk Guyana (zie beneden).
1740 (Anonymus 55). - 1835 (Teenstra 1:183). 1884 (Elout van Soeterwoude 35).
Zie ook: hoofdvaartrens* , poldertrens* ; zie ook de opmerking bij trens* .
Ook in Westelijk Guyana: 1703 (Hartsinck 1770:404, vaarttrens ). > /N-(E?W?)/pt/2-5/W./.
(dons2013)
vaatsuiker, niet geraffineerde suiker, het Surinaamse product zoals in vaten bewaard en
geëxporteerd.
1757 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:95; “een bloom vaatje [blomvaatje] met vaatsuyker”). > /NN/pt/2/-.
(dons2013)
vader: mijn vader, nee maar! e.d. (uitroep van verbazing, ontzetting). Mijn vader. Ik kan ook niets
aan jullie overlaten (Doelwijt 1972b: 88).
(dons1989)
vader: mijn vader!, uitroep van verbazing of ontzetting.
1855 (Focke 79). →. > /N+N’/r/4-6/-.
(dons2013)
va’dersvloek (de, -en), sierheestertje met klokvormige, paarsrode bloemen; uit India ( Asystasia
dalzelliana, Waterkanonfamilie*). - Syn. filigrainbloempje*, moederzegen*.
(dons1989)
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vakan’tietité, -t’té, -té (de), tak van denneboom* (tjemara*). - Etym.: Stité = o.m. touw, liaan; deze
takken zijn dun en buigzaam. De naam heeft betr. op het oude gebruik dat kinderen elkaar op de
eerste schooldag na de grote vakantie met zulke takken sloegen (slaan?).
(dons1989)
val (de, -len), 1. waterval. Augustusval (een waterval aan de rand van de Tafelberg). - 2.
stroomversnelling. De handigheid der boschnegers* in de vallen is werkelijk bewonderenswaardig
(Stahel 1927: 157). - 3. (bouwterm) verval in de ligging van een afvoerbuis of -goot. - Etym.: Oudste
vindpl. van 2 Hartsinck 1770: 76. Vgl. E falls = bet. 1 en 2. - Syn. van 2 soela*, dam* (I. 2).
— : boven de vallen, in het gebied bovenstrooms van de laagst gelegen, d.i. noordelijkste
stroomversnellingen in de grote rivieren; in het binnenland. Ik weet het niet. Misschien dat ik niet
goed op de hoogte ben. Zie je, ik woon helemaal boven de vallen (Helman 1954a: 54). - Etym.: Zie
val* (2).
(dons1989)
val (de, -len), stroomversnelling, waterval, tussenvorm of complex van deze twee.
< Engels fall, falls , of uit Oostelijk Guyana of Westelijk Guyana (zie beneden).
1718 (IJzerman 1911:649). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 644). →.
Zie ook: tap* .
Ook in Westelijk Guyana (Van Wallenburg 1629:11, oudste vindplaats) en Oostelijk Guyana (Hartsinck
1770:177). > /E?W?/m/1-6/O./W./.
(dons2013)
valax (-en), velbijl, een ax* (zware bijl, aks), om bomen mee te vellen.
Zie vallen * .
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 19; Amerikaansche valaxen ). 1871 (De Surinaamsche Courant nr.
54). > /Amerikaans-E/pt/4/-.
(dons2013)
valies’ (het, valiezen), koffer. Kom er maar in, jongens, zei de chauffeur, zet jullie valiezen maar
achterin (Maynard a: 7). - Etym.: In AN veroud., in BN gebr. - Zie ook: koffer*.
(dons1989)
vallen (viel, is gevallen), (ook:) inzakken (een baksel). Dan is mijn keeks* gevallen! Wat een
schande... En ik heb nog wel zoveel lucht erin geklopt, Heer (Helman 1954a: 12).
— : vallen op, komen op (een naam, een idee). Mevrouw Welch zelf vertelde iets over Pinksteren. Het
koor - sorry ik kan niet meer op de naam vallen - was geweldig (WS 12-6-1982).
(dons1989)
vallen (gevallen), vellen (een boom, een bos).
< Sranantongo falla (Schumann 1783:40) of van (Amerikaans-)Engels to fall (Webster 288).
1761 (Hudig 114). - 1852-1855 (Oostindie 1989:461). > /E?S?/pt/2-4/-.
(dons2013)
vanaf’ vz., sedert, vanaf dat. Vanaf hij binnen is gekomen heb ik het geroken (Vianen 1972: 124). O,
ik heb vrienden gehad. Vanaf ik vijftien was (Dobru 1968c: 15).
(dons1989)
vanggeld, loon, verschuldigd aan iemand die een weggelopen slaaf of huisdier vangt en
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terugbezorgt, te betalen door de eigenaar.
1783 (Beeldsnijder in Oso 22:175). - 1824 (De Surinaamsche Courant nr. 21). > /N-N/bs/3/-.
(dons2013)
vanzelf’ bw., (ook:) uiteraard, vanzelfsprekend. Wiesje [ een prostituee] had drie van deze
bedrijfsongevallen, geen erkenning* vanzelf en ook geen verzorging. In feite weet ze niet eens wie
de vaders zijn (Dobru 1968a: 30). Jullie zijn mijn gast, zei hij tegen de anderen die erg stil waren.
Vanzelf, zei Blackman. Vanzelf (Vianen1972: 148). - Etym.: In SN alg. In AN in deze bet. wel
voorkomend, maar dan beschouwd als onzuiver of kinderlijk.
(dons1989)
Vara zn. (hist.) een geheimtaal van negerslaven, waarin lettergrepen van normale woorden verlengd
werden met ’pi’, ’pa’, ’poe’ enz. Zie Teenstra 1835 II: 209, de enige vindpl. - Zie ook: Kropina*,
Para*.
(dons1989)
var’ken (het), (ook:) varkenvlees. Degenen die vanwege geloofsredenen geen varken of rund* mogen
eten, kunnen kip* gebruiken (A&P 1980a: 14). Ook: sate varken = sate van varkensvlees. - Zie ook:
koe*, geit*.
(dons1989)
var’kensgaas (het), (niet alg.) harmonicagaas. - Etym.: Kan betr. hebben op het gebruik als
omheining van een varkensweide o.i.d.
(dons1989)
var’kensgom (de), (veroud.) onbekende boom. Zie Westeroüen v.M. 1883: 17 (enige vindpl.):
Apenappel* of Varkensgom
(dons1989)
varkenskweek: zie kweek* .
(dons2013)
varkenspen, varkenshok.
Zie pen* .
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:167). - 1855 (Focke 41). > /N-E/r/2-4/-.
(dons2013)
var’kenspruim (de, -en), 1. inheemse boom met zachte, gele vruchten, meer bekend als mope*
( Spondias mombin, Manjafamilie*). Varkenspruim, (). Algemeen bekende boom met gele
pruimvormige vruchten (May 66). - 2. de eetbare vrucht van deze boom. - Etym.: De vrucht lijkt in
vorm en afmeting zowel op een SN pruim* als op een AN pruim. Volgens WNT (1958) gebr. als
varkensvoer. Vgl. E ’hog-plum’ (hog = varken; plum = pruim), in het E van Guyana ’plum’. In veroud.
AN bet. v. ’kroosjes’ ( Prunus insititia ), d.i. een minderwaardige, in Ned. gekweekte pruimesoort met
kleine vruchten.
(dons1989)
var’kensschijf (de, -schijven), schouder van varken, in schijven gesneden, met been. - Etym.: Zie
ook schijf*. AN v. is volgens WNT (1958): rollade ofwel een fricandeau of bil.
(dons1989)
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var’kensstaart (de), (ook:) varkensstaarten in het zout als voedsel voor mensen. Als hij met het
nieuwe jaar terug komt, zal hij heel wat kado’s voor mij meenemen. Hij moet ook voeding brengen
zoals tomatenpasta*, uien, vetsin, bakkeljauw*, varkensstaart (Woei 140).
(dons1989)
var’kenstajer (de, -s), (veroud.?) vorm van tajer* (2), tajerknol* (knol van Xanthosoma sagittifolium ).
De Hago- [S agoe = varken] of Varkens-Taijers, de slechtste soort van allen, groeijende als het ware
boven den grond en wordende niet zelden 3 à 4 Rijnl. voeten lang, en zo dik als eene mans dij,
gelijkende veel op glazige aardappelen, om welker onsmakelijkheid men dezelve veel voor
varkensvoer bezigt (Teenstra 1835 II: 283, enige vindpl.). - Etym.: Zie cit.
(dons1989)
varkenstayer (-s), de slechtste tayer* (1), wel geschikt als varkensvoer.
1835 (Teenstra 2:283). > /N-Braz./cp/4/-.
(dons2013)
vast’veteren (veterde vast, heeft vastgeveterd), (niet alg.) met een veter sluiten. Schoen aan voet
vastveteren (Cairo 1980 in hoorspel ’Masra’). - Etym.: Veroud. AN v. = vastsnoeren, -ketenen. - Syn.
veteren*. Zie ook: losveteren*.
(dons1989)
vat (het, -en), (i.h.b.:) 1. (veroud.) vat van 100 l als inhoudsmaat. - 2. vat van 200 l als
inhoudsmaat. - 3. het gewicht van een vat olie van 100 l als gewichtstandaard, door Bosnegers*
gebruikt bij transport over water. Alles gaat per ’vat’ (100 kg) en ook een persoon wordt door de
Bosnegers* als een vat gerekend (Geijskes 1957: 199). - Etym.: S bari (en het overeenkomstige
woord in de bosnegertalen*) had resp. heeft ook deze drie bet.
(dons1989)
veen (de), zwarte aarde, dat is (bijna) geheel uit verteerde en verkruimelde plantenresten bestaande
bodemsoort, als bovenste bodemlaag; in Surinaams-Nederlands heden genoemd pegasse .
< Europees-Nederlands veen (het), bodemsoort bestaande uit verteerde plantenresten, in een
permanent waterig milieu.
1786 (Blom 9). 1788 (Roos 1804:32). > /N’/m/3/-.
(dons2013)
veer (het, veren), (ook:) veerboot, pont. Ze zal het veer nemen en daarna de bus. Gaat er wel een
veer om dit uur? (Vianen 1971: 170). - Etym.: In AN is v . het verschijnsel en de plaats; de SN bet.
komt voor in het zuiden van Ned. Oudste vindpl. 1775 (zie De Beet 200).
(dons1989)
veer’brug (de, -gen), aanlegsteiger van een veerpont. De chauffeur, die hem kent, slaat geen acht
op hem. Hij doet alsof hij hem niet heeft gezien, hoewel het verboden is met passagiers in de auto
de veerbrug op te rijden (Vianen 1971: 181). - Etym.: Zie veer*, zie brug*(1).
(dons1989)
vee’staat (de, -staten), (veroud.) groot veebedrijf met de sociaal-economische structuur van een
plantage* (A. 1). Britisch Guiana heeft de verlaten kustplantages omgezet in veestaten (Enc.NWI 693).
- Etym.: Zie staat*.
(dons1989)
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vegen: je kunt het vegen, (nieuwe uitdr.) je kunt het vergeten, het is afgelopen. Holland je kunt het
vegen (op spandoek, 1983).
(dons1989)
ve’ger (de, -s), vlakgom. - Etym.: Men veegt het geschrevene met vegende bewegingen uit.
(dons1989)
vel, (ook:) 1. (het), geld. Want al zou je de moderne jeugd, die snel veel vel zonder hard werken wil
hebben, meer betalen, er komt geen verandering in de situatie (BN, najaar 1978: 94). - 2. plaat van
bouwmateriaal (triplex, board e.d.). - 3. zie balatavel*. - Etym.: (1) Gedacht kan worden aan
papiergeld, zoals bij het syn. blad* (2). (2) In de triplexfabricage wordt ’vel’ gebruikt voor de dunne
plak hout die ontstaat door het ’schillen’ van een stam; een plaat triplex bestaat dus uit drie van
zulke ’vellen’ op elkaar.
(dons1989)
veld (het, -en), (ook, veroud.:) rechthoekig deel van een plantage* (A. 1), met vaste afmetingen,
ongeveer 6 ha groot (blok), begroeid met één gewas, aan de lange kanten begrensd door een
trekker*, verdeeld in bedden*. De kleine trenzen* werden niet dieper dan 9 à 10 duim gedolven.
Ging men dieper, dan was het mis. Bij het planten van bananen* werden de plantsoenen* aldoor
verwisseld van het eene veld naar het andere (Bartelink 25). - Etym.: AN v. kan bet. ’afgedeeld stuk
land, perceel’; het hoeft geen bouwland te zijn en geen vaste afmetingen te hebben (WNT 1958). Syn.: tuin*. Zie ook: stuk*.
(dons1989)
veld, blok, te weten een rechthoekig perceel als deel van een plantage * , met vaste afmeting, beplant
met één gewas.
< Europees-Nederlands veld in de betekenis van een stuk land in het algemeen.
1855-1863 (Bartelink 1916:25).
Zie ook: stuk * , tuin * , rietveld* . > /N’/pt/4-5/-.
(dons2013)
veldax (-en), vermoedelijk een ax* , dat is een grote bijl (aks), voor werk op een plantage * .
1853 (De Surinaamsche Courant nr. 108). > /N’-E/pt/4/-.
(dons2013)
veld’ezel (de, -s), veldbed, stretcher. Ik slaap op mijn blauwe veldezel. Mijn moeder heeft een
dubbelgeslagen gewatteerde deken, die rood is, op het kanvas gelegd (Ferrier 1968: 30). - Etym.: In
AN bet. v. o.m. ’schildersezel’. De overeenkomst hiermee is de inklapbaarheid.
(dons1989)
veldezel, veldbed, stretcher.
< Europees-Nederlands veldezel , ‘een schildersezel’. Het overeenkomende kenmerk is de
inklapbaarheid.
1872 (Anonymus 69). 1884 (Elout van Soeterwoude 30). →. > /N’/bc/4-6/-.
(dons2013)
veld’meid: zie meid* (3).
(dons1989)
*
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veldmeid, negerslavin ( meid ) als veldarbeidster.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1855 (Kolfin 1997:76). > /N-N’/pp/2-3/-.
(dons2013)
veld’neger: zie neger* (3).
(dons1989)
veldneger, negerslaaf ( neger * ) als veldarbeider.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1855 (Focke 32). > /N-Am/pp/2-4/-.
(dons2013)
veld’officier (de, -s/-en), (veroud.) officier* (plantage-opzichter) over veldwerk. () gelijk mede niet
zonder derzelver [van eigenaar of administrateur*] goedvinden eenige veranderingen zal moogen
worden gemaakt het zij met de veld en verdere officieren uit hunne post en andre in derzelver plaats
stellen () (publ. van 1784, oudste vindpl.: S&dS 1070).
(dons1989)
veldofficier, plantage-opzichter ( officier * ) over veldwerk.
1784 (Schiltkamp & De Smidt 1070). > /N-E/pp/3/-.
(dons2013)
vellen (velde, heeft geveld), 1. van het vel of de huid ontdoen, villen. - 2. van veren ontdoen,
plukken (van kip of andere vogel). - Etym.: Vgl. E to skin = 1 (skin = huid).
(dons1989)
ven (de, -s), ventilator (in woonruimte e.d., in motor). Een ven die vlak bij zijn hoofd draaide maakte
hem misselijk (Roemer 1976: 37). - Etym.: Verkorting van ’ventilator’. Zie ook de schrijfwijze fan*.
(dons1989)
vendu’tie (de, -s), (niet alg.) vendu, openbare verkoping. Om drie uur begon de vendutie (J&L 1923:
56). - Etym.: WNT (1958): ’Blijkbaar in de 17e eeuw in O.I. [Ned. O.-Indiië] ontstane vervorming van
venditie onder invloed van vendu ().’ Het was ook in NOI gebruikelijk. Vgl. ook S fandisi, E vendition
= id. Oudste vindpl. voor Sur. plak. van 1714, met mv. vendutiën (S&dS 305).
(dons1989)
ven’ster (het, -s), (ook spreektaal) raam. Houten huisjes op neuten*, (vorm europese hondehokken)
één deur en één venster (alles ongeverfd) (Rahman 30). - Etym.: In AN alleen schrijftaal, in BN ook
spreektaal. S fensre.
(dons1989)
ven’stervlinder (de, -s), naam voor twee soorten van bruine dagvlinders met op de vleugels
doorzichtige plekken ( Rothschildia aurota en R. hesperus). Onze venstervlinder heeft op de bovenen ondervleugels twee plekken waar de schubjes ontbreken (Vermeulen 209). - Etym.: De naam
heeft betr. op de doorzichtige plekken. WNT (1958) noemt alleen de vleugel van deze soorten
’venstervleugel’.
(dons1989)
ve’nusappel (de, -s), (veroud.) syn. van pomme* de cythère (2): z.a. De Pomme* de Cythère of
Venusappel groeit bij trossen aan een’ fijn bladigen boom, hebbende eene bleek gevlekte,
lichtgraauwe schors, van gedaante als een zware Europesche appelboom () (Teenstra 1835 I: 246;
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enige vindpl.). - Etym.: ’Venus’ is de Romeinse godin van de schoonheid en de liefde. De vrucht lijkt
niet op een AN of SN appel*, maar op een AN en SN pruim*. Zie echter het cit. - Syn. ook Franse
mope* (2).
(dons1989)
venusappel, de vrucht van een ingevoerde vruchtboom ( Spondias cythera).
Zie onder pomme de cythère* . Zie ook appel * (2).
1835 (Teenstra 2:246). > /N-N/cp/4/-.
(dons2013)
uepollin, knoflookliaan ( Mansoa alliacea ).
< Karaïbisch woe-ipole (Ostendorf 1962:166), wypore (Courtz 431).
1689 (Hermann fol. 35).
Zie ook: knoflookrank * . > /K/wp/1/-.
(dons2013)
verbe’nia (de, -’s), 1. sierplant met witte bladnerven, de bloemen in aren, afkomstig uit ZuidBrazilië ( Verbena tenera, Korsoewiwirifamilie*). Verbeniastraat (in Paramaribo). - 2. (bij uitbr.) naam
voor andere soorten en bastaarden van het genus Verbena. - Etym.: Vervorming van de wet. naam
van het genus ( Verbena), vermoedelijk onder invloed van de vele plantenamen die op ’ia’ eindigen
(torenia*, limonia*, enz.).
(dons1989)
verbe’teren (verbeterde, heeft verbeterd), (i.h.b.:) meer in overeenstemming brengen met de
(vermeende) normen van Nederlanders of blanken i.h.a. (m.b.t. enige uiterlijke kenmerken van
Creolen*), door zich voort te planten met iemand die meer aan deze normen voldoet (gezegd t.a.v.
het nageslacht); i.h.b. haar verbeteren = haar sluiker maken; kleur verbeteren = (huids)kleur lichter
maken. Nog altijd bestaat de neiging de lichaamskleur en het haar (kroeshaar) te ’verbeteren’ voor
de progenituur [nakomelingschap], door een partner te kiezen die dit biologisch waarschijnlijker
maakt en kans geeft op nakomelingen met ’gladder’* en ’goed’*, dat is sluiker haar, en blanker
voorkomen (Helman 1978: 62). - Zie ook: goed*, slecht*.
(dons1989)
verbond’ (het, -en), (ook, hist.:) niet wettige, maar wel door een zendeling ingewijde man-vrouwverbintenis. Om een verbond te sluiten dienden man en vrouw voor de zendeling te verschijnen,
waarbij zij beloofden voortaan als christenen trouw met elkaar te leven (Buschkens 249). - Opm.:
Het sluiten van een v. was mogelijk voor slaven vanaf ca. 1850 tot de opheffing van de slavernij in
1863 en voor vrijen daarna weer tussen 1880 en 1893. Zie ook: Surinaams huwelijk*.
(dons1989)
verbond, niet wettige, maar wel door een zendeling ingezegende man-vrouw-verbintenis, van ca.
1850 tot 1863 tussen slaven, later van 1880 tot 1893 tussen vrijen (Encyclopedie van Suriname
138). > /N’/bs/4-5/-.
(dons2013)
verdie’pingshuis (het, -huizen), huis bestaande uit twee woonlagen. Het verdiepingshuis heeft een
soortgelijke gevelcompositie; boven elk raam van de begane grond en boven de voordeur is op de
verdieping een schuifraam () geplaatst (Volders 1975 in Fontaine 1980: 189). - Etym.: In AN wordt
’verdieping’ bij een huis of gebouw gebr. voor zowel ’horizontale afdeling’ i.h.a. als voor
’horizontale afdeling, etage, gelegen hoger dan de parterre’ en dan zo nodig met onderscheiding van
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’eerste, tweede enz. verdieping’. Volgens de laatste opvatting is een SN v. dus een huis met een
parterre en één verdieping. - Syn. verdiepingswoning*.
(dons1989)
verdie’pingswoning (de, -en), syn. van verdiepingshuis*: z.a. Dr. Nassylaan 75, verdiepingswoning
erf* grt 720 m 2 geschikt voor kantoor (DWT 23-2-1982, in adv.).
(dons1989)
verdon’deren: geld verdonderen (verdonderde, heeft verdonderd), geld over de balk smijten,
verkwisten, verbrassen. - Etym.: In N plat en veroud.; gebr. ook ’zijnen tijd v .’ (Kuipers 1896). In
deze bet. niet in WNT.
(dons1989)
verdwa’len, (ook:) A. onoverg. (verdwaalde, is verdwaald), 1. in de war zijn, in de war raken. Het
eindigde goed, want ik werd net gewekt door mijn tante. Helemaal verdwaald keek ik in het rond.
Toen pas zag ik, dat ik lag te dromen (Doelwijt 1971: 90). - 2. (i.h.b.:) niet uit zijn woorden kunnen
komen. Jokko probeert Nederlands te spreken tot* de pater, maar hij verdwaalt telkens. - B. overg.
(verdwaalde, heeft verdwaald), in de war brengen, misleiden. Ik heb hem verdwaalt, want ik ben bang
van hem. - Etym.: Ook in AN kan v . bet. fig. ’de juiste weg kwijtraken’. WNT (1982) geeft één cit.
met bet. 2 uit 1790, met de toevoeging ’ongewoon’.
(dons1989)
veren (veerde, heeft geveerd), (ook:) stuiten (gezegd van een bal).
(dons1989)
verf (de), (ook:) zeer dunne zalf.
(dons1989)
verfij’nen (verfijnde, heeft verfijnd), afwerken (bijvoorbeeld het oppoetsen van een auto na een
’beurt’, het afwerken van een schoenzool met de shortstick*). - Etym.: In AN ’fijner, gevoeliger,
scherper onderscheidend maken’ en ’fijner worden’.
(dons1989)
verflau’wen (verflauwde, is verflauwd), verwelken, verleppen (plant, bloemen). Een afkooksel van in
de zon gedroogde bladeren. Gebruik verflauwde bladeren (Sedoc 18). - Etym.: Zie flauw*.
(dons1989)
vergeet’mijnietje (het, -s), kruidachtig sierplantje met kleine, blauwe of witte bloempjes ( Evolvulus
alsinoides, Dagoeblatfamilie*). Dit plantje, dat hier soms vergeetmijnietje wordt genoemd, wordt
dikwijls in bakken geplant (Stahel 1944: 169). - Etym.: Het lijkt op sommige soorten die in AN
veroud. v. heten, d.z. wilde en gekweekte kruiden in Ned. ( Myosotis-soorten, Bezemkruidfamilie*). Zie ook: bosvergeetmijnietje*.
(dons1989)
verhaal’boek (het, -en), roman. - Etym.:Wordt gebr. ter onderscheiding van ’studieboek’. AN
veroud. v . = boek waarin een geschiedverhaal opgetekend wordt.
(dons1989)
verifica’tiecommissie (de, -s), kascommissie. Op de algemene ledenvergadering van de SVB
[Surinaamse Voetbalbond], zondag zijn de financiële stukken van de SVB niet in orde bevonden. Dat
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bleek uit een toelichting van de voorzitter van de verificatiecommissie J. Goedschalk (DWT 16-31981). - Etym.: In AN veroud. ’verifiëren’ = op juistheid of echtheid onderzoeken, controleren.
(dons1989)
verjaar(s)’huis (het, -huizen), verjaarsfeest. Tante leek haar beste geld voor die gelegenheid te
hebben opgespaard. Want het ’verjaarshuis’ bleek veel en veel groter dan ze hadden durven
verwachten (Cairo 1977: 184). - Etym.: S frijar’oso = lett. id.; een tussenvorm is het syn. verjari(e)oso*. - Syn. ook: verjari(e)*, verjaring* (2).
(dons1989)
verja’ri(e) (de, -’s/-s), verjaarsfeest. Ga je naar verjarie? (Butner 1969: 78). Zolang weg uit Sranan
[S, Suriname] betekent niet dat deze man, wiens verjari onlangs wel zeer uitgebreid gevierd werd,
zijn landgenoten vergeten zou zijn (WS 25-9-1982). - Etym.: S frijari. - Syn. verjaar(s)huis*,
verjari(e)-oso*, verjaring* (2).
(dons1989)
verja’ri(e)-oso (de, -’s), verjaarsfeest. Vanmiddag is er verjari-hoso, riep ze, en dan komen mijn
vriendinnen (Maynard a: 22). - Etym.: frijar’oso = lett. id. - Syn. ook verjaar(s)huis*, verjari(e)*,
verjaring* (2).
(dons1989)
verja’ring (de, -en), 1. verjaardag. Dan op die avond van d’r verjaring: stijldansen, zoals in ’t
hooggeacht Europa (Cairo 1979: 98). - 2. verjaarsfeest. De afgelopen dagen waren druk maar
prettig. Ze was namelijk bij een tante op verjaring geweest waar ze zich rond gegeten en gedronken
had (Mechtelly 1984: 6). - Etym.: In beide bet. in AN veroud. Bet. 1 in Zeeuws en BN. - Samenst. die
zowel van 1 als van 2 kan zijn: verjaringsbezoek (Maynard a: 23). - Syn. van 1 jaardag*, van 2
verjaar(s)huis*, verjari(e)*, verjari(e)-oso*.
(dons1989)
verkas’sing, verkas’ting (de), (bouwterm) het bekleden van een binnenwand met bouwplaat. Etym.: In AN bouwterm met andere bet. (zie WNT 1982).
(dons1989)
verko’pen (verkocht, heeft verkocht), (ook:) symbolisch verkopen (van een kind om het van onheil te
vrijwaren). Vrouwen, die een aantal miskramen of levenloos geboren kinderen achter de rug hebben,
’verkopen’ om herhaling te voorkomen hun nog ongeboren kind voor een symbolisch bedrag aan een
man, die niet de verwekker ervan is: met het oogmerk om bijvoorbeeld zwarte magie af te wenden
(Buschkens 256). - Opm.: Kan zowel betr. hebben op een ongeboren kind (zie het cit.) als op een
bestaand kind dat veel ziek is; de ’koper’ kan zowel een vrouw als een man zijn.
(dons1989)
verkoud’heid: zie droge* verkoudheid.
(dons1989)
verkwa’lijken (verkwalijkte, heeft verkwalijkt), kwalijk nemen. Zie Cairo 1978b: 423.
(dons1989)
verle’den bw., laatst, onlangs. De motor is al zo oud en ze hebben er geen onderdelen meer voor. Ik
heb verleden de laatste belt* bij Surmacgekocht (B. Ooft 1969: 34). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
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verleg’gen (verlegde, heeft verlegd), zoek maken door verkeerd verplaatsen. De Direkteur van
Grondverzet en Transportbedrijf de Gebroeders Moené maakt bekend dat er een aktetas is verlegd
met belangrijke documenten van het bedrijf (DWT 3-4-1981, in adv.). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
verlep’pen (verlepte, is verlept), verschieten, verkleuren (stoffen). Over enkele maanden zullen de
kleren die zij in de kast heeft hangen, verlept zijn door de zon en het water (Vianen 1969: 150). Etym.: AN v . = verwelken, frisheid of jeugd verliezen. - Zie ook: verschieten*.
(dons1989)
verlie’zen: verloren hebben (had verloren), iets gemist hebben. Je hebt verloren = Je hebt wat
gemist, er is iets aan je voorbij gegaan.
(dons1989)
verlof’ (het), (ook:) vakantie (behalve schoolvakantie). Dan geef ik Estelle drie weken verlof, volgens
sociale zaken hoef ik maar één week te betalen, maar ik wilde wat extra geld geven () (van Westerloo
& D. 10). - Etym.: In deze bet. in AN vooral nog in ambtelijke kring, overigens verouderend.
(dons1989)
vermie’zeld bn., in groei achtergebleven, zwak, teer, schraal, ziekelijk (i.h.b. gezegd van planten en
vruchten). Voor mij maripa* en paramaka*. Geen kleine vermiezelde bossen zoals op de markt, maar
opo* roos (Hijlaard 14). - Etym.: Oudste vindpl. Teenstra 1835; I: 253 ( vermieseld). Van Dale:
miezelen (Zuid-ned.) = stampen, klein stoten, tot poeder wrijven. Vgl. AN miezerig = o.m. schraal,
nietig. Ghijsen geeft Zeeuws ’vermiesterd’ = verkleumd, kouwelijk, ’verpieterd’.
(dons1989)
vermor’sen (vermorste, heeft vermorst), onnodig verloren laten gaan, onnuttig verbruiken,
verkwisten. De Ware Tijd schreef: Aangezien er in het verleden vrij veel brood vermorst is, moet de
hoeveelheid meel die nu geleverd wordt ruim voldoende zijn om de behoeften te dekken (WS 19-51984). Ze zegt: ’Waarom moet je met de mannen alcohol drinken? Nu kan je niet eens een mooie
kamisa* of een nieuwe broek kopen om naar de stad* te gaan.’ Moeder heeft gelijk; het is niet goed
van vader, om het geld waarvoor hij zo hard gewerkt heeft te vermorsen (Mechtelly 1985: 33). Etym.: AN v . = door morsen teloor laten gaan. - Syn. morsen* met.
(dons1989)
verne’gerd bn., bw., geringschattend m.b.t. negers* en Creolen*: primitief, achterlijk; platvloers,
vulgair. De dienst in de kerk: een zwarte voorganger in een lelijk wit pak... de vernegerde liederen en
het profane feest daarna met rijdansen, troms* en het offermaal voor de kabra* (Roemer 1982: 195).
Dooddoeners als: het Surinaams* is geen taal, of heeft geen spraakkunst zijn drogredenen die
moesten dienen ter vervanging van het niet meer houdbare ’doe niet zo vernegerd’, en die ons nog
in de oren naklinken (B. Ooft 1968: 18). - Etym.: Zie voor de gevoelswaarde: neger* (1). - Syn.
negerachtig*.
(dons1989)
veron’gelukken (verongelukte, is verongelukt), een ongeluk krijgen met of zonder dodelijke afloop.
Pas nadat de ambulance haar had weggereden, hoorde hij van voorbijgangers dat zij verongelukt
was. En toen hij in het hospitaal* zich over haar boog om haar uitleg te geven, waren haar eerste
woorden die zij tot* hem sprak () (C. Ooft 63). - Etym.: In AN zelden in de bet. ’zonder dodelijke
afloop’
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(dons1989)
verras’sen (verraste, heeft verrast), (i.h.b.:) een muzikale hulde brengen met een bazuinkoor*, ter
middernacht of ’s morgens vroeg, ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of omstandigheid.
Gisterenmorgen omstreeks vijf uur in de ochtend werd dhr. Graanoogst verrast met een bazuinkoor*
door de manschappen van de politiekapel (DWT 19-3-1981). - Zie ook: verrassing*.
(dons1989)
verras’sing (de, -en), (i.h.b.:) muzikale hulde ter middernacht of vroeg in de morgen door een
bazuinkoor* ter gelegenheid van een bijzondere gebeurteniss of omstandigheid. Hhhmmm? kwam
het grommend vanonder de klamboe uit. - Verrassing, verrassing, voor jou Herman... wat leuk. Wie
zou je dit aangeboden hebben? Vlug maar, trek dit hemd* aan (C. Ooft 51). - Zie ook: verrassen*.
(dons1989)
vers bn., (ook:) 1. pas geknipt (persoon). Hé, je bent vers! - 2. gedroogd (bonen, erwten e.d.). Opm.: In bet. 2 gebr. ter onderscheiding van ’uit blik’.
(dons1989)
vers’bakken bn., nieuwbakken. De versbakken officier van justitie mr. S. Punwasi eiste drie
maanden straf* en intrekking van het rijbewijs voor de duur van een jaar (DWT 24-3-1981).
(dons1989)
verschie’ten (verschoot, is verschoten), uitsteken (deel van een kledingstuk). Keek, of d’r onderjurk
geen show maakte. Of haar onderrok niet verschoot, zoals dat heet wanneer ’t te zien kwam (Cairo
1981c: 381.) - Etym.: AN v. (gezegd van iets met een kleur) = onbedoeld en spontaan van kleur
veranderen, SN verleppen*.
(dons1989)
verscho’nen (verschoonde, heeft verschoond), schoonmaken. Man raakte zichtbaar geïrriteerd.
Reageerde dat af, op het kind met die ’boterneus’*, dat fo eens en fo altijd gesommeerd werd, haar
neus te verschonen (Cairo 1977: 167). - Etym.: In AN in deze bet. veroud.; thans o.m. ’zich v.’ =
vuile, gedragen kleren verwisselen voor schone.
— : verschonen met, geslachtsgemeenschap hebben met. Nee, ’t ging hem nie om Gusta, zij was
oorzaak, aanleiding misschien. Maar ’t ging om iets anders, ondanks dat hij, vlak daarvoor, ’met zijn
vrouw had verschoond’ (Cairo 1978b: 176). - Syn. baksen* (2); zie aldaar voor andere syn.
(dons1989)
verschroeid’ bn., 1. bruin gebrand (huid). - 2. met vele dode punten (haar).
(dons1989)
verstaan’ (verstond, heeft verstaan), (ook:) kunnen lezen (van onduidelijk schrift).
(dons1989)
vertellen: zie Frans* vertellen.
(dons1989)
verve’len van (verveelde, is verveeld), verveeld worden door, zich ergeren aan, genoeg hebben van.
Ik was niet verliefd. In feite verveelde ik van hem. Maar hij deed dingen voor me (Dobru 1968c: 15).
- Zie ook: zijn nieren* opvreten, wrakelen*, wraken*.
(dons1989)
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vervloek’tese bn., vervloekte. Wat ruik ik? Roken jullie sigaretten? Vervloektese jeugd van heden
dage! - Marjana vloekte waarlijk (Cairo 1976: 91).
(dons1989)
verwachting: in de verwachting, in verwachting, zwanger. Ro, ik heb vanochtend van de dokter
gehoord dat ik al een paar maanden in de verwachting ben (Rappa 1980: 107). - Syn. blem*,
gebremsd*.
(dons1989)
verwil’derd bn. bw., 1. wild, onverzorgd, onordelijk. Ga een hemd* dragen*. Je ziet er verwilderd uit
(van Mulier 1972: 43). - 2. losgeslagen, zedeloos. Roy sloeg linksaf. Hij wandelde nog wat door de
buurt, kwam op een gegeven moment langs bij ’het kamp voor verwilderde meiden’, langs het grote
buro van Openbare gezondheidszorg (Cairo 1977: 27). - Etym.: Bet. 1 sluit aan bij AN v . = ’geheel
uit zijn fatsoen of van streek gebracht’ (bijv. v. haren, v. kijken), bet. 1 en 2 bij ’in het wild
opgegroeid, tuchteloos’ (bijv. v. kinderen). Het is in alle gevallen ook op te vatten als verleden deelw.
van ’verwilderen’. De SN bet. sluit dan aan bij een 17e eeuwse AN bet. hiervan, ’een onordelijk
aanzien krijgen’ (van Sterkenburg), niet bij de nu meest voork. AN bet. ’van gecultiveerd weer wild
worden’ (bijv. tuin, huisdier, cultuurgewas). De SN bet. 1 en 2 lopen in elkaar over.
(dons1989)
verwul’ven (verwulfde, heeft verwulfd), de dakspanten met planken betimmeren alvorens er
zinkplaten over te leggen (dak). - Etym.: AN v. = overwelven. - Zie ook: verwulving*.
(dons1989)
verwul’ving (de, -en), houten dakbetimmering binnen de zinkplaten. - Etym.: AN kent ‘verwulf,
verwulfsel’ = overwelving, gewelf. -Zie ook: vewulven*.
(dons1989)
verza’melkaart (de, -en), kaart vervaardigd door een landmeter waarop de ligging van een aantal
percelen* ten opzichte van elkaar is aangegeven. Het perceelland*, groot 382,212 m 2 , gelegen te
Paramaribo aan de Loostraat, aangeduid op de kaart van de landmeter A.E. Calor de dato 2 mei 1950
met de letters ABCD en op de verzamelkaart van de genoemde landmeter d.d. 23 juli 1949 met
nummer 105 () (DWT 4-4-1981, in adv.).
(dons1989)
verzet’ten: zich verzetten (verzette zich, heeft zich verzet), (ook:) zich verplaatsen, weggaan. Het
vonnis luidde: twee jaren gevangenisstraf. Hij moet gedurende die tijd op Drietabbetje blijven,
zonder zich te verzetten (Spalberg 1896; 1979: 41; oudste vindpl.). Agent tegen arrestant: Verzet je
niet = Blijf staan. - Etym.: Vgl. AN v. (overg.) = o.m. ergens anders neerzetten, verplaatsen.
(dons1989)
verzoe’ken (verzocht, heeft verzocht), 1. (overg.), vragen, verzoeken (met een persoon als
medewerkend voorwerp). Ik verzoek meneer of me moeder wat mag komen doen (Waller 7). - 2.
(overg.), dringend vragen, smeken (met een persoon als lijdend voorwerp). Nohar, verzoek hem voor
me. Zeg hem dat het geen zin heeft de wereld op je schouders te dragen (Vianen 1971: 64). - 3.
(onoverg.), om genade smeken. Zijn lot stond onherroepelijk vast. Hij zou nooit op zijn knieën vallen
en verzoeken, zoals de grote P. van weleer heeft gedaan (WS 16-4-1983). - Etym.: In AN ook in bet.
1, echter weinig gebr.
— : verzoek, veel gebruikt woord als aanhef van een zin waarin iets verzocht wordt. Verzoek
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meneer als* ik naar het toillet mag (mond.). - Etym.: Zie verzoeken*. Het komt van ’ Ik verzoek...
enz.’ of/en van S ’Begi... enz.’ (S begi = verzoeken).
— : ik verzoek’ je/jullie (met veel nadruk gezegd, met een sterke klemtoon op de lettergreep
’zoek’) asjeblieft! Al z’n geld gaat naar de sopie*. Ik leuter aan z’n hoofd als ik hem erop wijs. Ga
niet dezelfde weg op, ik verzoek je (Rappa 1981: 30). - Etym.: Zie verzoeken* (2).
(dons1989)
verzwe’ken (verzweekte, heeft verzweekt), verzwikken, verrekken, ontwrichten. De buren moesten
komen helpen. Ze bonden die verzweekte arm, met een kruid dat gado-dede * heette (Cairo 1979a:
15).
(dons1989)
Ves’tiging (de), (gebr. vooral door bewoners van het district* Nickerie die niet in Nieuw-Nickerie
wonen) Nieuw-Nickerie. Ik ga naar de markt in de Vestiging, daar kan ik wel een goede nieuwe hoed
vinden. - Etym.: Nieuw-Nickerie is ontstaan als een vestigingsplaats*.
