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Inleiding 
Bij mijn onderzoek naar het contrastlexicon van het Nederlands in Zuid-Amerika tot 1800, met name in de 
toenmalige Nederlandse koloniën aldaar, doe ik regelmatig 'vroege vondsten'. Ze zouden zich lenen voor 
verwerking in de rubriek 'Etymologische notities' die in Trefwoord 7 door de redactie geopend is met 
onder meer de oproep oudere dateringen te melden. Mijn materiaal bevat veel historische en verouderde 
woorden die toentertijd in genoemde gebieden onder bijzondere omstandigheden gebruikt werden voor 
bijzondere zaken. Dat brengt de noodzaak van nogal wat uitleg met zich mee en daarom lijkt het me 
beter dat ik mijn vondsten presenteer in een apart artikel. Ik beperk me tot woorden die ik gevonden heb 
met een jaartal van vóór 1800 en die tevens, maar zonder of met latere vindplaats in het WNT 
voorkomen, of daar niet, maar wel in Van Dale. Woorden die zowel in het WNT als in Van Dale ontbreken 
zijn dus niet opgenomen. De koloniën waarom het hier gaat, lagen in de eerste plaats in Guiana (in ruime 
zin), dus in het noorden van Zuid-Amerika tussen de mondingen van de Orinoco en de Amazone. Ik 
onderscheid hier: 
- Suriname: een op de Engelsen veroverd gebied; Nederlands van 1667 tot 1954; 
- Westelijk Guiana: het gebied ten westen van Suriname met de koloniën Berbice (1627-1804), Demerary 
en Essequibo (1644-1796); [28] 
- Oostelijk Guiana: het gebied tussen Suriname en de Amazone, waar Nederlanders in de zeventiende 
eeuw hier en daar nu en dan voor korte tijd vaste voet wisten te krijgen, maar al snel weer verdreven 
werden door Fransen of Portugezen. Het vierde onderzochte gebied lag in het uiterste oosten van het 
tegenwoordige Brazilië. Het werd in 1630 van de Portugezen afgepakt, maar moest in 1653 alweer aan 
hen teruggegeven worden. De verzameling kan verdeeld worden in groepen van onderling op grond van 
hun betekenis samenhangende woorden. Wanneer ik mij concentreer op Suriname - het bekendste van 
de vier gebieden - kan ik ze verenigen onder wat we in Nederland zouden noemen 'de stad', 'het 
platteland' en 'de natuur'. In Suriname waren daarvan toen de equivalenten: 'de stad', 'het 
plantagegebied' en 'het bos', Deze drie groepen komen hier nu achtereenvolgens aan de orde, eerst als 
geheel, vervolgens per woord. De vorm/spelling is als in het WNT respectievelijk Van Dale. Bij de 
trefwoorden wordt vermeld: 
- de betekenis als gegeven door (en hier soms geciteerd volgens) het WNT en/of Van Dale, zo nodig door 
mijzelf aangevuld; 
- voorkomen in het WNT, eventueel met eerste jaartal, en/of Van Dale; 
- gebieden van voorkomen en eventueel andere betekenissen in Zuid-Amerika; 
- vroegste vondst van mij, aansluitend bij het betreffende gebied; 
- bij voorkomen in Suriname ook de laatste vondst van daar; 'heden' betekent dan dat het woord na 1945 
nog in gebruik is geweest of zelfs nu nog is. Het aantal aan het eind gegeven bronnen is 
noodzakelijkerwijs groot. Wellicht worden er lezers door geïnspireerd om zelf deze of gene titel te 
raadplegen vanuit een ruimer of ander gezichtspunt dan het mijne nu. Ik kan desgewenst nadere 
inlichtingen geven, ook over de plaats waar de meer obscure publicaties te vinden zijn. 
 
De stad 
Omdat in de regentijden de kuststrook van Suriname van nature half onder water loopt, is de bouw van 
Paramaribo begonnen op een paar ritsen. De kolonisten woonden daar in houten huizen, met in de 
vertrekken een degelijk beslag en gedekt met singels. Men sliep in een bed of een hamak. Hoewel veel 
vertrouwd voedsel werd ingevoerd, liet menigeen zich ook jam en cassave, opgepept met piment of 
peperwortel, goed smaken. Cassavebrood werd gekocht van de Indianen. Het sterke zweten door de 
grote hitte bezorgde vooral veel kleine kinderen rode hond en noopte allen veel te drinken. Aan de 
vruchtendranken werd dan vaak voor de frisheid wat sap van een lemmetje toegevoegd. Wie de stad uit 
wilde, was doorgaans aangewezen op vervoer over water per korjaal, een met parels voortbewogen 
vaartuigje. De meeste stedelingen leefden gezapig, maar dat gold niet voor avonturiers als de ruilers. 
 
beslag, 'in West-Vlaanderen ook als naam voor beleglatten en -planken op eene deur of venster', WNT: 
1898. Sur., voor de binnenbetimmering van een buitenmuur, 1762 (A.R.A. Soc. van Sur.155; De Beet & 



Price 1982: 155) - heden. 
cassave, meel uit de knollen van maniok (Manihot esculenta) en het daarvan gebakken brood, WNT: 
1685; maniok en het meel, Van Dale. Het citaat in het WNT betreft het brood. Maniok: Sur. tot heden; 
W.Gui. (Van Berkel1695: 69, carsaay; drukfout?); O.Gui. Apricius 1677 (cassavi). De knollen: Sur.tot 
heden; W.Gui. (Van Berkel1695: 74, carsavy); O.Gui. De Laet 1625: 471 (cassavi). 
cassavebrood, platte, ronde koek gebakken van cassavemeel; Van Dale. Sur. tot heden; W.Gui.; O.Gui. 
De Laet 1625: 471 (cassavi-broodt). 
(h)amack (-ken), hangmat. De Vries/De Tollenaere: 1671. W.Gui.; Sur. tot 1770; O.Gui. Zeeuw 1627: 14 
(hamack), D. de Vries 1655: 197 (amack). 
jam, 'benaming voor eetbare wortelknollen van verschillende soorten Dioscorea', WNT: 1695, jammes, 
Van Dale. W.Gui.; O.Gui.; Sur. plakkaat 1669 (ayaemes, ayames, ayamens; SS 55) -heden (jams). N.B. 
jam's voor de knollen bij Blom 1786: 381. 
korjaal, 'Inlands riviervaartuig in Suriname', WNT: 1771; Van Dale. W.Gui.; Sur. plakkaat 1669 (coriaer; 
SS 45) - heden (korjaal). 
lemmetje, 'wellicht als drukfout voor limmetje', WNT: 1746. Bij Van Dale zonder bedenking. Het is een 
kleine, zeer zure, citroenachtige vrucht. In Sur. van oudsher in deze vorm gebruikelijk. Herlein (1718: [29] 
81) - heden. Ook lemmetjes boom (Valkenburg 1708); zie 'limmetjes boomen' in het WNT (1705). 
parrel ( -s ), 'pagaai, schepriem (bijv. in West- Indië)', WNT: 1899/1906; Van Dale. Sur. Herlein 1718: 128 
(parl) -1789 (paarl) - heden (parel). 
peperwortel, wortel van de behenboom (Moringa oleifera). In het tweede citaat van Valentijn (1724/1726) 
in het WNT wordt dit bedoeld. Sur. Reeps (1693: 21) -Sad (1910: 23, in de samenstelling 
peperwortelboom, d.i. behenboom). 
piment (de), sedert het Middelnederlands naam voor allerlei kruiderijen. Zie het WNT, met als vroegste 
vindplaats 1843, en Van Dale. In Zuid- Amerika kon het ook 'Spaanse peper' (Capsicum-soorten en hun 
vruchten) betekenen. Sur. tot 1786; O.Gui. Reeps 1693: 8; Braz. Keye 1659: 72 (Brazylse piement). 
regentijd, regenseizoen, WNT: 1640; Van Dale. Braz.; W.Gui.; Sur. tot heden; O.Gui. De Laet 1630: 567 
rits, in Suriname zand- of schelprug als verhoging in overigens vlak land, WNT z.j., Van Dale. Van 
Stipriaan (1993: 442) citeert een grondbrief met dit woord uit 1745; tot heden. 
schelprits, WNT: 1912. Nepveu 1771: 86 (schulprits), Blom (1786: 17) - heden. 
zandrits, WNT z.j. Hartsinck (1770: 563) - heden. 
rode hond, warmtepuistjes (roseola), WNT: 1914/1917. Sur. tot heden; Braz. Piso 1648: 37 (roodhond). 
ruiler, ruilhandelaar, WNT: 1825 of 1833. Sur. (ruilder, in het bijzonder voor een handelaar die ruilhandel 
dreef met Indianen) 1676 (zie Van der Linde 1966: 38) -1771. 
singel (-s), rechthoekig plankje dienende als dakpan, WNT: 1914/1917. Sur. plakkaat 1669 (SS 39) - 
heden. 
 