(dons1989)
vestigingsplaats (de, -en), (i.h.b., hist., vanaf 1862:) door de koloniale overheid aangewezen en
ingericht gebied, meest nabij een plantage* (A. 1), waar men zich als zelfstandige landbouwer mocht
vestigen. In het kort zij hier vermeld, dat, na de opheffing van het staatstoezicht* in 1873, bij de
inlandsche bevolking het streven zich begon te openbaren om zelfstandig, op eigen grond, den
landbouw te gaan beoefenen, een streven dat dadelijk steun en aanmoediging vond bij den
Gouverneur Van Sypesteyn, die bij het Fort Nieuw Amsterdam en op de vroegere suikerplantage
Domburg zoogenaamde ’vestigingsplaatsen’ voor kleine landbouwers inrichtte, in de nabijheid van
in werking zijnde plantages*, opdat de landbouwers de gelegenheid zouden hebben, wanneer hun
eigen grond hun arbeid niet vorderde, op de plantages te gaan werken (Enc.NWI 441). - Syn.
gouvernementsvestigingsplaats*.
(dons1989)
vestigingsplaats, door de overheid aangewezen en ingericht gebied (in het algemeen nabij een
plantage * ), waar men als zelfstandige landbouwer gevestigd mag zijn.
1862 (Encyclopedie van Suriname 633). - 1926 (WNT 21:50). > /N’/bs/4-5/-.
(dons2013)
Ves’ting (de), syn. van de Vestiging*: z.a. De volgende dag, bij het ontbijt van koude cassave en
knapperige haring* aan een van de volle scheepstafels, werd mij het een en andere duidelijk
gemaakt: voor de eerste zes dagen zou ik worden achtergelaten bij een goede kennis in de Vesting
(Roemer 1982: 75). - Etym.: Vervorming van Vestiging*.
(dons1989)
Vetera’nendag (de), 18 februari, de dag waarop de Surinaamse gevallenen uit de tweede
wereldoorlog worden herdacht, De Federatie van oud-strijders en ex-militairen heeft op 18 februari,
Veteranendag, degenen herdacht die in de oorlog zijn omgekomen (WS 3-3-1984). - Opm.:
Ingesteld in 1981. Zie ook:gunner*.
(dons1989)
ve’teren (veterde, heeft geveterd), met een veter sluiten. De zwarte, keurig geveterde schoenen van
de frater lijken wel treiterend te glimlachen (van Mulier 1972: 50). - Etym.: In AN verouderend. Syn. vastveteren*. Zie ook: losveteren*.
(dons1989)
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vetjakkie (de, -s), (veroud.) syn. van djaki* (1) en jakkie* (1): z.a. Ik heb een watergat*, dat grimmelt
van de visch./ Hier zit ik aangenaam, doordien ’t belommerd is./ Ik weet er slag op slag waarappers*
uit te haalen,/ Vetjakkies en quiquies [kwikwi’s*] (P.F. Roos 1804, cit. volgens Lichtveld & V. 211;
enige vindpl.). - Zie ook: toddejakkie*.
(dons1989)
vetjakje, vetjakkie, een soort draadmeerval, een vis ( Rhamdia quelen ).
Zie jakje* (1). De betekenis van vet is hier niet duidelijk.
1783 (Roos 45). 1798 (Weygandt 142).
Zie ook: toddejakkie* . > /N-S/d/3/-.
(dons2013)
vettewarier’ (de, -s), (veroud.) verkoper in het klein van levensmiddelen en andere dagelijkse
levensbehoeften, w.o. textiel, gereedschappen e.d. De kleinhandel wordt door kramers, hier
vetwariers of smugglers* geheeten, uitgeoefend: deze verkoopen in ’t klein aan dezulken, wier beurs
niet toelaat eenen geheelen ham, een geheel vaatje vleesch of boter te koopen () (Kappler 1854: 21).
- Etym.: In veroud. N betekende v. in enge zin ’handelaar in vette waren’ (boter, spek, worst, olie,
kaarsen e.d.), in ruime zin ’kruidenier’. De nog ruimere SN bet. komt al voor in een not. van 1745
(S&dS 528). - Samenst.: vettewarierswinkel. Zie ook: smokkelaar*, Chinees* (I), Chinese* winkel,
winkel*.
(dons1989)
vettewarier (-s), verkoper in het klein van levensmiddelen en andere dagelijkse levensbehoeften,
waaronder textiel, huisraad, gereedschap en dergelijke.
< Europees-Nederlands, betekende aanvankelijk verkoper in het klein van vette waren, later
kruidenier (WNT 21:166).
1745 (Schiltkamp & De Smidt 528). - 1855 (Focke 120). 1932 (Menkman 248).
Zie ook: smokkelaar * (2). > /N’/bc/2-5/-.
(dons2013)
vettewarierswinkel, winkel van een vettewarier* .
1745 (Schiltkamp & De Smidt 528). 1761 (Schiltkamp & De Smidt 708). > /N’-N/bc/2/-.
(dons2013)
vettewarij’ (de), (veroud.) ’vette waren’ als olie, spek, gezouten vlees en vis, bij uitbr.
kruidenierswaren. - Etym.: Door Menkman (1932: 248) nog vermeld als gebr. In veroud. N: winkel
van een AN vettewarier, handel in levensmiddelen.
(dons1989)
via’do (de, -’s), soort luchtige, cake-achtige koek. Er was van alles, viado en bojo*, maizenakoekjes
en chocolade*, stroop* en soft* en voor ieder kind een gekleurd zakje met suikergoed* (Maynard a:
23). - Etym.: Oudste vindpl. Van Schaick 1866: 37 ( viadekoek ). S fiadoe*, ook in SN.
(dons1989)
vibre’ren (vibreerde, heeft gevibreerd), (niet alg.) tremuleren (op gitaar e.a. tokkelinstrumenten). Etym.: AN v. = o.m. een toon trillend ten gehore brengen.
(dons1989)
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victo’rialelie (de, -s), victoria regia, een waterplant met zeer grote, drijvende bladeren en witte
bloemen, uit het Amazonegebied ( Victoria regia, Pankoekoewiwirifamilie*). Zie Teunissen 1983: 4. Etym.: Zie lelie* (2). Victoria is de wet. naam van het genus.
(dons1989)
victo’riastruisbol (de, -len), driehoekig stuk gebak met als vulling een puddingachtige substantie
met krenten. - Etym.: Zie bol* (1); zie ook struisbol*. - Opm.: Het is een produkt van de firma
Fernandes.
(dons1989)
vier: vier’de rang (de), (i.h.b.:) laagste rang bij het lager onderwijs, dat was tot 1934 de vierde,
daarna de derde (de rang van hulponderwijzer*). Naast de genoemde opleidingen zijn er nog een
aantal cursussen die opleiden voor de hulponderwijzersakte (zgn. 4de rang) en de boslandakte*, die
via een staatsexamen behaald kunnen worden (Enc.Sur. 444).
(dons1989)
vier’deranger (de, -s), syn. van vierderangs*: z.a. Neer, Kees (), werkte van 1935 tot 1942, eerst als
boslandonderwijzer*, daarna als vierderanger, bij het missie-onderwijs in het binnenland () (Enc.Sur.
424).
(dons1989)
vier’derangs (de, -), hulponderwijzer*, dat is de laagste van de sedert 1934 drie bestaande
onderwijzersrangen. Typisch zo’n kerel, brillend, met kalende kop. Eentje waarvan iedereen geloofde
dat hij zijn geleerdheid verworven had. Maar die ’t nie te gebruiken wist. En die ’t nooit gebruikt
had! Getuige ’t feit dat hij altijd maar vierderangs bleef (Cairo 1977: 209). - Etym.: Voor 1934 waren
er vier rangen: 1e tm. 4e.
(dons1989)
vier’kant (de, -en), vier’kantje (het, -s), (i.h.b.:) vierkantje van 5 x 5 cm als basiseenheid bij het
berekenen van de omvang en de prijs van een advertentie in een krant. Hoeveel moet hij betalen? Eeh, even hoor... een advertentie van acht vierkant dat is acht maal acht-vijftig is... achtenzestig
gulden (Rappa 1981: 134).
(dons1989)
vierkant: met een vierkant, niet nader identificeerbare wijze van bestraffing, in dit geval (zie
beneden) van een gemanumitteerde * .
1769 (Schiltkamp & De Smidt 820). > /X/bs/2/-.
(dons2013)
Vier’kantclub (de, -s), (hist.) jongensclub uitgaande van de Evangelische Broedergemeente*, later
opgegaan in de padvinderij. Waar ikzelf met genoegen aan terugdenk is het ’voorschrift’ om na de
kerkdienst op Eerste Kerstdag te trekken langs de buren, kennissen van de familie, ooms en tantes,
de leiders van de zondagschool en van de onderscheiden jeugdorganisaties en de opperchief van de
destijds bestaande ’Vierkantclubs’ van de Evangelische Broedergemeente*, waarvan Bisschop Doth in
1937 de oprichter en de eerste opperchief was (Julius Defares in WS 22-12-1984). - Etym.: Op het
uniform werd een insigne gedragen dat een vierkant vertoonde waaraan een bepaalde symbolische
betekenis werd toegekend. - Zie ook: Driehoekclub*.
(dons1989)
vier’uursbloem (de, -en), nachtschone, een kruidachtige plant waarvan verschillende cultuurvormen
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trechtervormige rode, roze, witte, gele, gevlekte en gestreepte bloemen hebben; ingevoerd, tropisch
Amerikaans, ook verwilderd ( Mirabilis jalapa, Bougainvillefamilie*). Halssnoeren worden ook gemaakt
van de fraaie, zwarte zaden van de vier-uurs-bloem () (Enc.NWI 755). - Etym.: De bloemen openen
zich om 4 uur ’s middags en sluiten zich de volgende morgen. S fojoeroe-bromki (fo = vier; joeroe
= uur; bromki = bloem), E four o’clock flower = id. - Zie ook: nachtschone*.
(dons1989)
vies bn., bw., (ook:) gemeen, ’vuil’. Nu de slaven wisten welk een vies spel de basya* met hen
gespeeld had, waakten* ze, maar ze konden er niets meer aandoen (Jong Loy 46). Het begint te
regenen van de vieze uitlatingen, terwijl er op de vingers gefloten wordt (Vianen 1971: 44). - Etym.:
In N alleen in gemeenz. taal.
(dons1989)
vies spelen (speelde, heeft gespeeld), vals spelen; gemeen, ’vuil’ spelen. Militairen let op uw zaak,
want er wordt vies gespeeld uit uw naam! (WS 6-11-1982). - Etym.: Zie vies*.
(dons1989)
viesterij’ (de), 1. niet lekker voedsel. Zijn ouma* zou het niet in haar hoofd halen zo’n viesterij klaar
te maken () (Vianen 1972: 131). - 2. viezigheid, vieze toestand. Ik geloof dat meester Van de Berg er
een muskietenkwekerij op na houdt. Het is een grote viesterij bij hem thuis (Vianen 1971: 192). - 3.
als 2, fig. Is omdat je denkt dat promosie is alles! Is dat, ik heb nèks* temake met de wereld! Gode
zij dank zijn me dagen geteld! Deze eeuwige fiesterij (Cairo 1976: 113). - Etym.: S fisti = vies; het
komt volgens Echteld (57) van ’vies’.
(dons1989)
vijf’honderduit, zn., soort kaartspel. Dat moest, want daar was heel de avond lang gespeeld,
gekaart, gedobbeld*, songo*, bingo, mampapta*, vijfhonderduit, eenentwintig en nog veel meer (C.
Ooft 73).
(dons1989)
vijf’steentje zn., bikkelspel. - Etym.: S féfiston, E five-stone = lett. id. - Syn. koko*.
(dons1989)
vijg (de, -en), (ook, veroud.:) banaan (bakove* en banaan*). - Etym.: Volgens Pistorius (1763: 29)
van Franse herkomst. C.R.C. Herckenrath & Albert Dory (bewerking H.G. Boulan) in Frans
Woordenboek, 13e druk (Wolters, Groningen; 1958): figuier d’Adam = bananeboom, Oudste vindpl.
Herlein 1718. Komt nu alleen nog voor in de samenst. bakovevijg*. - Samenst. ook: vijgeboom
(Hartsinck 1770: 55).
(dons1989)
vilt (de, -en), vilten mannenhoed. Argwanend tastte hij de nabije omgeving af en liet uit een
katoenen zak bankbiljetten en andere geldstukken in zijn vilt glijden (Roemer 1976:16). - Etym.: In
AN veroud. - Zie ook: banalew*.
(dons1989)
vim (de), schuurpoeder voor huishoudelijkgebruik. Ija [ja], ma’ dan moet je eerst je tanden schoon
schuren met Vim en groffe* schuur*! (Cairo 1980c: 467). - Etym.: Genoemd naar het merk Vim.
(dons1989)
vinden (vond, heeft gevonden), (ook:) verkrijgen, bemachtigen. Om zes uur ging de moeder de bus
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pakken. Pas om halfzeven vond ze er één (Dobru 1967: 33). Ik ben gaan jagen, maar ik heb niets
gevonden (mond.). Ik heb de dief ingehaald en mijn fiets weer gevonden.
(dons1989)
vin’ger (de, -s), (ook:) 1. teen. - 2. banaan* of bakove* in een hand* (tros). In haar geëmailleerde
bekken had ze nog vier vingers bananen* en drie knollen zoete patata’s*, terwijl in haar zakdoek,
haar laatste zes koperen* centen* zaten opgeknoopt (C. Ooft 13). - Etym.: (1) Vgl. S foetoefinga
(foetoe = voet; finga = vinger). (2) De vergelijking met een ’vinger’ als lichaamsdeel loopt parallel
met die van een ’tros’ met een ’hand’ (zie hand*, 2). – Zie i.v.m. 1 ook: duim*; i.v.m. 2 ook: bos* (I).
— : zie ook derde* vinger.
— : langste vinger: zie lang*.
(dons1989)
vin’gerbol (de, -len), als struisbol*, echter langwerpig, met aan een kant een aantal korte,
vingervormige uitstulpingen. - Etym.: Zie de omschrijving, zie bol* (1).
(dons1989)
vin’gerbord (het, -en), toets van een viool en van op deze gelijkende strijkinstrumenten. - Etym.: E
fingerboard = id. en van tokkelinstrumenten als bijv. een gitaar. - Zie ook: fretbord*.
(dons1989)
vin’gerhoed (de, -en), (ook:) centiliter (10 cc), als inhoudsmaat voor sterke drank. Vermeldenswaard
zijn: 1 vingerhoed = 1 centiliter en 1 maatje* = 1 deciliter. Voor de dubbele hoeveelheden gebruikt
men de termen dubbele vingerhoed en dubbel maatje (Enc.Sur. 398). - Etym.: In AN veroud.
— : blauwe blauwe vingerhoed (de), kinderspelletje (zie cit.). Blauwe blauwe vingerhoed b.v., een
dansspelletje. Waarbij een kind in de kring danst en de andere kinderen er om heen. Het kind in de
kring mag dan telkens een ander kind kiezen om ’m in de kring te komen vervangen (Ta Maddie in
WS 10-3-1984).
(dons1989)
vin’gerknobbel (de ,-s), knokkel. Met zweet ploeteren, vingerknobbels kapot van klerenwassen
daar, op erfje* met wasraam, en met korenspier*, onder felle felle zon! (Cairo 1979b: 53). - Etym.:
AN kent wel ’vingerknokkel’ = id.
(dons1989)
vin’gertajer zie fingatajer*.
(dons1989)
vingertayer, een cultuurvorm van tayer* (2) en de bovengrondse, gesteelde, vingervormige knollen
van deze.
1740 (Anonymus 93). - 1835 (Teenstra 2:283). → ( fingatajer * ). > /N-Braz./cp/2-4/-.
(dons2013)
vink (de, -en), (alleen in samenst.) naam voor: 1. een aantal tangara’s (genus Tangara, familie
Thraupidae): anijsvink* = blauwvink* (1) = groenvink* (1) = epauletvink* = paleisvink* =
portretvink*; blauwvleugelvink*; goudvink*; stippelvink*; 2. de blauwe dacnis, een suikervogel
(familie Coerebidae): blauwvink* (2) = groenvink* (2). Zie ook modevinkje*. Volgens P&P (1910: 383)
zijn het alle vogels met een geluid als ’piet-piet’ of ’pieng-pieng’. - Etym.:AN v. is een alg.
zangvogel o.m. in Ned. ( Fringilla coelebs) en, in samenst., een aantal andere, verwante zangvogels,
alle behorende tot de familie der ’vinkachtigen’ ( Fringillidae). Van deze familie komen ook in Sur.
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vele vertegenwoordigers voor, maar deze worden niet ’vink’ (soms wel rijstvogel*) genoemd: o.m.
vele kanaries*, gelebek*, moustache*, roti*, pikolet*, twatwa*. - Opm.: Waar in dit woordenboek een
vogel omschreven wordt als ’vinkachtige zangvogel’, wordt bedoeld dat deze tot de ’vinkachtigen’
(familie Fringillidae) behoort, dus niet dat hij behoort tot of lijkt op de genoemde Tangara- soorten
of suikervogels.
(dons1989)
violethout, enige niet geïdentificeerde boomsoorten en hun violetkleurig kernhout.
Die van Hartsinck (1770:75), in de index violethoutboom genoemd, heeft hout dat als het gewreven
wordt ruikt naar welriekende violetten, ‘viooltjes’.
Tropisch Amerikaans element, sub 5.
1765 (Fermin 155). - 1821 (Von Sack, 1:183; Duits gespeld).
Ook in Brazilië (Keye 1659:42, violetten-hout). > /Am/wp/2-3/B./.
(dons2013)
viool bn., (scholierentaal) (te) serieus, streberig, vooral op het gebied van studie. - Etym.: Men
associeert de sfeer van het woord met die van het muziekinstrument. Het ligt in het verlengde van
klassiek*, maar hoeft daarmee niet samen te gaan. Zou zijn basis ook kunnen hebben in
viooljongen*. S finjoro = viool, in beide bet.
(dons1989)
viool’doos (de, -dozen), vioolkist. Je werd met achting nagekeken als je met een viooldoos op straat
werd gezien (Dobru 1980: 17). - Syn. viooletui*.
(dons1989)
viool’etui (het, -’s), (uitspr. viool’etwie), vioolkist. - Etym.: In AN wel bekend, maar ongebr. - Syn.
viooldoos*.
(dons1989)
viool’jongen (de., -s), (scholierentaal) misprijzend woord voor leergierige jongen uit de
maatschappelijke elite met veel belangstelling voor wetenschap en kunst en weinig voor sport e.d.
De enige sport die wij beoefenen is zwemmen. De andere jongens lachen ons niet uit. Ze laten ons
met rust. Ze hoeven ons geen viooljongens te noemen (Ferrier 1968: 91). - Etym.: Zie viool*. Wellicht
wordt bedoeld ’het type jongen dat viool speelt’.
(dons1989)
viool’tje (het, -s), gekweekte sierplant met paarse of witte bloemen, van uitheems tropische
herkomst ( Torenia, Bezemkruidfamilie*). Daardoor vertrapte hij de mooie viooltjes en de fraaie
varens (J&L 1920a: 6). - Etym.: Er is geen gelijkenis met AN v . = wilde en gekweekte planten in Ned.
van het genus Viola (Taja-oedoefamilie*). - Syn. torenia*.
(dons1989)
Viro’la, wetenschappelijke naam voor de groep (het genus) van planten waartoe baboenhout*
(baboen*, 2) behoort. Virolastraat (in Paramaribo).
(dons1989)
vis: zie droge*, rauwe*, warme* vis; vis kappen*.
(dons1989)
vis à vis’, (uitspr. F: viezavie’), tegenover. Den Haag: Bolland vis a vis Hollandspoor (Sur. Nieuws 25
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(1): 4; 1975). - Etym.: F. In AN weinig gebr. - Opm.: Ook komt voor de afkorting v.a.v.*
(dons1989)
vis’gat (het, -en), visvijver, veelal verkregen door uitgraven, i.h.b. van een stuk zoetwaterzwamp*
(moeras). Ik heb hier een mooi visgat waar kwikwi* in zit en krobia* (Maynard a: 17). - Syn.
watergat*. Zie ook: pan* (I. 3), vispan*.
(dons1989)
vis’grond (de, -en), gebied van een verlaten plantage* (A. 1), thans ingericht voor de visteelt. Van
Wederzorg werd ik overgeplaatst naar de plantage Barbados in de Warappekreek - een toenmaals
bloeiende koffie- en bananenplantage. Helaas, wie herinnert zich nog Barbados? Ze bestaat
misschien nog alleen als een visgrond (Bartelink 25). - Etym.: Zie de omschrijving, zie grond*. AN v .
= plaats in zee waar men pleegt te vissen. - Syn. visplantage*.
(dons1989)
vischgrond (-en), grond * (I), in dit geval gebied van een verlaten plantage * , ingericht voor de
visteelt; viskwekerij.
1855-1863 (Bartelink 1916:25-26, 30), maar vermoedelijk pas later ook werkelijk voorkomend. >
/N-E/r/4/-.
(dons2013)
visite’ren (visiteerde, heeft gevisiteerd), bezoeken, een visite brengen aan. Nu naar post
Sommelsdijk, klonk het. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om dien post te visiteren en van
daar de reis naar ons effect* verder te vervolgen (van Schaick 1866: 125; oudste vindpl.). - Etym.: In
AN in deze bet. veroud., thans ’onderzoeken op smokkelwaar’. Vgl. E visitation = bezoek.
(dons1989)
vis’kamp (het, -en), 1. eenvoudige hut, meestal slechts een dak op palen, dienende als tijdelijk
onderkomen voor boslandbewoners* die meer dagen aan het vissen zijn op grotere afstand van hun
dorp. - 2. groep van dergelijke hutten. - Etym.: (1) Zie kamp* (1), zie de omschrijving. (2) Zie ook de
AN bet. van ’kamp’ onder kamp*. - Zie ook: jachtkamp*.
(dons1989)
vis’neger: zie neger* (3).
(dons1989)
vischneger, negerslaaf ( neger * ) op een plantage * belast met visvangst.
1840 (Winkels I:24). > /N-Am/pp/4/-.
(dons2013)
vis’otter (de, -s), (niet alg.) naam voor de twee Surinaamse ottersoorten, de grote, AN reuzenotter
( Pteronura brasiliensis ), en de kleine ( Lutra enudris ). Onze watradagoe* (visotter) is de grootste van
alle ottersoorten (± 1.80 m) (Vermeulen 80). - Etym.: AN v . = de o.m. in Ned. voorkomende
ottersoort (Lutra lutra ). - Opm.: Bij Vermeulen deze naam alleen voor de grote soort. - Syn. ook
waterhond*; van de kleine ook zwampotter*.
(dons1989)
vis’pan (de, -nen), open, visrijke vijver of plas met altijd ruim water, in het kustgebied. Voorkomen
[van de vissoort dagoeboi]: hoofdzakelijk vispannen, waar ze als zeer jong broed binnenkomt
(pannenvisserij*) (S&S 190). - Etym.: Zie het syn. pan* (I. 3). - Zie ook: visgat*, zoeterwaterpan*,
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zoutwaterpan*.
(dons1989)
vis’plantage (de, -s), gebied van een verlaten plantage* (A. 1), thans ingericht voor de visteelt.
Visplantage. Rondom de Warapa- en Matapicakreek in het Commewijnedistrict heeft men een aantal
verlaten plantages voor de visteelt ingericht (Enc.Sur. 436). - Etym.: ’Plantage’ duidt hier alleen op
de historische achtergrond. - Syn. visgrond*.
(dons1989)
vis’pom (de), pom* van vis. Gebakken vis, peprewatra*, vispastei en vispom vindt je nergens ter
wereld zo lekker en goed toebereid als in Suriname (King Creole in WS 12-4-1986).
(dons1989)
vissen (alleen onverbogen), (ook, als scholierentaal:) op goed geluk, onvoldoende voorbereid een
proefwerk maken, een examen afleggen e.d. Hij was lang ziek, toen is hij gaan vissen . - Etym.: AN
v. kan bet. ’op goed geluk iets proberen te vangen’.
(dons1989)
vis’sersboot (de, -boten), (i.h.b.:) open boot van ongeveer 17 m. lang en 3,5 m breed waarmee voor
de kust en op de benedenrivieren gevist wordt; vroeger met 8 à 10 roeiers en een stuurman, thans
met een buitenboordmotor. Om onze levensmiddelen en al hetgeen wij verder bij ons hadden naar
de Raleighvallen te vervoeren, werden 3 groote zoogenaamde visschersbooten aangekocht, die te
zamen ongeveer 8 ton laden konden (Bakhuis 22).
(dons1989)
visschersboot, open boot, spits toelopend en platbooms, dienende niet alleen om mee te vissen
voor de kust en in de benedenrivieren, maar ook voor transport en andere doeleinden; Bakhuis
(1902:22) geeft voor de lengte ongeveer 17 meter en voor de breedte 3,5 meter, de Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië (714) vermeldt (voor eertijds) 8 of 10 roeiers.
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 19). 1873 (Klinkers 1997:1873). → (heden met
buitenboordmotor). > /N’/bc/2-6/-.
(dons2013)
vis’serspaard (het, -en), (verouderend) een soort slikslede, een houten slee waarop een open bak,
waarmee men zich over de modderbanken* in het kustgebied voortbeweegt ten behoeve van de
bankvisserij*. De visschers gaan dan op z.g. visschers- of modderpaarden* het net langs en slaan de
visschen met stok of houwer*, zoodat deze zich gemakkelijk laten vangen (Enc.NWI 715). - Syn. ook
katamaran*. Zie ook: njawariboot*.
(dons1989)
visscherspaard, een soort slikslede waarmee een visser zich bij laag water over een modderbank*
beweegt naar staande netten om daar de gevangen vissen uit te halen; heden in SurinaamsNederlands (ook) modderpaard genoemd.
1855 (Focke 89). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 715). → (1959). > /N-N’/r/46/-.
(dons2013)
visscherspont, bij visvangst gebruikt vaartuig.
Nadere gegevens ontbreken. De enige vindplaats betreft de inventarislijst van een plantage * , 17201870.
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? (Oostindie 1989:65). > /N-(N’?W?)/pt/?/-.
(dons2013)
vis’stand (de, -s), (uitspr. vis’stent), viskraam. In Marijkedorp werd een recreatiezaal geopend,
Albina kreeg een nieuwe visstand en marktverkopers kregen beschikkingen (WS 1-10-1983). Etym.: E stand = o.m. kraam.
(dons1989)
vischtroffel (-s), visschep (een lepel met gaten om toebereide vis mee uit een pan of schaal te
scheppen).
Troffel zonder meer kon in Europees-Nederlands deze betekenis al hebben (WNT 17, 2:3060).
1871 (De Surinaamsche Courant nr. 21). > /N-N/bc/4/-.
(dons2013)
vlak hier, hier (met nadruk), pal hier. Daar staat een Matrozenroos*, vlak hier staat een
kersenstruik, daar staat een fajalobie* struik en naast de schutting staat een kroton (Rappa 1980:
66). Ik woon vlak hier (Helman 1954a: 23). Ik kan bewijzen wat ik zeg. Ik zal het doen ook. Vlak hier
(Dobru 1969: 61).
(dons1989)
vlecht’school (de, -scholen), (hist.) school waar hoeden werden gevlochten van de hoedestropalm*.
Een door de Hernhutterzending begonnen vlechtschool heeft slechts een kort bestaan geleid (van
Traa 32). - Syn. hoedenvlechtschool*.
(dons1989)
vlees’broodje (het, -s), saucijsebroodje. Mannen uitgedost in smoking, vrouwen in lange
avondtoiletten scharrelden hautain rond met een drankje in de ene, een taart of vleesbroodje in de
andere hand (Walther 93). - Etym.: AN v . = met vlees gevuld broodje.
(dons1989)
vlees’groei (de), oogaandoening in de vorm van een vliesje over de oogbol. - Etym.: Vgl. veroud. AN
vleesgroeiing = woekering uit een wond, zweer.
(dons1989)
vlees’groente (de), peterselie, een geurig kruid, oorspronkelijk uit Europa ( Petroselinum crispum,
Soepgroentefamilie*). Op een zacht vuurtje laten trekken [bakkeljauw*] onder toevoegen van peper*,
een takje vleesgroente en een laurierblaadje (Voeding goed 62). - Etym.: S metiwiwiri (meti = vlees;
wiwiri = o.m. kruid).
(dons1989)
vleeschtijd (de), “tijd gedurende welken men vleesch mag eten (als tegenst. tot den vastentijd)”
(WNT 21:1664, met als toevoeging ‘verouderend’ en als laatste jaartal 1686).
1768 (Van Dyk 7, Vlees-Tijd, als letterlijke vertaling van Sranantongo Metti Tem.
(dons2013)
vlees’winkel (de, -s), slagerswinkel, slagerij. De opening van vleeswinkel Sjauw-Foek-Loi aan de
Waterkant 27 vindt plaats op 1 juli a.s. (in Dobru 1967 t.o. 12, adv.). - Etym.: Er wordt wel
uitgebeend en gesneden, niet geslacht. In AN zeer ongebr.
(dons1989)
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vlees’worst (de, -en), worst van vlees. - Etym.: Gebr. ter onderscheiding van ’bloedworst’ en
’leverworst’. AN v . = worst gevuld met fijn gehakt vlees; gebr. als SN en bovendien ter
onderscheiding van worst van allerlei bewerkte of met iets anders gemengde vleessoorten.
(dons1989)
vlekstaartnachtzwaluw: zie boetaboeta*.
(dons1989)
vlerk (de, -en), (i.h.b.:) los verkochte, panklare vleugel van kip. (Meestal in mv.: Vlerken f*... per
pond.) - Opm.: Vrijwel alle lichaamsdelen van geslachte kippen worden (ook) los verkocht.
(dons1989)
vlie’gendekker (de, -s), vliegengaas, vliegenstolp, een gazen stolp om iets tegen vliegen te
beschutten. - Etym.: In AN voorkomend, maar ongewoon.
(dons1989)
Vlier’familie (de), Kamperfoeliefamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Caprifoliaceae). -Etym.:
Genoemd naar vlier ( Sambucus- soorten).
(dons1989)
vloten (vlootte, verl. deelw.?), (niet alg.) drijven. - Etym.: In AN veroud. Vgl. E to float = id.
— : het vloot van..., er is overvloed van... Het vloot van tomaten onder* de markt. - Etym.: Vgl. E to
flow = o.m. overvloeien, bijv. in ’land flowing with milk and honey’ = land overvloeiend van melk en
honing.
(dons1989)
vocalipens (de, -en), (veroud.) pens (pensmaag) van koe. De doode koe werd naar het slachthuis
vervoerd, waar de veearts sectie deed. De vocalipens werd weggegooid en opgepikt door eenige
oude negers, die de tripa [S, ingewanden] graag lustten (van Cappelle 274).
(dons1989)
voet (de, -en), (ook:) 1. been met voet. Waarop één van de dames*: Naai ons maar! Ging zitten met
gespreide voeten! (Cairo 1978b: 281). - 2. (ook mv.), vrouwelijk schaamdeel. Meisje, heb je je
’voeten’ gewassen? vroeg Ma Lien eensklaps aan Cynthia. - Die werd groot, zou onverwachts ook
’peetje’* krijgen. Een vrouw hoorde bovendien ’s morgens en ’s avonds d’r ’voeten’ te wassen (Cairo
1976: 76). - Zie i.v.m. 2 ook: middenvoet*, poentje* (voor andere syn. zie aldaar).
— : één voet schoen (kous, sok, slipper, teptep, jubel), de schoen van één voet, één schoen
(kous, enz.). Ik heb maar één voet sokken van U hier gezien (mond.). Waar is mijn ene voet slipper?
(BN 120: 60; 1980). - Etym.: Zie schoen*. S wan foetoe soesoe (wan = één; foetoe = voet; soesoe =
schoen(en)).
(dons1989)
voet: stenen voet, liggende stenen balk of één van een aantal lage, stenen paaltjes waarop een
houten huis of ander bouwwerk een eindje boven de grond rust.
In Europees-Nederlands enige min of meer gelijkende betekenis van voet , nooit deze (WNT 22,
1:352-353).
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1828 (Kuhn 114).
Zie ook: neut* . > /N+N’/r/2-4/-.
(dons2013)
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voe’tebooi (de, -s), (hist.) huisslaaf. Daar de plaats niet verligt is, gaat een voetebooij (naam van den
slaaf, die het werk van lijf en huisknegt verrigt) met een grote vier of agtkante lantaarn, waar in twee
a drie kaarsen branden, voor uit, en worden de vrouwen door eenige slavinnen gevolgt (Lammens
1822; 1982: 71). - Etym.: S foetoeboi (foetoe = voet; boi = jongen). Vgl. E footman (foot = voet;
man = man) = huisknecht; E boy = jongen, huisjongen. Oudste vindpl. H. Schouten 1787, cit.
volgens Lichtveld & V. 182 ( Voete-booy ).
(dons1989)
voetebooi (de, -en, -s), foetoeboi, footboy, negerslaaf als huisknecht, lijfknecht of beide.
voetebooi < Sranantongo foetoeboi (Schumann 1783:48) of < Engels footboy, Echteld 1961:155.
1723 (Inventaris Archief Raad van Politie 1784 fol. 74). - 1865 (Winkels III:42). > /E?S?/bc/1-4/-.
foetoeboi < Sranantongo foetoeboi (zie boven).
1788 (Voegen 9:75). - 1866 (Van Schaick 80).
Zie ook: booi * , huisneger* , jongen * .
Opmerking 1: Bij Van der Putte (2005:282) in 1767-1802 een jonge indiaan.
Opmerking 2: footboys (meervoud, De Surinaamsche Courant 1826, nr. 68). > /S/bc/3-4/-.
(dons2013)
voete’ren (voeteerde, heeft gevoeteerd), lopen. Hij verliet het huis tegen* halfzeven en liet zijn
bromfiets thuis. Hij wilde vanavond voeteren langs de straten van Paramaribo (Dobru 1968c: 71). Etym.: In AN veroud., wel voorkomend in Zeeuws. Vgl. E to foot (tegenw. zelden) = lopen (Onions).
(dons1989)
voetje: een voetje om’wandelen (wandelde om, heeft omgewandeld), (niet alg.) een wandelingetje
maken, een eindje omlopen. Marjana, ik ga een voetje omwandelen, zei Rudi, die reeds* de deur
geopend hield (Cairo 1970: 65).
— : witte voetjes maken (maakte, heeft gemaakt), een wit voetje halen. Ja, van Konkoni wisten de
dieren, dat zij graag witte voetjes maakte (WS 15-5-1982).
(dons1989)
voet’sjoeker: zie foetsjoeger*.
(dons1989)
voet’steen (de, -stenen), 1. stenen voetstuk, fundament (ook fig.). Hout aanslepend, zinken platen,
voetstenen. Voor je had gedacht, had hij z’n fundament (Cairo 1980b: 116). Go on bois! [E, ga door
jongens] Schud me op me voetstenen! (Cairo 1976: 173). - 2. monument (ook fig). Wel, alle leven is
doodgaan! had baas Willy geroepen. Wat zou ze? Voetsteen worden? Monumenten? Praalzerk,? (Cairo
1978b: 326). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
vo’gel (de, -s), (i.h.b.:) kip. Zie Cairo 1980c: 94. - Etym.: S fowroe = vogel; kip. Vgl. E fowl = o.m.
kip, haan. Oudste vindpl. Van Schaick (1866: 174) in de samenst. vogelkweek .
(dons1989)
vogel (-s), in het bijzonder kip.
< Sranantongo fowroe (Focke 1855:35) of < Engels fowl, beide in deze betekenis. In EuropeesNederlands gaat de betekenisbeperking bij uitzondering tot ‘pluimvee’ (WNT 22, 1:503).
1768 (Van Dyk 54) - 1839-1851 (Van der Aa 1993:84). → (1855, in samenstellingen).
Zie ook: mamavogel * . > /E?S?/d/2(-4)/-.
(dons2013)
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vogelhok, kippenren of hoenderhok.
Zie vogel* .
1870 (Oostindie 1989:219). > /N’-N/r/4/-.
(dons2013)
vogelhuis, als vogelhok* .
< Engels fowl-house.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). 1855 (Focke 35). > /E/r/2-4/-.
(dons2013)
vogelkaka (de), alle plantensoorten behorend tot het genus Phoradendron ; heden in SurinaamsNederlands fowroedoti (< Sranantongo) genoemd.
< Sranantongo fowroekaka (Focke 1855:35). Letterlijke betekenis ‘vogelpoep’: De zaden worden
verspreid via het darmkanaal van vogels die de bessen van deze planten eten. Ze ontkiemen op
takken van bomen.
1740 (Anonymus 19). - 1835 (Teenstra 1:101). > /S/wp/2-4/-.
(dons2013)
vo’gelkopjeskatoen: zie katoen* (1).
(dons1989)
vogelkopjeskatoen, een vorm (ras?) van katoen* (1), vermoedelijk van Gossypium peruvianum,
gekweekt door indianen.
Herkomst van de naam onbekend.
1835 (Teenstra 1:271). > /N’-N/cp/4/-.
(dons2013)
vogelenkweek, vogelkweek, hoenderkweek.
Zie vogel* .
1840 (Winkels I:23). 1866 (Van Schaick 174). > /N’-N/r/4/-.
(dons2013)
vogelmeid, negerslavin ( meid* ) belast met de zorg voor de kippen ( vogels* ) of meer in het algemeen
het pluimvee.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). 1768 (Beeldsnijder 1994:309). > /N’-N’/pp/2/-.
(dons2013)
vo’geloppasseres (de, -sen), (hist.) slavin die op een plantage* (A. 1) voor de kippen zorgde.
Terwijl, als op vele andere plantages, voor de verzorging van de kippen een slavin was aangewezen vogeloppasseres genoemd - had de heer Bakker den zieken oppasser* opgedragen voor de
schildpadden te zorgen (Bartelink 41). - Etym.: Zie vogel*.
(dons1989)
vogeloppasseres, als vogelmeid * .
1855-1863 (Bartelink 1916:41). > /N’-N/pp/4-5/-.
(dons2013)
volet’ (het, -ten), drijfnet, vleet. Aan het begin van de jaren ’60 werd het volet geïntroduceerd in
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Galibi en in de loop van de jaren nam het aantal voletvissers snel toe (Kloos 40).
(dons1989)
volks’comité (het, -s), (sedert 1969) comité van burgers van een regio, een plaats of een wijk, dat
opkomt voor de behartiging van belangen aldaar. De volkscomités van La Rencontre en Domburg
alsmede de landbouwersbond van Domburg zullen in het gebied enkele bruggen bouwen. Het
materiaal hiervoor wordt door de overheid ter beschikking gesteld (WS 11-9-1982). Het volkscomité
van Klaaskreek heeft tijdens het bezoek van enkele autoriteiten () een urgentieprogramma
aangeboden (WS 28-8-1982). - Zie ook: districtsraad*.
(dons1989)
vonk’hout, (verouderend), 1. (de, -), naam voor een aantal boomsoorten, die thans beter bekend
zijn als foengoe*, d.z. Parinari campestris en Licania-soorten (Foengoefamilie*) en Drypetes
variabilis (witte foengoe*, Cassavefamilie*). - 2. (het), hout van deze soorten. - Etym.: Bij
verbranden geeft het hout veel vonken. Teenstra (1835 I: 349) spreekt van ’Vonk of Voengo hoede’,
waarbij met ’hoede’ bedoeld wordt S oedoe = boom, hout.
(dons1989)
vonkhout, enige boomsoorten, in het bijzonder van de genera Parinari en Licania, en hun hout.
Zie fonk* , voengo* .
1855 (Van Sypesteyn 182). > /S-N/wp/4/-.
(dons2013)
voor: vz. met allerlei betekenissen, vooral m.b.t. personen; vaak betekent het: tegen. Breng dat ding
voor me = Breng dat ding aan me. Ik ga* zeggen voor je = Ik zal je eens wat vertellen. Hij maak
bullebak* voor me = Hij steekt zijn tong tegen me uit. Zet* medicijn* voor me = Doe jodium op mijn
wond. Hij jokt* voor zijn baas = Hij liegt tegen zijn baas. Zie ook tanden pieren* voor.
(dons1989)
voor’dam (de, -men), dijk aan de voorzijde, d.i. de rivierzijde van een plantage* (A. 1) die beneden
het niveau van de vloed ligt. Per gebied was de lengte van de voordam vastgesteld, meestal 600 m.
Midden in de voordam moest een 3 m brede uitwateringssluis worden gemaakt en van daar liep een
sluiskreek* naar de rivier (Enc.Sur. 362). - Etym.: Zie de omschrijving, zie dam* (I. 1). Oudste vindpl.
not. van 1808 (S&dS 1269). - Syn. polderdam*.
(dons1989)
voordam, dijk ( dam* ) aan de voorzijde van een plantage * die beneden het niveau van de vloed
gelegen is.
1808 (Schiltkamp & De Smidt 1269).
Zie ook: polderdam* , voorpolder * . > /N-(N’?E?W?)/pt/3/-.
(dons2013)
voor’erf (het, -erven), voorste deel van een erf* (1, 2 en 4). Langzaam, op dezelfde manier waarop
hij zich over het schoolterrein begeeft of op straat, bereikt hij het met wilde kokommers en gras
begroeide zand van het voorerf (Vianen 1971: 73). Dit is een vb. bij erf* (1). - Syn. voorop* (2). Zie
ook: achtererf*.
(dons1989)
voor’gaan (ging voor, is voorgegaan), (ook:) vóórkomen (gezegd van rechtszaak en van persoon in
rechtszaak). De verdediging stipte hierbij nog aan dat als de zaak vandaag inderdaad voorgaat, zij
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geen tijd heeft gehad voor degelijke voorbereiding () (DWT 4-3-1981).
(dons1989)
voorhaler (de, -s), (hist.) bepaalde soort arbeider aan een suikermolen (zie het cit.). 1 Voorhaler,
gewoonlijk een malinker*, die het roostertje voor de lika*-goot schoon houdt, doende gezegde
vezelen en stukken riet* in een baskietje* (Teenstra 1835 I: 189; enige vindpl.).
(dons1989)
voorhaler, negerslaaf aan een suikermolen, “die het roostertje voor de lika-goot* schoon houdt,
doende gezegde vezelen en stukken riet * in een baskietje* ” (Teenstra, zie beneden).
Hij voorkomt verstopping door vezels en dergelijke tijdig weg te halen.
1835 (Teenstra 1:189). > /N-N/pp/4/-.
(dons2013)
voor’huis (het, -huizen), woonkamer, huiskamer. Wanneer ze komen, zitten ze in de galerij*, ze
gaan niet graag in het voorhuis (Hijlaard 13). - Etym.: AN v . = voorste deel van huis. In de meeste
Sur. huizen is de woonkamer voorin. - Syn. voorzaal*.
(dons1989)
voorhuis, voorkamer, woonkamer.
< Europees-Nederlands voorhuis , dat is het voorste deel van een huis. Bij de meeste huizen in
Suriname gaf en geeft de voordeur rechtstreeks toegang tot de voorkamer die de woonkamer is.
1768 (Van Dyk 25) - 1855 (Focke 35). →. > /N’/bc/2-6/-.
(dons2013)
voor’kapper (de, -s), man die bij het uitzetten van een lijn* voorop gaat en daarbij het eerste,
voorlopige kapwerk verricht. De voorkapper houdt het kompas en slaat de lianen door terwijl de
nakomenden het pad merken (IJzerman in Stahel 1927: 88). - Zie ook: kapper*.
(dons1989)
voorkapper, bij mensen die als groep door het bos lopen een man die voorop of vooruit gaat om
een (provisorisch) pad te kappen.
1862 (Hoogbergen 1978:76). 1927 (Stahel 87-91). →. > /N-N/r/4-6/-.
(dons2013)
voor’loper (de, -s), (ook:) eerste bediener der begrafenissen, uitvaartleider. De dragers zijn er al. Ze
wachten op de voorloper (Hijlaard 120). - Etym.: Deze functionaris loopt voor de baar. - Syn.
krepsi*.
(dons1989)
voorlo’pig bw., (meestal:) nu, tegenwoordig, de laatste tijd; nu en in het vervolg. Ik geloof dat het in
orde is voorlopig. Ik hoop verder dat hij een prettige tijd hier zal hebben (Vianen 1972: 35).
Voorlopig blijft* hij in de stad* (mond.) = Tegenwoordig woont hij in Paramaribo. Deze aanbieding
gaat voorlopig tot eind juli (adv. in krant 1969) = Deze aanbieding geldt vanaf heden tot 1 augustus.
(dons1989)
voor’op, 1. (bw.; ook:) in/op het voorste gedeelte van een dorp, terrein, erf*, lokaal enz. Toen hij
nog in het grote huis voorop woonde, kwam André vaak op bezoek (Mungroo 1977: 22). - 2. (zn.;
de, -pen), voorste deel van erf* (1, 2, 4). Luister, hoeveel is die breedte van voorop? (Cairo 1978b:
27). - Etym.: Vermoedelijk is bet. 2 voortgekomen uit bet. 1. - Syn. van 2 voorerf*. Zie ook:
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achterop*.
(dons1989)
voor’polder (de, -s), (verouderend) dijk aan de voorzijde, d.i. de rivierzijde van een plantage* (A. 1)
die beneden het niveau van de vloed ligt. Het was werkelijk een mooie effect*. Het had den
voorpolder aan de Parakreek en den achterpolder* aan de Suriname-rivier (Bartelink 38). - Etym.: Zie
de omschrijving, zie polder*. - Syn. polderdam*, voordam*.
(dons1989)
voorpolder, als voordam * .
Zie polder * .
1740 (Anonymus 53). - 1855-1863 (Bartelink 1916:38). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië 568). > /N-N’/pt/2-5/-.
(dons2013)
voorspring, periode met hoger wordende vloeden voor nieuwe of volle maan.
Zie spring * .
1839-51 (Van der Aa 1993:20). > /N-X/m/4/-.
(dons2013)
voor’werker (de, -s), voorman, ploegbaas. In leven was hij ambtenaar ’B’ 3e klasse belast met de
functie van voorwerker op het Commissariaat* Coronie (WS 19-3-1983, in adv.).
(dons1989)
voor’zaal (de, -zalen), woonkamer, huiskamer. Zijn moeder keek huilend uit een van de vensters*
van de voorzaal en hij, op zolder, keek van zijn moeder naar die man die langzaam wegfietste over
de lange smalle weg, het zand nog vochtig van dauw (Vianen 1972: 6). - Etym.: In de meeste Sur.
huizen met meerdere kamers parterre is de woonkamer de voorste. Zaal is vermoedelijk eertijds
overgenomen van de grote huizen der welgestelde Nederlanders. - Syn. voorhuis*. Zie ook: zaal*.
(dons1989)
vork: een flinke (of goede o.id.) vork slaan (sloeg, heeft geslagen), steeds grote eetlust hebben,
veel eten. Tijdens een hongersnood ging heer Spin gebukt onder kommer en verdriet. Zooals
iedereen weet, slaat hij een flinke vork en hij bezit bovendien een vrouw en twaalf kinderen (van
Cappelle 276).
(dons1989)
vorken (vorkte, heeft gevorkt), met een spitvork (spitsvork*) graven of de grond omwerken.
(dons1989)
vork’man (de, -men), man, werkzaam in de goudwinning, die bij de sluis* de grond omwoelt en de
grove, waardeloze bestanddelen verwijdert met een spitvork. Zie Bubberman 151. - Zie ook:
vorken*.
(dons1989)
vorm’brood (het, -en), busbrood, d.i. brood dat in een bakvorm (’bus’) gebakken is. - Syn.
soldatenbrood*.
(dons1989)
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vos (de, -sen), 1. savannevos of savannejakhals, een hondachtig roofdier ( Cerdocyon thous). Bij
Husson (10): Surinaamse vos . - 2. (veroud.) naam voor een aantal kleine roofdieren, w.o. 1: Onder
de Vossen zyn ongemeen fraaie Dieren wegens het Hair dat zeer fyn en als verzilverd is (Hartsinck
1770: 95); hier vermoedelijk de krabdagoe* (1). Den gelen vos met zijnen ongemeen langen, spitsen
bek en een’ geringden, witten en bruinen staart, vindt men het menigvuldigst (Teenstra 1835 II:
411); hier de kwaskwasi*. - Etym.: Pistorius (1763: 57) onderscheidde vier soorten vos in Sur.; zijn
beschrijvingen doen vermoeden, dat hij daarbij ook de savannevos (zie bet. 1) en de boshond
rekende. De naam vos kan enige tijd syn. geweest zijn met krabdagoe* (2), toen deze naam
eveneens voor een aantal kleine roofdieren gebruikt werd. Ook nu nog worden de twee woorden met
elkaar in verband gebracht: Maynard (c: 11) noemt een niet nader identificeerbaar dier ’ Krab-dagoe,
de vos ’. In bet. 1 en ook bij de krabdadoe* (1, Procyon) en de kwaskwasi* gaat het om dieren die
enige gelijkenis hebben, vooral door hun spitse snuit en pluimstaart, met AN vos, een hondachtig
roofdier o.m. in Ned. ( Vulpes vulpes). - Syn. van 1 savannehond*.
(dons1989)
vos (-sen), enige middelgrote roofdieren met, net als de Europees-Nederlandse vos ( Vulpes vulpes),
een (enigszins) spitse snuit of een langbehaarde en daardoor dikke staart of beide:
1. krabbenetende wasbeer ( Procyon cancrivorus ); 2. rode neusbeer ( Nasua nasua vittata); 3.
savannevos ( Cerdocyon thous); 4. boschhond ( Speothos venaticus). Mogelijk (ten dele) afkomstig uit
Westelijk Guyana (zie beneden).
1763 (Pistorius 57; vermoedelijk alle vier). 1770 (Fermin 2:91; 1, 2, 4). 1768-1780 (Quandt
1807:95). 1798 (Weygandt 39; 1). 1855 (Focke 20; 1). → (1, 2, 3).
Bij Hartsinck (1770:95; 1 e.a.) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: crabbedago * , krabbenhond * , savanehond* , wilde hond* , quassie* . > /N’?W?/d/2-6/ W./.
(dons2013)
VOS (de), (uitspr. vos), 1. afkorting van Vereniging Officiers Sociëteit. Zijn jullie lid van de V. O. S.? ()
- We zijn geen van beiden lid. Maar John wil dat ik het word; hij was korporaal, maar ik ben nog
officier geweest in mijn diensttijd (de Recht 54). - 2. het sociëteitsgebouw met toebehoren van deze
vereniging. Na een duik in het zwembad van de V.O.S. stond ik mij te drogen, naakt, in de luchtig
gebouwde kleedruimte (de Recht 117). - Opm.: In gebr. toen de defensie van Sur. nog in handen
was van het Koninkrijk.
(dons1989)
vrachten (vrachtte, heeft gebracht), overg. en onoverg., goederen vervoeren door menselijke
draagkracht bij een tocht in het binnenland. Nog denzelfden middag geef ik opdracht, dat de zeven
beste vrachters* morgen, Zondag, naar de Lucie-rivier moeten verhuizen om daar van K.M.* 7 naar
de Lucie-rivier te vrachten (Stahel 1927: 72). De Indianen blijven daar slapen en zullen morgen
terugkomen, om onze bagage te vrachten (Geijskes 1957: 250). - Etym.: Veroud. bet. in AN:
vervoeren.
(dons1989)
vrach’ter (de, -s), man die vracht*, drager. Cit.: zie vrachten*. - Etym.: AN v. (ongewoon) =
vrachtrijder, vrachtvaarder.
(dons1989)
vrees’wiel (het, -en), Deense hoogvaart, een vertikaal ronddraaiend rad waaraan hangende bankjes,
voor vermaak op kermissen e.d. We waren voor het eerste alleen samen uit en toen zag ik het
vreeswiel ik vond het verrukkelijk daar wilde ik op de lucht in (Roemer 1982: 58). - Etym.: Zie
vrezen*, zie de omschrijving.
(dons1989)
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vren’kelwater (het), venkelwater. - Etym.:frenkiwatra = id.; daarin heeft een letteromzetting plaats
gehad, want AN ’venkel’ (een Zuideuropees kruid) = S fenkri.
(dons1989)
vreten: zie gevreten*.
(dons1989)
vrezen (vreesde, heeft gevreesd), onoverg,, bang zijn. Nauwelijks was de buur weg of Ma Akoeba
begon het kind te slaan, ’wat had je voor reden om te vrezen’, tierde ze (Bradley 1975: 29). - Etym.:
In AN veroud. - Samenst.: vreeswiel*.
(dons1989)
vriendin’schap (de, -pen), (niet alg.) 1. (veroud.) vriendschap tussen vriendinnen. - 2. lesbische
verhouding. Deze waren allebei ongetrouwd en mensen zeiden dat die twee (zusters nog wel!)
vriendinschap hadden met elkaar. Dat dacht men tenminste (Cairo 1976: 31). - Etym.: ’Vertaling’
van matischap* (1 en 2). - Zie ook: mati* (1 en 2).
(dons1989)
vriendje (het, -s), (ook:) sufferd, bangerd. - Syn. bobo*, lellebel*. Zie ook: freddie* zijn.
(dons1989)
vriend’schapsring (de, -en), vingerring met een figuur van twee handen die elkaar drukken. Zilver.
Vriendschapsring normaal 76,- nu 42,- (WS 21-1-1984, in adv.). - Etym.: AN v . = vingerring
gedragen als bewijs van een vaste verhouding tussen een jongen en een meisje, naar analogie van
de (verdwijnende) verlovingsring.
(dons1989)
vrij’brief (de, -ven), (i.h.b., hist.:) document waarin de vrijlating van een slaaf en de betaling van de
daarvoor verschuldigde belasting was vastgelegd. Nog eer de Zondag morgen dáár was had de
overste den vrijbrief in handen, en aangezien het nieuws- en advertentieblad niet vóór Dinsdag in
het licht verscheen, werd niemand gewaar wat voorgevallen en dat James gemanumitteerd* was (van
Schaick 1866: 70). - Etym.: Oudste vindpl. 1772 (zie De Beet 123). AN v . = verlofbrief, verklaring
waarbij men van iets vrijgesteld of tot iets gemachtigd wordt; meest fig. machtiging.
(dons1989)
vrijbrief, akte waarin een geval van manumissie * is vastgelegd.
Het is, zoals een Europees-Nederlandse vrijbrief meer in het algemeen, een ‘brief’ (dat is hier een
‘geschreven stuk’) waarin een machtiging of iets dergelijks is vastgelegd, in dit geval om een slaaf de
vrijheid te geven.
1772 (De Beet 1984:123). - 1866 (Van Schaick 70).
Zie ook: brief van manumissie * . > /N’/bs/2-4/-.
(dons2013)
vrij’eren (vrijerde, heeft gevrijerd), overg. en onoverg., vrijen (met), minnekozen (met). Ik vond daar
een leuke vriend. Nadat we een paar maanden gevrijerd hadden, besloten we naar Suriname terug te
gaan. In Suriname aangekomen trouwden we twee weken na onze aankomst (Doelwijt 1971: 13). En
daarmee sloeg hij [Ba* Anansi] z’n voorpoot om haar en voerde d’r naar een bankje langs de weg om
d’r te gaan vrijeren (Cairo 1976: 148). - Etym.: S fréri = id.
(dons1989)
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vrij’erpartij (de, -en), vrijpartij. Ik zei toen heel verontwaardigd dat het nonsens was, omdat ze niet
moest denken dat die jongen twee jaar lang met jou zou optrekken zonder af en toe een flinke
vrijerpartij (Rahman 26). - Etym.: Zie vrijeren*.
(dons1989)
vrij’korps: ’s Lands Vrijkorps (het), (hist.) militaire eenheid van vrije en gemanumitteerde*
kleurlingen en negers, bestaande van 1770 tot 1804. Cit.: zie het syn. Korps Vrijnegers*. - Etym.:
Zie land*, zie de omschrijving. Oudste vindpl. not. van 1776 (’t vrije corps; S&dS 898). - Zie ook:
Korps Zwarte* Jagers.
(dons1989)
Vrijkorps, ’s Lands Vrijkorps, een militaire eenheid van vrije (waaronder daartoe
gemanumitteerde * ) kleurlingen en negers, bestaande van 1770 tot 1804 (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 1917:426).
Europees-Nederlands vrijkorps is een korps van vrijwilligers.
1776 (Schiltkamp & De Smidt 898). 1796 (Brouwn 45).
Zie ook: Korps Vrijnegers* , Korps Jagers * . > /N’/o/3/-.
(dons2013)
vrij’man (de, vrijlieden), (hist.) vrije neger of kleurling die eens slaaf was. Wees een knappe vrijman
hoor! Je was een flinke Neger*, en trouwe slaaf, pas op! wees nu een ferm vrijman (van Schaick
1866: 81). Kleurlingen zijn meerendeels vrijgeborenen; echter vindt men er ook eene menigte
vrijlieden en slaven onder (Teenstra 1835 II: 153). - Etym.: Oudste vindpl. 1774 (zie De Beet 163). S
friman (fri = vrij; man = man) = vrije, vrijgelatene. O.m. in deze bet. ook in WNT (1982). - Zie ook:
vrijneger*.
(dons1989)
vrij’mansgrond (de, -en), (hist.) woongebied van vrijlieden* nabij Paramaribo. Behalve de genoemde
Boschnegers*, heeft men er ook nog eenige vrije Negers op* de geprojecteerde stad Columbia, bij
den post Groningen, () en op de vrijmansgronden buiten Paramaribo (Teenstra 1835 II: 178; oudste
vindpl.). - Etym.: Zie vrijman*. S frimangron.
(dons1989)
vrijmansgrond (-en), woongebied van vrijlieden (‘voormalige slaven’) nabij Paramaribo. Grond*
betekent hier ‘stuk grond’, ‘gebied’. Wellicht vertaling van Sranantongo friman-gron (Focke
1855:36).
1772 (kaart in Fontaine, red., 1980:88-89). (1835 (Teenstra 2:178). > /(N-E)?S?/r/2-4/-.
(dons2013)
vrij’neger (de, -s), (hist.) lid van het Korps Vrijnegers*: z.a. De Vrijnegers hebben het Hoofd van den
gesneuvelden Boschneeger* afgekapt en midden in het Dorp op een paal gezet (journaal 1775, zie
De Beet 190). - Zie ook: vrijman*.
— : Korps Vrijnegers (het), (hist.) militaire eenheid van vrije en gemanumitteerde* kleurlingen en
negers, bestaande van 1770 tot 1804. Het Korps Vrijnegers (’s Lands Vrijkorps*). Teneinde over
meer krachten te beschikken om aan het optreden der weggelopen slaven paal en perk te stellen,
werd, blijkens de notulen van de Gouverneur en Raden dd. 6 Dec. 1770, besloten tot de oprichting
van een corps vrije negers, ook wel genaamd ’s Lands Vrijkorps (Enc.NWI 426). - Zie ook: Korps
Zwarte* Jagers.
(dons1989)
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vrijneger, 1. vrije neger, gemanumitteerd * of anderszins; 2. van 1770 tot en met 1804 in het
bijzonder lid van het Korps Vrijnegers* .
1: 1761 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 313 fol. 240). - 1828 Gobardhan
2001:87).
Zie ook: boschneger * (opmerking). > /N-N/r/2-4/-.
2: 1770-1804 (zie boven). > /N-N/o/2-3/-.
- : Korps Vrijnegers, als ’s Lands Vrijkorps * .
1770 - 1804 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 424, 426). > /N+(N-N)/o/2-3/-.
(dons2013)
vrijpos’tig bn., bw., brutaal. Ik denk dat mijn schoolvriendje later mijn echtgenoot wordt. Hij is niet
zo vrijpostig als één van die straatjongens (Doelwijt 1971: 17). - Etym.: In AN weinig gebr. S
frépostoe.
(dons1989)
vrijpos’tigheid (de, -heden), brutaliteit. En dan heb je nog die verregaande vrijpostigheid om hier
voor de deur, zijn vrouw voor een vijf gulden*-motjó* te komen uitschelden (Ferrier 1969: 48). Etym.: Zie vrijpostig*. In AN verouderend.
— : vrijpostigheid maken (met) (maakte, heeft gemaakt), zich ten onrechte vrijheden veroorloven
(tegenover). Die vrijpostigheid maakt hij hier nooit meer (WS 7-9-1985). Maak geen vrijpostigheid
met me, hoor! (Helman 1954a: 16).
(dons1989)
vrouw (de, -en), (ook:) concubine, partner in concubinaat. Er kwam een neef* blijven*, verschafte
het benodigde om de kinderen niet van honger te doen omkomen, maar eiste daarvoor in ruil Wiesje
als vrouw (Dobru 1968a: 30). - Etym.: In Ned. opkomend gebruik. - Zie ook: man*.
—: die vrouw, mijn vrouw (gezegd door een man). Als straks het andere kind trouwt is het huis
leeg; dan zijn die vrouw en ik precies weer waar we begonnen (Celsius Tjon A Kiet in BN, najaar
1978: 117).
— : zie ook: Spaanse* vrouw.
(dons1989)
vuil’blad (het, -en), vuilnisblik. - Syn. blad* (I. 1), vuilnisblad*.
(dons1989)
vuil’nisblad (het, -en), vuilnisblik. - Syn. blad* (I. 1), vuilblad*.
(dons1989)
vuil’sap (het), (gebr. op suikeronderneming Mariënburg) onderloop of slurry, d.i. het vuile sap dat
zich in een clarifier* door bezinking uit het ruwsap* afscheidt. - Etym.: Zie sap* (2). - Zie ook:
slurry*.
(dons1989)
vuist: een vuist geven (gaf, heeft gegeven), hard stompen.
(dons1989)
vuur-ripse, naam van een niet bekende insectenlarve of insect.
1740 (Anonymus 26), staat op deze plaats in een rijtje met wel identificeerbare insecten.
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Opgenomen omdat ripse een Middelnederlandse vorm is voor wat later rups is gaan heten (WNT
13:1851). > /N-N/d/2/-.
(dons2013)
waaien (waaide, heeft gewaaid), (ook:) 1. wannen. De korrels [maïs] laten uitlekken en fijn stampen
in een mata* (stamper) en malen. De gestampte massa waaien (wannen), dan met water vermengen
en zeven (S&S 207). - 2. maaien van gras of onkruid met een houwer*. Het waaijen (afkappen) van
dit hooge wied*, bij een’ meer droogen bodem, doet reeds van zelve uit de natuur de edele
voedselplanten vermenigvuldigen (Teenstra 1835 II: 359; oudste vindpl.). - 3. (veroud.) roeren in
suikerrietstroop bij de bereiding van suiker. Het waaijen dient, om de suiker spoedig te doen koelen
en de siroop- of melassiedeelen gelijkelijk door de geheele massa te doen verspreiden; - te veel
waaijen doet grein of korrel breken (Teenstra 1835 I: 231; oudste vindpl.). - Etym.: (1) Bij ’wannen’
wordt het kaf o.i.d. van de korrels gescheiden doordat de wind het wegblaast. (2, 3) Het betreft
bezigheden waarbij de arm heen en weer gaat; vgl. BN w. = wuiven met de hand, zwaaien met de
arm. - Zie ook i.v.m. 2: wieden*; i.v.m. 3: draaien*.
(dons1989)
waaien, (ook:) 1. maaien van gras of onkruid met een lang kapmes (machete, houwer * ), thans
genoemd wieden; 2. roeren in suikerrietstroop bij de bereiding van suiker.
< Sranantongo wai (Schumann 1783:192), onder meer heen en weer bewegen. In beide betekenissen
van waaien wordt de arm heen en weer bewogen.
1: 1825 (Bosch, 125, 2; waijen ). 1855-1863 (Bartelink 1916:86).
Zie ook: savanne kappen * . > /S/pt/3-4-5/-.
2: 1835 (Teenstra 1:231).
Zie ook: parelen* (2). > /S/pt/4/-.
(dons2013)
waai’erdoparmband (de, -en), armband bestaande uit een open, 1¼ spiraal, aan beide uiteinden
uitlopend in waaiervormig uitstaande stralen die elk eindigen in een halfbolvormig knopje. Gouden
waaierdop armband nu 950,- (WS 5-5-1984, in adv.).
(dons1989)
waai’erpalm (de, -en), bananeboomachtige sierplant waarvan de bladeren samen op een grote
waaier lijken; uit Madagaskar ( Ravenala madagaskariensis, Bakovefamilie*). De palmen zijn onze
varens, de palmen overhuiven onze straten; onder de waaierpalmen zitten de avondlijke gelieven in
een hoek van de tuin, en in het nest van de koningspalm* schuilt* het nietige godsvogeltje* (Helman
1964: 78). - Etym.: AN w. is de verzamelnaam voor alle palmsoorten met waaiervormige bladeren.
NB: de SN w. is in plantkundige zin geen ’palm’ (van de Palmenfamilie*).
— : grote waaierpalm, aangeplante palmsoort met waaiervormige bladeren; van Ceylon en Malabar
( Corypha umbraculifera, Palmenfamilie*). - Etym.: Zie waaierpalm*.
(dons1989)
waai’hand: een waaihand geven (gaf, heeft gegeven), (veroud.) op een bepaalde manier wuiven (zie
het cit). Er is zeer veel uiterlijke wellevendheid in de Kolonie*: - men groet elkanderen op straat, en
de vrouwen doen dit, met den gestrekten arm, de hand zachtjes heen en weder na hun bekenden
wiggelende, dat men noemt, een waaijhand geven: - komt men een tentboot* op de rivier tegen,
men wuijft na elkanderen met een doek (Lammens 1822; 1982: 63; enige vindpl.). - Etym.: Vgl. BN
waaien = o.m. wuiven met de hand.
(dons1989)
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waaihand: een waaihand geven, als volgt wuiven: “met den uitgestrekten arm, de hand zachtjes
heen en weder wiggelende” (Lammens 1822 (1982:63).
< Sranantongo wai hanoe (Focke 1855: 145), ‘met de hand wuiven’.
1822 (Lammens zie boven). > /S+N/bc/3/-.
(dons2013)
waaiwaay, gevlochten vuurwaaier.
< Sranantongo waiwai (Schumann 1783:193), ‘waaier’ in het algemeen
1740 (Anonymus 103, wy wy). 1827 (Lammens 1999:140). > /S/r/2-4/-.
(dons2013)
waakjas (-sen), warme jas als gedragen door een (be)waker, een schildwacht en dergelijke.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 10). 1857 (Hoogbergen 1978:71). > /N-N/r/4/-.
(dons2013)
waakrok (-ken), als waakjas * .
1822 (Lammens 1982:112). 1824 (De Surinaamsche Courant nr. 18).
Opmerking: Het WNT (24:676) geeft het woord alleen met betrekking tot het voormalige Nederlands
Oost-Indië vanaf 1753, vermoedelijk niet eerder in Europees-Nederlands dan 1901. > /X/r/3/-.
(dons2013)
waar: waar van, op welke plaats van, op welk punt van (in vragende zin). Waar van de Hogestraat
woon je? = Waar woon je in de Hogestraat?
(dons1989)
waar’nemer (de, -s), (i.h.b.:) man die bij het kappen* van een lijn* voor geologische prospectie,
materiaal verzamelt en directe waarnemingen doet, lopend achter de kapper* en voor de opnemer*.
De waarnemer die achter hem [de kapper*] volgt draagt gewoonlijk het geweer (een hagelgeweer met
grove hagel) en blijft opmerkzaam om zich heen kijken, op zoek naar steenmonsters, zowel als wild
(de Klerk 162). - Zie ook: kapploeg*.
(dons1989)
wacht: de Jonge Wacht, (hist.) R.K. jongerenorganisatie, later opgegaan in de padvinderij.
(dons1989)
wacht’-een-beetje (de), 1. naam voor een aantal slingerplanten, deels ook over de grond
kruipende, met kromme stekels (o.m. Smilax -soorten van de familie Smilacaceae en Mimosa soorten van de Officierskwastjefamilie*). Het geslacht Mimosa heeft ongeveer 300 soorten, waarvan
ca. 10 in Suriname. Er behoren enkele lianen toe, die dicht bezet zijn met teruggebogen stekeltjes,
waarmee ze zich in de kleding kunnen vastgrijpen, zodat men niet verder kan voordat ze zorgvuldig
zijn losgehaakt. Deze soorten worden aangeduid als ’wacht een beetje’ (WB e.a. 165). - 2. struik met
gevinde bladeren, trossen gele bloemen en kromme stekels ( Caesalpinia bonduc, Krerekrerefamilie*).
- Etym.: De kromme stekels belemmeren mensen het voortgaan. S wakti-pikinso (wakti = wacht;
pikinso = een beetje)= id. - Syn. van 2 bonducella*. Zie i.v.m. 2 ook: nickeri*.
(dons1989)
wach’te, wacht (gebiedende wijs van ’wachten’). Wachte, beneden is er nog water in die ijskast,
iemand moet het voor me halen () (Rappa 1980: 62). - Etym.: Van S wakti = wachten, wacht.
(dons1989)
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wach’ter (de, -s), 1. waker, bewaker, i.h.b. nachtwaker. Inmiddels heb ik mijn maatregelen genomen
er komen twee wachters, één voor de voordeur en één voor de achterdeur, u hoeft dus niets te
vrezen (Doelwijt 1972b: 64), - 2. (veroud.) iemand die iets verzorgt, i.h.b. een kostgrond* (1).
Vandaar roept my de zorg naar myn banannenwoud,/ En naar den teyergrond*, den wachter
toebetrouwd (P.F. Roos 1804, cit. volgens Lichtveld & V. 208; oudste vindpl.). - Etym.: (1) In AN
veroud. - Samenst. van 1 nachtwachter*, van 2 koewachter (Bartelink 55), kostwachter*.
(dons1989)
wagter (wachter) (de), op een plantage * een negerslaaf met als functie(s) ergens toezicht op te
houden, iets te verzorgen of te bewaken.: zie koewagter* , kostwagter* en looswagter * .
Europees-Nederlands wagter heeft onder meer een betekenis die slechts een nuance anders ligt dan
‘verzorger’ hier (WNT 24, 508, betekenis 2).
1783 (Roos 40, in dit geval kort voor kostwagter* ). - 1844 (Helmig van der Vegt 48). > /N’/pp/34/-.
(dons2013)
wagt (wacht) houden, op een plantage * ergens toezicht op houden, iets verzorgen, iets bewaken.
1793 (Oostindie 1989:181, hier met betrekking tot kostgronden * ) > /N’+N/pt/3/-.
(dons2013)
wacht’neger: zie neger* (3).
(dons1989)
wagtneger, wachtneger, negerslaaf ( neger * ) als wagter* .
1772 (De Beet 1984:96). 1855 (Focke 146). 1866 (Van Schaick).
Opmerking: In verslagen van boschpatrouilles * betekent het ‘ boschneger * als schildwacht bij zijn
dorp of bij een andere concentratie van boschnegers ten tijde van hun vrijheidsstrijd’. > /N’Am/pp/2-4/-.
(dons2013)
wajakarra, enige boomsoorten van de familie Lauraceae.
< Karaïbisch waikjara (Klooster e.a. 296), waikara (Courtz 420).
1872 (Anonymus 27). > /K/wp/4/-.
(dons2013)
Wajakoe’le: zie Wajarikoele*.
(dons1989)
Waja’na, 1. (de, -(’s)), Indiaan van het volk der Wajana, dat o.m. woont in het zuiden van Suriname.
Zie Enc.Sur. 659. - 2. (het), de taal van de Wajana* (1). Zie Enc.Sur. 598. - Syn. vap Aloekoe* (II). Zie
ook: Bovenlandse* Indianen. Opm.: Vaak geschreven als Oajana
(dons1989)
Wajarikoe’le, 1. (de, -), Indiaan van de uitgestorven stam der Wajarikoele die in het binnenland van
Suriname woonde. De laatste Wajarikoele overleed in 1938 () (Enc.Sur. 295). - 2. (het), de taal van de
W. (1) Zie Enc.Sur. 296. - Etym.: In Enc.NWI Ojarikoelè, Ojakoelé of Wajakoelé.
(dons1989)
wakago’ (de, -’s), kleine chachalaca, een bruine vogel behorende tot de hokkohoenders ( Ortalis
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motmot ). En zoo eigenaardig en geheimzinnig klinkt deze morgengroet van den Wakago dat geen
reiziger die ooit tropisch Amerika bezocht, heeft nagelaten er met enkele woorden melding van te
maken (P&P 1908: 305). - Etym.: S, ontleend aan de roep. Oudste vindpl. Teenstra 1835 II: 429.
(dons1989)
wakago (- ’s), kleine chachalaca, een boomhoen ( Ortalis motmot ).
< Sranantongo (Focke 1855:145). Het dier lijkt dit te roepen, “ waka go!”, betekenis ‘ga [loop] heen’
(Nepveu 1771:277).
1740 (Anonymus 22, wakkego). - 1854 (Kappler 1983:69). →.
Zie ook: toriman* , faisanten * . > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
wa’kaman (de, -s), man, meestal jonge, met weinig of geen regelmatige bezigheden, veelal met
soortgenoten zwervend langs de straat. Hij [jonge, getrouwde man] viel terug, net een soort retour,
in z’n ouwe gewoonte om tot heel laat daar op straat te gaan lopen. Een wakaman werd hij aldus.
Sochtensvroeg, dan kwam hij kloppen op die deur thuis, bam!, bam!, bam!, bam! (Cairo 1979a: 40).
- Etym.: S, bet. ’zwerver’ (waka = lopen; man = man)).
(dons1989)
wa’kaman(s)taal (de), jargon van de wakamans*, op basis van het Sranan* Tongo, zich kenmerkend
door grote creativiteit en snelle veranderlijkheid (veel modewoorden), waarbij ook
geheimtaalprocessen als in het Kropina* gebruikt worden. Ze [jongeren] trekken dus op als één
natie*, kleden zich eender, feesten gezamenlijk, spreken dezelfde taal: wakamanstaal! Het
integratie-proces is in dit land verder dan velen denken (BN 120: 15; 1980). - Opm.: Andere
jongeren nemen elementen uit dit jargon over (zie het cit.).
(dons1989)
wa’kareis (de), knikkerspel waarbij met knikkers gemikt wordt op een reis*. Zie Nekrui 11. Er zijn
verschillende soorten knikkerspelen. De meest bekende zijn: olo-meti*, reis-wan* of waka-reis,
waka-tjopoe*, bons-bak*, pot-na-lini* en curaçaos*-spel (Nekrui 10). - Etym.: S, waka = lopen;
tijdens het spelen verplaatst men zich.
(dons1989)
wa’katjopoe (de), knikkerspel waarbij men met zijn boegroe* mikt op die van een ander en gewone
knikkers als betaalmiddel gebruikt worden. Zie Nekrui 12. Waka-tjopoe (lopend tjoppen*). Ook bij
dit spel is het aantal deelnemers onbeperkt (Nekrui 12). - Etym.: S (zie cit.), waka = lopen; tijdens
het spelen verplaatst men zich. Zie tjoppen* (3).
(dons1989)
wakawakamier, wakamier, soorten trekmier van het genus dat heden in Surinaams-Nederlands
pingomier heet.
< Sranantongo wakwakamira (zie Schumann 1783:193). Sranantongo wakwaka, onder meer ‘trekken,
zich over een grote afstand verplaatsen’. Echter: Focke (1855:145) en de Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië (371) geven deze naam, vermoedelijk abusievelijk, aan de suikermier* .
1835 (Teenstra 2:478; Lammens 196). →.
Opmerking: Fermin (1765:117) vermeldt wakwaka myr als Sranantongo-naam. > /S/d/4-6/-.
(dons2013)
wa’laba, 1. (de, -’s), boom met grote, platte, hangende peulen ( Eperua falcata, Krerekrerefamilie*).
In W. Suriname komen grote oppervlakten z.g. walababos* voor, waarin walaba domineert (WB e.a.
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

72). - 2. (de), hout van deze boom. Walaba is een houtsoort met een eigen olie en geur (Muntslag
147). - Etym.: Ar., S. - Syn. bijlhout*. Zie ook: oeverwalaba*.
(dons1989)
walaba, een boomsoort ( Eperua falcata ) en het hout van deze, ook attributief.
< Arowaks walaba (Schumann 1783:17).
1854 (Van Sypesteyn 213). →.
Zie ook: bijlhout* en varianten. > /Ar/wp/4-6/-.
(dons2013)
wa’lababos (het, -sen), bos waarin walaba* overheerst. Wallababos, waar wallaba* in alle afmetingen
talrijk voorkomt. Hierbij valt op te merken, dat wallaba ook in andere bostypen [dan hoog
savannebos*] een vooraanstaande plaats in kan nemen () (L&Mo 19). - Etym.: Zie de omschrijving,
zie het cit. - Zie ook: -bos*.
(dons1989)
wala’pa, wara’pa (de, -’s), forelzalm, een roofvis van het zoete water, tot 30 cm lang en rolrond,
behorende tot de karperzalmen ( Hoplerythrinus unitaeniatus). De vrouw glimlacht. Het mes is bot,
zegt ze, terwijl ze met grote moeite de walappa’s in stukken snijdt (Vianen 1969: 154). Want het was
een grote! Een warappa. Je was veel te wild en ook te laat. Beter opletten, Ronald! (A. de Vries 1957
(8): 41). - Etym.: S, volgens Enc.NWI (382) van Indiaanse oorsprong. Oudste vindpl. plak. van 1685:
warappen (mv.; S&dS 162). Ook bij Herlein (1718: 199), P.F. Roos (1804, cit. volgens Lichtveld & V.
212) en Teenstra (1835 II: 459) een Ned. vorm: warapper . - Opm.: Nauw verwant aan matoeli* en
met deze de AN naam delend.
(dons1989)
warapper (de, -s), warappe (-n), een soort forelzalm ( Hoplerythrinus unitaenialis ).
< Sranantongo warappa (Schumann 1783:197) of < Karaïbisch warapa (Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië 365), (Courtz 423).
1685 (Schiltkamp & De Smidt 162, warappen ; meervoud). 1718 (Herlein 199). - 1855 (Focke 147).
1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 365; warappa , < Sranantongo). → ( walapa als
Sranantongo).
Opmerking: WNT (24:1170) geeft warap als enkelvoud, toen abusievelijk gededuceerd uit warappen
van 1685 (zie boven). > /K?S?/d/1-4/-.