Het plantagegebied 
Suikerriet vraagt om een natte bodem en dat, in combinatie met de mogelijkheid opgestuwd water als 
energiebron te gebruiken, leidde tot plantages met een ingenieus stelsel van trenzen en trekkers. Van de 
vele bruggen, sluizen enzovoort werd het hout goed onderhouden met Engels bruin. Het riet werd op het 
veld getrast en deze tras werd ter plaatse verbrand. De meeste onderdelen van de suikermolen hadden 
dezelfde namen als bij een watermolen in Nederland, maar koning werd bovendien voor een zekere wals 
gebruikt. De bonkelaar, met bonkels, noemde men bonkelrad. Het uitgeperste riet, ook tras geheten, 
werd in de trasloods opgeslagen om te drogen en later als brandstof voor de ovens te dienen. Kokers in 
de kokerij verwerkten het sap tot suiker. Er werd ook gestijld door stijlers in een stijlerij of dramhuis. 
Behalve goede rum, leverde dat ook de inferieure dram of keelduivel. Op een koffieplantage speelde dit 
alles geen rol. Daar kwamen de koffiebessen na de pluk terecht op de drogerij en vervolgens in de 
breekmolen. Alle handwerk werd verricht door slaven, aanvankelijk rode slaven, later alleen door negers 
en negerinnen onder toezicht van een bastiaan. In het veld droegen zij een negerhoed. Ze ontwikkelden 
in Suriname een eigen taal, het Negerengels, en vele eigen culturele gebruiken, waaronder het in acht 
nemen van een treef. 
 
bastiaan (de, -s), opzichter over andere negerslaven in Suriname, WNT z.j., Van Dale. Sur. 1749 (A.R.A. 
Soc. van Sur. 285; De Beet & Price 1982: 44) -1873. 
bonkel, 'een der pinnen of staven rondom op de schijf (of tussen de beide schijven) van een bonkelaar 
vastgemaakt, dienende om de tanden van een ander rad te vangen', te weten in een wind- of 



watermolen, WNT: 1811. Sur., in de samenstelling bonkelrad. Zie het volgende woord. 
bonkelrad ( -en), bonkelaar in een watermolen. Sur . Pistorius (1763: 46) -1804. 
breekmolen, 'werktuig om haver, boonen enz. te kneuzen', WNT: 1862. Sur. (voor koffiebessen) tot 
1835; W.Gui. Anon 1763: 28. 
bruin znw. 'bruine verfstof', WNT z.j., Van Dale. Sur. (Engels bruin, een verf waarmee hout werd 
verduurzaamd) Blom 1786: 28. 
dram, (de), 'in Suriname benaming van het product van de eerste destillatie van suikerafval, waaruit door 
eene tweede destillatie de rum wordt bereid', WNT: 1912; Van Dale. Sur. plakkaat 1708 (SS 271) - 
heden. 
dramhuis, 'gebouw waarin de dram gestookt wordt', WNT z.j. Sur. Reeps (1693: 19) -1835. drogerij, 
'inrichting waar eene stof gedroogd wordt', WNT: 1863; of 'iets gedroogd wordt', Van Dale. Sur. (een 
droogvloer voor koffiebessen en [30] cacaobonen) Visscher H. (1786: 417) - 1787. 
keelduivel, een slechte soort rum (syn. van dram). Kilduvel: WNT: 1821. O.Gui. De Myst 1677: 58. 
Kelduivel: Sur. Pistorius (1763: 49) - 1835. Van Berkel (1695: 60,88) geeft voor W.Gui. kildivel. 
koker, in de betekenis van 'suikerkoker', WNT: 1776, Van Dale. Sur. Reeps (1693: 19) -1828. kokerij, in 
de betekenis van 'suikerkokerij', WNT: 1776. Sur. Reeps 1693: 19. 
koning, centrale, verticale spil in wind- en watermolens, WNT: 1897, Van Dale. Sur. (bij watermolen) 
Blom 1786: 58. Bij een suikermolen was de middelste van de drie verticale walsen om genoemde spil 
aangebracht; in Suriname werd koning ook voor deze wals gebruikt: Nepveu (1765: 62) -1786. 
Negerengels (het), de meest gebruikte creooltaal van Noord-Suriname, Sranantongo; Van Dale. Sur. 
Herlein (1718: 121, Neger-Engels) - heden. 
negerhoed, in WNT (1770) niet gespecificeerd. In Suriname vermoedelijk eertijds een slappe vilthoed. 
Herlein 1718: 244. 
negerin, WNT: 1839, Van Dale. Sur., mede in de betekenis van 'negerslavin', Van Dyk 1768: 111. 
rode slaaf, Indiaanse slaaf, WNT: 1914/1917. W.Gui., hier ook rode slavin bij Hartsinck (1770: 420); Sur. 
plakkaat 1689 (SS 185) -1770. 
stijlen, alcoholische drank stoken, destilleren, WNT: 1890, Van Dale. Sur. Blom (1786: 78) - heden. 
stijler, iemand die stijlt (zie boven), WNT: 1890, Van Dale. Sur., in de samenstelling dramstijlder, 
notificatie 1757 (SS 645) -1891 (stijler). 
stijlerij, inrichting waar gestijld (zie boven) wordt, WNT: 1890, Van Dale. Sur., in de samenstelling 
dramstijlderij, notificatie 1757 (SS 645) 1822 (stijlerij). 
tras (de), 1. van suikerriet afgekapte bladeren (zie trassen), 2. uitgeperst suikerriet, WNT: 1843, Van 
Dale (beide alleen voor 2). Sur. 1. Visscher H. (1786: 442) - heden; Valkenburg (1708) geeft de 
samenstelling kaentras met dezelfde betekenis; 2, in de samenstelling trasloots, Blom (1786: 106) -1835. 
Zie het volgende woord. 
trasloods, loods voor de opslag van tras, 2, WNT: 1863. Sur. Blom (1786: 106) -1866. 
trassen (getrast), suikerrietstengels van overtollige bladeren ontdoen (zie tras, 1), WNT: 1863. Sur. Blom 
(1786: 46) - heden. 
treef (de), persoonlijk taboe voor bepaald voedsel en dat voedsel zelf, WNT: 1828, Van Dale. Sur. Blom 
(1687: 346) - heden. 
trekker, treksloot, i.h.b. op een plantage, WNT: 1917, Van Dale. Sur. Nepveu (1771: 125) - heden. 
trens (de), sloot, watergang i.h.b. op een plantage, Van Dale. W.Gui.; Sur. instructie 1728 (SS 393) - 
heden. 
kleine trens, kleinste vertakking van het slotenstelsel van een plantage, WNT: 1917 (in een citaat onder 
trekker). Sur. Blom (1786: 25) - heden. 
loostrens, zekere grotere afvoergang als deel van het slotenstelsel van een plantage, WNT: 1917 (in een 
citaat onder trekker). Sur. Nepveu (1771: 156) - heden. 
 
Het bos 
Het niet-gecultiveerde deel van Suriname is nooit anders genoemd dan 'het bos'. Er stonden (en staan) 
daar dan ook heel wat bomen en die zijn uiteraard altijd gebruikt. Sommige werden genoemd naar hun 
mooie hout (groenhart, bruinhart, purperhart of violethout) of naar een andere eigenschap (stinkhout), 
weer andere naar hun gebruikswaarde (gomboom), of nog anders (kwassiehout). Van buiten het echte 
bos gebruikte men onder andere pitte. Ook de moerassen en savannen horen tot 'het bos'. Vele dieren 
trekken zich van zulke onderscheidingen weinig aan - sommige drongen/dringen door tot op de plantages 
of zelfs tot in de stad -en daarom scheer ik ze over één kam. Er zijn dierenamen ontleend aan een 



uiterlijk kenmerk, zoals beurs- of zakrot, navelzwijn, schildvarken, witbaard, tijgervogel, lepelbeken 
spiegeldrager. Voedsel, levenswijze, woonplaats of gedrag gaven de naam aan luiaard, miereneter, 
bloemzuigertje, steenduif, stinkvogel, timmerman, houtluis en scharensliep. Bij tijger en snoek ging het 
om gelijkenis met een al van elders bekend dier. Niet gemakkelijk bij een van deze drie groepen onder te 
brengen zijn mierenbeer, waterhaas, kemphaan, rotgans, grauwmunnik en tijgervis. Overname uit een 
andere taal was in het spel bij pipa en muskiet. 
 
beurs, buidel van een buideldier, WNT: 1724, in Australië. Sur. Merian (1705: 66) in de samenstelling 
beursrot (d.i. -rat, buidelrat, i.c. de gewone opossum, Didelphys marsupialis). bloemzuigertje, 
suikerdiefje, WNT: 1857; kolibrie, WNT: 1778 (-tje). Sur. Seba 1734, 1: 61. [31] 
bruinhart, kernhout van zekere boom, Van Dale. Sur., het hout, Herlein (1718: 227) - heden; de boom 
zelf, Blom (1787: 302) - heden 
gomboom, twee boomsoorten die gom leveren, WNT: 1786/1793; eucalyptus, Van Dale. Eertijds in 
tropisch Zuid-Amerika iedere boom die gom levert. W.Gui.; Sur. (tot Hartsinck 1770: 80), Braz. S de Vries 
1682, 1: 314.  
grauwmonnik, Franciscaner monnik, WNT: 1599. Er zijn twee onderling verwante kustvissen aan de 
oostzijde van Amerika die om een mij onbekende reden grauwmunnik genoemd werden. Braz. Keye 
1659: 71 (graeu-munnick). Nu nog in Sur. graumurg.  
groenhart, 'benaming van het hout van een in West-Indië groeiende boom, t.w. Nectandra Rodiaei', 
WNT: 1863. Van Dale neemt dit over en voegt toe groenhartboom, Helman citerend. Er is verwarring. Het 
WNT en Van Dale doelen op een soort die in het Engels greenheart heet en die in het nu Engelstalige 
W.Gui. veel voorkomt. In Suriname is deze, onder de naam Demeraragroenhart, echter zeldzaam. 
Groenhart was en is in Suriname Tabebuia insignis, zowel de soort als het groene kernhout van deze. 
Het hout: plakkaat 1689 (SS 186) - heden. De boom: plakkaat 1755 (groenhard, SS 624) - heden. Het 
eerste citaat in het WNT (1863) en de aanhaling van Helman betreffen deze soort. Van de groenharts-
boom bij Hartsinck (1770: 77) is de herkomst en de identiteit echter niet te bepalen. 
houtluis, 1. vertegenwoordiger van de hout- of stofluizen, WNT: 1859/1861, Van Dale; 2. termiet, in 
West-Indië, WNT: 1905, Van Dale. Sur. in bet. 2 Herlein (1718: 179) - heden. kemphaan, 'benaming voor 
een soort van Waterhoenders in Suriname', WNT: 1864/1875. lndiaansche Hemp-Haan bij Herlein (1718: 
182) is vermoedelijk een drukfout. Het voorkomen bij Pistorius (1763: 182, kemphaantje) voor de jassana 
of lelieloper (Jacana jacana) is even oud als dat van de naam voor de vogel in Nederland (Philomachus 
pugnax) in het WNT (1763). 
kwassiehout, 'naam voor het hout van Quassia amara', WNT: 1786/1793; Van Dale. Uitgezogte 
Verhandelingen (Amsterdam) 9: 394 (Quassie-Hout; 1764); zie Houttuyn 2, 2: 436. 
lepelbek, slobeend, WNT: 1860; ook '(gew.) lepelaar', Van Dale. Sur., voor de rode lepelaar (Ajaia ajaja), 
Pistorius (1763: 71) - heden. Sur., voor de bruine pelikaan, Pistorius 1763: 73. luiaard, (-s), een zoogdier 
dat in bomen hangt, WNT: 1769, Van Dale. Sur. Warren 1669: 10 (luyart) - heden. 
mierenbeer, grote miereneter, WNT: 1670, Van Dale. Sur. Warren 1669: 11. 
miereneter, grote miereneter, WNT: 1857, Van Dale. Sur. tot heden; Braz. Nieuhof 1682: 28. muskiet, 
tropische steekmug, WNT: 1695, Van Dale. Sur. tot heden; O.Gui. De Laet 1630: 566 (mosquitos, mv.). 
navelzwijn, naam voor twee soorten wild zwijn met een geurkleur ('navel') op de rug, WNT: 1857, Van 
Dale. Sur. en/of W.Gui. Hartsinck 1770: 90 (navelvarken). 
pipa (de), 'Surinaamsche pad', WNT: 1764; Van Dale. Sur. Merian (1705:71) - heden. 
pitte, ' de Amerikaansche aloë of agave' en de vezels uit deze, WNT: 1893; Van Dale. De samenstelling 
pita-hennep voor vezels uit deze en ook andere agaven (WNT: 1912). Voor de plant Bromelia alta, die 
sterk op een agave lijkt maar wetenschappelijk tot een andere familie behoort, O.Gui. Reeps (1693: 9) 
pita; in Sur. bij Hartsinck (1770: 761) piet, geciteerd uit een bron van 1730. 
purperhart, hout van twee onderling nauw verwante boomsoorten (Van Dale) en die soorten zelf. Het 
eerste citaat in het WNT is als gevolg van een misstelling niet te dateren, het tweede is van 1859. Het 
hout: Sur. plakkaat 1763 (purperhard; SS 775) - heden. 
purperhout, hout als boven, WNT: 1821. Sur. Fermin 1765: 155 (bois de pourperhout) - 1839. 
rotgans, bruine pelikaan, WNT: 1914/1917 (op Aruba). In Sur. en/of W.Gui. bij Hartsinck 1770:  113. 
scharensliep, scharenslijper, WNT: 1874, Van Dale. In Sur. als naam (onomatopee) voor een zingcicade 
(Fidicina-soort) bij Stedman (1790: 347), Engels- fonetisch geschreven: scaar-sleep. Tot heden. Dit 
metaforische gebruik toont aan, dat het woord al vóór 1790 ook 'normaal' gebruikt moet zijn geweest. 
schildvarken, gordeldier, WNT z.j., Van Dale. W.Gui.? (Hartsinck 1770: 91); Sur. tot 1917; Braz. 