(dons2013)
walf (de), 1. klep. - 2. ventiel. - 3. ventielslangetje van fietsband. - Etym.: Vgl. E valve = bet. 1 en
2.
(dons1989)
walf’elastiek (de), slang waarvan ventielslangetjes geknipt kunnen worden.
(dons1989)
walplaat (-en), muurplaat, spanplaat, ‘een balk op de bovenrand van een muur waaraan de
dakspanten bevestigd zitten’.
< Engels wall-plate .
1786 (Visscher Heshuysen 336). 1806 (De Surinaamsche Courant nr. 10). →. > /E/r/3-6/-.
(dons2013)
Wa’ma: zie Akoerio*.
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(dons1989)
wa’na, wa’ne, 1. (de, -(’s)/-(s)), soort boom met kleine, geurende bloempjes in behaarde pluimen
( Ocotea rubra, Advocaatfamilie*). Vele [bomen van de Advocaatfamilie*) leveren waardevol hout,
zoals pisi* soorten, wana (), kaneelhart* (), rozenhout* () (WB e.a. 132). - 2. (de), hout van deze
boom. Wane () is een andere algemeen gewaardeerde soort, vrij licht en duurzaam, niet te hard en
sterk; wordt algemeen gebruikt (Bos en Bosbeheer 43). - 3. (bn.), gemaakt van wana* (2). een waane
en locusse* plaat lang 20 voet/ dik 4 a 5 duym 15 stuyvers* (publ. van 1781, oudste vindpl.; S&dS
1014). - Etym.: S (van K wonoe?). Oudste vindpl. Herlein 1718: 81 ( Cederen en Wanen-Hout ). Bij
Kappler (1854) voor 1 wannaboom (87) en wanaboom (98).
(dons1989)
wane, wana, een boomsoort ( Sextonia rubra) en het hout van deze, dat als timmerhout gebruikt
wordt, ook voor meubels; ook attributief.
< Karaïbisch wana (Ahlbrinck 1931:492), wonu (Courtz 429) of < Sranantongo wana (Schumann
1783:197).
Zie ook: basterdwane* .
1718 (Herlein 227). - 1858 (Bakker e.a. 1993:50). →. > /K?S?/wp/1-6/-.
(dons2013)
wanehout, als wane * (het hout).
1718 (Herlein 81). - 1859 (Winkels IV:286). →. > /(K?S?)-N/wp/1-6/-.
(dons2013)
wanakoe, witkopsaki, een soort aap ( Pithecia pithecia ).
< Sranantongo wanakoe (Focke 1855:146) of < Karaïbisch wanakoe (Staffeleu 1975:13), wanuku
(Courtz 422).
1796 (Stedman 228). - 1855 (Focke 146). →.
Zie ook: witbaard * . > /K?S?/d/3-6/-.
(dons2013)
I. wanakoe’ (de, -s), witkopsaki of witkopaap, een soort pluimstaartaap waarvan het mannetje zwart
is met een wit gezicht, het wijfje grijs ( Pithecia pithecia pithecia ). Zeer schuw en moeilijk te
benaderen is de wanakoe of witkopsaki (), de enige soort met een duidelijk geslachtsdimorfisme
(Enc.Sur. 27). - Etym.: K, Oudste vindpl. Stedman 1796: 228 (E: ’in Surinam called the wanacoe’). Opm.: Penard (1900 I: 34) en Vermeulen (67) geven de naam ten onrechte aan de bisa*.
(dons1989)
II. wanakoe’ (de, -s), een soort karperzalm met aan weerszijden drie donkere vlekken ( Leporinus
friderici ). De wanakoe bereikt een lengte van 35 cm, heeft ongeveer dezelfde levenswijze als de
kwama en wordt in het binnenland als voedsel gebruikt (Enc.Sur. 661). - Etym.: S. - Opm.: De naam
wordt ook wel ten onrechte gegeven aan de ’kwama’ (S; Leporinus fasciatus; zie Enc.Sur. 358) en
(door Geijskes 1954: 67) aan de ’njamsifisi’ (S; Schizodon fasciatus).
(dons1989)
wanepiesie, enige boomsoorten van het genus Ocotea.
< Sranantongo wanepiesie (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1980:179).
1835 (Teenstra 1:399). →. > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
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wan’delen (wandelde, heeft gewandeld), 1. uitgaan. En als je geen man hebt, dan kun je de hele dag
wandelen, want je hebt geen man, niemand kan je iets doen (Doelwijt 1971: 15). - 2. een uitstapje
maken (ook fig.). Ze probeerden hun dochter [die twee weken onvindbaar was geweest] uit de
situatie te redden en suggereerden na veel bochten en kronkelingen het idee te hebben dat Nirupa
met die ene creoolse* jongen van de Mahonylaan was gaan wandelen (Doelwijt 1972: 65). Dan* wou
meneertje met een hond gaan wandelen in die bus (Cairo 1980a: 97). Erik kuste Oema gretig en liet
zijn handen over haar body wandelen, terwijl hij hier en daar de gevoelige plekken een kneepje gaf
of streelde (Dobru 1968c: 41); hier: dwalen. - 3. op reis gaan, reizen. Dan* had ik gedroomd om
naar andere landen te gaan wandelen, bijvoorbeeld Nederland, India, Pakistan en Brazilië (Doelwijt
1971: 84). - Etym.: AN w. bet. tegenwoordig SN kuieren* (1); vroeger (ook ’wanderen’) bet. het
’lopen’ i.h.a., ’heengaan’ en ’reizen’ (zie Van Sterkenburg). E ’to walk’ en S ’waka’ hebben alle bet.
van SN w . - Syn. van 2 kuieren* (2).
(dons1989)
wan’delvergunning (de, -en), exploratievergunning, vergunning om in een beperkt gebied
waarnemingen te doen, bijv. omtrent de aanwezigheid of de hoeveelheid van een delfstof. () in
oktober 1965 werd aan een consortium een zogenaamde ’wandelvergunning’ voor een geologische
en mijnbouwkundigeoriëntatie in het Bakhuisgebied verleend (Bauxco Nieuws, juni 1966: 8).
(dons1989)
wand’fan: zie fan*.
(dons1989)
wan’doe (de), 1. gekweekte vorm van een houtig peulgewas met gele vlinderbloemen en behaarde
bladeren, uit Azië ( Cajanus cajan, Bonenfamilie*). Wandoe wordt vrij veel geteeld door Hindostaanse*
landbouwers*, doch nooit op grote schaal; meestal brengt men de gehele peulen naar de markt (Ost.
88). - 2. het eetbare zaad (erwtjes) van deze plant. Wandoe is zeer voedzaam en wordt vooral door
Hindostaanse* Surinamers graag gegeten als arahar-dhal (WS 19-10-1985). - Etym.: S. - Zie ook:
dal*.
(dons1989)
wandoe, (wandoepesie), ingevoerd en gecultiveerd peulgewas ( Cajanus cajan) en zijn eetbare zaden
(boontjes).
< Sranantongo wandoe (Focke 1855:146). Zie ook pesie* .
1835 (Teenstra 2:259, wandoe-pesie). - 1872 (Anonymus 67). →. > /S/cp/4-6/-.
(dons2013)
wand’ven: zie fan*.
(dons1989)
wa’ne: zie wana*.
(dons1989)
Wa’nekreek-type (het), type van savannen* (1) op natte kleigronden van de Oude Kustvlakte*
(Coropina-formatie*) in NO-Suriname. Zie Teunissen 1980: 6. - Etym.: Genoemd naar de
Wanekreek, die gedeeltelijk door savannen van dit type stroomt. - Zie ook: savannetype*.
(dons1989)
Wa’nica: Witte Wanica (de), bepaald rijstras. In het Paragebied en op de grondjes* der
Boslandcreolen* teelt men ook rijst op droge terreinen. Meestal zijn dit viermaandse rassen als Bruin
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Missie* en Witte Wanica () (Ost. 228).
(dons1989)
warakoe, een soort slijkzalm ( Leporinus friderici ).
< Sranantongo warakoe (Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels 1995:280) of < Karaïbisch
waraku (Courtz 422).
1835 (Teenstra 2:450). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 450, kleine warakoe). →.
Opmerking: In de Encyclopedie van Suriname (358, 661) en Van Donselaar (1989:396, 466)
verkeerdelijk wanakoe genoemd. > /K?S?/d/4-6/-.
(dons2013)
wara’na (de, -’s), soort zeeschildpad ( Lepidochelys olivacea ). Het vleesch van de Warana wordt niet
gegeten, maar de eieren, die kleiner zijn dan die van de Krapé*, zijn zeer gezocht (Penard 1900 II:
68). - Etym.: S. Oudste vindpl. Kappler 1854: 107 ( Varana ). - Opm.: In Grzimek (VI: 124) is de SN
naam als AN naam overgenomen.
(dons1989)
warana, een soort zeeschildpad ( Lepidochelys olivacea ).
< Karaïbisch warana (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 202).
1854 (Kappler 1983:107, varana ). 1900 (Penard 2:68). →. > /K/d/4-6/-.
(dons2013)
Wara’o: zie Warau*.
(dons1989)
wara’pa, warapper: zie walapa*.
(dons1989)
Warau’, 1. (de, -(s)), Indiaan van het volk der Warau, waarvan vroeger leden in Suriname aan de
Corantijn woonden. Zie Enc.Sur. 663. - 2. (het), de taal van de Warau* (1). Zie Enc.Sur. 598. - Etym.:
Vaak geschreven als Warrau, in Enc.Sur. (663) ook Warao.
(dons1989)
warau’raaf (de, -raven), groenvleugelara, een rode raaf* met groen met blauwe vleugels ( Ara
chloroptera ). - Etym.: P&P (1908: 481): de rode lijnen op de kop doen denken aan de gelijksoortige
versiering op de gezichten van de Warau*.
(dons1989)
warawa’ra (de, -’s), naam voor alle soorten van de harnasmeervallen of zuigmeervallen (familie
Loricariidae ), met schilden bedekte vissen die met hun bek vastgezogen zitten aan stenen, vooral in
stroomversnellingen (vallen*). De warawara wordt gegeten (Enc.Sur. 663). - Etym.: S. - Syn. (?)
spikkelkat*. Zie ook: zeekwikwi*. Opm.: Teenstra (1835 II: 459) gebr. de naam, vermoedelijk ten
onrechte, ook als syn. voor trompetter*.
(dons1989)
warrawarra, naam voor alle soorten harnas- of zuigmeervallen (vissen; Loricariidae ).
< Sranantongo warrawarra (Focke 1855:147) of < Karaïbisch warawara (Ahlbrinck 1931:495, Courtz
423).
1740 (Anonymus 24, warre warre ). - 1835 (Teenstra 2:459). →. > /K?S?/d/2-6/-.
(dons2013)
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warim’bo (de, -’s), 1. naam voor een aantal grote, kruidachtige planten, voornamelijk gebruikt voor
vlechtwerk ( Ischnosiphon-, Monotagma- en Calathea -soorten, Warimbofamilie*). De vrouwen [van
Indianen], wier huisraad bestaat uit eenige pagalen* (manden van warimbo), ruwe, zelve gebakkene
aarden potten () (Teenstra 1835 1: 162). - 2. (veroud.) mand in de vorm van een rechthoekige doos
met deksel, gevlochten van warimbo* (1), thans bekend als pagaai*. () nae een half uur gemarcheerd
te hebben, ontdekte de Avant Guarde eenige Neegers, van dewelke eener een schoot deed op de
Avant Guarde, terstond avanceerde dezelve, en de neegers giengen op de loop, wegwerpende
hetgeen zij bij zig hadden als 7 à 8 Warimbo met Rijst () (rapport 1775, oudste vindpl.; zie De Beet
188). - Etym.: S. Oudste vindpl. van 1 1772 (zie De Beet 122). Bij Blom (1786) warimba . - Opm.: Er
zijn bij 1 een aantal meer of minder soortgebonden voorvoegsels en bepalingen mogelijk: baksi-,
bokken- (zie bok-*), knopo- (S, knoop), man-*, oema- (zie man-*), pagara-warimbo (zie pagaai*),
grote en kleine warimbo .
(dons1989)
warimbo (-’s), 1. mand in de vorm van een rechthoekige doos met deksel, zeer dicht gevlochten
van warimbo * (3); heden in Surinaams-Nederlands genoemd pagara (zie pagaal * ); 2. van tenen
gevlochten vorm met dezelfde functie als een curpot* (zie aldaar); 3. (de) enige grote planten met
lange, brede bladeren van de genera Ischnosiphon , Calathea en Monotagma.
1: < Sranantongo warimbo (Schumann 1783:198) < Karaïbisch wayarimbo (Ahlbrinck 1931:158).
1749 (De Beet & Price 1982:46). - 1796 (Stedman 285). > /S/r/2-3/-.
2: < warimbo (1).
1787 (Blom 76)./ > /S/pt/3/-.
3: < Sranantongo warimbo (Schumann 1783:198) < warimbo (1).
1740 (Anonymus 19; warimpes , meervoud). 1771 (C. Dahlberg nr. 90). 1786 (Visscher Heshuysen
413, warimba ) - 1835 (Teenstra 1:162). →.
Opmerking 1: Teenstra (1835, 1:417) geeft de niet nader gedefinieerde soorten baskietewarimbo
(zie baskiet* ), pagarawarimbo (zie pagaal * ) en bokkewarimbo.
Opmerking 2: De planten heten in het Karaïbisch waruna (Hoff 1968:14). Zie ook quarunna * . >
/S/wp/2-6/-.
(dons2013)
Warim’bofamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Marantaceae). - Etym.: Genoemd naar warimbo* (1).
(dons1989)
warme vis (de, -sen), licht gerookte vis. De vrouwen namen de kruiken, kalebassen* met water en
kleding. De mannen de houwers*, bijlen, messen en trommels met het hoognodige; gedroogde,
warme en gezouten vis (Jong Loy 39). - Etym.: S waran fisi = lett. id. - Opm.: Vgl. barbakotten*,
waarbij de vis zwaarder gerookt wordt en daardoor droger is.
(dons1989)
waroesi, een boomsoort ( Virola surinamensis), heden in Surinaams-Nederlands genaamd baboen
(als Sranantongo).
< Karaïbisch warusi (Courtz 424).
Van Aerssen van Sommelsdijck (1685 nr. 26) geeft waro ocje, ‘wilde cruytnote* ’.
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck zie boven).
Zie ook: baboenhout * , baboentrie* . > /K/wp/1/-.
(dons2013)
warrand(e), warrant (de, -s), (veroud.) giftbrief van grond voor de aanleg van een plantage* (A. 1).
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Dat bij ’t Hoff is goetgevonden ende verstaen, dat allen dengeenen die warrants van landen komen
op te nemen, zullen gehouden zijn binnen dry maenden naer dato van de opneminge deselve
geassisteert door de naeste buuren op te nemen ende ’t selve onder de warrant te doen stellen en
ter eersten gelegenheyt bij den lantmeeter laeten uytmeeten (plak. van 1687; S&dS 174). - Etym.: AN
warrant (van E) = o.m. volmacht (Van Dale). Oudste vindpl. plak. van 1684 (S&dS 137). In oudere
stukken warring*.
(dons1989)
warrant (-s), warrand(e) (de, het, -s, -en), 1. giftbrief betreffende een van overheidswege
toegewezen stuk grond; 2. grondbrief als bewijs van eigendom; 3. toegewezen grond; 4.
dagvaarding.
< Engels warrant , onder meer volmacht, waarborg (OED 19:929).
1: 1687 (Schiltkamp & De Smidt 174). - 1832 (Teenstra 1842:212).
Zie ook: warring* (1). > /E/bs/1-4/-.
2: 1740 (Anonymus 30). - 1894 (Gouvernementsblad van Suriname 33a. 1).
Zie ook: warring* (2). > /E/bs/2-5/-.
3: 1684 (Schiltkamp & De Smidt 137). > /E/bs/1/-.
4: 1685 (Schiltkamp & De Smidt 161). 1707 (Schiltkamp & De Smidt 266). > /E/bs/1/-.
(dons2013)
warrande-kaart, uitmetingskaart behorende bij een warrant * (3).
1771 (Nepveu 162).
Zie ook: kaartenwarrande * . > /E-N/bs/2/-.
(dons2013)
Warrau’: zie Warau*.
(dons1989)
war’ring (de, -en), (veroud.) syn. van warrand*: z.a. () ook geene meetinge te doen van eenige
warringen sedert den 1en january 1683 toegestaen sonder expres consent en order van mijn eigen
handt onderteykent (plak. van 1684, oudste vindpl.; S&dS 143).
(dons1989)
warring, 1. als warrant * (1); 2. als warrant * (3).
< warrant (WNT 24:1334).
1: 1685 (Schiltkamp & De Smidt 162). > /E/bs/1/-.
2: 1684 (Schiltkamp & De Smidt 143). > /E/bs/1/-.
(dons2013)
was’bak (de, -ken), 1. gootsteen. Ik sta in de kamerdeur en jij met je rug naar me toe, bij de wasbak
(Ferrier 1968: 55). - 2. vaste wastafel. Ik heb boven de wasbak in mijn kamer staan huilen (Ferrier
1968: 111). - Etym.: AN w. = bak waarin of waarboven men zich of iets wast, dus ook de SN bet.,
maar men gebruikt dan i.h.a. de onderscheidene woorden.
(dons1989)
was’bekken: zie bekken*.
(dons1989)
was’bord: woord waarmee wordt aangeduid dat een ongeplaveid wegdek overdwars geribbeld is. Die
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weg is wasbord. Die weg zit vol wasbord. - Etym.: Ook in E in deze bet.: washboard. - Samenst.:
wasbordweg = weg die dit verschijnsel veel vertoont. Zie ook wasplank*.
(dons1989)
wash’-and-wear (de), (uitspr. E: wosj’endweer), (ook, gebr. in Nickerie:) eerste klasse rijst (grote,
geheel witte, niet gebroken korrels). - Etym.: E, lett. ’was en draag’. In Guyana en elders op de
wereld heeft deze term betr. op kleding die na het wassen niet gestreken behoeft te worden.
(dons1989)
wa’sher (de, -s), (uitspr. E: wos’sjer), 1. sluitring(etje). - 2. ringetje (’leertje’) in een kraan. - Etym.:
E. - Samenst. van 1: springwasher*.
(dons1989)
was’klem (de, -men), wasknijper. - Syn. pen* (I), waspen*.
(dons1989)
wasmeid, negerslavin ( meid* ) als (interne) wasvrouw.
1782 (De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant nr. 302). - 1863 (Ehrhardt 2000:212).
Ook in Westelijk Guyana (Essequibo en Demararische Courant 29-12-1793), mogelijk afkomstig van
daar. > /(N-N’)?W?/bc/3-4/W./.
(dons2013)
was’oema (de, -’s), wasbord. - Etym.: S. - Syn. wasplank*.
(dons1989)
was’pen (de, -nen), wasknijper. Advokaat rammelde een beetje door z’n stapel. Een grote houten
waspen () met heel veel paperas (Cairo 1978b: 406). - Etym.: Voor de komst van de ’knijper’ was een
houten, gespleten pen in gebruik, zoals nu nog in Engeland; vgl. E clothes-pin = ’klerenpen’. Die
werd ook in Ned. w. genoemd. - Syn. pen* (I), wasklem*.
(dons1989)
was’plank (de, -en), wasbord. Met een wrange glimlach haalt zij de tijd voor ogen toen ze met de
wasplank ontzettend veel kleren voor verschillende mevrouwen moest wassen (Slagveer b: 10). Etym.: Geheel houten wasborden met ingesneden ribbels, dus niet met een geribbelde zinken
bekleding, zijn in Sur. nog altijd in gebruik. - Syn. was’oema*. Zie ook: wasbord*.
(dons1989)
wassen (waste, heeft gewassen), (ook:) 1. reinigen met water of een andere vloeistof, in gevallen
waar in AN een ander ww. gebruikt zou worden. Hij [de barhouder] slofte naar het rek met flessen en
haalde een ’half’* eruit. Vervolgens ging hij twee glazen wassen (Rappa 1981: 19); hier: spoelen. Het
huis wassen = schoonmaken. Ramen wassen = lappen, zemen (zie Schoonhoven 155). Tanden
wassen = poetsen. Zie ook = de mond wassen* (1 en 2). - 2. (i.h.b.:) met een kruidenaftreksel
reinigen om ongewenste magische invloed te verwijderen. Menigeen [die zich niet goed voelt] verlaat
dan ook de stad* om ergens buiten* ’in het district*’ door een speciale deskundige ’zich te laten
wassen*, zoals dat heet (Helman 1978: 36). Terwijl hij [de obiaman*] de huizen wast, worden boze
jorka* die men tegenkomt ’vastgebonden’ aan houtblokken* (), waarna ze later aaneengeklonken
worden weggeworpen (Wooding 297). - 3. een pak slaag geven. - Etym.: (1) Tanden wassen ook in
BN. (2) Zie ook bewassen*. (3) Vgl. het syn. je bouten* wassen. In Ned. alleen in de uitdr. ’de oren
wassen’ en (veroud.) ’de rug wassen’.
— : de mond wassen, 1. de mond spoelen. Je ouders deden ook hard hun best om je van die taal
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[Sranan*] af te helpen: kunnen jullie geen Hollands spreken? Óp school werd je gestuurd om je mond
te gaan wassen, als je Surinaams* had gesproken (Dobru 1980: 16). - 2. tanden poetsen. Vlug
regelde* ze haar kamer, ging in bad en waste haar mond (Maynard b: 21). - 3. de tanden reinigen
met de as van een stomp sigaar. Zodra de vader naar een receptie was, was Nene zeker van haar
sigaar. Want een van de regelmatigeheden van Nene was het mond wassen zo tegen half zeven ’s
middags* in de achtergallerij. Ze zat daar een half uur lang te pruimen (Dobru 1980: 47). - 4. tabak
pruimen. - Etym.: Zie betreffende bet. 1 en 2 i.h.a.: wassen* (1). Bet. 2 ook in BN. Bet. 3/4: Oude
Creoolse* vrouwen roken een sigaar ten dele op, reinigen dan hun tanden met de stomp met as en
pruimen tenslotte de rest van de sigaar. Dit alles, maar ook het pruimen op zichzelf, wordt de mond
wassen genoemd. Het cit. onder 3 heeft dus ook betr. op bet. 4.
(dons1989)
wassen, met een daartoe samengesteld kruidenaftreksel iemand of iets ontdoen (reinigen) van nietmateriële (mystieke) ongerechtigheden.
1763 (Nationaal Archief, Raad van Politie 808). 1911 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
1917:686). →. > /N’/sc/2-6/-.
(dons2013)
was’sie: een wassie nemen (nam, heeft genomen), een kruidenbad* met magische kracht nemen. Etym.: S wasi = wassen; zie wassen* (2).
(dons1989)
was’vis (de), minderwaardige vissen. De reden hiervan is dat de knechten [losse werklieden op de
vissersboten] geen vast loon hebben; zij ontvangen een deel van de vangst, in den regel de
minderwaardige visschen, bij de visschers als waschvisch bekend (Enc.NWI 714). - Etym.: Vgl. E ’to
wash’ = o.m. spoelen; ’wash’ = o.m. ’spoelwater’; werd deze vis anders wellicht van het dek
weggespoeld? E ’wash’ bet. ook ’slootwater’ fig., dus ’slappe, smakeloze thee’ e.d.
(dons1989)
waswa’si (de, -(’s)), (niet alg.) naam voor wespen, i.h.b. de sociaal levende soorten die raten
bouwen; wel alg. zijn enige namen van genera en soorten: zie fransman-*, kapasi-* en
prasorowaswasi*.
(dons1989)
wassiewassie I., wesp, in het bijzonder sociaal levende wespensoorten die raten bouwen (familie
Polistidae ).
< Sranantongo wassiewassie (Schumann 1783:198) < Engels wasp , Echteld 1961:111.
1740 (Anonymus 25). - 1835 (Teenstra 2:465). →. > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
wassiewassie II., twee boomsoorten, Vochysia surinamensis variant surinamensis en Qualea dinizii.
< Sranantongo wassiewassie (Focke 1855:147) < Karaïbisch wosiwosi (Ostendorf 1962:127, Courtz
430).
1739 (Oud Notarieel Archief Suriname 171:23, wasjewasje ). - 1855 (Van Sypesteyn 184).
Zie ook: basterdwane* . > /(K)S/wp/2-4/-.
- : blauwe wassiewassie, vermoedelijk de boomsoort Qualea coerulea, heden in SurinaamsNederlands genaamd gronfolo (< Sranantongo).
Volgens Blom (1802:185) een verwant van quarie* . Van al deze soorten onderscheidt
bovengenoemde zich door zijn uitbundig blauwe bloei; de andere in Suriname hebben gele bloemen.
1802 (Blom 185). > /N+S/wp/3/-.
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(dons2013)
Watamale’o-type (het), type van savannen* (1) op zandritsen* van de Coropina-formatie* in NOSuriname. Zie Teunissen 1980: 6. - Etym.: Genoemd naar een in NO-Suriname veel voorkomende
Karaïbische* familienaam. - Zie ook: savannetype*.
(dons1989)
wa’ter (het, -s), (ook:) 1. getij (als verschijnsel i.h.a.). De plantagepont* met meublement en wat
meer is was vertrokken en daags daarna toen ’t water goed was verliet Mevrouw L. met hare familie
en Rosalie de plaats* () (van Schaick 1866: 186). - 2. vloed. () hier bedoelt die heer een getij of een
water, zoo als men hier zegt; een spring* van 8 à 9 dagen heeft 16 à 18 waters () (Teenstra 1835 I:
222). - 3. duur van een getij, d.i. 6 uur. Gaat de reis verder dan binnen den tijd van 6 uren (een
water) geschieden kan, dan moet men aanleggen, om naaste ebbe of vloed, naardat deze of gene in
ons plan ligt, af te wachten () (Beijer 1823: 95). - Etym.: S watra = o.m. bet. 3. Alle cit. zijn de
oudste. - Syn. van 3 tij*.
(dons1989)
water, 1. getij (een periode van eb of vloed); 2. vloed (als fase van 1); 3. de duur van 1, dat is zes
uur.
1: 1866 (Van Schaick 186). > /N’/m/4/-.
2: 1835 (Teenstra 1:222). > /N’/m/4/-.
3: 1823 (Anonymus 95).
Zie ook: tij * . > /N’/m/3/-.
(dons2013)
wa’terbezwaar (het), wateroverlast. De afvoer van het overtollige water (waterbezwaar) () (Dahlberg
49).
(dons1989)
wa’terbijlhout, (de, -), naam voor enige boomsoorten ( Macrolobium angustifolium, Macrolobium
bifolium en Crudia glaberrima, Krerekrerefamilie*). - 2. (het), hout van deze bomen. - Etym.: Het
zijn verwanten van bijlhout* (z.a., = walaba*) en komen voor in drasbos*. Van de
Macrolobium- soorten lijkt ook het hout op dat van walaba .
(dons1989)
waterdak, vermoedelijk een vlot met een dak erboven, gebruikt bij werkzaamheden bij de aanleg
van een laag gelegen plantage * .
1788 (Roos 1804:33). > /N-N/pt/3/-.
(dons2013)
wa’tergat (het, -en), (veroud.) visvijver, veelal verkregen door uitgraving, i.h.b. van een stuk
zoetwaterzwamp* (moeras). Ik heb een watergat, dat grimmelt van de visch (P.F. Roos 1804, cit.
volgens Lichtveld & V. 211; oudste vindpl.). - Etym.: AN w. heeft div. bet., niet deze. - Syn. visgat*.
(dons1989)
watergat (-en), visvijver, veelal verkregen door uitgraving, in het bijzonder van een stuk
zoetwatermoeras; heden in Surinaams-Nederlands visgat genoemd.
1788 (Roos 45). - 1881 (Kappler 1883:283).
Zie ook: pan* . > /N-N/r/3-5/-.
(dons2013)
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wa’tergoejave (de), (niet alg.) wilde verwant van de goejave* (1) die vaak bij soela’s*
(stroomversnellingen) groeit. De water-goejave (1) vormt overal in onze rivieren in de watervallen,
dikwijls uitgestrekt zuivere goejave-kreupelhout (van Ommeren in Stahel 1927: 63). - Syn.
soelagoejave*.
(dons1989)
wa’tergras (het), grassoort die drijvende matten vormt in stilstaand water ( Hymenachne
amplexicaulis, Grassenfamilie*). - Syn. bamboegras* (2). Opm.: In Fl.Sur. (I, 1: 355) wordt de naam,
vermoedelijk ten onrechte, gegeven aan groffe doeba*.
(dons1989)
watergras, diverse soorten grassen en grasachtige planten op natte groeiplaatsen, in het bijzonder
de soorten die drijvende matten vormen.
< Europees-Nederlands watergras , andere soorten met dezelfde eigenschappen in Nederland.
1787 (Blom 239). 1835 (Teenstra 1:206). > /N’/wp/3-4/-.
(dons2013)
watergroenhart, watergroenhard, een boomsoort ( Acosmium nitens) en het hout van deze.
De naam lijkt de leenvertaling van een niet aangetroffen contaminatie in het Sranantongo, te weten
van watragrin (de onderhavige soort) en grinati ( groenhart * ), twee soorten die niets opvallends met
elkaar gemeen hebben. De boom groeit aan rivieroevers en heeft kernhout (zie hart * ) dat niet groen
is, maar vaalbruin.
1787 (Blom 303). - 1804 (Eensgezindheid 2). - 1929 (Ahlbrinck 99). > /X/wp/3-5/-.
(dons2013)
wa’terhond (de, -en), (niet gebr.) naam voor de twee Surinaamse ottersoorten, de grote, AN
reuzenotter ( Pteronura brasiliensis ) en de kleine ( Lutra enudris ). Als we onderweg een waterhond
zien zwemmen, informeer ik bij Atoe of ze ook een andere soort kennen (Geijskes 1957: 232). Etym.: Het is de lett. vert. van het syn. watradagoe* (S, z.a.). Oudste vindpl. Pistorius 1763: 58. Syn. ook visotter*, van de kleine ook zwampotter*.
(dons1989)
waterhond, de reuzenotter ( Pteronura brasiliensis ) en een kleinere ottersoort ( Lutra enudris ).
< Sranantongo watradagoe (Focke 1855:148).
1740 (Anonymus 21). - 1855 (Focke 148). →.
Opmerking: Heden vrijwel verdrongen door watradagoe (< Sranantongo). > /S/d/2-6/-.
(dons2013)
wa’terhout (de, -), klein boompje van natte standplaatsen ( Trichanthera gigantea,
Waterkanonfamilie*). Waterhout (), aan lage oevers groeiende, kleine, sterk vertakte boom () (Enc.Sur.
663). - Etym.: Zie de omschrijving, zie -hout* (b). Oudste vindpl. van de naam Teenstra (1835 I:
383), daar gegeven aan een andere, niet duidelijk omschreven soort. S watra-oedoe = lett. id.
(dons1989)
waterhout, niet geïdentificeerde boomsoort.
1835 (Teenstra 1:383, daar ook genoemd noteboom ).
Opmerking: Het is niet de soort die heden waterhout genoemd wordt als in de Encyclopedie van
Suriname (663). > /N-N/wp/4/-.
(dons2013)
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Wa’terhyacintfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Pontederiaceae ). - Etym.: Genoemd naar de
waterhyacint ( Eichhornia crassipes).
(dons1989)
waterinneemsluis: zie inneemsluis* .
(dons2013)
wa’terkakkerlak (de, -ken), naam voor reuzenwaterwantsen, d.z. grote torachtige waterinsekten
(o.m. Belastoma -soorten). De grootste waterwants is de ’waterkakkerlak’ (Vermeulen 226). - Etym.:
Zie de omschrijving; er is wel gelijkenis, maar geen (nauwe) verwantschap met een kakkerlak. S
watrakakalaka = lett. id.
(dons1989)
wa’terkan: zie watrakan*.
(dons1989)
wa’terkanon (de, -nen), geneeskrachtig kruid met kelkvormige, blauwe bloemen ( Ruellia tuberosa,
Waterkanonfamilie*). Ruellia tuberosa L (NS [Ned.Sur.] waterkanon) is een overblijvend, laag kruid
met grote blauwpaarse bloemen, dat men o.a. op de beschaduwde wegbermen niet zelden aantreft
(Ost. 174). - Etym.: Wanneer de rijpe vruchten nat worden, springen ze open, waarbij de zaden
wegschieten. Kinderen gooien ze daartoe in het water. S watrakanoe = let. id.
(dons1989)
Wa’terkanonfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Acanthaceae). - Etym.: Genoemd naar
waterkanon*.
(dons1989)
Wa’terkant (de), straat in Paramaribo langs de oever van de Surinamerivier. De Waterkant langs
gaande, vind men een landingsplaats, de Plattebrug* genaamd (Lammens 1822; 1982: 53).
(dons1989)
wa’terkasteel (de, -kastelen), 1. (scheldwoord) schooier, geminachte persoon. Zover kwam het
echter niet. Want in een uitbarsting van verwensingen vloog de winnaar op hem af, terwijl hij hem
nog, dief, bedrieger en waterkasteel noemde (C. Ooft 19). - 2. soort cake. - Etym.: (1) Zie kasteel*
(syn.). De toevoeging ’water’ zou betr. kunnen hebben op het feit, dat bedoelde personen zich in
Paramaribo veelal aan de Waterkant* ophouden.
(dons1989)
wa’terkelder (de, -s), 1. stenen drinkwaterreservoir. Ik wist dat die steentjes afkomstig waren van
een oude waterkelder van de verlaten plantage* Zeezigt, ergens in de rimboe van de totaal
overwoekerde Motkreek niet ver van zee (Meded. Sur. Mus. 37: 26; 1982). - 2. regenton (ev.
bestaande uit een olievat). - Syn. van 1 reinwaterkelder*.
(dons1989)
wa’terlelie (de, -s), bolgewas met smalle bladeren en witte, soms rood aangelopen bloemen waarvan
het onderste deel buisvormig is ( Crinum erubescens, Jozefstaffamilie*). Een inheemse soort, C.
erubescens Solandr. (NS. [Ned.Sur.] ’ waterlelie’) groeit hier en daar in de kustmoerassen; het
bloemdek is van buiten rood en van binnen wit, de slippen zijn veel korter dan de buis en staan wijd
uiteen (Ost. 217). - Etym.: Lijkt op andere soorten van de Jozefstaffamilie* die in SN lelie* (z.a.)
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genoemd worden; komt voor in zwampen* en op andere natte plaatsen. AN w. is een geheel andere
plant, nl. SN pankoekoewiwiri* (1).
(dons1989)
wa’terliaan (de, -lianen), soort liaan rijk aan drinkbaar water ( Doliocarpus dentatus,
Savannemangrofamilie*). Soms lijken die geheimzinnige blanken, die geen korjaal* kunnen roeien en
geen waterliaan van een bostouw* kunnen onderscheiden, op tovenaars! (A. de Vries 1962: 216). Etym.: S watratité (watra = water; tité = o.m. liaan).
(dons1989)
wa’termama (de), (veroud.) syn. van watramama* (2) en van wintidans*: z.a. Onder de benaming van
Watermama hebben zij [de negerslaven] een godsdienstigen dans, waarin zij of hij die danst, zolang
aanhoud, tot dat hij of zij in bezwijming valt, of in geestvervoering raakt, en wat dan bevolen word,
moet geschieden (Lammens 1822; 1982: 108). - Etym.: Zie watramama*. Oudste vindpl. plak. van
1776 (S&dS 896). - Syn. ook watramamadans*.
(dons1989)
wa’ternoot (de, -noten), onrijpe kokosnoot. - Etym.: Bevat veel helder, drinkbaar sap. Gebr. ter
onderscheiding van droge* noot. AN w . = een Europese waterplant ( Trapa natrans, familie
Trapaceae ).
(dons1989)
wa’terpangola (de), als weidegras uit Afrika ingevoerde grassoort ( Digitaria swazilandensis,
Grassenfamilie*). Op zandgronden in de oude kustvlakte* vooral Schapegras* en wat Congogras*, op
de lagere delen Loekoentoe* en Waterpangola (Enc.Sur. 255). - Etym.: Verwant aan pangolagras*,
geschikter voor nattere gronden dan deze soort.
(dons1989)
Wa’terpestfamilie (de), Waterkaardefamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Hydrocharitaceae ). - Etym.:
Genoemd naar waterpest ( Elodea-soorten).
(dons1989)
waterpinan, mauritiushennep ( Furcraea foetida ); zie verder onder ingisopo * .
< Spaans pina , ‘ananas’, een verwant waar waterpinan op lijkt. De plant groeit in
stroomversnellingen.
1718 (Herlein 112).
Zie ook: aloë * . > /N-Sp./wp/1/-.
(dons2013)
waterpot : zie Indiaansch * .
(dons2013)
waterrat, een soort woelmuis ( Nectomys squamipes).
< Europees-Nederlands waterrat, de volksnaam voor enige soorten ratten en woelmuizen die,
evenals bovenstaand dier, aan en in water leven.
1770 (Fermin 2:98, waterrot). 1900 (Penard 1:4). →. > /N’/d/2-6/-.
(dons2013)
watervarken (-s), waterzwijn, waterhaas, een groot knaagdier ( Hydrochoeris hydrochoeris).
Het dier heeft min of meer de gedaante van een big.
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1740 (Anonymus 21). - 1855 (Focke 55). 1900 (Penard 1:41).
Ook in Brazilië, 1743 (WNT 24:1742).
Opmerking: Het lijkt mogelijk, dat ook het woord waterzwijn in een van de koloniën ontstaan is. Het
WNT (24:1996) geeft als oudste citaat voor Nederland 1857 (het citaat aldaar van 1762 is onjuist).
Zie ook: kapoea* , tovou* . > /X/d/2-5/B./.
(dons2013)
wa’terwerk (het, .en), (hist.) watermolen, d.i. een molen aangedreven door waterkracht, op een
plantage* (A. 1). Op een waterwerk rekent men, dat voor ieder vat suiker van 1300 lb tien
rietkappers* noodig zijn (Teenstra 1835 I: 187). - Etym.: AN werk - o.m. mechanisme, bewegend
toestel. Oudste vindpl. in octrooi tussen 1689 en 1696 (zie Enc.NWI 739). - Samenst.:
waterwerkplantage (Bartelink 37). Zie ook beestenwerk*.
(dons1989)
waterwerk, suikermolen op een plantage * , in het bijzonder aangedreven door bij vloed ingelaten
rivierwater dat bij eb weer uitgelaten wordt en daarbij het schoepenrad ( scheprad* ) doet draaien.
< Algemeen Nederlands waterwerk, het woord voor onder meer alle typen energie leverende
watermolens. Het hier genoemde type is in Nederlandssprekend Europa onbekend.
1689-1696 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 739). - 1854 (Van Sypesteyn 65).
Zie ook: beestenmolen * , beestenwerk * , paardenwerk * , en de onderdelen scheprad* , bonkelrad * ,
stoel * (grote en kleine), brug* (1), roller * , koning* , galg * en galgenbint* .
Ook in Westelijk Guyana (1763, Hartsinck 1770:394), mogelijk afkomstig van daar. > /N’?W?/pt/14/W./.
(dons2013)
waterwerkplantage, plantage * met een waterwerk* .