Marcgrave 1648: 231 (schild-verken). 
snoek, Amerikaanse zeesnoek, WNT: 1914/1917. Sur. tot heden; Braz. Keye 1659: 71. spiegeldrager, 
een vlinder met grote, doorzichtige [32] plekken op de vleugels (Bombyx paphia), Van Dale. ln Sur. (voor 
een andere vlinder met dezelfde eigenschap, Rotschildia hesperus) Merian (1705: 65) -1821. 
steenduif, 'misschien voor een ander soort duif [dan de al genoemde] in W.-Indië', WNT: 1914/1917. 
Inderdaad: Sur., voor drie grondduifjes van het geslacht Columbigallina, Pistorius (1763: 67) - heden. 
stinkhout, naam voor een aantal bomen en heesters, w.o. Gustavia augusta uit Suriname. Het WNT 
geeft als oudste vindplaats 1719 voor het bnw. stinkhouten, van een Afrikaanse soort; voor de Sur. soort 
1914/1917, deze ook bij Van Dale. Sur., voor enige liaansoorten van het geslacht Lonchocarpus waarvan 
de stinkende bast een visvergif levert, plakkaat 1685 (SS 162) -1855. 
stinkvogel, in Suriname naam voor zwarte gieren, WNT: 1914/1917, Van Dale. Sur.1779 (zie Wolbers 
1861: 362) - heden. 
tijger. Alle auteurs dienaangaande geven als Middelnederlandse vorm voor de naam van het gestreepte, 
Aziatische dier tiger en/of tigre. Dan is het opmerkelijk, dat De Laet (1625: 471; 1630: 566), refererend 
aan O.Gui., nog tigren (mv.) schrijft, zo ook Marcgrave (1648: 235) tigre voor Brazilië. De oudste vondst 
met y voor Zuid-Amerika is te vinden bij Warren (1669: 10): tyger, in Suriname; met ij (WNT: 1695) bij 
Reeps (1693: 21) tijger, in Suriname. In al deze gevallen is niet uit te maken of men de jaguar, de poema 
of beide bedoelde. Braz.; O.Gui.; W.Gui.; Sur. tot heden. 
rode tijger, poema, WNT: 1914/1917. Sur. Warren (1669: 2) - heden. 
tijgervis, tijgermeerval, een gevlekte roofvis, WNT: 1914/1917; bij Van Dale een geheel andere vissoort. 
Sur. en W.Gui. Hartsinck (1770: 121) -1881 (Sur.). 
tijgervogel, tijgerroerdomp, een vogel met een geel-zwart gestreept jeugdkleed, WNT: 1914/1917, Van 
Dale. Sur. Pistorius (1763: 71) - heden. 
timmerman, specht, WNT: 1914/1917, Van Dale. Sur. Pistorius (1763: 66) - heden. 
violethout (het), 1. in Brazilië (het hout van) de boomsoorten Jacaranda brasiliensis (WNT: 1955) en 
Dalbergia cearensis; 2. in Suriname verouderd synoniem van purperhart (z.a.), WNT: 1901. Het citaat van 
1821 in het WNT heb ik niet kunnen plaatsen. Braz. Keye 1659: 42 (violettenhout); Sur. Fermin 1765: 155 
(bois de pourperhout ou violet) -1821. 
waterhaas (de), waterzwijn, WNT: 1854, daar echter verward met paca; zo ook bij Van Dale. W.Gui. 
Hartsinck 1770: 92. 
witbaard, witkopsaki, een soort aap, Van Dale. W.Gui. en/of Sur. Hartsinck 1770: 9. 
zak, buidel van een buideldier, WNT: 1774, in Australië. Sur. Merian (1705: 66) in de samenstelling 
zakrot. Zie het volgende woord. 
zakrat, naam voor een groep van knaagdieren, Van Dale. Sur. (zakrot) voor de gewone buidelrat of 
opossum (Didelphys marsupialis) Merian (1705: 66) - 1770. 
 
Vragen 
Er kunnen naar aanleiding van het voorgaande een aantal vragen opkomen die langs wetenschappelijke 
weg beantwoord zouden moeten worden. Ik noem de volgende: 
- Hoe goed hebben de samenstellers van het WNT gezocht naar oude vindplaatsen van (eertijds) 
gewone Nederlandse woorden? Het is toch opmerkelijk, dat bijvoorbeeld het verschil tussen de vroegste 
vindplaats in het WNT en de mijne voor zoiets oerhollands als de koning van een molen 111 jaar 
bedraagt. Voor ruiler (voor ruilhandelaar) is het verschil liefst 149 jaar. 
- Genoemde twee woorden waren niet specifiek voor de Zuidamerikaanse koloniën. Dat gold ook, als we 
de betekenis niet te beperkt nemen, voor beslag, bonkel, breekmolen, bruin, drogerij, piment, stijlen, 
stijler, stijlerij, keelduivel en negerin. Dat zijn er samen 13. Er zitten in mijn verzameling 59 woorden die 
wel specifiek waren voor Zuid-Amerika, eventueel tevens voorkomend in andere koloniën elders op de 
wereld. Maar hoe moet in dit verband het oordeel zijn over grauwmunnik, houtluis, kemphaan, koker, 
kokerij, parrel en tijger? 
- Wat kan bestudering van bronnen uit en over Zuid- Amerika uit de negentiende en twintigste eeuw nog 
opleveren? 
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 SEQ CHAPTER \h \r 1Vroege vondsten van woorden bij Nederlanders


in hun Zuid-amerikaanse koloniën tot 1800  


(etymologische bijdrage) door Jan van Donselaar


Inleiding


Bij mijn onderzoek naar het contrastlexicon van het Nederlands in Zuid-Amerika tot 1800, met name in de toenmalige Nederlandse koloniën aldaar, doe ik regelmatig 'vroege vondsten'. Ze zouden zich lenen voor verwerking in de rubriek 'Etymologische notities' die in Trefwoord 7 door de redactie geopend is met onder meer de oproep oudere dateringen te melden. Mijn materiaal bevat veel historische en verouderde woorden die toentertijd in genoemde gebieden onder bijzondere omstandigheden gebruikt werden voor bijzondere zaken. Dat brengt de noodzaak van nogal wat uitleg met zich mee en daarom lijkt het me beter dat ik mijn vondsten presenteer in een apart artikel. Ik beperk me tot woorden die ik gevonden heb met een jaartal van vóór 1800 en die tevens, maar zonder of met latere vindplaats in het WNT voorkomen, of daar niet, maar wel in Van Dale. Woorden die zowel in het WNT als in Van Dale ontbreken zijn dus niet opgenomen. De koloniën waarom het hier gaat, lagen in de eerste plaats in Guiana (in ruime zin), dus in het noorden van Zuid-Amerika tussen de mondingen van de Orinoco en de Amazone. Ik onderscheid hier:


- Suriname: een op de Engelsen veroverd gebied; Nederlands van 1667 tot 1954;


- Westelijk Guiana: het gebied ten westen van Suriname met de koloniën Berbice (1627-1804), Demerary en Essequibo (1644-1796); [28]


- Oostelijk Guiana: het gebied tussen Suriname en de Amazone, waar Nederlanders in de zeventiende eeuw hier en daar nu en dan voor korte tijd vaste voet wisten te krijgen, maar al snel weer verdreven werden door Fransen of Portugezen. Het vierde onderzochte gebied lag in het uiterste oosten van het tegenwoordige Brazilië. Het werd in 1630 van de Portugezen afgepakt, maar moest in 1653 alweer aan hen teruggegeven worden. De verzameling kan verdeeld worden in groepen van onderling op grond van hun betekenis samenhangende woorden. Wanneer ik mij concentreer op Suriname - het bekendste van de vier gebieden - kan ik ze verenigen onder wat we in Nederland zouden noemen 'de stad', 'het platteland' en 'de natuur'. In Suriname waren daarvan toen de equivalenten: 'de stad', 'het plantagegebied' en 'het bos', Deze drie groepen komen hier nu achtereenvolgens aan de orde, eerst als geheel, vervolgens per woord. De vorm/spelling is als in het WNT respectievelijk Van Dale. Bij de trefwoorden wordt vermeld:


- de betekenis als gegeven door (en hier soms geciteerd volgens) het WNT en/of Van Dale, zo nodig door mijzelf aangevuld;


- voorkomen in het WNT, eventueel met eerste jaartal, en/of Van Dale;


- gebieden van voorkomen en eventueel andere betekenissen in Zuid-Amerika;


- vroegste vondst van mij, aansluitend bij het betreffende gebied;


- bij voorkomen in Suriname ook de laatste vondst van daar; 'heden' betekent dan dat het woord na 1945 nog in gebruik is geweest of zelfs nu nog is. Het aantal aan het eind gegeven bronnen is noodzakelijkerwijs groot. Wellicht worden er lezers door geïnspireerd om zelf deze of gene titel te raadplegen vanuit een ruimer of ander gezichtspunt dan het mijne nu. Ik kan desgewenst nadere inlichtingen geven, ook over de plaats waar de meer obscure publicaties te vinden zijn.

De stad


Omdat in de regentijden de kuststrook van Suriname van nature half onder water loopt, is de bouw van Paramaribo begonnen op een paar ritsen. De kolonisten woonden daar in houten huizen, met in de vertrekken een degelijk beslag en gedekt met singels. Men sliep in een bed of een hamak. Hoewel veel vertrouwd voedsel werd ingevoerd, liet menigeen zich ook jam en cassave, opgepept met piment of peperwortel, goed smaken. Cassavebrood werd gekocht van de Indianen. Het sterke zweten door de grote hitte bezorgde vooral veel kleine kinderen rode hond en noopte allen veel te drinken. Aan de vruchtendranken werd dan vaak voor de frisheid wat sap van een lemmetje toegevoegd. Wie de stad uit wilde, was doorgaans aangewezen op vervoer over water per korjaal, een met parels voortbewogen vaartuigje. De meeste stedelingen leefden gezapig, maar dat gold niet voor avonturiers als de ruilers.


beslag, 'in West-Vlaanderen ook als naam voor beleglatten en -planken op eene deur of venster', WNT: 1898. Sur., voor de binnenbetimmering van een buitenmuur, 1762 (A.R.A. Soc. van Sur.155; De Beet & Price 1982: 155) - heden.


cassave, meel uit de knollen van maniok (Manihot esculenta) en het daarvan gebakken brood, WNT: 1685; maniok en het meel, Van Dale. Het citaat in het WNT betreft het brood. Maniok: Sur. tot heden; W.Gui. (Van Berkel1695: 69, carsaay; drukfout?); O.Gui. Apricius 1677 (cassavi). De knollen: Sur.tot heden; W.Gui. (Van Berkel1695: 74, carsavy); O.Gui. De Laet 1625: 471 (cassavi).


cassavebrood, platte, ronde koek gebakken van cassavemeel; Van Dale. Sur. tot heden; W.Gui.; O.Gui. De Laet 1625: 471 (cassavi-broodt).