1855-1863 (Bartelink 1916:37). > /N’-N/pt/4-5/-.
(dons2013)
waterworm, Surinaamse paalworm (een soort Neoteredo), een weekdier.
< Europees-Nederlands waterworm , niet specifieke naam voor allerlei kleine waterdieren (WNT
24:1768). Zie ook worm* .
1788 (Oostindie 1989:26), in 1783 (ibid.) kortweg worm, bij Blom (1786:27) de worm. > /N’/d/3/-.
(dons2013)
wa’trabebe, 1. (de, -(s)), boom met zacht gele vlinderbloemen in kale pluimen, met vele, vaak
kronkelige sporen* (plankwortels) ( Pterocarpus officinalis, Bonenfamilie*). In zwak brak milieu wordt
de hoge kruidenvegetatie opgevolgd door laag, open zwampbos*, met vooral watrabebe,
zwamppanta*, mierenhout*, zwampzuurzak* en pruim* (Enc.Sur. 627). - 2. hout van deze boom. Etym.: S; watra = water: de soort komt alleen voor in natte bostypen, i.t.t. hooglandbebe*. - Opm.:
Teenstra (1835 I: 353) noemt de soort Laaglandsche Bébé .
(dons1989)
wa’trabom (de): zie bom* (II).
(dons1989)
wa’tradagoe (de, -s), naam voor de twee Surinaamse ottersoorten, de grote, AN reuzenotter
( Pteronura brasiliensis ), en de kleine ( Lutra enudris ). De Watradagoes visschen gezamenlijk (Penard
1900 I: 75; oudste vindpl.). - Etym.: S (watra = water; dagoe = hond). Vgl. veroud. E water-dog =
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otter. De kop is hondachtig; de grote maakt een geluid dat op blaffen lijkt. - Syn. visotter*,
waterhond*, van de kleine ook zwampotter*.
(dons1989)
wa’trakan (de, -(s)), 1. grote, poreuze kruik voor het koel bewaren van water, vervaardigd door
Indianen. Zie Enc.Sur. 118. - 2. zuurtje in de vorm van 1. Mijn moeder deed suikergoed* in mijn
thee. Watrakangs heten ze, geloof ik. Ze waren mooi roze. En ook een beetje zurig van smaak
(Vianen 1972: 114). - Etym.: S. bij Teenstra (1835 I: 375) een Ned. vorm van het woord: waterkan.
(dons1989)
waterkan, grote, poreuze kruik voor het koelen en bewaren van water, in het bijzonder het model
als vervaardigd door indianen; heden in Surinaams-Nederlands watrakan (< Sranantongo) genoemd.
< Europees-Nederlands waterkan, iedere kan voor water.
1835 (Teenstra 1:375; 2. 257). 1903 (Van Coll 491).
Zie ook: Indiaanse waterpot * . > /N’/r/4-5/-.
(dons2013)
wa’tramama, 1. (vaak met W., vaak met lidwoord de; begrip uit de wintigodsdienst*) een van de
namen voor de belangrijkste onder de watergoden en -godinnen. De Watramama houdt verblijf in
kreken*. Zij komt nooit anders te voorschijn dan om hare kleinen* te zogen of om zich het haar te
kamen met de wonderkam, en wel altijd met jongvloed* (van Cappelle 335). - 2. (de; veroud.) syn.
van wintidans*: z.a. Sommige dansen, zoals de watra-mama waren [in de slaventijd] zelfs ten
strengste verboden (Enc.NWI 261). - Etym.: S (watra = water; mama = moeder). Oudste vindpl. van 1
Stedman 1796: 317. In strikte zin zou bet. 2 betr. moeten hebben op een wintidans voor 1 en dat
was vermoedelijk aanvankelijk ook zo. Het eerste plakkaat dienaangaande (1776, zie S&dS 896)
spreekt van ’ watermama en zoortgelijke danssen’. Uit de lit. blijkt echter dat althans buitenstaanders
later met de naam w. alle wintidansen bedoelden (zie ook Van Lier 142 en 217). - Syn. van 2 ook
watramamadans*, watermama*.
(dons1989)
watermama (de), 1. rituele dans van negerslaven, waarbij de dansers bezeten (onder meer door 2)
dan wel in trance raken; 2. zekere godin of geest.
< Sranantongo watramama (Schumann 1783:200) . Het ritueel is van Afrikaanse herkomst (Van Lier
1977:142, 217). In het Afrika Museum te Berg en Dal (Nederland) staat een beeld uit Benin van een
‘vruchtbaarheids-zeemeermin’, geheten Mami Wata .
1: 1740 (Anonymus 84). - 1839 (Benoit 54).
Opmerking: Bij Nassy (1791, 2:60) mama, bij Teenstra (1835, 2:194) watra mama , in 1776
(Schiltkamp & De Smidt 896, water-mamadanzen , meervoud).
Zie ook: wintipley * . > /S/sc/2-4/-.
2: 1765 (Nepveu 81). 1854 (Kappler 1883:60). Vanaf 1926 (Cappelle 335) watramama (<
Sranantongo). →. > /S/sc/2-4/-.
(dons2013)
wa’trama(ma)bobi (de, -’s), 1 waterhyacint, een drijvende waterplant met blauwe bloemen
( Eichhornia crassipes, Waterhyacintfamilie*). Er komen hele eilanden watramabobi aandrijven uit de
richting van de dam en dat spul zet zich vast bij de bruggen* en de steiger hier (B. Ooft 1969: 33). 2. boom met grote, geurige, witte bloemen ( Gustavia augusta Barklakfamilie*). Zie Teenstra 1835 I:
399 (oudstevindpl.). - Etym.: S, bet. ’borst (zie ook bobbie*) van de watramama*’. Bij bet. 1 heeft dat
betr. op de vorm van de gezwollen (schijn)bladstelen, bij bet. 2 op de vorm van de vruchten. - Syn.
van 2 stinkhout* (1).
(dons1989)
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watramamabobi, een boomsoort ( Gustavia augusta).
< Sranantongo watramamabobi (Focke 1855:148). Zie watermama * (2); Sranantongo bobi, ‘borst van
een vrouw’ verwijst naar de vorm van de vrucht.
1855 (Focke 13). →.
Zie ook: aribanarix* , mamahout * . > /S/wp/4-6/-.
(dons2013)
wa’tramamadans (de, -en), (veroud.) syn. van watramama* (2) en van wintidans*: z.a. Met de
verschillende vormen van divinatie is de ’winti-dans’, die overeenkomt met de ’watra-mama-dans’,
waarover in de slaventijd veel werd gesproken, het belangrijkste Afrikaanse religieuze element (van
Lier 217). - Etym.: Zie watramama*. - Syn. ook watermama*.
(dons1989)
week’armband (de, -en), smalle, metalen, meestal gouden of zilveren, massieve armband waarvan
er een aantal, vaak zeven, aan één pols worden gedragen. - Etym.: Er zijn zeven verschillende van
deze armbanden, dus evenveel als dagen in een week.
(dons1989)
weer vw., (ook:) nog, ook nog. Dan zijn er weer de soorten [slangen] die op de grond jagen en zich
eveneens in de bomen voortbewegen (Heyde 1978: 76).
(dons1989)
weg’blazen (blaasde weg, heeft weggeblazen), wegschieten, door schieten uitschakelen. En,
luitenant, hebben ze [parachuuttroepen] de kazerne aangevallen? - We hebben ze weggeblazen voor
ze goed wisten waar ze waren (Rappa 1981: 150). - Etym.: Zie blazen* (I. 2).
(dons1989)
weg’boren (boorde weg, is weggeboord), er ongemerkt vandoorgaan. Ik liep naar de [vechtende]
kinderen toe en haalde ze uit elkaar. Het meisje keek tegelijk uitdagend en verlegen en probeerde
weg te boren (WS 11-9-1982). - Etym.: Zie boren* (B).
(dons1989)
weg’brengen (bracht weg, heeft weggebracht), (ook:) meenemen. Ik ben vreselijk geschrokken, voel
mijn hart, zei Oema en drukte Eriks hand op haar boezem. Breng me weg, ik kom nooit meer hier
(Dobru 1968c: 43).
(dons1989)
weg’dokken (dokte weg, is weggedokt), 1. (snel) bukken, wegduiken. - 2. (fig.; - ( voor )), zich
onttrekken (aan). Maar vanonder dat dunne vernis van charme en hoffelijkheid komt op de kritieke
momenten toch duidelijk te voorschijn de karakterloosheid van X, het gebrek aan ’moral fiber’ bij de
man, die wegdokt als de gemeenste verrader, juist wanneer appèl wordt geblazen (WS 5-3-1983). Etym.: Zie dokken* (i.h.b. bet. 1 en 3).
(dons1989)
weg’dragen (droeg weg, heeft weggedragen), (ook.) wegnemen, stelen. Alle onderbroeken van
meneer heeft ze weggedragen, haar vriend stond ze te verkopen aan de Waterkant* (van Teylingen
29). - Syn. tjoppen* (4), tjoren*.
(dons1989)
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weg’halen (haalde weg, heeft weggehaald), (ook:) uittrekken (kledingstuk, schoenen). Beter haal je je
schoenen weg, voordat je me huisvloer hier vuil maakt! (Cairo 1978b: 94).
(dons1989)
weg’loper (de, -s), (hist.) neger die zich door weg te lopen aan de slavernij onttrokken had en zich
verborgen hield. In de Jaare 1717 werd Verlof gegeeven aan een ieder om Togten op Wegloopers te
doen, een Premie van vyftien honderd gulden* gesteld op de ontdekking der Claas- en Pedro- en
zes honderd Guldens op de verdere Wegloopers-Dorpen en tien Guldens voor iedere Bewooner ()
(Hartsinck 1770: 756). - Etym.: Oudste vindpl. ’rekest’ van 1668 (S&dS 14). - Syn. schuiler*,
schuilersneger*. Samenst. ook: wegloperskamp (van Schaick 1866: 196). Zie ook: Bosneger*,
marron*; Boslandcreool*; kassa* tegen weglopers.
(dons1989)
wegloper (-s), de slavernij ontvluchte neger(in), door de overheid als een voortvluchtige slaaf
aangemerkt. (Van Dyk, 1768:89, vermeldt als criterium “minstens twee achtereenvolgende etmalen
absent”.)
Al eerder in gebruik voor ‘deserteur’ en dergelijke. Mogelijk afkomstig uit Westelijk Guyana (zie
beneden).
1668 (Schiltkamp & De Smidt 14). - 1835 (Teenstra 2:151). 1866 (zie wegloperkamp * ).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:271, 430).
Zie ook: boschneger * , boschcreool * , boschslaaf * , schuiler* , marron* ; cassa * tegen de weglopers. >
/N’?W?/o/1-4/W./.
(dons2013)
wegloperij, het weglopen van negerslaven.
1834 (Teenstra 1842:221). 1839 (Van Stipriaan 1993:395). > /N’?W?/o/4/-.
(dons2013)
weglopersdorp, dorp van weglopers * .
1717 (Hartsinck 1770:756). - 1772 (Bakker e.a. 1993:64).
Ook in Westelijk Guyana (Hartsinck 1770:286).
Zie ook: wegloperskamp* . > /(N’?W?)-N/o/1-2/W./.
(dons2013)
weglopershagel, zekere plantensoort van het genus Canna, waarschijnlijk Canna coccinea; heden in
Surinaams-Nederlands kana of sakasiri genoemd.
De naam heeft betrekking op de ronde, zwarte zaden en suggereert gekscherend dat de weglopers *
zich van deze als ammunitie zouden bedienen. De weglopers * hadden namelijk een chronisch tekort
aan ammunitie en gebruikten daarom noodgedwongen allerlei zaken waarmee geschoten kon
worden, zoals vormloze stukjes metaal, potscherven en dergelijke.
1771 (C. Dahlberg nr. 91). > /(N’?W?)-N’/wp/2/-.
(dons2013)
wegloperskamp, als weglopersdorp* .
Zie kamp * .
1752-53 (Inventaris Archief Raad van Politie 803 fol. 99-101). - 1866 (Van Schaick 196). > /(N’?W?
)-N’/o/2-4/-.
(dons2013)
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wegloperskassa: zie cassa * tegen de weglopers.
(dons2013)
weg’lozen (loosde weg, is weggeloosd), wegvloeien, wegstromen. Er is namelijk van beide
transformatoren ongeveer 15.000 liter speciale olie weggeloosd (WS 21-1-1984). - Etym.: AN lozen
(overg.) = o.m. laten wegvloeien, afvoeren van een vloeistof.
(dons1989)
weg’maken (maakte weg, heeft weggemaakt), (ook, niet alg.:) doen verdwijnen van abstracte zaken,
wegwerken, opheffen. De voornaamste taak van de SLM-direktie is nu het verlies wegmaken, het
bedrijf weer winstgevend maken, zoals dat het geval was in de jaren zeventig (WS 17-7-1982).
Tevens werd hiermee de chaos op het stuk van de tarieven weggemaakt (WS 21-8-1982).
(dons1989)
weg’nemen: een foto wegnemen (nam weg, heeft weggenomen), een foto nemen, maken (van
iemand). - Etym.: S poeroe foto (poeroe = wegnemen).
(dons1989)
wei’de: gemene weide (de), (hist.) het open gebied, gedeeltelijk in gebruik als gemeenschappelijke
weide, onmiddellijk om Paramaribo. Ten derden dat nu voortaen voor een rijpaart sall moeten
werden betaelt, soo als voor andere paerden op de gemeene weyde loopende, drie guldens* () (regl.
van 1725; S&dS 380). - Etym.:’Gemeen’ bet. hier ’algemeen, publiek’. Oudste vindpl. not. van 1722
(S&dS 349). - Zie ook: de savanne*.
(dons1989)
weiki, zekere niet nader geïdentificeerde boomsoort (of boomsoorten) van het genus Inga .
< Arowaks waiki (Fanshawe 1949:72) of < Karaïbisch waikï (Ahlbrinck 1931:491).
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 8). 1705 (Merian 51, wycke ). > /Ind./wp/1/-.
Zie ook: suikerboontjesboom* , zoete boontjesboom * , switie-boontje * . > /Ind./wp/1/-.
(dons2013)
welda’diger (de, -s), weldoener. - Etym.: Vgl. D Wohltäter = id. (wohl = wel, goed; Täten = dader). Opm.: Ook gebr. in het voormalige NOI.
(dons1989)
welda’digheid (de), liefdadigheid, i.h.b. in samenstellingen. Met een donatie van het Paasweldadigheidsfonds voor de inrichting en de door Suralco verleende hulp bij de bouw kwam het
museum begin augustus gereed (Sticusa Journaal 3 (6): 5; 1973). ’ s Lands Weldadigheids Gesticht,
d.i. het bejaardentehuis van de staat. - Etym.: In AN in deze bet. veroud. - Opm.: Ook gebr. in het
voormalige NOI.
(dons1989)
Welgelegen-type (het), type van savannen* (1 en 2) op kleigronden van de Oude Kustvlakte*
(Coropina-formatie*). ZieTeunissen 1980: 6. - Etym.: Genoemd naar de voormalige plantage*
Welgelegen aan het riviertje de Para, waar nu een savanne van dit type ligt. - Zie ook: savannetype*.
(dons1989)
Wel’vaartsfonds (het), (1947-1955) fonds van het (toenmalige) Rijk voor de ontwikkeling van
Suriname. Zie Enc.Sur. 666.
(dons1989)
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we’nerhouten stoel (de, -en), wener stoel, d.i. een stoel van gestoomd hout met een zitting van
gespleten en gevlochten rotan, zoals die in de mode kwam in de tweede helft van de 19e eeuw. Het
huis ziet er die dagen wenerhouten stoelen en de kapotte koolpot* krijgt pensioen (Hijlaard 110). Opm.: Ook komt voor wenerhouten hobbelstoel* (C. Ooft 88).
(dons1989)
wenk: een wenk geven (gaf, heeft gegeven), (i.h.b., indien een vrouw het onderwerp van de zin is:)
aan een man te kennen geven dat sexuele belangstelling op prijs wordt gesteld. Kan elke vrouw je
krijgen als ze je een wenk geeft? (Dobru 1968c: 29).
(dons1989)
wen’tje (het, -s), meid (in misprijzende zin). Ik bedoel die wentje’s bij wie mannen bezoek komen
afleggen (Dobru 1968a: 23). - Etym;.: S wenki = id. èn ’jonge vrouw’, ’jong meisje’. Vgl. E wench =
meisje, meid; vroeger ook hoer. Am. wench bet. vroeger negerin. - Zie ook: meid*.
(dons1989)
wer’e’de (de), iets dat vermoeiend en hinderlijk is. Ik zag tenslotte in dat de studie L.O. en M.O.Nederlands een grandioze wer’ede en ’waste of precious time’ is en ik ben daarom overgeschakeld
naar de studie Engels () (BN 120: 49; 1980). - Etym.: S (weri = moe; ede = hoofd).
(dons1989)
werk, (ook:) 1. (het), magie. Ofschoon verschillende wintispecialisten [zie winti*] grote
bereidwilligheid toonden tot ’t geven van inlichtingen, kon meermalen geen inzicht verkregen
worden in de motieven om ’het werk’ aan te vangen (Schoffelmeer II: 13). - 2. (het, -en; ook met
onbep. lidw.), baan, betrekking. Als hij de muloschool heeft afgemaakt kan hij later altijd een werk
vinden op een kantoor (Vianen 1972: 8). - Etym.: S wroko = bet. 1 en 2. - Zie i.v.m. 1 ook: werken*.
(dons1989)
werken (werkte, heeft gewerkt), (ook:) magie bedrijven. De ziener zei, dat hij niet graag voor
vreemde mensen ’werkt’, maar dit geval vond hij zo ergerlijk dat hij Jano graag wilden helpen
(Bradley 1975: 24). - Etym.: S wroko = o.m. AN en SN werken. Oudste vindpl. Spalberg 1899; 1979:
77). - Zie ook: bewerken*.
— : werken op, werken aan, bezig zijn met (bijv. een auto, een patiënt).
(dons1989)
werkneger, negerslaaf ( neger * ) als veldarbeider.
1772 (De Beet 1984:137). 1777 (Schiltkamp & De Smidt 911). > /N-Am/pp/2/-.
(dons2013)
werk’plaats (de, -en), (ook:) vaste plaats waar iemand zijn/haar werk verricht. Bijvoorbeeld: Een
particuliere naaister noemt het deel van haar huiskamer waar haar naaimachine staat opgesteld en
waar ze haar werk doet, haar werkplaats. - Etym.: AN w. = een ruimte die ingericht is om er met
gereedschappen of machines te werken.
(dons1989)
wes’penproef (de, -proeven), proef dienende om weerstand tegen pijn te beproeven en te
versterken door de beproefde een matje tegen het lichaam te drukken waarin vele wespen zitten
vastgeklemd; toegepast op (vrnl. jonge, Bovenlandse*) Indianen. Zie Helman in Helman 1977: 123. Opm.: Wordt ook uitgevoerd met mieren; zie mierenproef*.
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(dons1989)
West’bidder (de, -s), Islamiet behorende tot de Javanen* in Suriname die zich o.m. kenmerken
doordat zij zich bij het bidden naar het westen richten. - Etym.: Vertaald uit het Jav. Deze groep
heeft de oorspronkelijke, van Java meegebrachte gewoonte om naar het westen gericht te bidden Mecca ligt westelijker dan Java - gehandhaafd, hoewel Mecca oostelijker ligt dan Suriname. Zie ook
Oostbidder*.
(dons1989)
Westindisch: zie Westindische kers*.
(dons1989)
wet’bere (de, -), een bepaalde garnalensoort (misschien meer) van kustwateren en brakke
benedenrivieren ( Palaemon schmitti ). De op deze wijze [met fuiken of stakenets*] gevangen garnalen
staan in Suriname bekend als ’seabob’* (), ’tiger shrimp’* en wetibere (Enc.Sur. 638). - Etym.: S (weti
= wit; bere = buik). - Zie ook: sarasara*, jumbo(garnaal)*.
(dons1989)
weten te (wist, heeft geweten), kunnen, in staat zijn (tot). Ze zijn acht jaar oud, maar weten niet te
lezen en te schrijven (Hijlaard 63). - Etym.: Ook in AN, maar veel minder alg.
(dons1989)
I. wet’weti (de), haarroos. Ma Da’s haar is als van een Indiaanse vrouw. () Ze heeft drie kammen om
het te kammen. () De grote gebruikt ze weinig, het meest de zwarte. Soms de kleine, fijne, wanneer
ze wetiweti heeft of denkt dat ze luisjes heeft (Hijlaard 5). - Etym.: S (weti = wit). - Syn. roosjes*.
(dons1989)
II. wet’weti (de, -), licht gekleurde ombervis die in zee leeft ( Cynoscion steindachneri). Snoek*,
mugil (kweriman*), trapoen* en witwiti worden tegenwoordig ook gekweekt () (Vermeulen 197). Etym.: S (weti = wit).
(dons1989)
what’ about (als begin van een vraag), (uitspr. E: wot’tebout), hoe is (staat) het met...; wat denk je
van... Ik ga niet naar de stad* terug, zei Nohar om de jongste onderwijzer gerust te stellen. - Wij ook
niet klonk het in koor, ze hebben ons gedetacheerd* en zullen ervoor moeten zorgen dat we ergens
kunnen slapen vanavond. - What about het logeergebouw*? vroeg er een (Vianen 1971: 14). Marlene,
what about haar? En het kind? Ja, maar ik kan ze niet verzorgen (Rappa 1980: 108). - Etym.: E (bet.
lett.: wat betreffende...).
(dons1989)
wied (het), 1. onkruid, kruidachtige wilde gewassen op ongewenste plaatsen. Bloemendaal was een
grote modderpoel met gesloten huisjes en hoog wied en gras langs en uit de goten* (Vianen 1972:
119). - 2. het verwijderen van onkruid (wied*, 1), het wieden* (1, 2). Het jaar 1982 kan bestempeld
worden als het jaar waarin voor de eerste keer in de geschiedenis van Victoria alle geplande
onderhoudswerkzaamheden konden worden uitgevoerd. Dit kon omdat in plaats van handwied* op
grote schaal is gebruik gemaakt van chemisch wied (jaarverslag van Palmoliebedrijf Victoria, cit.
volgens WS 20-8-1983). - Etym.: (1) AN ’wiede’, ’wiet’ is ’uitgewied onkruid’ (Van Dale); veroud.
Vgl. E weed = onkruid. Oudste vindpl. Kuhn 1828: 92. - Samenst. van 1: liemswied*. Zie ook:
wiedsel*. Samenst. van 2: handwied*.
— : hard wied, (plantersterm) schadelijk onkruid. Op gronden echter, waar schadelijk onkruid of
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’hard wied’ (voornamelijk grassoorten) overheerschend was, b.v. op plaatsen met weinig schaduw,
was het gevolg van het onvoldoende wieden* voor de cacao zeer duidelijk (Enc.NWI 189; enige
vindpl.).
— : zacht wied, (plantersterm) onschadelijk onkruid. Wanneer op de velden zoogenaamd
onschadelijk onkruid of ’zacht wied’ stond - en dit onkruid is op goeden grond bij voldoende
schaduw altijd overheerschend - dan leed de cacaoboom onder dit onvoldoende wieden* veel
minder dan men zou verwachten () (Enc.NWI 189; enige vindpl.).
(dons1989)
wieden (wiedde, heeft gewied), 1. (onoverg.), wied* kappen met een houwer*, uittrekken o.i.d. Met
een schoffel kan men wieden (J&L 1920a: 35). - 2. (overg.), ontdoen van wied* door dit te kappen
met een houwer*, uit te trekken o.i.d. Hij voelde zich sterk en begon goed gehumeurd het perceel*
van achteren naar voren te wieden (Vianen 1972: 122). - 3. (overg.), ontdoen van hoog gras door dit
te kappen (maaien) met een houwer*. Ik wil graag om de ene maand mijn grond wieden. Maar dat is
vervelend. Lijkt me verstandiger dat ik een grasmachine koop (Doelwijt 1971: 27). - Etym.: Zie wied*.
AN w. en E to weed = onkruid verwijderen. - Samenst.: wiedploeg*, wiedsel*.
(dons1989)
wieden, ook wateren ( trenzen * en dergelijke) van ongewenste begroeiing ontdoen.
1867 (Oostindie 1989:25). > /N’/pt/4/-.
(dons2013)
wie’der (de, -s), man die wieden* (1) als beroep heeft. Ze zijn in landsdienst gekomen als
schoonmaker, als wieder, bij het ministerie van Landbouw, hoe dan ook, ze hebben een inkomen, en
dat hadden ze niet toen wij niet in de regering zaten (Salim volgens Van Westerloo & D. 175).
(dons1989)
wied’ploeg (de, -en), ploeg arbeiders die wiedt*, bijv. een wegberm. Het tweetal maakte deel uit van
een wiedploeg die bezig was met onderhoudswerkzaamheden aan de weg (DWT 7-4-1981).
(dons1989)
wied’sel (het), in de rijstbouw de naam voor het ter plaatse gewiede materiaal dat gebruikt wordt om
er op kweekbedden ongekiemd zaad mee af te dekken. - Opm.: In AN wordt plantaardig materiaal,
dat gebruikt wordt zoals wiedsel hier, ’strooisel’ genoemd.
(dons1989)
wiel (het, -en), (ook, niet alg.:) band (van auto, fiets e.d.). Mijn wiel is plat . - Zie ook: band*.
(dons1989)
wiesen (wieste, heeft gewiest), betoveren, kwaadaardig beïnvloeden met behulp van magie. Ze
wiesten je: beheksten je! Kwaaie magie! Stuurden een geest om je kwaad te doen, of je nek te
breken! (Cairo 1979: 31). - Etym.: Van S wisi (als ww.) = id. - Syn. bewiesen*. Zie ook: afwies*.
(dons1989)
wiesserij: zie wisi* (1).
(dons1989)
wij’len: nu wijlen (achter een naam), wijlen (voor een naam). Eén jaar na deze Witte Donderdag en
deze Goede Vrijdag woonde de weduwe met haar zes kinderen van meneer Herman nu wijlen, nog
op hetzelfde erf* en in hetzelfde huis (C. Ooft 29). - Zie ook: zalig*.
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(dons1989)
wijn (de), (ook, meestal:) vruchtenwijn. Hij liep voorbij de djamoebomen* van het B.O.G. Als hij nu
maar een slokje wijn gehad had, dacht hij! Al was het van die bessen, om zijn verstand te benevelen
(Cairo 1977: 232).
(dons1989)
Wijs’manboter (de), roomboter. Ze klaagde nooit over het verleden en bleef de tijd idealiseren van
de prapi* en de prapistok* waarmee ze uren achtereen de suiker en de eieren moest drillen* voor
haar beroemde cakes* en Engelse bollen*, gebakken in Wijsmanboter (Vianen 1972: 7). - Etym.: Van
het merk Wijsman, de enige in Sur. verkrijgbare roomboter, verkocht in blikken. - Syn. fijne* boter.
(dons1989)
wijzen (wees, heeft gewezen), (ook:) laten zien, (ver)tonen. Richenels vader heeft kleren voor
Richenel* gekocht. Heeft u ze niet gezien, m’ma? vroeg zijn moeder. - Hij heeft me ze gewezen,
antwoordde ouma* vlak (Vianen 1972: 9). Wijs die Jodenjongens dat onze meisjes beter kunnen
shaken dan die van hun. - Geroep: Zowaar, Koning! We zullen ze wijzen! Onze meisjes zijn ook
gevaarlijk*! (Helman 1954a: 49). Hij stond daar, rechtop, hoog van gestalte en keek neer na’ d’r. Z’n
liefde kon hij zo niet wijzen! (Cairo 1976: 134). - Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
wik’kel (de, -s), (ook gebr. bij de politie:) kleinste standaardhoeveelheid marihuana (± 5 g) verpakt
in een wikkel. De Narcoticabrigade is dezer dagen erg actief. () Aan de Ruferweg in de omgeving van
Bethesda werd een dealer gevat met een aantal wikkels in zijn bezit (WS 16-4-1983). - Syn. sigaar*.
Zie ook: lai*.
(dons1989)
wild bn.: zie wilde ananas*, bamboe*.
— : wilde bus (de, -sen), bus, meestal kleine, van kleine particuliere ondernemer die vaak zelf
chauffeert. a. (veroud.): zonder enige regelmaat rijdend of althans zonder vaste haltes. Op en neer
rijdende wilde bussen. Eindeloos bezig de dubbeltjes, die de regering toekomen, een eind voor de ’s
landsbus weg te pikken (van Mulier 1972: 41). De wilde bus rijdt in hoge frequentie een betrekkelijk
vaste route zonder vaste maximumsnelheid en zonder vaste haltes (van Teylingen 9). - b.: rijdend
op vaste lijnen met vaste haltes. - Etym.: Vroeger wel, nu niet meer ’wild’ (vgl. bet. a en b). In Ned.
hebben het verschijnsel en de uitdr. vroeger ook bestaan. Op de Ned. Antillen is een w. b. een grote
taxi (A.J. Vervoorn in Onze Taal 44 (4): 21; 1974).
— : zie wild(e) dadelpalm*, komkommer*, malva*, markoesa*, muskaatboom*, oker*, pinda*, pruim*,
suikerriet*.
(dons1989)
fles: wilde fles, fleskalebas, de vrucht van de gelijknamige, ingevoerde en gekweekte plant
( Lagenaria siceraria ).
1740 (Anonymus 18).
Zie ook: corre * , calabas* (II). > /N+N’/wp/2/-.
(dons2013)
Wilg’familie (de), Wilgenfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Salicaceae). - Etym.: Genoemd naar de
madeirawilg*.
(dons1989)
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wil’kensbita (de, -’s), liaan of heester met grote, klokvormige, gele bloemen ( Allamanda cathartica,
Kotomisifamilie*). Zie Enc.Sur. 678. - Etym.: Wie was Wilkens? S bita = o.m. kruid. - Syn.
goudbeursjes*. Opm. 1: In Ned. gekweekt als potplant. Opm. 2: Stahel (1944: 188) vermeldt een in
tuinen gekweekte, paars bloeiende w. (Allamanda violacea ). Deze komt vermoedelijk in Suriname niet
(meer) voor (Ost. 190).
(dons1989)
wil’lemsrank (de, -en), ras van de bataat, de (zoete) patat* ( Ipomoea batatas, Dagoeblatfamilie*),
waarvan de knollen gegeten worden. Voor menselijke consumptie is in Suriname het ras Blauwkop* ()
het meest gewild, omdat de knollen minder zoet zijn dan die van de andere rassen; ook Willemsrank
is voor dit doel een goed ras (Ost. 154). - Etym.: Veroud. AN rank = klimplant; de bataat klimt niet
maar heeft wel uitlopers (ranken) en lijkt op een aantal van zijn wel klimmende verwanten.
Vermoedelijk genoemd naar een persoon die Willem of Willems heette.
(dons1989)
winch (de, -es), (uitspr. E: wintsj), lier. Piepend en knarsend alsof de kabels het elk moment kunnen
begeven, hijst de 150 pk winch de netten naar boven (B. Ooft 1972: 112). - Etym.: E.
(dons1989)
wind’-shield (de, -s), (uitspr. E: wind’sjield), voorruit van auto e.d. - Etym.: Am.
(dons1989)
win’de (de), ingevoerde tropisch Amerikaanse sierheester met grote, paarse bloemen ( Ipomoea
carnea, Dagoeblatfamilie*). - Etym.: De bloemen lijken in vorm op die van AN w. , d.i. de naam van
enige windende soorten van de Dagoeblatfamilie* in Ned. ( Convolvulus- en Calystegia -soorten). Zie ook: abia*.
(dons1989)
wind’molen (de, -s), wind’molentje (het, -s), molentje van papier o.i.d. aan een stok, als
kinderspeelgoed. Wat ik dit jaar mis zijn de windmolens. Ik heb er nog geen enkele gezien. Je weet
wel. Er werden kleine gemaakt en die kostten geloof ik een stuiver* en de dubbele kostten iets meer.
De verkopers droegen die dingen aan een stok (WS 4-9-1982). - Etym.: AN w . = door de wind
aangedreven molen die maalt o.i.d.; komt (en kwam) in Sur. niet voor.
(dons1989)
Win’kel: Indien geschreven met een hoofdletter, zonder lidw., in combinatie met een eigennaam,
i.h.b. van de eigenaar van de winkel, maakt het woord deel uit van de eigennaam van de betreffende
winkel. Bijv.: In leven was hij werkzaam bij Winkel Oemrawsingh (WS 28-5-1983, in adv.). In AN zou
in een dergelijk geval gebr. worden ’de winkel van X’ of, indien mogelijk, een specificatie van de
aard van de winkel (’slagerij X’, ’warenhuis X’ enz.), of ’de firma X’.
(dons1989)
win’kel: naar de winkel gaan/zijn (ging, is gegaan; was, is geweest), in de buurtwinkel (dagelijkse)
boodschappen (gaan) doen. De dochter werd ongemoeid gelaten [bij de roofmoord]. Twee andere
kinderen waren op het moment dat het drama zich voltrok naar de winkel om vuurwerk te kopen (WS
12-1-1985).
— : zie ook: Chinese* winkel.
(dons1989)
winkelhaak bn., bw., tw., (voetbalterm, gezegd bij een raak schot op doel) in een uiterste
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bovenhoek. Winkelhaak! Hij heeft die bal winkelhaak geschoten! - Etym.: Een ’winkelhaak’ maakt,
evenals de kruising van lat en paal van een doel, een rechte hoek. - Syn. negentig graden*.
(dons1989)
win’kelklerk (de, -en), (weinig gebr.) winkelbediende, verkoper. Het afmeten van die ellen werd
door een winkelklerk gedaan, een man wiens zwaarmoedige zwijgzaamheid afstak tegen het
luidruchtig gedrag van de klanten (Pos 1985: 14).
(dons1989)
winnen (won, heeft gewonnen), (ook:) winnen van, overwinnen. Ik heb je gewonnen. - Etym.: In AN
veroud. (van Sterkenburg).
(dons1989)
win’ti, 1. (zonder lidw., zonder verbuiging), een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname. Winti is
een complex geloof in goden, geesten, en magisch-religieuze praktijken bij de Creool* in Suriname
(Wooding 155). - 2. (de, -(’s)), hogere god (die niet geneest, maar dat aan lagere goden, obia’s* (3),
overlaat). Deze winti* [goden van het aarde-pantheon] zijn op verschillende posten geplaatst en
moeten de plantage*, het dorp dus, en de inwoners bewaken en beschermen (Wooding 169). - 3.
(de, -(’s)), bovennatuurlijk wezen i.h.a. Die avond zouden de winti’s van de plantage* en van de
familie allemaal komen (Dobru 1969: 45); hier o.m.: vooroudergeesten. - 4. bezetenheid (door een
god of een geest), trance die daar het gevolg van is. Zie winti* dansen, hebben, krijgen. - Etym.: S,
bet. ook ’wind’; volgens Wooding (155) is het verband, dat goden en geesten net als de wind
onzichtbaar zijn en zich zeer snel kunnen verplaatsen. - Syn. van 1 wintigodsdienst*, winticultus*.
Bet. 2 en 3 geven de overige samenst. hieronder. Opm. i.v.m. 1: Eertijds noemden de negerslaven de
vrijmetselaarsloge Concordia te Paramaribo (1770 - heden) ’bakra-winti’ (bakra = blanke) (Teenstra
1835 II: 121).
— : winti dansen (winti danste of danste winti, heeft winti gedanst), een wintidans* uitvoeren. Welnu
dan, ik heb bijgewoond, toen men winti danste, dat een man een gloeiend kapmes, dat en half uur in
het vuur was geweest, heeft afgelikt, totdat het ijzer geheel bekoeld was (Nahar 1904; 1926: 256).
Deze prinses danste winti (Guda 350). Het is de bedoeling dat wij gewoon een beetje* gezellig bij
elkaar zitten. Een lied zingen. () Wij zijn hier niet om winti te dansen (Dobru 1969: 44). - Etym.: Zie
winti* (4), wintidans*.
— : zie een winti draaien*.
— : winti hebben/krijgen (had, heeft gehad, kreeg, heeft gekregen), door een winti* (2/3) bezeten
en daardoor in trance zijn/geraken. Ik zou voor de eerste keer meemaken hoe men winti krijgt
(Dobru 1969: 44). - Etym.: Winti* heeft hier bet. 4.
(dons1989)
winti hebben, (met betrekking tot negerslaven) bezeten zijn in het verband van hun religie.
Contemporaine bronnen suggeren, dat iemand dan in het bijzonder bezeten zou zijn door de (of
een) watermama * . Het woord winti (< Sranantongo) in de betekenis van ‘bezetenheid’ of van de
betreffende religie zelf is echter in het Nederlands van de bronnen tot 1875 niet aangetroffen.
Evenwel, Nepveu (1765:81) geeft het woord in de betekenis ‘bezetenheid’ wel voor het NegerEngels * . Opmerkelijk is ook de mededeling van Teenstra (1835, 2: 121) dat de negers * de
vrijmetselaarsloge Concordia in Paramaribo bakra-winti (zie bakra* ) noemden.
1836-1837 (Klinkers 1997:59). → (met betrekking tot anderen). > /S+N/sc/4-6/-.
(dons2013)
win’ticultus (de), syn. van winti* (1): z.a. Desalniettemin bleef ’afgoderij’ tot 1971 in Suriname een
strafbaar feit, al werden na 1916 geen vonnissen wegens dit ’delict’ meer uitgesproken. Wat niet
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zeggen wil dat de ’winti’-cultus in Suriname, zo min als elders in West-lndië of rond Bahia, geheel
verdwenen is (Helman 1982: 170). - Syn. ook wintigodsdienst*.
(dons1989)
win’tidans (de, -en), dans uitgevoerd door personen die winti* (4) hebben of wensen te krijgen,
tijdens een wintipré*. Het doel van den winti-dans schijnt in den regel te zijn het zoeken naar een
medicijn om een zieke te genezen of een poging om boze geesten te verzoenen of uit te drijven
(Enc.NWI 33). - Syn. watramama* (2), watramamadans*, watermama*.
(dons1989)
win’tigodsdienst (de), (weinig gebr.) syn. van winti* (1): z.a. Al aksepteer ik winti-godsdienst, ik doe
allang geen negerdinges*! (Cairo 1979b: 136). - Syn. ook winticultus*.
(dons1989)
win’timan (de, -nen), (niet alg.) priester van de wintigodsdienst*, tevens genezer van
bovennatuurlijke ziektes; ’medicijnman’. Het beeld van zo’n wintiman is verschrikkelijk. De man
begint vreselijk te schreeuwen. Hij zingt en brult en loopt als een bezetene rond (Spalberg 1896;
1979: 36; oudste vindpl.). - Syn. bonoe*, bonoeman*, obiaman*.
(dons1989)
win’tipré (de, -), win’tiplei (de, -en), dansritueel voor goden en geesten, waarbij de deelnemers
door dezen bezeten raken. Een wintipré valt uiteen in twee delen: een voor de geesten van overleden
familieleden en een voor de winti * (Enc.Sur. 679). - Etym.: Zie winti* (2/3). S pré = spel; zie plei*. Bij
Stedman (1796: 364) in E spelling winty-play. - Syn. pré*.
(dons1989)
wintipley, dansritueel van negerslaven in het verband van hun religie, waarbij deelnemers bezeten
raken.
< Sranantongo wintipley (Wooding 1972:257). Zie pley* .
1796 (Stedman 364; wintiplay , Engelse spelling). → (met betrekking tot anderen).
Zie ook: watermama * (1). > /S/sc/3-6/-.
(dons2013)
wintje-bobbie, sodomsappel, een ingevoerde en gecultiveerde heester ( Solanum mammosum), en
zijn vrucht.
< Sranantongo ( njoen- ) wentje- bobi (Focke 1855:149), ‘jonge-meisjes-borst’, daarop lijkt de vrucht.
1835 (Teenstra 2:342). →.
Opmerking: Bij Fermin in het Frans pomme de tetton en in het Nederlands borstappel (1769, 1:189
en 1770, 1:173).
Zie ook: appel van Sodom * . > /S/cwp/4-6/-.
(dons2013)
wi’per (de, -s), (uitspr. E: wai’per), ruitenwisser. In elke auto die op straat stond in de binnenstad
ging een pamflet. En als die gesloten was, aan de wiper of aan de antenne (Dobru 1969: 57). Etym.: E.
(dons1989)
wip’plank (de, -en), wip (kinderspeeltuig). En ik wil... in de voorkamer een bar met whisky, bier en
soft*, een erf* als een speeltuin met een wipplank, schommel en een glijbaan () (Doelwijt1971: 24).
(dons1989)
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wip’stoel (de, -en), (veroud.) schommelstoel. Die hem ’s avonds had gezien, toen hij daar in zijn
wipstoel op ’t balkon met den kapitein zat te praten, zou niet gezegd hebben, dat hij een dag had
doorleefd als wij u hebben beschreven (van Schaick 1866: 204; enige vindpl.). - Etym.: AN w . =
schopstoel (fig.); vroeger een martelwerktuig. - Syn. hobbel*, hobbelstoel*, konbak’-konfes’*.
(dons1989)
wi’ri (de), marihuana. Ze wil wraak nemen, omdat ik het voor haar gebeerd* heb dat ze met die halve
gare loopt, die jongen rookt wierie () (Rappa 1980: 62). - Etym.: S, kort voor ’wiwiri’ = o.m. blad;
kruid.
(dons1989)
wirriwirri (het), kruid (dat is niet houtige wilde of gekweekte plant).
< Sranantongo wirriwirri (Nepveu 1771:280).
1735 (Inventaris Archief Raad van Politie 789 fol. 25). 1761 (S. de Groot in Oso 16:188). >
/S/cwp/2/-.
(dons2013)
wis bn., bw., (niet alg.) op; klaar. - Etym.: Jav. - Syn. done*. Opm.: Komt alleen voor als op zichzelf
staande uitspraak.
(dons1989)
wi’si, 1. (de), (begrip uit de wintigodsdienst*) zwarte magie, betovering, i.h.b. gepaard gaande met
opzettelijke vergiftiging. Mass’ra [S, mijnheer], u gelooft zeker ook niet aan wisi maar het bestaat
hoor! (Nahar 1904: 1926: 257). - 2. (de, -’s), gifmengsel; willekeurig voorwerp of samenstelsel van
voorwerpen waaraan een schadelijke magische kracht is gegeven. Hierdoor ontstonden bittere
vijanden, die geregeld wisi’s (giftige middelen) bij Anansi bestelden, om elkaar kwaad te doen; dus
kreeg hij van die tijd af volop werk (Penard 1926: 91). Toen zij eens ’s morgens op de markt kwam,
bemerkte zij op haar tafel een hoopje ontlasting met daarin vier centen*; dat was de wisi. Op het
moment dat haar blik op de wisi terecht kwam, voelde ze zich misselijk worden en wel zo erg, dat ze
terug moest naar huis. De bedoeling van de wisi was, dat zij geen geld meer onder ogen zou zien,
laat staan verdienen (Bradley 1975:3). - Etym.: S, van E witch (Enc.NWI 679) of van Fante-Akan awisi
(Wooding 212). In 1871 (zie Van Lier 138) voor 1 wiesserij. Oudste vindpl. van 2 regl. van 1759
( ’wissie off vergifft’ ; S&dS 672). - Zie ook: afwies*, bewiesen*, wiesen*.
(dons1989)
wissie, wiesie, gifmengsel bereid om, toegevoegd aan spijs of drank, iemand te vermoorden; alleen
onder negers en kleurlingen.
< Sranantongo wissie (Nepveu 1771:280); bij Focke (1855:151) met een ruimere betekenis:
tovermiddel, toverkracht, om iemand, ook op afstand, kwaad te doen. Als werkwoord: vergiftigen en
betoveren, als in 1761 (Inventaris Archief Raad van Politie 805).
< Engels witch , Echteld 1961:33, of < Afrikaans awisi, Wooding 1972:212.
1759 (Schiltkamp & De Smidt 672). - 1784 (Schiltkamp & De Smidt 1072). - 1917 (Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië 751).
Opmerking: Heden alleen ‘bezweringsmiddel, met kwaadwillige bedoeling aangewend’.
Zie ook: obia * , toelala* (2). > /S/sc/2-5/-.
(dons2013)
wi’siman (de, -nen), bedrijver van zwarte magie (wisi*, 1). Wie iemand wil doden bezoekt een wisiman die hem verschillende middelen aan de hand kan doen (Wooding 213). - Etym.: Zie wisi*.
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Oudste vindpl. Stedman 1796: 367 (E spelling: wissy-man). - Zie ook: loekoeman*, bonoeman*,
obiaman*, piaiman*.
(dons1989)
wissieman, bereider van wissie* , gifmenger.
< Sranantongo wissieman (Schumann 1783:204).
1760 (Inventaris Archief Raad van Politie 932, wiesieman ). 1854 (Kappler 1983:53) - (1917
(Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 751). > /S/sc/2-5/(dons2013)
wiswi’si (de, -’s), naam voor twee onderling nauw verwante soorten boomeend of fluiteend: de
zwartbuikfluiteend of skoertje* ( Dendrocygna autumnalis) en de wintwangfluiteend ( Dendrocygna
viduata). () brede rivieren, waar reiger, wieswiesies, ibissen en flamingo’s hun broedplaatsen vinden
() (de Kom 11). - Etym.: S (een nabootsing van het geluid van de dieren).
(dons1989)
wit, (ook:) 1. naar verhouding licht van huidskleur, als gezegd van Creolen*, i.h.b. kinderen, met
deze eigenschappen. Met de dokterskinderen speel ik niet. Het zijn evenals die van de
gevangenisdirekteur, witte Creolen* (Ferrier 1968: 20). Dat witte kind van mij . - 2. ongekleurd,
doorzichtig, helder (glas e.d.), Ik zag een prachtig betegeld zwembad met helder wit water (Vianen
1971: 55). Ik wil witte glazen in die bril.
— : zie witte abia*.
—: witte bioscoop’ (de), (hist., omstreeks 1924) vertoning van opvoedkundige films. Een groep die
onder invloed van de missie stond, begon toen met speciale voorstellingen van zgn. opvoedkundige
films. Deze bioscoop, die al gauw de naam kreeg van ’witte bioscoop’, was geen lang leven
beschoren () (Enc.Sur. 71). - Etym.: ’Wit’ zou hier kunnen staan in tegenstelling tot de inhoud van de
gangbare films, die dan blijkbaar als ’zwart’ werd ervaren.
— : zie witte bolletrie*, bosgoejave*, cedor*, Chinese* poeder, fajalobi*, foengoe*, kabbes* (II).
—: witte kaneel’ (de), witte tot lichtgele pijpkaneel, die afkomstig is van een uitheemse boom
( Canella alba, fam. Canellaceae). Bij zenuwaandoeningen wordt aan het aftreksel [van S blakatikimenti] een stukje valeriaanwortel en wat witte kaneel toegevoegd (May 13). - Etym.: Zie de
omschrijving; echte pijpkaneel is bruin en komt van de kaneelboom ( Cinnamomum zeylanicum,
Advocaatfamilie*). - Zie ook: rooskaneel*
— : wit(te) krapa*, lokus*, openkap*, panta*, parelhout*, pier*, pisi* (cit.), pritjari*, riemhout*,
sabakoe*, sali*, sangrafoe*, savannegoejave*.
— : witte suiker (de), geraffineerde (dus witte) rietsuiker voor dagelijks gebruik. Zegels, Port’*
Armes, paspoorten, rij- en voertuigenbelasting, water, electriciteit, grondbelasting, veertarieven,
witte suiker, spijsolie* enz. zijn allemaal met 50 of meer procent omhoog gegaan (WS 18-12-1982).
- Etym.: De toevoeging ’wit’ is nodig ter onderscheiding van ’bruine* suiker’ die ook dagelijks
gebruikt wordt. SN w. s. is fijner dan AN ’suiker’ (gewone), d.i. een geraffineerde (witte) bietsuiker in
grove kristalvorm. - Syn. broodsuker*.
— : zie wit(te)tajer*, tamarinde*, voetje*, Wanica*.
(dons1989)
wit, 1. kleurloos en doorzichtig.
1855 (Focke 18, met betrekking tot speeksel). Ook heden.
2. kan ook betekenen dat de kleur lichter is dan een andere waarmee vergeleken wordt, in het
bijzonder met zwart* en rood * en als het de kleur van een houtsoort betreft. Zie: bast * , bolletrie * ,
boschgoejave* , cabbes * (I), ceder* , krapa* , locus* , mangro * , Marowijnesteen* , panta* , sabakoe* ,
voengo* .
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(dons2013)
witbaard (de), witkopsaki, een soort aap ( Pithecia pithecia ).
Het dier heeft een witte baard. De naam is mogelijk afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1770 (Hartsinck 96) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: wanakoe * . > /(N-N)?W?/d/2/W./.
(dons2013)
wit’borst: zie koejake*.
(dons1989)
witborst, roodsnaveltoekan ( Ramphastos tucanus); heden in Surinaams-Nederlands witborsttoekan
(Dienst ’s Landsbosbeheer 1991:2).
Het is in Suriname de enige soort toekan met een witte borst en keel. Zie ook geelborst * en
coejakee* .
1835 (Teenstra 2:426). > /N-N/d/4/-.
(dons2013)
wit’broek (de, -en), een trekkende uraniavlinder met bruin-groen gestreepte vleugels die aan de
achterkant wit zijn en uitlopen in witte punten ( Urania leilus). De witbroek is een nachtvlinder die
overdag vliegt (Vermeulen 208). - Etym.: Zie de omschrijving.
(dons1989)
wit’buiklijster (de, -s), naam door Vermeulen (162) gebruikt voor de boontjedief* (z.a.)
(dons1989)
wit’buikpetpet (de, mv.?), honingkruiper waarvan het mannetje licht blauw is met zwarte vleugels en
een witte buik, beide geslachten met opvallend gele ogen ( Dacnis lineata). - Syn. kraaloog*.
(dons1989)
wit’das (de, -sen), (veroud.) halsbandpekari, een soort navelzwijn ( Tayassu tajacu). De pakira* of
witdas heeft een witte band om de hals (Vermeulen 93). - Etym.: Zie het cit. - Syn. pakira*.
(dons1989)
wit’lip (de, -pen), (veroud.) witlippekari, een soort navelzwijn ( Dicotyles pecari ). De pingo* of witlip
is grijsachtig zwart met een grote witte vlek aan de onderkaak (Vermeulen 91). - Etym.: Wellicht zijn
de AN en de SN naam resp. een vertaling en verkorting van E white-lipped peccary; de snuit, de
wangen en de kin van het dier zijn wit. - Syn. pingo*.
(dons1989)
witstaartgoudkeelkolibrie, gelegenheidsnaam voor de kolibrie (kortje*) Polytmus guainumbi, op
Sur. postzegel van 50 cent* (1979). - Etym.: Vert, van E ’white-tailed golden-throat’.
(dons1989)
wit’tieter: zie tieter*.
(dons1989)
wit’zand (het), helder wit zand, de bodem vormend van witzandsavannes*, gebruikt in de bouw, de
wegenbouw e.d. Morgen komen de bulldozers terug. Misschien komt er ook nog een truck* met
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witzand, vol springende vlooien (Vianen 1971: 29). - Syn. baanzand*, savannezand*.
(dons1989)
wit’zandsavanne (de, -s, -n), savanne* (1, 3) waarvan de bodem bestaat uit witzand*. Men treft het
[zonnedauw] vooral aan op de kale bodem van de witzandsavannes, bijv. bij Zanderij, daar waar het
zand in de regentijd* vrijwel met water is verzadigd (Ost. 59). - Syn. zandsavanne*. Zie ook:
kleisavanne*.
(dons1989)
I. woen’woen (de, -’s) papierstrook aan vlieger ter voortbrenging van geluid. Voor de woen-woen
(brommer) gebruikt men een ellipsvormig stuk vliegerpapier dat in de lengte om de draad, welke de
boog-printa in zijn vorm houdt, wordt geplakt. Hoe breder de woen-woen, hoe zwaarder het
gebrom (Nekrui 17). - Etym.: S, klanknabootsing.
(dons1989)
II. woen’woen (de, -), houtbij van het genus Xylocopa. Tot dezelfde familie [Halictidae] rekent men
de Houtbijen (Xylopinae, woen-woen), grote, breed gebouwde bijen, die in gangen in dood hout
nestelen (Enc.Sur. 644). - Etym.: S, klanknabootsing.
(dons1989)
woest’kwaad bn., bw., zeer kwaad, woest. X raakte zo woestkwaad van deze uitspraak, dat hij zijn
revolver greep en eigenhandig Y doodschoot met twee schoten (WS 21-5-1983). - Opm.: Ook wel
los geschreven: Anansi werd woest kwaad en begon te gagoe [S, stotteren] (WS 3-12-1983).
(dons1989)
wolboom: grote wolboom, wilde kapokboom ( Ceiba pentandra ).
< Europees-Nederlands wolboom voor verscheidene boomsoorten die bruikbaar zaadpluis
voortbrengen. Deze is in Suriname verreweg de grootste.
1718 (Herlein 218).
Zie ook: cottontrie* , kleine wolboom * . > /N+N/wp/1/-.
- : kleine wolboom, katoen* (1), een heester ( Gossypium-soorten).
Zie grote wolboom * .
1718 (Herlein 218). > /N+N/wp/1/-.
(dons2013)
Wolf’fenbuttel zn., kort voor ’Inrichting ter verpleging van Krankzinnigen op* Wolffenbuttel’, de
oude naam (1895-1953) van ’s Lands Psychiatrische Inrichting; thans in de volkstaal nog steeds in
gebruik. Wel, kijk, als ik geen sterke zenuwen had, dan zat ik al lang in Wolffenbuttel (Vianen 1971:
79). - Etym.: W. is de naam van de voormalige plantage* (A. 1) op de grond van welke de inrichting
werd gebouwd. - Zie ook: bewaarplaats*, Kolera*.
(dons1989)
Won’derbladfamilie (de), Vetplantenfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Crassulaceae ). - Etym.:
Genoemd naar wonderblad ( Bryophyllum calycinum).
(dons1989)
won’derkaars (de, -en), soort ’koud vuur’ aan een koperen staafje, ’sterretjes’, in Nederland vooral
met Kerstmis ontstoken. Op het binnenomslag staat een opname van een wonderkaars of ’sparkle’,
de schitterende lichtgever die in deze dagen aan jong en oud het plezier geeft van het licht in de
duisternis (Bauxco Nieuws, dec. 1965: 23). - Etym.: D Wunderkerze = lett. id. E sparkle. Van Dale
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geeft: w . = ’zeker soort vuurwerk’, maar dat is iets anders dan de SN w .
(dons1989)
wo’ning (de, -en), (i.h.b.:) 1. huis. Het duurde wel een vol uur voordat het beest [een slang] langs
’de stoel’ die in de woning stond, uit de kamer en weer naar de appelboom* kroop en daarna voor
de ogen van de mensen spoorloos verdween (Bradley 1975: 18). - 2. behuizing die door zijn
poverheid de naam ’huis’ niet verdient. Hij hoorde bij die gelegenheid dat één* voor de laatste W C.
door hem werd gedeeld met de twee huizen, liever gezegd woningen, voor de zijne (Dobru 1968b:
8). - Etym.: Bet. 1 wordt in Sur. alg. gebr., in Ned.alleen in formele taal.
(dons1989)
wooiwooi’ (de, -en), (veroud.) markt. Buiten hetgeen de inwoners van Paramaribo, in hunnen tuinen,
agter de huizen kweken, en aan hun van Plantagie* word toegezonden, vind men groenten en
vrugten op de markten of wooijwooijen en op onderscheijde plaatsen te koop (Lammens 1822: 1982:
78). Ook in samenst.: () de zoogenaamde wooywooyemans, marktventers of uytventers van
groentens, vogels etc. () (not. van 1781; S&dS 1007). Bij Teenstra (1842: 51), volgens Van Lier 340)
zijn woy-woymeiden vrije negerinnen die het beroep van marktkoopvrouw uitoefenen. - Etym.: In
(hedendaags) S wowojo. Oudste vindpl. in samenst. 1781 (zie boven).
(dons1989)
wooijwooij (-en), markt.
< Sranantongo woijowoijo (Schumann 1783:204). Volgens Focke (1855:152) een woord dat het
roepen van de kooplieden nabootst.
1822 (Lammens 1982:78). > /S/r/3/-.
(dons2013)
wooywooyman (-s), marktverkoper, zowel man als vrouw.
< Sranantongo wooywooyman (Schumann 1783:204). Zie wooijwooij* .
1781 (Schiltkamp & De Smidt 1007).
Zie ook: woywoymeid* . > /S/r/3/-.
(dons2013)
woywoymeid (-en), marktkoopvrouw.
Zie wooijwooij* . Zie meid* . Kan echter ook een vrije negerin zijn, als bij Teenstra 1842:52).
1835 (Teenstra 2:118). 1845-1849 (Boekhoudt 1873:98, wojowojomeid ). > /S-N/r/4/-.
(dons2013)
worm (de, -en), (ook:) 1. rups, d.i. de larf van een vlinder. Die beesten! Andere keer kwamen ze
wéér aanzetten! Worm had ze gebrand (Cairo 1978b: 116). - 2. wormvormige larf van een ander
insekt dan een vlinder. - 3. kruipend insekt of ander geleedpotig dier. - Etym.: AN w. = naam voor
een groep van lagere dieren, i.h.a. lang en dun, zonder ledematen, w.o. aardwormen (pieren) en
ingewandsparasieten (w.o. SN bisbisworm*); ook wormbast* (2) is hiervan een samenst. S woron =
SN w . E worm = worm, rups; tot 1820 ook ieder ander kruipend of voortkrabbelend dier, zelfs een
slang (Onions). Oudste vindpl. van 1 Pistorius 1763: 76. - Syn. wurm*. Samenst. van 1: brandworm
*, katoenworm*; van 2: kabbesworm*, muskieteworm*; van 3: wormbast* (1).
(dons1989)
worm, (wurm). Evenals in (nu vooral verouderend) Europees-Nederlands en Engels kan een worm
behalve een ‘echte’ worm (een dier behorende tot de Vermes) ook enig ander kruipend,
voortkrabbelend of borend dier zijn, in het bijzonder in samenstellingen. Zie: boschworm* ,
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cabbesworm* , muskieteworm * , palmietworm* , en regenworm* , en in het bijzonder katoenworm * ,
suikerworm * en waterworm * .
(dons2013)
worm’bast (de), 1. boom met pluimen van roze, welriekende bloemen en peulvruchten
( Hymenolobium flavum; Bonenfamilie*). Hymenolobium flavum Kleinh. (NS [Ned.Sur.] wormbast) is
een grote boom met rechte cylindrische stam en hoge dunne plankwortels () (Ost. 98). - 2. (veroud.)
boom met pluimen van lichtpaarse bloemen en ongeveer ronde vruchten ( Andira surinamensis,
Bonenfamilie*). Zie Teenstra (18351: 400) en Westeroüen v.M. (1883: 6). - 3. hout van 1, vroeger
ook van 2. - Etym.: (1) Volgens Ost. (98) wijst de naam op het feit, dat de bast van een gekapte
boom snel door insekten wordt aangetast. (2) Van de bast wordt een middel tegen
ingewandswormen gemaakt. NB: het hout van de twee soorten komt verregaand overeen (L&Me 198).
- Syn. van 1 makakabbes*, van 2 rode kabbes*.
(dons1989)
wormbast, een boomsoort ( Andira surinamensis) en wellicht andere soorten van hetzelfde genus.
Uit de bast wordt een middel tegen ingewandswormen gemaakt (Teenstra 1835, 1:400). Vergelijk
Engels worm-bark tree , 1777 op Jamaica, voor Andira inermis (Cassidy & Le Page 1980:482).
1802 (Blom 90). - 1854 (Van Sypesteyn 214). →.
Zie ook: rode cabbes * . > /N-N/wp/3-6/-.
(dons2013)
wo’ronmenti (de), welriekende ganzevoet, een stinkend kruid met klierharen, waaruit
wormafdrijvende middelen worden bereid ( Chenopodium ambrosioides, Woronmentifamilie*). Zie
May 71. - Etym.: S (woron = worm; menti = munt).
(dons1989)
Wo’ronmentifamilie (de), Ganzevoetfamilie, een bepaalde plantenfamilie ( Chenopodiaceae). - Etym.:
Genoemd naar woronmenti*.
(dons1989)
wor’ry (de, worries), zorg. Hij dacht dat al deze mensen evenals hij ook hun worries hadden
(Mungroo 1971: 15). - Etym.: E.
(dons1989)
worst’man (de, -nen), straatventer van warme bloedworst.
(dons1989)
woud’ezel (de, -s), (veroud.) Zuidamerikaanse tapir (Tapirus terrestris). De Woudezel () is een
viervoetig Gedierte zich in de Bosschen ophoudende, ter groote van een kleinen Muilezel; hebbende
de Beenen kort en dik, de Klaauw in tweeën verdeeld als een Koebeest, en het Hooft spits iets
gelykende naar dat van een Ezel, doch korter van Ooren (Hartsinck 1770: 92; enige vindpl.). - Etym.:
Zie het cit. - Syn. boskoe*, bofroe*, buffel*.
(dons1989)
wra’kelen (wrakelde, heeft gewrakeld), syn. van wraken*: z.a. - Etym.: Naast S ’wrak’ (zie wraken*)
komt voor S ’wrakel’.
(dons1989)
wraken (wraakte, heeft gewraakt), (in stilte) boos zijn, mokken; wrokken; zich ergeren. Tijger begon
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nu echt te wraken. Hij sloeg blindelings toe! Ginga en Tijger begonnen nu een lang gevecht op leven
en dood! (Cairo 1976: 153). Soms zijn hun zonen Dr. Mr. Ir., lafbekken, ze hebben een prettig leven,
verraders van de armoede van hun volk. Dan wraak ik (Dobru 1968c: 33). - Etym.: Veroud. AN w . =
o.m. haat dragen (van Sterkenburg). S wrak = id. - Zie ook: zijn nieren* opvreten, zich vervelen*
(van), wrakelen*.
— : wraken met/op, boos zijn op, zich ergeren aan. Ik wraak op deze mannen, ze willen adverteren,
maar als je langskomt voor incasso, zijn ze er niet, of ze klagen een hoop... (Rappa 1981: 138).
(dons1989)
wreed’dadig bw., wreed, onbarmhartig. Dan, omdat ándere soort van tori’s* werd gevraagd: hoe
Mulat* z’n twee zoons met elkaar hadden gevochten, zó lang en zó wreeddadig! (Cairo 1978b: 372).
(dons1989)
wreed’dadigheid (de, -en), wreedheid, onbarmhartigheid. Als zij d’r vonden zouden ze d’r mores
leren! In bed was het dé manier om wraak te nemen fo al die slaafsheden en wreeddadigheden van
vroegertijd (Cairo 1976: 102).
(dons1989)
wurm (de, -en), (ook:) syn. van worm* (1, 2 en 3): z.a. Pas op, die wurmen op die boom, die
branden (mond.); hier bet. 1. Geef dat net, ik ga die wurm vangen (mond.): hier bet. 3, een
sprinkhaan. - Etym.: In veroud. AN bet. 1 en 2. Zie worm*. - Samenst. van 1: brandwurm*; van 2
wurmenzoeker*.
(dons1989)
wur’menzoeker (de, -s), (veroud.) arbeider die boorders in cacaostruiken opspoorde en verwijderde.
Men bestrijdt de boorders [hier larven van een boktor] door deze geregeld en zoo spoedig mogelijk
uit den stam en de takken te snijden; een vaste ploeg van ’wurmenzoekers’ is daarvoor in dienst
(Enc.NWI 191). - Etym.: Zie wurm* (2).
(dons1989)
Xy’risfamilie (de), bepaalde plantenfamilie ( Xyridaceae ). - Etym.: Genoemd naar het wet. genus
Xyris.
(dons1989)
yaws (de), framboesia. Ik heb 2 gevallen van yaws kunnen diagnosticeeren () (van Ommeren in Stahel
1927: 65). - Etym.: E, tegenwoordig de meest gebruikte vorm. Veroud. vormen zijn jaas* en jawes*;
jaws* en jas* komen nog voor. Oudste vindpl. van jaws Blom 1786. Vgl. ook ’yase’ in het E van
Guyana (D.g.f. 17: bush yase) en S jasi. - Samenst.: bosyaws*.
(dons1989)
Yellow Pa’ges (de, = mv.), (uitspr. E: jellow pee’dzjes), korte beroepengids, verzorgd door
advertentiebureau Publico, als aanhangsel toegevoegd aan de telefoongids van LTT. Hebt U een
bedrijf of oefent U een zelfstandig beroep uit, PUBLICO kan keurig voor U adverteren en of gegevens
en informatie verstrekken, in de Yellow Pages (LTT-gids 1980, in adv.). - Etym.: E (yellow = geel;
page = bladzijde); de bladzijden van dit aanhangels zijn geel.
(dons1989)
zaag’molen (de, -s), houtzagerij. Maar nadat we deze materie nader bestudeerd hadden bleek dat
een bepaalde zaagmolen vaak met afgeschreven materiaal zat, kromme zagen had en nooit de
toegezegde produktie zou kunnen halen (A. Verkuyl, geïnterviewd in Sur.Bull. 8 (2): 6; 1977). http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Etym.: Zie het syn. houtmolen*.
(dons1989)
zaag’sel (het), (verouderend) 1. bezinksel, o.a. koffiedik. Zie Schoonhoven 155. - 2. uitvaagsel,
minderwaardige mensen. Eén ding is zeker, dat mensdom waarmee ik mijn aarde bevolkt heb, i s niet
veel bijzonders. Zaagsel! (Helman 1954a: 22). - Etym.: Vgl. S sakasaka (saka = o.m. zakken) =
bezinksel; uitvaagsel. Vgl. S saksi = zaagsel. Het lijkt mogelijk dat deze S woorden beide op de
achtergrond een rol spelen.
(dons1989)
zaal (de, -zalen), (ook:) 1. voornaamste woonvertrek in een herenhuis. Toen hij zijne ontroering
meester was, keerde hij huiswaarts, ging naar de zaal en nam ’t gewone ontbijt (van Schaick 1866:
69; oudste vindpl.). - 2. woonkamer, zitkamer (in een gewoon huis). - Etym.: AN z. = o.m. groot
prachtvertrek in een aanzienljk huis. Zie het syn. (van 2) voorzaal*. - Syn. van 2 ook voorhuis*.
(dons1989)
zacht: iets zachts, glas niet-alcoholische drank. - Etym.: Vertaling van soft*, dat in het E lett.
’zacht’ bet. - Zie ook: soft-drink*.
— : zie zacht(e) pisi* (cit.), wied*.
(dons1989)
za’del (het), (ook:) kapsel bij kroesharige mannen in de vorm van een zadel, d.w.z. bovenop het
kortst. Zie BN (121: 50; 1980), waar het woord in een S zin gebruikt wordt.
(dons1989)
za’deldak (het, -en), lessenaardak. Ik weet/ er is veel te veranderen/ buiten de gebouwen met/
zadel en splitdak/ pittoreske gevels/ parketvloeren/ en bezode gazons (Shrinivâsi 1968; 1984: 59).
- Zie ook: lessenaardak*, V-dak*. Opm.: Het woord is in deze bet. in gebr. bij sommige aannemers
en timmerlieden, niet bij architecten.
(dons1989)
zakken, (ook:) A. onoverg. (zakte, is gezakt), 1. naar beneden komen/gaan, afdalen, dalen. Engel
dribbelt naar de brede houten trap, zakt, loopt zachtjes fluitend naar buiten (Doelwijt 1972b: 92). 2. uitstappen. Nee! Kijk goed! We zin d’r al... iedereen moet hier zakken! - De bus was in no time
leeg (Cairo 1976: 124) - B. overg. (zakte, heeft gezakt), 1. laten zakken (ook fig.). Toen merkte mijn
moeder dat ik aan het knopje geweest was. Daarna zakte ze me van de kast af en gaf me twee achter
mijn rug [twee klappen voor mijn billen] (Doelwijt 1971: 85). De examinatoren zakten hem (Essed
130). - 2. laten uitstappen. Chauffeur, zak me hier (mond.). - 3. (voetbalterm) eruithalen (van een
speler door de trainer). - 4. doen afnemen (geluid). Buurman, kan je je muziek een beetje zakken?
(Cairo 1980b). - Etym.: S saka heeft alle bet. van SN z . - Syn. van B. 2 droppen* (2).
(dons1989)
zakrot, gewone opossum, een buidelrat ( Didelphys marsupialis ).
Europees-Nederlands zak betekent hier de buidel; het dier lijkt op een gewone rat of rot (knaagdier).
Mogelijk afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1705 (Merian 66). 1765 (Fermin 27).
Bij Hartsinck (1770:98) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: awari * (I), beursrot* , bosschrat* (1), jawari * . > /(N-N’)?W?/d/1-2/ W./.
(dons2013)
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zak’springen (verbuiging?), zaklopen (kinderspel). Dat ding van een jas lijkt op lonsaka [S, zaklopen]
aan je lijf, zo vormeloos, dat je kan gaan zakspringen in een wedstrijd op kermisterrein bij Konfrijari
[S, kermis]! (Cairo 1977: 194). - Etym.: Er wordt vaak meer bij gesprongen dan gelopen.
(dons1989)
za’lig bn. (vóór een naam), zaliger (achter een naam), wijlen. Deze was had ze gehouden, ook toen
zij met zalig oom Ludwig, zo heette de overleden concubaan* van mijn moeder, ging samenleven en
hij, Erik, verhuisd was (Dobru 1968c: 57). - Etym.: Vgl. S sargi, dat op dezelfde wijze wordt
toegepast. - Zie ook: nu wijlen*.
(dons1989)
zalm’kan (de, -nen), (ook:) groot, leeg blik waarin zalm gezeten heeft, nu in gebruik als stuk
huisraad. De dag van de verhuizing hebben de vrouwen bloemen gestoken in flessen* en
zalmkannen op alle stoepen gezet (Hijlaard 75). - Etym.: Zie de omschrijving, zie kan* (2).
(dons1989)
zand’ceder (de), hout van ceder* (1) met bijzondere kenmerken (zie het cit.). Nu en dan ziet men
heel mooie, Rode Ceder*, die niet alleen fraai getekend is, maar ook geribd als de rug van een
esdoornviool. Men noemt dit hout wel Zandceder, misschien omdat het vaak op hoge zandgronden
groeit (Muntslag 135). - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
Zanderij-formatie (de), oude naam voor de Coesewijne-formatie*: z.a. - Etym.: Genoemd naar
Zanderij (zie Zanderij-type*).
(dons1989)
Zanderij’-type (het), type van savannen* (1) op natte, witte zandgronden van de Coesewijneformatie*. Zie Teunissen 1980: 7. - Etym.: Genoemd naar Zanderij (zandafgravingen, post van
Bosbeheer, dorp, vliegveld), dat ligt temidden van savannen van dit type. - Zie ook: savannetype*.
(dons1989)
zand’koker (de, -s), (veroud.) 1. boom met scherpe stekels op de schors en geelachtig melksap in
de bast, thans beter bekend als posentri* ( Hura crepitans, Cassavefamilie*). Zie Westeroüen v.M.
1883: 26 ( zandkoker-boom). - 2. boom met gestekelde stam en oranjerode bloemen, thans beter
bekend als koffiemama* ( Erythrina fusca, Bonenfamilie*). Een Boom die men Zandkoker noemt, is
een der schoonsten die men in die Landstreek ontmoet, en wordt, om de Schaduw, in Laanen
geplant. Dezelve groeit met een rechten Stam tot een groote hoogte, hebbende een Vrucht rond en
platachtig als een Cannetjes-Appel, diep geribd als een Canteloup, en ligt bruin van Kleur (Hartsinck
1770: 73; oudste vindpl.). - Etym.: AN z . was vroeger een kokertje waaruit men zand strooide tot
droging van met inkt geschreven schrift. De vrucht van posentri valt uiteen in een aantal
kokervormige delen die op zo’n kokertje lijken. Oudste vindpl. van 1 Stedman (1796: 310) als een
mengeling van E en Ned., Sandhooker tree, waarvan verondersteld kan worden dat de h een k moet
zijn; E tree = boom. Deze soort heet op de Benedenwindse Eilanden ’zandkokerboom’, op de
Bovenwindse Eilanden ’sandboxtree’ (Enc.NWI 369), in Guyana ’sand-box’ = zandkoker (D.g.f. 73).
Teenstra (1835 I: 300) geeft in bet. 2 zandkokers. In Nickerie is voor 2 de vervorming sankoka* in S
en SN in gebr. - Syn. van 1 ook possum*.
(dons1989)
zandkoker, 1. kort voor zandkokerboom* : zie aldaar; 2. een boomsoort ( Erythrina fusca).
1. 1771 (C. Dahlberg nr. 1). > /N’/wp/2/-.
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2. De boom lijkt op de voorgaande door zijn opmerkelijke grootte en de stekels op de stam en de
takken en komt samen met deze voor in de kustmoerassen van westelijk Suriname. Hartsinck
(1770:73) geeft een beschrijving die de twee soorten ineenschuift.
1835 (Teenstra 1:300).
Zie ook: koffiemama * . > /X/wp/4/-.
(dons2013)
zandkokerboom, een boomsoort ( Hura crepitans ).
De vrucht valt uiteen in delen die de vorm hebben van een zandkoker, dat was eertijds een koker
waaruit zand gestrooid werd ter droging van met inkt geschreven schrift.
1771 (Nepveu 378). - 1802 (Blom 185).
Zie ook: postentrie* , puistentrie* .
Opmerking: Volgens Houttuyn (2, 3:448; 1774) is de naam een leenvertaling uit het Engels, en Focke
(1855:106) stelt, dat de naam alleen gebruikt wordt in Berbice. Dat betekent, dat de vermeldingen bij
Westeroüen van Meeteren (1883:26) en Sack (1910:37) berusten op het overnemen uit oudere
literatuur. > /N’-N/wp/2-3/-.
(dons2013)
zand’lokus: zie lokus*.
(dons1989)
zandlocus: zie locus* .
(dons2013)
zand’rits (de, -en), zandrug als een verhoging in het landschap. Pinda groeit goed op de zandritsen,
maar alleen de oktoberoogst is redelijk hoog (Enc.Sur. 369). - Etym.: Zie rits*. Oudste vindpl. 1775
(zie De Beet 199). - Zie ook: schelprits*.
(dons1989)
zandrits, zandrug (zie rits * ) als een verhoging in het landschap.
1707 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 238 fol. 42). - 1855-1863 (Bartelink
1916:57). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 6). →.
Zie ook: schulpenrits * . > /N-E/m/1-6/-.
(dons2013)
zand’savanne (de, -s/-n), savanne* (1) waarvan de bodem bestaat uit puur, wit zand (witzand*).
Door regelmatig branden door de mens zijn plaatselijk open kleisavannen* ontstaan waar ten dele
andere soorten groeien dan op zandsavannen (Enc.Sur. 628). - Etym.: Savannen met een bodem van
gekleurd zand, lemig zand of een zwaarder bodemtype worden kleisavanne* genoemd. Oudste
vindpl. Teenstra 1835 I: 352. - Syn. witzandsavanne*.
(dons1989)
zandsavanne, savanne* (1) met een bodem van louter wit zand, heden in Surinaams-Nederlands
witzandsavanne genoemd.
1773 (Frederici). - 1835 (Teenstra 1:367). →. > /N-Am/m/2-6/-.
(dons2013)
zangdoe, doe* (2) binnenshuis, waarbij niet gedanst wordt maar alleen gezongen.
1822 (Lammens 1982:94). > /N-S/sc/3/-.
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(dons2013)
zang’vereniging (de, -en), vereniging van mensen die een zanghulde komen brengen aan een eigen
lid wanneer dit iets te vieren of te herdenken heeft. - Etym.: AN z . = zangkoor van amateurs met als
organisatievorm de vereniging. - Opm.: Kan een combinatie zijn met een gebedsvereniging*.
(dons1989)
zang’zolder (de, -s), koor, d.i. verhoogd deel van een kerk waar de zangers zich bevinden.
(dons1989)
zee’boon (de, -bonen), kruipende plant met houtige stengel en roodpaarse vlinderbloemen
( Canavallia maritima, Bonenfamilie*). Vooral in de oostelijke helft [van de Sur. kust] wordt plaatslijke
door de zee zand afgezet, dat tot een strandwal wordt opgeblazen, waarop zich een
plantengezelschap ontwikkelt van Ipomoea pes-caprae [geitehoefblad*] en zeeboon, soorten met
lange kruipende stengels, die het zand vastleggen (Enc.Sur. 627). - Etym.: Zie de omschrijving; de
plant is verwant aan gekweekte bonesoorten en heeft peulen als vruchten. AN z . = vrucht van een
Indische plant ( Mimosa scandens, Officierskwastjefamilie*).
(dons1989)
zeebosch, mangrovebos.
1822 (Lammens 1982:131, 132). > /N-N/m/3/-.
(dons2013)
Zee’dijk (de), eigennaam van de enige zeedijk in Suriname, aan de kust van Nickerie. Het ministerie
van Openbare Werken, Telecommunicatie en Bouwnijverheid is al vergevorderd met het verstevigen
van de Zeedijk in Nieuw-Nickerie om binnendringen van het zeewater tegen te gaan (WS 22-101983).
(dons1989)
zee’doifi: zie zeeduif*.
(dons1989)
zee’druif (de, -druiven), 1. gekweekt, laag boompje met bijna cirkelronde bladeren, lange trossen
van witte bloempjes en ronde vruchten, afkomstig van andere tropisch Amerikaanse kusten
( Coccoloba uvifera, Mierenhoutfamilie*). Zeedruif ook zusterdruif* of sisterdruif* genoemd is een
boom, met dikke, leerachtige, ronde bladeren, die hangende trossen met bessen vormt, die op echte
druiven lijken (Stahel 1944: 34). - 2. de eetbare vrucht van deze plant. De Zeedruif groeit aan een
middelmatig hoogen boom () (Teenstra 1835 II: 257; oudste vindpl.). - Etym.: Zie -druif*; de vrucht,
die eerst groen en later paars is, lijkt op een AN druif; zie verder de omschrijving. Vgl. E van W.I. sea
grape (sea = zee; grape = druif) = id. (Hargreaves 61). AN z . = (a) soort ribkwal, (b) twee soorten
manteldier, (c) eierkapsels van inktvis, (d) genus van struiken ( Ephedra ). - Syn. ook schusterdruif*.