(h)amack (-ken), hangmat. De Vries/De Tollenaere: 1671. W.Gui.; Sur. tot 1770; O.Gui. Zeeuw 1627: 14 (hamack), D. de Vries 1655: 197 (amack).


jam, 'benaming voor eetbare wortelknollen van verschillende soorten Dioscorea', WNT: 1695, jammes, Van Dale. W.Gui.; O.Gui.; Sur. plakkaat 1669 (ayaemes, ayames, ayamens; SS 55) -heden (jams). N.B. jam's voor de knollen bij Blom 1786: 381.


korjaal, 'Inlands riviervaartuig in Suriname', WNT: 1771; Van Dale. W.Gui.; Sur. plakkaat 1669 (coriaer; SS 45) - heden (korjaal).


lemmetje, 'wellicht als drukfout voor limmetje', WNT: 1746. Bij Van Dale zonder bedenking. Het is een kleine, zeer zure, citroenachtige vrucht. In Sur. van oudsher in deze vorm gebruikelijk. Herlein (1718: [29] 81) - heden. Ook lemmetjes boom (Valkenburg 1708); zie 'limmetjes boomen' in het WNT (1705).


parrel ( -s ), 'pagaai, schepriem (bijv. in West- Indië)', WNT: 1899/1906; Van Dale. Sur. Herlein 1718: 128 (parl) -1789 (paarl) - heden (parel).


peperwortel, wortel van de behenboom (Moringa oleifera). In het tweede citaat van Valentijn (1724/1726) in het WNT wordt dit bedoeld. Sur. Reeps (1693: 21) -Sad (1910: 23, in de samenstelling peperwortelboom, d.i. behenboom).


piment (de), sedert het Middelnederlands naam voor allerlei kruiderijen. Zie het WNT, met als vroegste vindplaats 1843, en Van Dale. In Zuid- Amerika kon het ook 'Spaanse peper' (Capsicum-soorten en hun vruchten) betekenen. Sur. tot 1786; O.Gui. Reeps 1693: 8; Braz. Keye 1659: 72 (Brazylse piement).


regentijd, regenseizoen, WNT: 1640; Van Dale. Braz.; W.Gui.; Sur. tot heden; O.Gui. De Laet 1630: 567


rits, in Suriname zand- of schelprug als verhoging in overigens vlak land, WNT z.j., Van Dale. Van Stipriaan (1993: 442) citeert een grondbrief met dit woord uit 1745; tot heden.


schelprits, WNT: 1912. Nepveu 1771: 86 (schulprits), Blom (1786: 17) - heden.


zandrits, WNT z.j. Hartsinck (1770: 563) - heden.


rode hond, warmtepuistjes (roseola), WNT: 1914/1917. Sur. tot heden; Braz. Piso 1648: 37 (roodhond).


ruiler, ruilhandelaar, WNT: 1825 of 1833. Sur. (ruilder, in het bijzonder voor een handelaar die ruilhandel dreef met Indianen) 1676 (zie Van der Linde 1966: 38) -1771.


singel (-s), rechthoekig plankje dienende als dakpan, WNT: 1914/1917. Sur. plakkaat 1669 (SS 39) - heden.


Het plantagegebied


Suikerriet vraagt om een natte bodem en dat, in combinatie met de mogelijkheid opgestuwd water als energiebron te gebruiken, leidde tot plantages met een ingenieus stelsel van trenzen en trekkers. Van de vele bruggen, sluizen enzovoort werd het hout goed onderhouden met Engels bruin. Het riet werd op het veld getrast en deze tras werd ter plaatse verbrand. De meeste onderdelen van de suikermolen hadden dezelfde namen als bij een watermolen in Nederland, maar koning werd bovendien voor een zekere wals gebruikt. De bonkelaar, met bonkels, noemde men bonkelrad. Het uitgeperste riet, ook tras geheten, werd in de trasloods opgeslagen om te drogen en later als brandstof voor de ovens te dienen. Kokers in de kokerij verwerkten het sap tot suiker. Er werd ook gestijld door stijlers in een stijlerij of dramhuis. Behalve goede rum, leverde dat ook de inferieure dram of keelduivel. Op een koffieplantage speelde dit alles geen rol. Daar kwamen de koffiebessen na de pluk terecht op de drogerij en vervolgens in de breekmolen. Alle handwerk werd verricht door slaven, aanvankelijk rode slaven, later alleen door negers en negerinnen onder toezicht van een bastiaan. In het veld droegen zij een negerhoed. Ze ontwikkelden in Suriname een eigen taal, het Negerengels, en vele eigen culturele gebruiken, waaronder het in acht nemen van een treef.


bastiaan (de, -s), opzichter over andere negerslaven in Suriname, WNT z.j., Van Dale. Sur. 1749 (A.R.A. Soc. van Sur. 285; De Beet & Price 1982: 44) -1873.


bonkel, 'een der pinnen of staven rondom op de schijf (of tussen de beide schijven) van een bonkelaar vastgemaakt, dienende om de tanden van een ander rad te vangen', te weten in een wind- of watermolen, WNT: 1811. Sur., in de samenstelling bonkelrad. Zie het volgende woord.


bonkelrad ( -en), bonkelaar in een watermolen. Sur . Pistorius (1763: 46) -1804.


breekmolen, 'werktuig om haver, boonen enz. te kneuzen', WNT: 1862. Sur. (voor koffiebessen) tot 1835; W.Gui. Anon 1763: 28.


bruin znw. 'bruine verfstof', WNT z.j., Van Dale. Sur. (Engels bruin, een verf waarmee hout werd verduurzaamd) Blom 1786: 28.


dram, (de), 'in Suriname benaming van het product van de eerste destillatie van suikerafval, waaruit door eene tweede destillatie de rum wordt bereid', WNT: 1912; Van Dale. Sur. plakkaat 1708 (SS 271) - heden.


dramhuis, 'gebouw waarin de dram gestookt wordt', WNT z.j. Sur. Reeps (1693: 19) -1835. drogerij, 'inrichting waar eene stof gedroogd wordt', WNT: 1863; of 'iets gedroogd wordt', Van Dale. Sur. (een droogvloer voor koffiebessen en [30] cacaobonen) Visscher H. (1786: 417) - 1787.


keelduivel, een slechte soort rum (syn. van dram). Kilduvel: WNT: 1821. O.Gui. De Myst 1677: 58. Kelduivel: Sur. Pistorius (1763: 49) - 1835. Van Berkel (1695: 60,88) geeft voor W.Gui. kildivel.


koker, in de betekenis van 'suikerkoker', WNT: 1776, Van Dale. Sur. Reeps (1693: 19) -1828. kokerij, in de betekenis van 'suikerkokerij', WNT: 1776. Sur. Reeps 1693: 19.


koning, centrale, verticale spil in wind- en watermolens, WNT: 1897, Van Dale. Sur. (bij watermolen) Blom 1786: 58. Bij een suikermolen was de middelste van de drie verticale walsen om genoemde spil aangebracht; in Suriname werd koning ook voor deze wals gebruikt: Nepveu (1765: 62) -1786.


Negerengels (het), de meest gebruikte creooltaal van Noord-Suriname, Sranantongo; Van Dale. Sur. Herlein (1718: 121, Neger-Engels) - heden.


negerhoed, in WNT (1770) niet gespecificeerd. In Suriname vermoedelijk eertijds een slappe vilthoed. Herlein 1718: 244.


negerin, WNT: 1839, Van Dale. Sur., mede in de betekenis van 'negerslavin', Van Dyk 1768: 111.


rode slaaf, Indiaanse slaaf, WNT: 1914/1917. W.Gui., hier ook rode slavin bij Hartsinck (1770: 420); Sur. plakkaat 1689 (SS 185) -1770.


stijlen, alcoholische drank stoken, destilleren, WNT: 1890, Van Dale. Sur. Blom (1786: 78) - heden.


stijler, iemand die stijlt (zie boven), WNT: 1890, Van Dale. Sur., in de samenstelling dramstijlder, notificatie 1757 (SS 645) -1891 (stijler).


stijlerij, inrichting waar gestijld (zie boven) wordt, WNT: 1890, Van Dale. Sur., in de samenstelling dramstijlderij, notificatie 1757 (SS 645) 1822 (stijlerij).


tras (de), 1. van suikerriet afgekapte bladeren (zie trassen), 2. uitgeperst suikerriet, WNT: 1843, Van Dale (beide alleen voor 2). Sur. 1. Visscher H. (1786: 442) - heden; Valkenburg (1708) geeft de samenstelling kaentras met dezelfde betekenis; 2, in de samenstelling trasloots, Blom (1786: 106) -1835. Zie het volgende woord.


trasloods, loods voor de opslag van tras, 2, WNT: 1863. Sur. Blom (1786: 106) -1866.


trassen (getrast), suikerrietstengels van overtollige bladeren ontdoen (zie tras, 1), WNT: 1863. Sur. Blom (1786: 46) - heden.


treef (de), persoonlijk taboe voor bepaald voedsel en dat voedsel zelf, WNT: 1828, Van Dale. Sur. Blom (1687: 346) - heden.


trekker, treksloot, i.h.b. op een plantage, WNT: 1917, Van Dale. Sur. Nepveu (1771: 125) - heden.


trens (de), sloot, watergang i.h.b. op een plantage, Van Dale. W.Gui.; Sur. instructie 1728 (SS 393) - heden.


kleine trens, kleinste vertakking van het slotenstelsel van een plantage, WNT: 1917 (in een citaat onder trekker). Sur. Blom (1786: 25) - heden.


loostrens, zekere grotere afvoergang als deel van het slotenstelsel van een plantage, WNT: 1917 (in een citaat onder trekker). Sur. Nepveu (1771: 156) - heden.


Het bos

Het niet-gecultiveerde deel van Suriname is nooit anders genoemd dan 'het bos'. Er stonden (en staan) daar dan ook heel wat bomen en die zijn uiteraard altijd gebruikt. Sommige werden genoemd naar hun mooie hout (groenhart, bruinhart, purperhart of violethout) of naar een andere eigenschap (stinkhout), weer andere naar hun gebruikswaarde (gomboom), of nog anders (kwassiehout). Van buiten het echte bos gebruikte men onder andere pitte. Ook de moerassen en savannen horen tot 'het bos'. Vele dieren trekken zich van zulke onderscheidingen weinig aan - sommige drongen/dringen door tot op de plantages of zelfs tot in de stad -en daarom scheer ik ze over één kam. Er zijn dierenamen ontleend aan een uiterlijk kenmerk, zoals beurs- of zakrot, navelzwijn, schildvarken, witbaard, tijgervogel, lepelbeken spiegeldrager. Voedsel, levenswijze, woonplaats of gedrag gaven de naam aan luiaard, miereneter, bloemzuigertje, steenduif, stinkvogel, timmerman, houtluis en scharensliep. Bij tijger en snoek ging het om gelijkenis met een al van elders bekend dier. Niet gemakkelijk bij een van deze drie groepen onder te brengen zijn mierenbeer, waterhaas, kemphaan, rotgans, grauwmunnik en tijgervis. Overname uit een andere taal was in het spel bij pipa en muskiet.


beurs, buidel van een buideldier, WNT: 1724, in Australië. Sur. Merian (1705: 66) in de samenstelling beursrot (d.i. -rat, buidelrat, i.c. de gewone opossum, Didelphys marsupialis). bloemzuigertje, suikerdiefje, WNT: 1857; kolibrie, WNT: 1778 (-tje). Sur. Seba 1734, 1: 61. [31]

bruinhart, kernhout van zekere boom, Van Dale. Sur., het hout, Herlein (1718: 227) - heden; de boom zelf, Blom (1787: 302) - heden


gomboom, twee boomsoorten die gom leveren, WNT: 1786/1793; eucalyptus, Van Dale. Eertijds in tropisch Zuid-Amerika iedere boom die gom levert. W.Gui.; Sur. (tot Hartsinck 1770: 80), Braz. S de Vries 1682, 1: 314. 


grauwmonnik, Franciscaner monnik, WNT: 1599. Er zijn twee onderling verwante kustvissen aan de oostzijde van Amerika die om een mij onbekende reden grauwmunnik genoemd werden. Braz. Keye 1659: 71 (graeu-munnick). Nu nog in Sur. graumurg. 


groenhart, 'benaming van het hout van een in West-Indië groeiende boom, t.w. Nectandra Rodiaei', WNT: 1863. Van Dale neemt dit over en voegt toe groenhartboom, Helman citerend. Er is verwarring. Het WNT en Van Dale doelen op een soort die in het Engels greenheart heet en die in het nu Engelstalige W.Gui. veel voorkomt. In Suriname is deze, onder de naam Demeraragroenhart, echter zeldzaam. Groenhart was en is in Suriname Tabebuia insignis, zowel de soort als het groene kernhout van deze. Het hout: plakkaat 1689 (SS 186) - heden. De boom: plakkaat 1755 (groenhard, SS 624) - heden. Het eerste citaat in het WNT (1863) en de aanhaling van Helman betreffen deze soort. Van de groenharts-boom bij Hartsinck (1770: 77) is de herkomst en de identiteit echter niet te bepalen.


houtluis, 1. vertegenwoordiger van de hout- of stofluizen, WNT: 1859/1861, Van Dale; 2. termiet, in West-Indië, WNT: 1905, Van Dale. Sur. in bet. 2 Herlein (1718: 179) - heden. kemphaan, 'benaming voor een soort van Waterhoenders in Suriname', WNT: 1864/1875. lndiaansche Hemp-Haan bij Herlein (1718: 182) is vermoedelijk een drukfout. Het voorkomen bij Pistorius (1763: 182, kemphaantje) voor de jassana of lelieloper (Jacana jacana) is even oud als dat van de naam voor de vogel in Nederland (Philomachus pugnax) in het WNT (1763).


kwassiehout, 'naam voor het hout van Quassia amara', WNT: 1786/1793; Van Dale. Uitgezogte Verhandelingen (Amsterdam) 9: 394 (Quassie-Hout; 1764); zie Houttuyn 2, 2: 436.


lepelbek, slobeend, WNT: 1860; ook '(gew.) lepelaar', Van Dale. Sur., voor de rode lepelaar (Ajaia ajaja), Pistorius (1763: 71) - heden. Sur., voor de bruine pelikaan, Pistorius 1763: 73. luiaard, (-s), een zoogdier dat in bomen hangt, WNT: 1769, Van Dale. Sur. Warren 1669: 10 (luyart) - heden.


mierenbeer, grote miereneter, WNT: 1670, Van Dale. Sur. Warren 1669: 11.


miereneter, grote miereneter, WNT: 1857, Van Dale. Sur. tot heden; Braz. Nieuhof 1682: 28. muskiet, tropische steekmug, WNT: 1695, Van Dale. Sur. tot heden; O.Gui. De Laet 1630: 566 (mosquitos, mv.).