(dons1989)
zeedruif, ingevoerd, gekweekt en verwilderd boompje ( Coccoloba uvifera ) en de eetbare
(schijn)vrucht daarvan.
Verwilderd aan de kust. De ‘vrucht’ heeft de vorm en de kleur (eerst groen, dan paars) van een
Europees-Nederlandse druif . Het buitenste, sappige deel is in feite een deel van het uitgegroeide
bloemdek.
1835 (Teenstra, 2:257). 1855 (Focke 28, Van Sypesteyn 184). →.
Zie ook: Barbadosdruif* , druiveboom * , rode mangro * . > /N-N’/cwp/4-6/-.
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(dons2013)
zee’duif (de, -duiven), (niet gebr.) lachmeeuw ( Larus atricilla). Zie Enc.NWI 755. - Etym. S sedoifi =
lett. id. Sommige auteurs gebruiken een tussenvorm van S en SN: zeedoifi (P&P 1908: 23; Vermeulen
138). AN z . is een soort egelvis ( Diodon hystrix ).
(dons1989)
zee’gans (de, -ganzen), Amerikaanse of rode flamingo ( Phoenicopterus ruber ). In vroeger jaren
werd eene groote kolonie Zeegansen nabij de monding der Suriname-rivier aangetroffen; oude
jagers en visschers verklaren, geheele bootladingen eieren en jongen uit de roekerie naar de stad* te
hebben vervoerd (P&P 1908: 111). - Etym.: Het is een vogel van de kust. S segansi. Vele auteurs
gebruiken een tussenvorm: Zeegansi. AN z . = rotgans, een ganzesoort die op trek in het Ned.
kustgebied verblijft. - Zie ook: flamingo*.
(dons1989)
zee’gansi: zie zeegans*.
(dons1989)
zee’gras (het), soort gras ( Paspalum maritimum, Grassenfamilie*). Zie Dirven 210. - Etym.: Groeit
nabij de zee. AN z . = naam voor twee zoutwaterplanten ( Zostera-soorten) behorende tot de
Ruppiafamilie*.
(dons1989)
zee’hert (het, -en), witstaarthert, een groot hert dat op de rugzijde grijsachtig tot grijsbruin is
( Odocoileus virginianus cariacou). Het grootste [Sur. hert] is het savannehert*, zeehert of strandhert*
(), door de intensieve jacht zeldzaam geworden (Enc.Sur. 190). - Etym.: Dier van andere terreinen
dan zware bossen, o.m. het gebied langs de kust.
(dons1989)
zeekraloe, een kraloe * (zie caleloe* ), vermoedelijk Philoxerus vermicularis , die in SurinaamsNederlands heden strandklaroen wordt genoemd.
Komt voor aan de kust.
1835 (Teenstra 2:275). > /N-Am/wp/4/-.
(dons2013)
Zee’kust (de), (verouderend) het district* Coronie. Opper-Nickeri of de zoogenaamde Zeekust
(Teenstra 1835 I: 1835 I: 125; oudste vindpl.). - Etym.: Zie het syn. ’de Kust*’. - Zie ook:
kokosdistrict*.
(dons1989)
zeekust: de Zeekust, het district Coronie* .
Het is vanuit Paramaribo gezien het dichtstbijgelegen gebied waar men over een grotere afstand over
land aan de kust kan komen.
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 39). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 229).
> /N’/r/3-5/-.
(dons2013)
zee’kwikwi (de, -’s), naam voor twee soorten harnasmeerval of zuigmeerval (warawara*), die,
behalve in het zoete water, ook in het brakke water van riviermonden voorkomen ( Hypostomus
plecostomus en H. watwata ). Zie Enc.Sur. 663. - Etym.: Zie de omschrijving; zie kwikwi*. S sekwikwi
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(se = zee). - Zie ook: spikkelkat*.
(dons1989)
zeepboom, twee boomsoorten ( Caryocar glabrum en Caryocar microphyllum), in SurinaamsNederlands heden beide genaamd sopo-oedoe (< Sranantongo) en sawari .
De bast bevat saponine. Diverse bomen met dit kenmerk uit diverse windstreken worden in
Europees-Nederlands zeepboom of zeephout genoemd, in Engels soap-tree . Het kan een
leenvertaling zijn, maar het omgekeerde is evenzeer mogelijk.
Zie ook: pakasi* .
1771 (Nepveu 353, 371). > /N’?E?/wp/2/-.
(dons2013)
zee’porselein, zee’postelein (de), vlezige plant met rolronde blaadjes ( Batis maritima,
Krapégrasifamilie*). Zie WB e.a. 50. - Etym.: De plant lijkt op porselein* en groeit op zoute plaatsen
aan de kust. AN zeepostelein = een plant van de Ned. kust ( Honckenya peploides, Anjerfamilie). Syn. krapégrasi*.
(dons1989)
zeeporselein, een kruidachtige plant ( Batis maritima ).
De plant groeit op zoute plaatsen aan de kust en lijkt veel meer op Surinaams-Nederlands porcelein*
dan op Europees-Nederlands zeeporselein ( Honckenia peploides ).
1770 (Fermin 1:182). - 1872 (Anonymus 27). > /N-Am/wp/2-4/-.
(dons2013)
I. zeer (de, zeren), wond, zweer e.d. Dat is een soort bloedzuiger. Daar kunnen de koeien veel last
van krijgen en zelfs zeren (Maynard a: 14). - Etym.: In AN veroud. S soro = id.
(dons1989)
II. zeer bw., (alg., ook in spreektaal) erg. Is er iets ma, ik zag pa met zeer krasse* stappen weggaan
(Defares 8). - Etym.: In AN alleen in formele taal.
(dons1989)
zeer’ogen (mv.) zere, ontstoken ogen. Zie Schoonhoven 156. - Etym.: S sor’ai = lett. id.
(dons1989)
zee’varen (de, -s), syn. van strandvaren*: z.a. Zie Tirion 53 (enige vindpl.).
(dons1989)
ze’genwater (het), wijwater. - Etym.: Er wordt mee gezegend. S segiwatra = lett. id.
(dons1989)
zeil (de, -en), jute zak. Zie Schoonhoven 155. - Etym.: AN zeil = o.m. vloerbedekking van
juteweefsel met een laag verf op de boven- en menie op de onderkant. - Syn. zeilzak*. Zie ook:
karpet*.
(dons1989)
zeil’gras (het), plant met meer dan 1 m lange, smalle bladeren in een wortelrozet ( Bromelia alta,
Ananasfamilie*). Het zeilgras gelijkt in de plant veel naar de wilde ananas*, echter zijn de bladen van
het zeilgras langer en smaller en niet zoo roodachtig (Teenstra 1835 II: 339). - Etym.: Vgl. D Seil, BN
zeel = o.m. touw; men maakt van SN z . touw, garen e.d. De tegenwoordige S naam is ’singrasi’.
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Hartsinck (1770: 88) noemt de plant ’Sengerasi, een soort Zylgras’; is dit laatste woord veroud. N?
(dons1989)
zeilgras, zijlgras, zekere plant ( Bromelia alta ).
De bladeren, die niet grasachtig zijn, leveren een vezel waarvan zeel, ‘touw’, gemaakt kan worden.
Schrijfwijzen met - ei- , - eij- , - ey- , - ij- en - y- wisselen elkaar zonder regelmaat af.
1740 (Anonymus 19). - 1835 (Teenstra 2:162). - 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië
182). →.
Zie ook: piet* . > /N-N’/wp/2-6/-.
(dons2013)
zeil’zak (de, -ken), jute zak. De zestien-persoonsmotorboot liep langzaam vol vrouwen,
bromfietsen, zwaargevulde zeilzakken en gepraat (Roemer 1982: 245). - Etym.: Zie het syn. zeil*.
(dons1989)
zelfs aanw. vn., zelf. Ze kapte de bananen* en maakte er zelfs gebruik van () (Spalberg 1899: 220). Etym.: In AN veroud.
(dons1989)
zen’ding: zie Chinese*, Hindostaanse*, Indiaanse* en Indonesische* (Javaanse*) zending en
Boslandzending*.
(dons1989)
zetten (zette, heeft gezet), (ook, vaak gevolgd door een plaatsbepaling:) 1. plaatsen i.h.a., leggen,
’doen’, ’stoppen’, opbergen, onderbrengen. Maar zou men een brui-aap () of een pakira* ()
geschoten hebben en men zou ter plaatse de ingewanden uithalen en op een hoop zetten (Heyde
1978: 43). Zet zout voor die rijst = Doe zout in de rijst. Zet geen zalf op de brandplek, laat dat alles
aan de dokter over (A&P 1981b: 23). Zet dat ding in mijn valeis* = Stop dat ding in mijn koffer. Dat
dubbeltje zou ik wel zelf erbij zetten (Dobru 1968b: 46). Die witte* jongens hebben veel geld en
zetten veel voor de P.D.S. (Petrus Donders Stichting), daarom houdt frater van ze (van Mulier 1972:
66); hier: ’storten’. Wat moest ze in die kast? Kleren, kleren van een dode. Om ze in haar eigen kast
te zetten? (Ferrier 1968: 111). Dus als hij Selma tot zijn vrouw wou maken, moest hij haar in huis
zetten, en liefst een huis met komfort (Doelwijt 1971: 75). - 2. aanbrengen, bevestigen. Ik zou een
roltrap in mijn huis zetten, die zou heten: ’De tweede Surinaamse roltrap’ (Doelwijt 1971: 23). Je
moet me dan helpen met die bruinhartbalken voor de winkel. Ik ga toch bruinhart* balken zetten (B.
Ooft 1969: 97). - 3. in de plaats zetten, stellen; als plaatsvervanger aanstellen. De vijfde
[dienstmeisje] gaat de stoelen en tafels vegen en de zesde gaat de verwelkte bloemen weggooien en
betere ervoor zetten, en als één van ons ziek is, ons alles op tijd brengen (Doelwijt 1971: 56). Ik kan
niet gaan werken, maar ik heb mijn zusje* gezet (mond.). - Etym.: S poti, E to put, dekken vele van
deze bet.
(dons1989)
I. zeven ww.: koffie zeven (zeefde, heeft gezeefd), (niet alg.) koffie filteren.
(dons1989)
II. zeven telw.: zeven even, tien niet gezien: mode-uitdrukking in de jaren 1970 m.b.t. het
toenmalige verschijnsel dat vele ambtenaren hun dagelijkse diensturen niet vol maakten. - Etym.:
Bet. ’Ze komen even om 7 uur, de officiële begintijd van hun werkdag, en zijn om 10 uur al weer
vertrokken.’
— : zeven geesten (mv.), mengsel van zeven ’oliën’, gebruikt voor magische doeleinden, i.h.b. om
http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

te baden* (3) in geval van tegenslag. Het uur was niet gunstig, maar wat moest ze nu het zo ver met
haar was? Ze schudde de fles met ’Zeven Geesten’, deed er een scheutje van in het water, bad
wanhopig terwijl ze probeerde de andere flesjes open te krijgen. Niets mocht haar overkomen
(Vianen 1979a: 181). - Etym.: Bij geest moet gedacht worden aan de verouderde AN bet. van
’vluchtige vloeistof’, hoewel niet alle ingrediënten van z. g. dat zijn. Voorbeeld van een bestaand
mengsel, als beschreven door de samensteller: commando-olie*, love-olie*, roosolie*, jasmijnolie,
succesolie*, sandelolie en compelolie*. Volgens andere informatie kunnen ook tot het mengsel
behoren: amandelgeest*, rozengeest*, colachampagne*, grenadine en aftreksels van vanille, ananas
en rode en witte lavendel.
(dons1989)
sevenboom, peulendragende heester van onbekende herkomst ( Caesalpinia pulcherrima ), thans in
Sranantongo en Surinaams-Nederlands krerekrere genoemd.
De plant levert een abortivum, evenals de Europees-Nederlandse sevenboom ( Juniperus sabina ) in
Europa.
1796 (Stedman 344).
Zie ook: sabinapesie * . > /N’/cp/3/-.
(dons2013)
zevenjaarsboontje, (veroud.) 1. (lidw.?, -s), windende plant met witte vlinderbloemen en zeer
platte, witte zaden, die een ras is van de niet inheemse maar wel Amerikaanse limaboon ( Phaseolus
lunatus, Bonenfamilie*) - 2. (het, -s), de zaden (bonen) van deze plant. () men vindt er eene soort
van zevenjaarsboontjes, die zeer blank, voedzaam en smakelijk zijn, wordende bij de Inboorlingen
zevenjarige pesie* genoemd () (Teenstra 1835 II: 278). - Etym.: De plant is, in tegenstelling tot vele
andere gekweekte peulvruchtplanten, overjarig. Oudste vindpl. Stedman (1796: 344), seve-yaars
boontie; dat kan ook opgevat worden als een tussenvorm van S sebijaribonki. Herlein (1718: 233)
spreekt van ’Bonen van zeven Jaren’. Zie verder bij de nu gebr. syn. sebijari* en sebijaripesi*.
(dons1989)
zevenjaarsboon, zevenjaarsboontje, een overjarig cultuurras van de ingevoerde limaboon
( Phaseolus lunatus ) en zijn ‘bonen’ (zowel zaden als peulen), heden in Surinaams-Nederlands
genaamd sebijari* ( pesi) (< Sranantongo).
< Engels seven-years beans (OED 15:95, uit 1666), ook voor andere peulvruchtgewassen. Zeven
staat hier voor ‘veel’ en duidt op de overjarigheid.
1740 (Anonymus 17). - 1872 (Anonymus 67). 1910 (Sack 31).
Zie ook: lijm pesie* , sebijari* , zevenjarige pesie* .
Opmerking: Bij Herlein (1718:233) “bonen van zevenjaren”. > /E/cp/2-5/-.
(dons2013)
ze’venkleur (de, -en), paradijstangara, een zeer bont gekleurde vogel met een groen gezicht
( Tangara chilensis paradisica). Zie OJ.
(dons1989)
ziek bn., (ook, ironisch:) dwaas, gek. Ach man, je bent ziek!
— : ziek in zijn hoofd, gek, krankzinnig.
(dons1989)
ziekenhuis, gebouw op een plantage * waar zieke en gewonde slaven verblijven en verzorgd worden.
< Europees-Nederlands ziekenhuis, inrichting voor zieken in het algemeen, zoals toentertijd in
Suriname hospitaal genoemd.
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1733 (Beeldsnijder 1994:171). - 1836 (Klinkers 1997:59). > /N’/z/2-4/-.
(dons2013)
zie’kenmoeder (de, -s), vrouw die vanuit een organisatie vrijwillig en belangeloos zieken verzorgt.
Op latere leeftijd ging hij in de avonduren met zijn moeder mee als zij vanwege de vereniging
Liefdewerk in geval van ziekte een ziekenmoeder moest zoeken* om dienst te doen (Polanen 79).
(dons1989)
ziek’te: de ziekte, (veroud.) lepra. Wat deert u, Mathilde? vroeg de oude doktor. - Ik heb de ziekte!
was het antwoord (van Schaick 1866: 215; enige vindpl.). - Etym.: Vgl. de naam in S: takroe-siki
(takroe = slecht; siki = ziekte). - Syn. boasie*, kokobe*. Zie ook: ex-Hansenpatiënt*.
(dons1989)
ziekte: de ziekte, verhullende naam voor lepra.
Vergelijk Middelnederlands sieken in het bijzonder voor melaatsen (Verdam 1932:539); ook daar
verhullend taalgebruik.
1866 (Van Schaick 214, 215).
Zie ook: besmet* , boasie * . > /N’/z/4/-.
(dons2013)
zien (zag, heeft gezien), (ook:) een kort bezoek brengen, even opzoeken. Boen*, zei ze, ik ben je
moeder komen zien (Dobru 1968c: 21). - Syn. groeten* (1).
(dons1989)
zij board: zie seibord*.
(dons1989)
zij’dam (de, -men), dijk aan de zijkant van een plantage* (A. 1) die beneden het niveau van de vloed
ligt. Binnen zijdammen en voordam* werd een loos kanaal gegraven, langs de achterdam* en midden
door de plantage een vaartrens* (Enc.Sur. 362). - Etym.: Zie de omschrijving, zie dam* (1). Oudste
vindpl. Blom 1786. - Syn. zijpolder*, zijlijn* (1).
(dons1989)
zijdam, dijk ( dam* ) als aan de twee zijkanten van een plantage * .
1758 (Van Stipriaan 1993:85). - 1804 (Roos 172).
Zie ook: zijpolder* , binnenpolder * . > /N-(N’?E?W?)/pt/2-3/-.
(dons2013)
zij’dens vz., (alg. in schrijftaal) van de kant van. - Etym.: In AN zeer formeel.
(dons1989)
zijdgebouw, zijgebouw, op een plantage * of buitenplaats een gebouw dienende als woonhuis voor
de directeur* en andere blanken, keuken voor blanken, magazijn voor etenswaren en voor
gereedschappen.
Het stond ter zijde van de woning van de planter, die in het front stond. Europees-Nederlands
zijgebouw is een gebouw ter zijde van een hoofdgebouw in het algemeen.
1762 (Oud Notarieel Archief Suriname 213). - 1825 (Oostindie 1989:218). > /N’/pt/2-3/-.
(dons2013)
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zij’lijn (de, -en), 1. (veroud.) syn. van zijdam*: z.a. In Suriname noemt men die dijken [van een
plantage*, A. 1] een polder*; zoo spreekt men van voor-*, achter-* en zijpolder*; de zijpolders, ook
zijlijnen genoemd, vormen de grens met de naastliggende plantages (Enc.NWI 568). - 2. korte zijde
van een tuin* aan de kant van de zijdam*. In deze bet. wordt het woord thans gebr. op
suikeronderneming Mariënburg. - Zie i.v.m. 2 ook: middelwalk* (2).
(dons1989)
zij’polder (de, -s), (verouderend), syn. van zijdam*: z.a. Na of gedurende de bepoldering en het
leggen van de kokers* graaft men reeds de loostrenzen*, veelal 16 à 20 voeten wijd, welke
meerendeels langs de dammen* der zijpolders gegraven worden, in welke de trekkers* hun water
lozen, dat vervolgens door een à twee loossluizen* of kokers* (naar de ligging en de grootte der
plantaadje) zich in de rivier ontlast (Teenstra 1835 I: 172; oudste vindpl., ook van poldder i.h.a.). Etym.: Zie de omschrijving, zie polder*. - Syn. zijdam*, zijlijn* (1).
(dons1989)
zijpolder, dijk ( polder * ) als aan de twee zijkanten van een plantage * .
1782 (De Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant nr. 301, zeypolder ). - 1835 (Teenstra
1:172). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 568).
Zie ook: zijdam * , binnenpolder * . > /N-N’/pt/3-5/-.
(dons2013)
zij’roller (de, -s), (hist.) elke van de twee buitenste van de drie vertikale walsen (rollers*) in een
suikermolen. Zie Teenstra 1835 1: 214, de enige vindpl. - Zie ook: trasroller*; koningsroller*,
middenroller*.
(dons1989)
zijdroller, zijroller, in een suikermolen een van de twee staande rollers * ter weerszijden van de
middenroller* .
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:249). - 1835 (Teenstra 1:214). > /N-E/pt/2-4/-.
(dons2013)
zij’tand (de, -en), (niet alg.) hoektand. Zijn mond is breed* en als hij lacht zie ik dat hij een vals
gebit heeft met gouden zijtanden (Ferrier 1968: 134). - Etym.: Zit i.t.t. een voortand meer aan de
zijkant in de mond.
(dons1989)
zijtrekker, niet nader geïdentificeerde watergang van een suikerplantage.
Zie trekker* .
1855-1863 (Bartelink 1916:85). > /N-X/pt/4-5/-.
(dons2013)
zil’verblad (het), heester met kleine, hangende bloempjes en heldergroene bladeren, gebruikt voor
heggen; uit het Zuidzeegebied ( Breynia nivosa, Cassavefamilie*). Zie Ost. 33. - Etym.: De jonge
bladeren zijn wit gevlekt. - Syn. sneeuwblad*.
(dons1989)
zil’verpisi (de, -’s), boom met gele, geurige bloempjes in zijdeachtig behaarde pluimen en met
zilver zijdeachtig behaarde twijgen ( Ocotea guianensis, Advocaatfamilie*). Zie L&Me 166. - Etym.:
Zie de omschrijving, zie pisi*(1).
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(dons1989)
zilversmit, niet geïdentificeerde soort vogel.
1740 (Anonymus 23, silversmits , meervoud). > /X/d/2/-.
(dons2013)
zilvertje, zilvervis(je), kleine vissoorten van de familie der karperzalmen ( Characidae).
< Europees-Nederlands zilvervis (WNT 28:1005) of < Engels silver (OED 15:482), voor allerlei
zilverkleurige, niet alleen kleine vissoorten.
1740 (Anonymus 14; silvertjes , meervoud). 1771 (Nepveu 350, silver-vissies). 1835 (Teenstra 2:446,
zilvervis ).
Opmerking: Bij Houttuyn (1, 7:310; 1764) Westindische zilvervischjes .
Zie ook: pikere * , serebe * , sriba * . > /X/d/2-4/-.
(dons2013)
zink (de), voorhoofdsholte-ontsteking, sinusitis. Hij klaagde over zijn hart, zijn nieren, zijn hoofd,
zijn zenuwen, zijn nekspieren, zijn hoge bloeddruk, zijn longen, zijn blaas. Hij had het ook vaak
over ’zink’ (Vianen 1972: 50). - Etym.: Vgl. E sinking = o.m. beklemmend gevoel.
(dons1989)
zitje (het, -s), (ook:) klein feestje. Wat als een zitje begon is uitgelopen tot een gezellige fuif* tot
zo’n uur of half drie, drie uur (WS 14-8-1982). - Etym.: Bij zo’n feestje blijft men i.h.a. zitten, er
wordt niet gedanst, zoals meestal bij een fuif*.
(dons1989)
zo 1. (aanwijzend voornaamwoord) dat, zulks. Ik weet niet, zei Irma, maar zo gebeurt vaak (Schungel
101). Maar in mijn jeugd vertel ik zo, wat later betreft weet ik niet (Doelwijt 1971: 60). Vanwaar hebt
u dat vandaan? een kommentaar. - Dominee zei zo. - Na’ de hel met dominee! (Cairo 1976: 164). 2. (tw.) let wel, moet je weten. Er werd echt hard gewerkt en binnen een zes weken zo, hadden we
een groot stuk grond van misschien honderd bij honderd ketting* schoon gemaakt en klaar voor
beplanting (B. Ooft 1969: 71). Ineens zo, ik bel voor een zakelijke tori*, een welzijnsstichting op in
het belang van me eigen welzijn! Dan krijg ik een tirade te horen van een meid die nie lekker* is met
d’r liefdesverhouding (Cairo in Volkskrant 5-1-1979). - Etym.: (1) S so, E so, worden ook op deze
wijze gebruikt. NB: SN dat zeg ik - dat bedoel ik.
— : zó een, zo’n, (gezegd met nadruk:) en dan nog wel zo’n. Over zo een figuur nu gaat het
stripverhaal dat hierna volgt, Conan, de Barbaar (A&P 1980b: 20). De Coppenamestraat leek nog
donkerder dan de zijstraten, zo een belangrijke straat (R. Parabirsing in A&P 1980b: 3).
(dons1989)
zoeken (naar) (zocht, heeft gezocht), (ook:) 1. op zoek zijn naar, opzoeken. Hij is naar zijn vader
komen zoeken. - De vrouw reageerde zoals hij verwachtte, en zei dat zijn vader niet thuis was
(Vianen 1972: 109). - 2. achterna lopen. Ik was echt een prodo-boi [S, opschepper]: met vriendjes
die me kwamen zoeken om samen dinges* te gaan kopen fo ze, lekkers; ik pronkend van trots
(Cairo 1979a: 49). - 3. achterna lopen, het hof maken, (trachten te) verleiden (iemand van het
andere geslacht). Ik wil geen jonge man op me hebben, want die kerels van deze tijd zijn geen goeie
kerels. Zelfs op twaalfjarige leeftijd lopen ze al naar meisjes te zoeken (Doelwijt 1971: 18). Alles
grijpen wat hij hebben kan! Ik geloof toch dat ditmaal die vrouw ’em gezocht heeft (Cairo 1976: 87).
- 4. halen, ophalen. Vandaag was er een koelie* (Hindostaan*) hier. Weet je wat hij wilde? Je hebt
hem gezien, nietwaar?Wel, hij wilde dat ik zijn schoonvader doodmaak, dus is hij een wisi* komen
zoeken (Wooding 402). () ze was er nog niet en ik wilde niet alleen de bioscoop binnen lopen.
Intussen was zij mij thuis in de Koningstraat gaan zoeken (Dobru 1967: 33). - 5. halen, vinden. Waar
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moet ik ieder ogenblik het geld gaan zoeken om voor je te koken? (Vianen 1971: 89).
(dons1989)
zoentje (het, -s), suikerschuimpje, schuimpje. Zoentjes voor de prinses. Het was een fraai boeket
van oranje en rood-wit-blauw papier waarbij de ’bloemen’ gevormd werden door suikerschuimpjes
die hier in de wandeling ’zoentjes’ worden genoemd (Bauxco Nieuws, aug. 1966: 10). - Etym.: Vgl. E
kiss = kus, zoen, en (o.m.) suikerboon (Onions).
(dons1989)
zoet: zie zoet(te) cassave*, lemmetje*, oranje*, patat*.
(dons1989)
zoet: zie kars* , cassave * , lemmetje * , oranje* , pata(t)te * .
(dons2013)
zoete-pata’tebojo (de, -’s), bojo* van geraspte kokosnoot en zoete patat*. Zie S&S 255. - Etym.:
Zie de omschrijving, zie bojo*.
(dons1989)
boontjes: zoete boontjes (alleen meervoud), de zaden (boontjes) van een zoete boontjesboom * ,
heden in Surinaams-Nederlands genoemd switieboontjes * .
De zaden liggen in de peul ingebed in een zoete pulp.
1705 (Merian 51) - 1796 (Stedman 344). > /N+N/wp/1-3/-.
(dons2013)
boontjesboom: zoete boontjesboom, enige boom- en heestersoorten van het genus Inga die de
zoete boontjes* voortbrengen; heden in Surinaams-Nederlands genoemd switieboontje * .
1705 (Merian 58, zoete-boonen-boom). 1771 (C. Dahlberg nr. 43).
Zie ook: prokonie * , suikerboontjesboom* , weiki* .
Opmerking: Merian (zie boven) geeft ook boonen-boom. > /N+(N-N)/wp/1-2/.-.
(dons2013)
zoet’olie (de), sla-olie. Maar dan was mijn moeder altijd zacht onze kamer binnengekomen om ons
in te wrijven met zoetolie of sloans linement. Dat was een genieting (Dobru 1967: 35). - Etym.: S
swit’oli. E sweet oil = iedere genietbare olie, i.h.b. olijfolie. In Zeeland: zoetenolie. Het wordt
ingevoerd. Zie ook spijsolie*.
(dons1989)
zoet’waterpan (de, -nen), open, visrijke vijver of plas met zoet water, in het kustgebied. Anaatjes*
komen voor in zoet- en zoutwaterpannen* en bij de mondingen van kreken langs de kust ()
(Vermeulen 137). - Etym.: Zie de omschrijving, zie pan* (I. 3). P&P (1908: XXXVI) geven als mv. -s.
(dons1989)
zol’der (de, -s), (ook:) loze ruimte tussen plafond en dak; vliering. - Opm.: Een AN z. wordt in Sur.
wel een beloopbare zolder genoemd. - Zie ook: koep* (2).
(dons1989)
zon (de), (ook:) aanvoerder van een der partijen bij het kinderspel ’zon* en maan’ (z.a.).
— : zon en maan (de), zon- en maanspel (het), kinderspel waarbij twee partijen elkaar over een
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streep proberen te trekken. Zon- en maanspel. De speelers verdeelen zich in twee partijen waarvan
zon en maan de aanvoerders worden () (Enc.NWI 646). - Etym.: Zie het cit.
(dons1989)
zon’luiaard (de, -s), (niet gebr.) drievingerige of drietenige luiaard, aï ( Bradypus tridactylus). Het
mannetje heeft op den rug een gele vlek; van daar de naam Zonluiaard (Enc.NWI 177). - Etym.: Zie
het cit. S sonloiri (son = zon; loiri = luiaard); mogelijk is de SN naam hier slechts een vertaling van.
(dons1989)
zonluiaard, drietenige luiaard ( Bradypus tridactylus ).
Zon heeft betrekking op de gele vlek op de rug van het mannetje.
1835 (Teenstra 2:414). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 177). → ( sonloiri , <
Sranantongo).
Zie ook: schapenluiaard * . > /N’-N/d/4-5/-.
(dons2013)
zonnevisch, oogvlekbaars ( Cichla ocellaris ), een zoetwatervis, heden Surinaams-Nederlands
toekoenarie.
Zon heeft betrekking op de zwarte, witomzoomde vlek op beide flanken. Er zijn in het EuropeesNederlands enige geheel andere soorten zeevis die de naam zonnevisch hebben.
1765 (Fermin 99). - 1796 (Stedman 254). 1917 (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 205). >
/N’-N/d/2-5/(dons2013)
zonnevogel, zonnereiger of zonneral ( Eurypyga helias ).
Het dier spreidt zijn vleugels en staart vaak en zeer opvallend uit. Dit wordt wel opgevat als een
teken van behagen in de zonneschijn. Er worden ook andere betekenissen aan toegeschreven
(Penard & Penard 1908:192; Grzimek 8:117).
1740 (Anonymus 22 sonnevogel ). - 1855 (Focke 124). → ( zonvogel).
Opmerking: Enige meer of minder aan deze verwante vogelsoorten hebben in het EuropeesNederlands ook deze naam gekregen, maar later. > /N-N/d/2-6/-.
(dons2013)
zon’vloed (de), zondvloed. Dan ook, als kind, had ik gedachte, dat als je huilde, en zonvloed van
gehuil, dat je dan achteraf nooit meer een traan zou hoeven te laten rennen* uit je ogen (Cairo
1979a: 68).
(dons1989)
zoom’band (lidw.?) naam voor een aantal soorten enkelvoudig band gebruikt voor het verstevigen
van een zoom aan een kledingstuk, w.o. stootband aan de pijpen van een lange broek.
(dons1989)
zoop’je (het, -s), (veroud.) borrel. Die gebruik ik niet, of er moet eens iemand komen, - maar
jenever; als ik zo nat uit de grond* kom, dan moet ik een of twee zoopjes hebben () (Kuhn 1828: 60;
oudste vindpl.). - Etym.: AN z . = slokje sterke drank, veroud., thans alleen nog in ’koek-en-zoopje’
= stalletje, i.h.b. op het ijs, waar men koeken e.d. en dranken kan kopen. Zie ook sopi*. - Syn. half
achtste*, iets korts*, shot* (1), snap(je)*, sopi* (2).
(dons1989)
sopie (-s), klein glaasje of bekertje dram * , borrel.
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< Sranantongo sopie (Schumann 1783:161) < Europees-Nederlands zoopje, met dezelfde betekenis.
1757 (Van den Bouwhuijsen e.a. 96). - 1866 (Van Schaick 111). →. > /S/bc/2-6/-.
(dons2013)
sopies kelder, soopjeskelder (-s), in vakken verdeeld krat (kelder) voor even zovele flessen dram *
of andere sterke drank.
1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 11, ook soopjeskelder ). > /S-N/bc/4/-.
(dons2013)
zout bn., bw., (ook:) zuur, onaangenaam. Je bent dan te laat. Je hebt je verslapen. Behalve op
zaterdag en zondag [dan is het niet erg]. Hoewel het wat de zaterdag betreft wel zout is voor Lygia
die wel moet werken (WS 10-4-1982). Over het algemeen vertelt hij van die zoute moppen, maar
soms geniet je ook wel van hem hoor (WS 18-9-1982).
—: zout zijn (was, is geweest), (ook:) geen geluk hebben, pech hebben. Kijk brada [S, broeder], als
het zo lekker regent en je ligt in je warme bed en komt tot de ontdekking dat het bijvoorbeeld 5 uur
’s ochtends is dan ben je zout want het is bijna tijd om op te staan (WS 10-4-1982). - Etym.: Zie
zout*
— : zie zout(e) beschuit(je)*.
—: zoute fout (de, -en), onherstelbare fout. Ik heb enkele dagen terug een zoute fout gemaakt
(Dobru 1968b: 42). - Etym.: ’Als je er suiker bij zet*, blijft het toch zout smaken’ (mond.).
— : zie zout lemmetje*.
(dons1989)
zou’tevis (de), 1. sterk gezouten, gedroogde en weer opgeweekte kabeljauw ( Gadus morhua ),
schelvis ( Melanogrammus aeglofinis ) of heek ( Merluccius merluccius ); syn. van bakeljauw*. Op het
bordje lagen twee sneetjes brood, zoo dun dat het eerste zuchtje in de lucht ze kon opnemen en
wegvoeren; daarbij een stuk rauwe bakkeljauw* (zoutevisch); het kommetje bevatte een afspoeling
van den melkpot* - dat was mijn ontbijt (Bartelink 40). - 2. als 1 behandelde, andere zeevis van
flink formaat. Zie Voeding goed 54. - Etym.: Sedert ook andere vissen dan de drie genoemd onder
bet. 1 op dezelfde manier worden gebruikt, is de bet. van 1 naar 2 verschoven. Oudste vindpl. van 1
Teenstra 1835 1: 47. ’Salt-fish’ in het E van Guyana en WI eilanden heeft dezelfde bet. (C&L).
(dons1989)
zoutevisch, stokvis, ingevoerd uit Noord-Amerika, droog, of opgeweekt en dan aangevoerd in
vaten; aanvankelijk alleen als voedsel voor de slaven.
< Europees-Nederlands zoutevisch was en is schoongemaakte en gezouten vis, eertijds in het
bijzonder kabeljauw en verwante soorten.
1808 (De Surinaamsche Courant nr. 45). - 1855 (Focke 129). →.
Zie ook: bakkeljauw * , makreel * . > /N’/sc/3-6/-.
(dons2013)
zoutje (het, -s), 1. klein, hard, droog puistje. Mens, hij met z’n lijf, paar zoutjes op hand z’n vingers
() (Cairo 1979b: 153). - 2. naam voor kleine soorten kwal. Kijken naar de talloze zoutjes minuskuul kwalachtigen - die er als roestbruine vlekjes op het water drijven (Ferrier 1968: 14). - 3.
bolvormig, bruin wierklompje dat sterk op een kwalletje (als 2) lijkt. - Etym.: (1) Cairo (1979b: 153)
vermeldt dat men veronderstelt z . te krijgen door te veel zout te eten. (2/3) Lijken op 1.
(dons1989)
zout’vlees (het), zwaar gepekeld rundvlees. Het zoutvlees moet u van tevoren gedeeltelijk ontzouten
door het een paar uur in water te laten staan of als u dat vergeet even uit te koken (Dorff 28). http://www.meertens.dev/uitleenwoordenbank/index.php/uitleen/donselaar[22/11/15 14:33:24]

Etym.: S sowtmeti (sowtoe = zout; meti = vlees). Oudste vindpl. Brouwn 1796; 1984: 61 ( Zout
Vleesch ).
(dons1989)
zout’vlees-kouseband (de), mengsel van stukjes zoutvlees* en stukjes kouseband* (2), i.h.b.
gebruikt als beleg op een broodje. Omoe*, geef je jongen snelsnel* een puntbrood met zoutvleeskouseband! (Cairo 1977: 65).
(dons1989)
zout’vleesvat (het, -en), vat waarin zoutvlees* wordt ingevoerd en door de winkelier bewaard. Het
was ondragelijk heet die middag; zelfs de vette vliegen die de hele dag onophoudelijk om het
zoutvleesvat [in de winkel] gonsden lieten verstek gaan (B. Ooft 1969: 54).
(dons1989)
zoutwater, afkorting van zoutwaterneger* .
1761 (Brieven en Papieren, Archief Sociëteit van Suriname 313 fol. 311). - 1766 (Brieven en Papieren,
Archief Sociëteit van Suriname 330 fol. 50). > /N’/pp/2/-.
(dons2013)
zoutwater karga, het zodanig berekenen van de verkoopprijs voor een overzees invoerproduct, dat
de winst exorbitant hoog wordt; de koopman verdisconteert daartoe in die prijs niet alleen het
transport, de verzekering en zo meer, maar ook de interest van de waarde van het goed gedurende
een als zeer lang veronderstelde periode van opslag.
Karga betekent hier ‘factuur’.
1822 (Lammens 1982:60). > /N’-N/bc/3/-.
(dons2013)
zoutwa’terneger (de, -s), 1. (hist.) uit Afrika aangevoerde negerslaaf. De Zoutwater-Negers zijn
dezulken, welke in Afrika geboren zijn, hebbende breede, ingedrukte neuzen, iets, hetwelk zij in hun
geboorteland voor zeer schoon houden (Teenstra 1835 II: 179). - 2. geringschattende naam voor
een als achterlijk beschouwde neger of Creool*. Jij naar de Para*! Naar die zoutwaternegers?! Ze zien
je al aankomen met je schoenen en je kousen en je Hollandse tong (Roemer 1982: 25). - Etym.: (1)
De aanvoer had plaats met schepen van over zee. In het bijzonder gebr. ter onderscheiding van
creolenneger*. In bet. 2 voortgekomen uit bet. 1. ’Salt-water negro’ had in het E van Guyana een
Jamaica bet. 1 (C&L). Oudste vindpl. van 1 1775 (zie De Beet 196).
(dons1989)
zoutwaterneger, uit Afrika aangevoerde negerslaaf ( neger * ).
Afkomstig van “over zee”.
1759 (Van den Bouwhuijsen e.a. 1988:123). - 1866 (Van Schaick 25).
Bij Hartsinck (1770:899) mogelijk voor Westelijk Guyana en afkomstig van daar.
Zie ook: zoutwater * , Afrikaanse neger * en nieuwe neger * , creool* (1). > /(N’-Am)?W?/pp/2-4/ W./.
(dons2013)
zoutwa’terpan (de, -nen), open, visrijke vijver of plas met zout water, in het kustgebied. Anaatjes*
komen voor in zoet-* en zoutwaterpannen en bij de mondingen van kreken langs de kust ()
(Vermeulen 137). - Etym.: Zie de omschrijving, zie pan* (I. 3). P&P (1908: XXXVI) geven als mv. -s. Zie ook: zoetwaterpan*.
(dons1989)
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zucht hebben in (had, heeft gehad), zin hebben in. Geen enkele wachtsoldaat in zijn hokje - () geen enkele adjudant had de man tegengehouden, hij was zomaar de huiskamer binnengestapt.
Omdat hij zucht in thee had... (Doelwijt 1972b: 131). - Etym.: AN zucht = o.m. sterke begeerte,
vroeger ook gericht op concrete zaken, tegenwoordig echter alleen op iets abstracts (bijv. ’de zucht
tot zelfbehoud’).
(dons1989)
zuig (de, -en), kluif.
(dons1989)
zuigen (zoog, heeft gezogen), (ook:) 1. bij kaart of dobbelspel winnen van (iemand). Kom nou, jullie
gaan doorpraaien [zie praaien*] of niet. Ik ga jullie zuigen (Helman 1954a: 21). - 2. beroeren van het
vrouwelijk schaamdeel met de mond, beffen. Die bakravrouw [zie bakra*] had hem gekroid [zie
krooien*]! Ze had hem laten zuigen aan haar onderwerk* (Cairo 1976: 40). - Etym.: (1) Vgl. E to suck
= zuigen met de mond e.d., ook o.m. fig. ’iets aan iemand onttrekken’. (2) In AN kan z . bet.
’beroeren van de penis met de mond, pijpen’. - Syn. van 2 blik* eten. Zie ook: koren* eten.
(dons1989)
zuig’tieter: zie tieter*.
(dons1989)
zuipen (zoop, heeft gezopen), sterke drank drinken. Zorg maar dat ze je niet tot de fles verleidt. Ze
heeft veel jonge mannen leren zuipen (Roemer 1982: 128). - Etym.: AN z . drinken (plat); veel
drinken; onmatig veel sterke drank drinken.
(dons1989)
zui’ver bn., bw., tw., precies, nauwkeurig, juist. Enfijn nu ben ik vanplan weer bij de kinderen te
komen, de zuiver tijd of datum nog niet vastgelegd (in brief, 1977). Hij heeft me zuiver gezegd wat
ik moet doen. Die klok loopt zuiver = Die klok loopt gelijk. Hoe heet die filmster ook al weer? - Saira
Banu? - Nee. - Sharmilla Tagore? - Zuiver (Vianen 1973: 31). - Etym.: Min of meer overeenkomstig
gebr. van het woord komt voor in Noord-Brabant.
(dons1989)
zu’ring (de), eenjarige plant met handvormig ingesneden bladeren, rode stengels en dan gele
bloemen met een donker rood centrum (rode zuring*), of groene stengels en dan bleekgele bloemen
met een geel centrum; waarschijnlijk uit tropisch Azië ( Hibiscus sabdariffa, Angalampoefamilie*). Ik
lust liever limonade van zuring (J&L 1922a: 47). - Etym.: De smaak van de produkten (zie hieronder)
is van nature zuur. AN z . = naam voor een aantal planten o.m. in Ned. die zuur smaken en vroeger
als groente genuttigd werden ( Rumex- soorten, Mierenhoutfamilie*). Een van deze ( Rumex acetosa)
werd vroeger ook in Sur. gekweekt en z . (of veroud. AN zuurling) genoemd; zie o.m. Lammens
(1822; 1982: 75; zuring) en Teenstra (1835 II: 264; zuurling). Teenstra noemt ter onderscheiding de
rode zuring bij deze naam of Guinesche Zuurling . - Samenst. ook zuringjam (zie zuringstroop*, cit.)
— : rode zuring, zuring* met rode stengels. - Etym.: Zie zuring*. Oudste vindpl. Hartsinck 1770:
62. - Syn. rode zuurling*.
(dons1989)
zuring, zuurling, roselle, een uit Afrika ingevoerd voedingsgewas ( Hibiscus sabdariffa) waaruit een
zure drank en een gelei bereid worden.
< Europees-Nederlands zuring , de naam voor geheel andere planten ( Rumex-soorten) in Europa die
ook zuur smaken; of < Engels sorrel, met geheel dezelfde achtergrond, in West-Indië ouder dan in
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Suriname (Cassidy & Le Page 1980:416).
1770 (Fermin 1: 182). 1872 (Anonymus 66). →.
Opmerking: Zuring bij Lammens (1822:1982:75) en zuurling bij Teenstra (1835, 2:264) hebben
betrekking op de eertijds ook in Suriname gekweekte Rumex acetosa (zie boven). > /X/cp/2-6/-.
- : Guinesche zuring, als zuring * .
De naam legt het verband met de Afrikaanse herkomst.
1770 (Fermin 1:182). 1835 (Teenstra 1:264). > /N+X/cp/2-4/-.
- : rode zuring, een type zuring * met rode stengels.
Wellicht < Engels red sorrel (Cassidy & Le Page 1980:416).
1740 (Anonymus 105, roode Engelse of Spaanse zuring ). - 1872 (Anonymus 67).→.> /N+X/cp/24/-.
(dons2013)
zu’ringbier (het), licht gegiste drank uit zuring* (zie het cit.). Ook laat men het sap met suiker en
kruiderijen gisten tot ’zuringbier’ (Enc.NWI 730). - Etym.: S sjoeroenbiri.
(dons1989)
zu’ringstroop (de), siroop of limonade van zuring*. Zuring*, verwant aan oker*, werd vroeger vrij
veel gekweekt. De roode dikke kelkschubben werden algemeen gebruikt voor het maken van
zuringbier*, zuringstroop en zuringjam (Stahel 1944: 39). - Etym.: Zie stroop* (1 en 2).
(dons1989)
zusje (het, -s), zuster of halfzuster jonger dan de betrokkene. Na de plaat bracht ik Mea bij mijn
vrienden en stelde haar voor. Tegen Toero zei ik ’zuster* van Marta’. - ’Zusje’, verbeterde zij. ’Zusje’ herhaalde ik met een vraagteken; zij was veel langer dan Marta. - ’Ja, ze is een jaar ouder dan
ik’ [zei Mea] (Dobru 1967: 19). - Etym.: AN z . = jong vrouwelijk kind van dezelfde ouders als
betrokkene. - Syn. kleinzusje*. Zie ook: zuster*.
(dons1989)
zus’ter (de, -s), zuster of halfzuster ouder dan de betrokkene. Ik wil samen met mijn zuster en
zusjes* in één huis wonen en gelukkig zijn in een Bruynzeel-huis (Doelwijt 1971: 30). - Etym.: AN z .
= vrouwelijk kind van dezelfde ouders als betrokkene. - Zie ook: zusje*, kleinzusje*, broertje*,
kleinbroertje*, broer*.
(dons1989)
zus’terdruif (de, -druiven), 1. gekweekt, laag boompje met bijna cirkelronde bladeren, lange trossen
van witte bloempjes en ronde vruchten, afkomstig van andere tropisch Amerikaanse kusten
( Coccoloba uvifera, Mierenhoutfamilie*). Alsof niet jaren voorbij waren gegaan stonden dezelfde
brede* zusterdruiven in de achterstraat, verborgen de kale huizen hun lange achtererven*, sliep het
kanaal onder rose waterlelies en gingen de mensen gelaten hun gang (Roemer 1982: 78). - 2. de
eetbare vrucht van deze plant. Had hem immers al een kwartje* betaald en hem buitendien* een
hand vol zusterdruif gegeven (Cairo 1978: 161). - Etym.: Vermoedelijk is ’zuster’ hier een
vervorming van ’schuster’: zie het syn. schusterdruif*. NB: de S naam is ’sistridroifi’, bij Stahel (1944:
34) vernederlandst tot sisterdruif; echter ’zuster’ = S sisa. Zie -druif*; de vrucht lijkt op een AN
druif. - Syn. ook zeedruif*.
(dons1989)
zus’terskind (het, -eren), neef/nicht in de betekenis van zoon/dochter van zuster, oomzegger(ster), ’tantezegger’(-ster). Jaarlijks bij het begin van het nieuwe schooljaar zorgde zij dat haar
zusterskinderen nieuwe kleren hadden en ook het schoolgeld kwam uit haar portemonnaie (Bradley
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1975: 33). - Etym.: In AN veroud. – Zie ook: neef*, nicht*, broerskind*.
(dons1989)
zuur bn.: zie zu(u)r(e) doks, lemmetje*, oranje*.
— : zure tanden (mv.), tanden die stroef zijn en een enigszins tintelend gevoel in de mond geven na
het nuttigen van een zure drank of zuur voedsel. Zie Cairo 1981c: 331.
(dons1989)
zuur’goed (het), stukken komkommer, augurk, ui, onrijpe papaja, onrijpe manja* (2), birambi* (2),
kabbes* (1) e.a. apart of in combinatie in azijn, genuttigd als versnapering. Die awara’s* kun je voor
die kinderen verdelen, het stukje kabbes* kun je zelf zuurgoed van maken, dan kom ik proeven (B.
Ooft 1959: 47). - Etym.: S swasani (swa = zuur; sani = goed). - Opm.: Woordcombinaties als
birambizuurgoed (S&S t.o. 49) komen normaal voor.
(dons1989)
zuurgoed, stukken komkommer, augurk, ui, onrijpe papaja, onrijpe manja * (2), birambi* , cabbes * (II)
e.a., apart of in combinatie ingelegd in azijn, genuttigd als versnapering.
1804 (De Surinaamsche Courant nr. 89). - 1853 (Surinaamsch Weekblad nr. 10). →.
Opmerking: Blijkens De Surinaamsche Courant 1824 nr. 7 ook ingevoerd. > /N-N/bc/3-6/-.
(dons2013)
zuur’gras (het), soort gras, ook voorkomend in weiden ( Paspalum conjugatum, Grassenfamilie*).
Door ontwatering en branden heeft grove moeras-begroeiing plaats gemaakt voor fijnere grassoorten. Zodra het terrein droger wordt, gaan grassen als zuurgras en tigriston* () overheersen.
Eerstgenoemd gras wordt door het vee niet gegeten, omdat het bitter is (LVV 8). - Etym.: ’Sour
grass’ in het E van Guyana en WI eilanden heeft dezelfde bet. (C&L). In Ned. worden gew. bepaalde
soorten van de Baboen-nefifamilie* aangeduid als z .
(dons1989)
zuur’kool (de), (ook:) groente van gefermenteerde, onrijpe papaja. Indertijd werd een soort zuurkool
bereid door de onrijpe vruchten van papaja in repen te snijden en deze te laten fermenteren (Ost.
59). - Etym.: AN z . is een groente van gefermenteerde kool. - Syn. papajazuurkool*.
(dons1989)
zuur’ling: rode zuurling (de), (veroud.) syn. van rode zuring*: z.a. Ook het afgekookte water van de
roode zuurling, met suiker vermengd, is, koud geworden, een zeer verkwikkende, koele drank
(Teenstra 1835 II: 265). - Etym.: Zie zuring*.
(dons1989)
zuurling: zie zuring * .
(dons2013)
zuur’te (de), ziekte bij kleine kinderen, zich uitend in ingewandsstoornissen en rode pukkeltjes op
het hoofd. Het aftreksel van de bladeren [van de liaan boter-melk-en-kaas*, S féfifingawiwiri] wordt
gebruikt tegen ’zuurte’ bij kinderen. ( Zuurte, leversiki en atita zijn niet nader te omschrijven namen
door het volk gegeven aan stofwisselingsstoornissen bij heel jonge kinderen. ) (May 22). - Etym.: AN
’het zuur hebben’ = last hebben van maagzuur.
(dons1989)
zuur’tedrank (de), drank bestaande uit een schudmengsel van venkelwater met magnesia,
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aangewend tegen zuurte*.
(dons1989)
zuur’water (het), limonade van het sap van lemmetje* of citroen (citroenlimonade of koude kwast) of
van markoesa*, zelf gemaakt of klaar gekocht. Hij zou best wat lemmetjes* kunnen plukken om
zuurwater te maken tegen de griep die weer zijn kop had opgestoken (Vianen 1972: 125). Erik reed
maar door naar de Waterkant*, kocht () een flesje zuurwater bij de rijdende winkel van Philip () en
ging op de bovenste stoep* van de brug* zitten kijken naar de rivier (Dobru 1968c: 37). - Etym.: Het
gaat hier om de meer zuur smakende soorten limonade. S swawatra (swa = zuur; watra = water). Opm.: Tegenwoordig ook wel zelf gemaakt van essencepoeder of -tablet. Zie ook: stroop*,
markoesastroop*.
(dons1989)
zuurzak, een inheemse, ook gecultiveerde boomsoort ( Annona muricata) en zijn eetbare vrucht.
Al eerder vervorming van een inlandse naam van de broodvrucht(boom) in Azië (zie WNT 29:528530). De (verzamel)vruchten van de twee lijken op elkaar.
1705 (Merian nr. 14).- 1855 (Focke 123). →.
Zie ook: boschzuurzak * , kleine zuurzak* en wilde zuurzak* , parane * , prikkelappel* .
Opmerking: De naam kreeg allengs in Nederland bekendheid voor de boom, niet voor de vrucht.
>/N’/cwp/1-6/-.
- : kleine zuurzak, steenappel, de vrucht van zekere verwant van zuurzak* ( Annona squamosa).
Deze vrucht is veel kleiner dan die van de voorgaande soort.
1705 (Merian nr. 3).
Zie ook: kaneelappel * . > /N+N’/wp/1/-.
- : wilde zuurzak, als zuurzak* .
Vermoedelijk werd de soort aanvankelijk aangezien voor een wilde verwant van de
broodvruchtboom, die toen al in het voormalige Nederlands Oost-Indië zuurzak genoemd werd.
1685 (Van Aerssen van Sommelsdijck nr. 5). 1689 (Caspar Commelin, zie Brinkman 1980, bijlage 1).
> /N+N’/cwp/1/-.
(dons2013)
Zuur’zakfamilie (de), familie van tweezaadlobbige planten, houtig, de besvormige vruchten soms
vergroeid tot een verzamelvrucht ( Annonaceae ). - Etym.: Genoemd naar zuurzak ( Annona muricata).
(dons1989)
zwaai (de), (ook:) teleurstelling.
— : een zwaai geven (gaf, heeft gegeven), teleurstellen, een teleurstelling bezorgen.
— : een zwaai hebben/krijgen (had, heeft gehad; kreeg, heeft gekregen), nemen (nam, heeft
genomen), een teleurstelling hebben, incasseren. Ik keek niet meer om. Ik dronk een bittere cocacola bij de chinees*. Deze keer was ik niet blijven staan om haar na te kijken. Ik had zwaai genomen
dat was nu wel duidelijk (Dobru 1968b: 30). - Etym.: S, in BN (115: 6; 1979) ’tek’ zwaai’ (teki =
nemen).
(dons1989)
zwaar bn., (ook:) 1. stoer, flink (man of jongen t.a.v. drank en vrouwen). We nemen Sèmmie een
avondje mee, dan zullen we zien of hij ze [de vele glazen drank] kan bolwerken. Wat vind je er van
Sèm? - Eh? Ik? Wel kijk, zo zwaar ben ik nog niet. Nou jaa (Rappa 1981: 24). - 2. zedeloos, ’licht’
(vrouw of meisje). Naast hem zat een ’zij’, eentje van het zware type, wan hebi oema [S, een zware
vrouw]. Die ’hij’ kon zich gewoon niet houden; steeds vlogen zijn handen naar haar, waarbij zij,
zogenaamd preuts, gierend en gillend van de lol zijn handen wegstootte (Rappa 1981: 100). - 3.
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goed beschermd. Het kamp* van baas Dingo, zoals de tweede bonoe* heette, was ’zwaar’, niets kon
er zomaar onder*, daarom verborg de geest zich in de badkamer* achter op het perceel* () (Bradley
1975: 6).
(dons1989)
zwaard: Indiaans zwaard (het, -en), (hist.) onbekend wapen. (); dat mede de voorszegde slaaven
door de quade en slegte ordres die sommige ingesetenen omtrent hare slaaven stellen, deselve doen
uytspatten in allerhande boos en stoutigheyt, gaande de meeste met wandelstokken, indiaansche
swaarden en cnippels alle hetwelk sijn onordentelijkheeden die niet en kunnen nog behooren te
werden geleden (plak. van 1698; S&dS 220; enige vindpl.). - Etym.: Het lijkt mogelijk, dat hetzelfde
bedoeld wordt in het volgende cit.: Een ander soort van knotsen [dan apoetoes*], veel langer, met
scherpe kanten, in algemeenen vorm eenigszins op parels* of riemen gelijkende, en eveneens van
hard hout vervaardigd () (Enc.NWI 105).
(dons1989)
zwaard, indiaansch zwaard, indiaanse strijdknots.
Het is, evenals een Europees-Nederlands zwaard, een wapen waarmee gezwaaid wordt, en het heeft
een scherpe onderrand.
1698 (Schiltkamp & De Smidt 220). - 1741 (Schiltkamp & De Smidt 484).
Oudste vindplaats van zwaard in Brazilië (Z. Wagner 1634-41 in Buvelot, red., 2004:68). Ook in
Oostelijk Guyana (Reeps 1692:8, swaerd) en Westelijk Guyana (Van Berkel 1695:54). Mogelijk
afkomstig van een van deze gebieden.
Bij Hartsinck (1770:13) voor Suriname, Westelijk Guyana of beide.
Zie ook: apoetoe * . > /X/ic/1-2(-3)/B./O./W./.
(dons2013)
zwageres’ (de, -sen), schoonzuster. Mevrouw lachtte geheimzinnig. Ze kende haar zwageres zo
langzamerhand (Cairo 1976: 21). - Etym.: Het is een vrouwelijke vorm van AN zwager. - Syn.
zwagerin*.
(dons1989)
zwagerin’ (de, -nen), schoonzuster. - Etym.: Het is een vrouwelijke vorm van AN zwager; in AN
veroud. - Syn. zwageres*.
(dons1989)
zwa’luwen (zwaluwde, heeft gezwaluwd), 1. met auto of bromfiets snel en/of scherp door bochten
gaan, zwieren. - 2. zigzag lopen (dronken man), wiegelend lopen (dikke vrouw). Ojeej, okeej, je
jaagt me wegch a boen, a so j’ih tang, ie fin’ie slagg, ie verghiett mie [S; goed, zo ben je dus, je hebt
je soort gevonden, je bent mij vergeten], oké ga ja gang, weesz gelukkigg, zei hij met vertrokken
gezicht. Hij draaide zich om en zwaluwde verder (Rappa 1984: 142). Je ziet vette Magda van het
werk voorbij zwaluwen () (Rappa 1980: 58). - Etym.: Een zwaluw maakt bij het vliegen zowel scherpe
en wijde bochten als licht wiegelende bewegingen.
(dons1989)
zwaluwpiet (de, mv.?), (veroud.) zwaluw. Zie P&P 1908: 494 (enige vindpl.).
(dons1989)
zwamp, 1. (de, -en), moeras, d.i. een voortdurend nat gebied, voornamelijk begroeid met kruiden
en/of struiken. Open water komt vrijwel alleen voor in de zoute en brakke zwampen in en vlak
achter het parwabos* langs de kust, waar deze zwampen waarschijnlijk ontstaan zijn door inbraken
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van de zee of door branden (L&Mo 10). - 2. (als eerste lid van een samengesteld woord, zwamp- )
betrekking hebbend niet alleen op moeras, maar ook op allerlei andere natte plaatsen. - Etym.: Vgl.
E swamp, S swampoe = id. Oudste vindpl. van 1 J.J. Mauricius 1753, cit. volgens Lichtveld & V. 165.
- Samenst. van 1 ook: struik-, gras- en kruidenzwamp; mokomokozwamp*, pallisadezwamp*,
pinazwamp*, trompetzwamp*; kustzwamp, kleizwamp; zoetwater-, brakwater- en zoutwaterzwamp;
zwiebelzwamp*. Samenst. met 2: zwampgoejave*, -grietjebie*, -otter*, -panta*, porselein*, savanne*, -tamarinde*-, -vis*, zuurzak*.
(dons1989)
zwamp (de, -en), moeras.
< Engels swamp , of afkomstig uit Westelijk Guyana (zie beneden).
1722 (Schiltkamp & De Smidt 347) - 1855 (Focke 128). →.
Zie ook: biribirizwamp * , domkeinzwamp* , matakiezwamp* , maurisiezwamp* , mokomokozwamp * ,
pinezwamp* en trompettenzwamp * .
Ook in Westelijk Guyana (1763, Hartsinck 1770:425).
Opmerking 1: Ouder dan 1722 in de samenstelling zwampboom * (zie aldaar).
Opmerking 2: Swampje en swampie in 1775 (De Beet 1984:188, 197).
Opmerking 3: Bij Warren (1667:5) met drukfout ( swanyes, meervoud)
Opmerking 4: De vermelding van het woord als Europees-Nederlands in Nederlandse lexicografische
bronnen is onbegrijpelijk en wordt ook nergens verantwoord. > /E?W?/m/1-6/W./.
(dons2013)
zwampachtig, moerassig.
< Engels swampy.
1784 (Heneman, swampagtig). - 1849 (Van Sypesteyn). →.
Zie ook: zwampig* . > /E/m/3-6/-.
(dons2013)
zwamp’bolletrie, (veroud.) naam voor een boom- en houtsoort die (nog) niet nader aangeduid kan
worden. Het hout van den Zwamp-Bolletrie is rooder van kleur, dan het eerste [dan van de gewone
bolletrie], echter minder substantief; van hetzelve worden zeer vele singels* gemaakt, als zijnde van
de thans daar voor gebruikt wordende houtsoorten de beste (Teenstra 1835 I: 355; enige vindpl.). Etym.: Zie zwamp*. - Gezien de standplaats en de in het cit. genoemde toepassing, zou het
oeverwalaba* kunnen zijn (zie Ost. 77).
(dons1989)
zwampbolletrie, niet met zekerheid geïdentificeerde boomsoort; in WNT (1911) Dipholis nigra.
Zie zwamp * , zie bolletrie * .
1835 (Teenstra 1:355). > /(E?W?)-E/wp/4/-.
(dons2013)
zwampboom, boomsoort, vermoedelijk Terminalia lucida .
Van Ooststroom (1930): Hermann nr. 32 (zie beneden) lijkt op Terminalia catappa, dat is
amandelboom* . Woordenlijst Sranantongo-Nederlands-Engels (1995:247): Sranantongo swampuamandra, dat is Terminalia lucida .
1689 (Hermann nr. 32, swamp boom). > /(E?W?)-N/wp/1/-.
(dons2013)
zwamp’bos (het, -sen), moerasbos, d.i. bos op een veenbodem die normaal het gehele jaar onder
water staat; het heeft een of twee boometages. Zij woonde intussen aan de Adrianusstraat bij Van
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Dijk, Porboesi. Porboesi was een formeel zwampbos. We konden vanuit ons huis op leguanen
schieten (Dobru 1969: 23). - Etym.: Zie zwamp* (1). - Zie ook: -bos*.
— : hoog zwampbos, zwampbos* met twee boometages. Zie L&Mo 12. - Etym.: Zie zwampbos*; het
is hoger dan laag z .*. - Zie ook: -bos*.
— : laag zwampbos, zwampbos* met één boometage. Zie L&Mo 11. - Etym.: Zie zwampbos*; het is
lagerdan hoog z .*. Zie ook: -bos*.
(dons1989)
zwamp’goejave (de, -s), struik of boom met witte bloemen ( Myrcia pyrifolia, Goejavefamilie*). Etym.: Komt voor op natte plaatsen (zie zwamp*, 2) en is verwant aan goejave* (1).
(dons1989)
zwamp’grietjebie (de, -s), vogel verwant aan de grietjebie* en sterk op deze gelijkend, echter met
een veel dunnere snavel; levend nabij water ( Pitangus lictor). - Etym.: Zie zwamp* (2). - Zie ook:
marechausseegrietjebie*, savannegrietjebie*.
(dons1989)
zwam’pig bn., moerassig. We vinden daar in het zwampige terrein langs de rivier verscheiden
Mauritie-palmen*, die we op onze heele reis langs de Suriname-rivier nog niet hebben gezien
(Stahel 1927: 71). - Etym.: Zie zwamp* (1). Oudste vindpl. Heneman 1784.
(dons1989)
zwampig, moerassig.
< Engels swampy.
1787 (Blom 38). - 1855 (Focke 12). →. > /E/m/3-6/-.
(dons2013)
zwamp’klaroen (de), grote plant met holle stengel die op klaroen* lijkt, voorkomend in
kustmoerassen ( Acnida cuspidata, Klaroenfamilie*). Zie Ost. 26. - Etym.: Zie zwamp* (1), zie
klaroen*.
(dons1989)
zwamp’otter (de, -s), de kleinste van de twee Surinaamse ottersoorten ( Lutra enudris ). In ons land
komt ook nog de zwampotter voor, die kleiner is dan de visotter* (Vermeulen 81); NB : zie de opm.
onder visotter*. - Etym.: Is niet karakteristiek voor zwampen* (1), komt vooral voor in rivieren (zie
zwamp*, 2). S swampoewatradagoe (swampoe = zwamp = moeras; watradagoe (ook SN: z.a.) =
otter). - Zie ook: waterhond*, watradagoe*.
(dons1989)
zwamp’pakro: zie pakro* (1).
(dons1989)
zwamp’panta (de, -’s), naam voor twee nauw aan elkaar verwante bomen met handvormig
samengestelde bladeren en grote, witte, trechtervormige bloemen ( Tabebuia aquatilis en T. insignis,
Groenhartfamilie*). In zwak brak milieu wordt de hoge kruidenvegetatie opgevolgd door laag, open
zwampbos* met vooral watrabebe*, zwamppanta, mierenhout*, zwampzuurzak* en pruim* (Enc.Sur.
627). - Etym.: Komen voor op natte standplaatsen (zie zwamp*, 2). Zie ook panta*. S swampoepanta
= lett. id.
(dons1989)
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zwamp’porselein, -postelein (de), kruid met vlezige blaadjes en rozepaarse bloempjes ( Sesuvium
portulacastrum, Stransposteleinfamilie*). Zij [zoutplanten] hebben vaak xeromorfe eigenschappen
(aan droogte aangepaste structuren) of zijn succulent (vlezig). Opvallende voorbeelden van het
eerste type zijn mangro* en parwa*, met dikke leerachtige bladeren, van het tweede type
zwamppostelein () en Batis maritima [zeepostelein*] (Enc.Sur. 262). - Etym.: De plant lijkt op
postelein* en groeit op zoute plaatsen aan de kust; zie zwamp* (2). - Syn. strandpostelein*.
(dons1989)
zwamp’rat (de, -ten), soort echte rat (knaagdier), levend in zwampen* en op andere natte plaatsen
( Holochilus brasiliensis ). Familie Cricetidae: o.a. Oryzomys delicatus, een zeer kleine rijstmuis (en vijf
rijstratten van dit geslacht), de grasmuis* () en de zwamprat (), die alledrie ernstige schade aan de
rijst e.a. landbouwgewassen kunnen aanrichten () (Enc.Sur. 347).
(dons1989)
zwamprijk, met veel moerassige plekken.
1839-1851 (Van der Aa 1993:143, zwamprijk bos) > /E-N/m/4/-.
(dons2013)
zwamp’savanne (de, -s/-n), gebied waarvan de bodem in de regentijd* onder water staat en in de
droge* tijd hoogstens enigszins nat is, voornamelijk begroeid met een kruidenvegetatie. - Etym.: Dit
type terrein is een tussenvorm van zwamp* (1) en savanne* (1). - Syn. biribirisavanne*. Wordt ook
kortweg savanne* (4) genoemd.
(dons1989)
zwamp’schildpad (de, -den), Zuidamerikaanse modderschildpad, een kleine schildpad die de kop
recht naar achteren trekt onder het schild (halsberger), dat drie overlange kielen heeft ( Kinosternon
scorpioides ). Bij de zwampschildpad is het schild zwak gewelfd. Ze leven van wormen, insekten,
weekdiertjes en visjes, maar gebruiken* ook wel plantaardig voedsel (Vermeulen 179). - Etym.: Het
dier leeft in zoet water; zie zwamp*. - Zie ook: arakaka*, kron-neki*.
(dons1989)
zwampschildpad, soorten moerasschildpad, in het bijzonder Kinosternon scorpioides .
Zie zwamp * .
1855 (Focke 5). →. > /(E?W?)-N/d/4-6/-.
(dons2013)
zwamp’tamarinde (de, -s), boom of struik voorkomend in drasbos* ( Pithecellobium adiantifolium,
Officierskwastjefamilie*). Zie L&Me 189. - Etym.: Zie zwamp* (2). Lijkt enigszins op tamarinde
( Tamarindus indica, Krerekrerefamilie*).
(dons1989)
zwamp’uil (de, -en), door Vermeulen (158) gebruikte naam voor een soort uil die op de grond
nestelt, maar niet nader wordt omschreven.
(dons1989)
zwamp’vis (de, -sen), naam voor iedere soort van vis en voor de gezamenlijke vissoorten
voorkomend in zwampen* (moerassen) en kreken* (beken). De bosch-* of zwampvisschen, die zich
in de zwampen* en kreken* ophouden, trekken in den regentijd* naar de overstroomde savannen* en
bosschen, en begeven zich in het droge jaargetijde weer naar de diepere zwampen en kreken
(Enc.NWI 715). Het dierlijk voedsel [van de districtscreool*] bestaat hoofdzakelijk uit pekelvlees,
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gerookte vis, ham, spek, bakkeljauw* en wat zwampvis. (Enc.Sur. 647). - Etym.: Zie zwamp* (1 en 2).
De naam wordt, evenals het syn., bosvis*, gebr. om ze te onderscheiden van rivier- en zeevissen.
Oudste vindpl. Teenstra 1835 I: 75.
(dons1989)
zwampvisch, vis(sen) voorkomend in moerassen ( zwampen * ) en beken ( kreken * ).
1771 (Nepveu 225). - 1855 (Focke 147). →. > /(E?W?)-N/d/2-6/-.
(dons2013)
zwamp’zuurzak (de, -ken), boompje verwant aan en lijkend op zuurzak, o.m. in de vrucht ( Annona
glabra, Zuurzakfamilie*). Een aantal soorten [verwanten van zuurzak] komt in Suriname in het wild
voor, zoals boszuurzak* (), zwampzuurzak () in mangrobos* en langs rivieroevers; het lichte hout
wordt door vissers gebruikt om netten drijvende te houden (Enc.Sur. 26). - Etym.: Zie de
omschrijving en het cit.; zie zwamp* (2).
(dons1989)
zwart: Korps Zwarte Jagers (het), (hist.) militaire eenheid van negerslaven, onder deze naam
bestaande van 1772 tot 1818, onder andere namen vervolgens tot 1862. Redi* Moesoe of Korps
Zwarte Jagers, opgericht door gouverneur Jan Nepveu in 1772 (Enc.Sur. 527). - Syn. Redi* Moesoe.
Zie ook: Korps Vrijnegers*, ’s Lands Vrijkorps*.
(dons1989)
zwart: kan ook (donker)bruin betekenen, in het bijzonder als het gesteld wordt tegenover een
andere, lichtere kleur (in het bijzonder wit) en als het de kleur van een houtsoort betreft. Zie: bast * ,
cabbes * (I), koffie * , mangro * , raaf * (I), tor * , voengo* .
Zie ook: rood * , wit* ; hof* , korps* .
(dons2013)
raaf I., zwarte raaf, vier zwarte giersoorten van de genera Cathartes en Coragyps.
< Europees-Nederlands raaf , een zwarte, kraai-achtige vogel van dezelfde grootte die ook aas en
afval eet ( Corvus corax ).
1765 (Fermin 71, rave). 1798 (Weygandt 38, zwarte raaf ). 1844 (Helmig van der Vegt 47, zwarte
raaf ).
Zie ook: stinkvogel* . > /N’/d/2-4/-.
(dons2013)
zwartkappapegaai, gelegenheidsnaam voor een groene papegaai* met een zwarte kop ( Pionopsitta
caica), op Sur. postzegel van 60 cent* (1977).
(dons1989)
zwart’keel (de, -kelen), groenachtige tangara (vogel) waarvan het mannetje een zwartbruine keel en
een roodbruine borst en stuit heeft ( Hemithraupis guira nigrigula ). Zie OJ. - Syn. mangrokanarie*,
roodstuit*.
(dons1989)
zwart’koppetpet, z.pitpit (de, mv.?), mannetje van de zwartkapsuikervogel of groene honingkruiper
( Chlorophanes spiza). Zie OJ. - Etym.: Zie petpet*; het dier is groen met een zwart gezicht. S blakaede-petpet (blaka = zwart; ede = kop). - Zie ook: groene petpet*.
(dons1989)
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zwart’rot (het), (veroud.) vorm van bruinrot* waarbij de cacaokolven* zwart worden, eertijds
beschouwd als een aparte ziekte van de cacao. In regenachtige tijden met weinig zon worden de
halfrijpe vruchten [van cacao] niet zelden op vrij grote schaal aangetast door het ’zwartrot’, welke
kwaal eveneens veroorzaakt wordt door de schimmel (), die den kanker [cacaokanker*] veroorzaakt
(Enc.NWI 192).
(dons1989)
zwart’zuur van doks (het), gerecht van gebraden doks* (eend), met toevoeging van azijn, rode wijn
en rozijnen. - Etym.: De wijn veroorzaakt een donkere kleur en, samen met de azijn, een zwak zure
smaak. - Zie ook: zure doks*.
(dons1989)
zweep’orchidee (de, -ën), grondorchidee met lange, slappe stengels en trossen gele bloemen, meer
bekend als goudenregenorchidee* ( Oncidium baueri, Orchideeënfamilie*). - Etym.: De naam heeft
betr. op de stengel.
(dons1989)
swiepvis: zie basjafisi * .
(dons2013)
zweet’hok (het, -ken), (veroud.) ruimte voor het laten gisten van cacaobonen. Het hok waarin dit
geschiedt [het zweten*], heet ook het zweethok (A.C. Wesenhagen, cit. volgens Hira 194; enige
vindpl.). - Etym.: Zie zweten*.
(dons1989)
zwel’ziekte (de), (veroud.) 1. ziekte (een of meer) of wellicht slechts ziekteverschijnsel, bestaande in
de neiging of gewoonte om aarde en vooral houtskool te eten (Kuhn 1828: 36; oudste vindpl.). - 2.
beriberi. Nu we reeds sinds 9 maanden vrijwel uitsluitend van geconserveerd voedsel leven,
vertoonen verscheiden arbeiders en niet ’t minst ikzelf de verschijnselen van een soort beri-beri,
door het volk zwelziekte, maar door onze dokter a-ß-avitaminose genoemd () (Stahel 1927: 206). Etym.: Bij beriberi komt opgeblazenheid voor. - Zie i.v.m. 2 ook: landziekte*.
(dons1989)
zwelziekte, een vorm van beriberi, pas laat als zodanig onderkend (zie Flu 1912 in de Encyclopaedie
van Nederlandsch West-Indië 47 en Stahel 1927:206).
Uit zich in ‘opgeblazenheid’, ‘waterzucht’, vaak gepaard gaande met grondvreter * (2).
1828 (Kuhn 36). - 1835 (Teenstra 2:198). - 1929 (Ahlbrinck 151).
Zie ook: landziekte * . > /N-N/z/4-5/-.
(dons2013)
zwepen (zweepte, heeft gezweept), 1. slaan met een (zwiepend) stokje. Ze zou zich laten zwepen als
het moest, dacht Nettie, maar ze zou niet gaan gillen (Doelwijt 1972b: 103). Hij zweepte met water
met zijn stokje (J&L 1920a: 8). - 2. (fig.) ervan langs geven. Leo Victor heeft Coronie Boys gezweept
(voetbalwedstrijd). - Etym.: Vroeger bet. het, evenals in veroud. AN, ’met een zweep (o.i.d.) slaan’. S
wipi, E to whip, hebben dezelfde bet. - Zie ook: rieten*.
(dons1989)
zwerven (vervoeging?), (hist.) handelen in Indiaanse slaven. () deeze Man, genaamd Philippe le Croix,
van Barbados gekomen, begaf zich tot het zwerven, om met de Indiaanen te handelen, waartoe hy
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een verdrag met een Bootsman van een daar liggend Schip had gemaakt, om samen te gaan ()
(Hartsinck 1770: 274; oudste vindpl.).
(dons1989)
zwer’ver (de, -s), (hist.) werver in dienst van de koloniale overheid die Indiaanse slaven, afkomstig
van niet-bevriende stammen, verwierf door ruil of koop. Men heeft ’er ook bovendien eenige
Indiaanen, Roode* Slaven genaamd, die op de Rivieren der Amazoonen en de Oronoque, Van
Portugeezen en Spanjaarden, en Landswaards in, van de Indiaanen, door de Handelaars, by ons
Christen Zwervers geheeten, worden gekocht of ingeruild, en voorts ter verkoop naar Essequibo,
Suriname en de Berbice overgevoerd () (Hartsinck 1770: 898; oudste vindpl.). - Syn. bokkenruiler*.
Zie ook: zwerven*.
(dons1989)
zweten (vervoeging?), (veroud., ook.) gisten (van cacaobonen). De vruchten worden met een sikkel
afgestooten en daarna opengespleten; de cacaobonen worden er dadelijk uitgehaald en te gisten
gelegd, of, zoals ’t heet, te zweeten (A.C. Wesenhagen 1896, cit. volgens Hira 194; enige vindpl.). Etym.: AN z . bet. ook allerlei processen en procedés waarbij vloeistof uit een substantie treedt of
wordt gedreven. - Zie ook: zweethok*.
(dons1989)
zweven (zweefde, heeft gezweefd), (ook:) 1. zweefduiken (bijv. een doelverdediger bij voetbal). - 2.
heen en weer zwaaien aan een touw of een liaan.
(dons1989)
zwie’belzwamp (de, -en), trilveen, d.i. zwamp* (moeras) waarvan de bodem bestaat uit een veenlaag
die op water drijft. Als bijzonderheid kunnen nog de zwiebelzwampen genoemd worden, die enige
meters diep zijn en bedekt met een dikke, drijvende veenlaag, waarop een vegetatie van in
hoofdzaak cypergrassen (L&Mo 11). - Etym.: Wie over zo’n zwamp loopt, ’zwiebelt’, d.w.z. wankelt
en dreigt telkens te vallen. Het is min of meer de vert. van E swaying swamp.
(dons1989)
zwie’ping (de, -en), (hist.) bij een beestenwerk* een van de radiaire balken waaraan een trekdier
bevestigd werd. Deze zwiepingen zijn geenszins regelmatig in een’ cirkel, gelijk de spaken van een
wiel, verdeeld, maar daarentegen zoo, dat zij aan twee tegenover elkander geplaatste zijden eene
ruime opening laten, door welke het suikerriet, terwijl de molen draait, binnenwaarts naar den stoel
en de rollers*, en het tras* buiten gedragen wordt, hetwelk bij eene regelmatige verdeeling der
zwiepingen moeijelijker zou zijn (Teenstra 1835 1: 215; enige vindpl.). - Etym.: E sweep = o.m.
molenwiek.
(dons1989)
zwieping (-s, -en), bij een beestenwerk * een van de radiaire balken aan de koning* (1) waar een
trekdier voor gespannen werd.
< Engels sweep (Ligon 1657; 1673:56).
1727 (Oud Notarieel Archief Suriname 161:95; swiepings, meervoud). - 1786 (Blom 69, zweeping).
1835 (Teenstra 1:215, zwieping). > /E/pt/2-4/-.
(dons2013)
zwier’bol (de, -len), iemand die veel zwiert*, uitgaanstype. - Etym.: Zie zwieren*.
(dons1989)
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zwieren (zwierde, heeft gezwierd), zich buitenshuis vermaken, de tijd buitenshuis doorbrengen, op
vrij doelloze wijze. Waarom moet je zo zwieren? Kan je niet thuis blijven? vraagt hij als ze binnen
zijn (Vianen 1969: 87). - Etym.: Vgl. AN veroud. z ., ’aan de zwier zijn’ = uitgaan, i.h.b. cafés
aflopen. - Zie ook: zwierbol*.
AANVULLINGEN [te verwerken in de tekst] Naar sommige van deze aanvullingen wordt al in lijst
onder 7 verwezen.
(dons1989)
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