navelzwijn, naam voor twee soorten wild zwijn met een geurkleur ('navel') op de rug, WNT: 1857, Van Dale. Sur. en/of W.Gui. Hartsinck 1770: 90 (navelvarken).


pipa (de), 'Surinaamsche pad', WNT: 1764; Van Dale. Sur. Merian (1705:71) - heden.


pitte, ' de Amerikaansche aloë of agave' en de vezels uit deze, WNT: 1893; Van Dale. De samenstelling pita-hennep voor vezels uit deze en ook andere agaven (WNT: 1912). Voor de plant Bromelia alta, die sterk op een agave lijkt maar wetenschappelijk tot een andere familie behoort, O.Gui. Reeps (1693: 9) pita; in Sur. bij Hartsinck (1770: 761) piet, geciteerd uit een bron van 1730.


purperhart, hout van twee onderling nauw verwante boomsoorten (Van Dale) en die soorten zelf. Het eerste citaat in het WNT is als gevolg van een misstelling niet te dateren, het tweede is van 1859. Het hout: Sur. plakkaat 1763 (purperhard; SS 775) - heden.


purperhout, hout als boven, WNT: 1821. Sur. Fermin 1765: 155 (bois de pourperhout) - 1839.


rotgans, bruine pelikaan, WNT: 1914/1917 (op Aruba). In Sur. en/of W.Gui. bij Hartsinck 1770:  113.


scharensliep, scharenslijper, WNT: 1874, Van Dale. In Sur. als naam (onomatopee) voor een zingcicade (Fidicina-soort) bij Stedman (1790: 347), Engels- fonetisch geschreven: scaar-sleep. Tot heden. Dit metaforische gebruik toont aan, dat het woord al vóór 1790 ook 'normaal' gebruikt moet zijn geweest.


schildvarken, gordeldier, WNT z.j., Van Dale. W.Gui.? (Hartsinck 1770: 91); Sur. tot 1917; Braz. Marcgrave 1648: 231 (schild-verken).


snoek, Amerikaanse zeesnoek, WNT: 1914/1917. Sur. tot heden; Braz. Keye 1659: 71. spiegeldrager, een vlinder met grote, doorzichtige [32] plekken op de vleugels (Bombyx paphia), Van Dale. ln Sur. (voor een andere vlinder met dezelfde eigenschap, Rotschildia hesperus) Merian (1705: 65) -1821.


steenduif, 'misschien voor een ander soort duif [dan de al genoemde] in W.-Indië', WNT: 1914/1917. Inderdaad: Sur., voor drie grondduifjes van het geslacht Columbigallina, Pistorius (1763: 67) - heden.


stinkhout, naam voor een aantal bomen en heesters, w.o. Gustavia augusta uit Suriname. Het WNT geeft als oudste vindplaats 1719 voor het bnw. stinkhouten, van een Afrikaanse soort; voor de Sur. soort 1914/1917, deze ook bij Van Dale. Sur., voor enige liaansoorten van het geslacht Lonchocarpus waarvan de stinkende bast een visvergif levert, plakkaat 1685 (SS 162) -1855.


stinkvogel, in Suriname naam voor zwarte gieren, WNT: 1914/1917, Van Dale. Sur.1779 (zie Wolbers 1861: 362) - heden.


tijger. Alle auteurs dienaangaande geven als Middelnederlandse vorm voor de naam van het gestreepte, Aziatische dier tiger en/of tigre. Dan is het opmerkelijk, dat De Laet (1625: 471; 1630: 566), refererend aan O.Gui., nog tigren (mv.) schrijft, zo ook Marcgrave (1648: 235) tigre voor Brazilië. De oudste vondst met y voor Zuid-Amerika is te vinden bij Warren (1669: 10): tyger, in Suriname; met ij (WNT: 1695) bij Reeps (1693: 21) tijger, in Suriname. In al deze gevallen is niet uit te maken of men de jaguar, de poema of beide bedoelde. Braz.; O.Gui.; W.Gui.; Sur. tot heden.


rode tijger, poema, WNT: 1914/1917. Sur. Warren (1669: 2) - heden.


tijgervis, tijgermeerval, een gevlekte roofvis, WNT: 1914/1917; bij Van Dale een geheel andere vissoort. Sur. en W.Gui. Hartsinck (1770: 121) -1881 (Sur.).


tijgervogel, tijgerroerdomp, een vogel met een geel-zwart gestreept jeugdkleed, WNT: 1914/1917, Van Dale. Sur. Pistorius (1763: 71) - heden.


timmerman, specht, WNT: 1914/1917, Van Dale. Sur. Pistorius (1763: 66) - heden.


violethout (het), 1. in Brazilië (het hout van) de boomsoorten Jacaranda brasiliensis (WNT: 1955) en Dalbergia cearensis; 2. in Suriname verouderd synoniem van purperhart (z.a.), WNT: 1901. Het citaat van 1821 in het WNT heb ik niet kunnen plaatsen. Braz. Keye 1659: 42 (violettenhout); Sur. Fermin 1765: 155 (bois de pourperhout ou violet) -1821.


waterhaas (de), waterzwijn, WNT: 1854, daar echter verward met paca; zo ook bij Van Dale. W.Gui. Hartsinck 1770: 92.


witbaard, witkopsaki, een soort aap, Van Dale. W.Gui. en/of Sur. Hartsinck 1770: 9.


zak, buidel van een buideldier, WNT: 1774, in Australië. Sur. Merian (1705: 66) in de samenstelling zakrot. Zie het volgende woord.


zakrat, naam voor een groep van knaagdieren, Van Dale. Sur. (zakrot) voor de gewone buidelrat of opossum (Didelphys marsupialis) Merian (1705: 66) - 1770.


Vragen


Er kunnen naar aanleiding van het voorgaande een aantal vragen opkomen die langs wetenschappelijke weg beantwoord zouden moeten worden. Ik noem de volgende:


- Hoe goed hebben de samenstellers van het WNT gezocht naar oude vindplaatsen van (eertijds) gewone Nederlandse woorden? Het is toch opmerkelijk, dat bijvoorbeeld het verschil tussen de vroegste vindplaats in het WNT en de mijne voor zoiets oerhollands als de koning van een molen 111 jaar bedraagt. Voor ruiler (voor ruilhandelaar) is het verschil liefst 149 jaar.


- Genoemde twee woorden waren niet specifiek voor de Zuidamerikaanse koloniën. Dat gold ook, als we de betekenis niet te beperkt nemen, voor beslag, bonkel, breekmolen, bruin, drogerij, piment, stijlen, stijler, stijlerij, keelduivel en negerin. Dat zijn er samen 13. Er zitten in mijn verzameling 59 woorden die wel specifiek waren voor Zuid-Amerika, eventueel tevens voorkomend in andere koloniën elders op de wereld. Maar hoe moet in dit verband het oordeel zijn over grauwmunnik, houtluis, kemphaan, koker, kokerij, parrel en tijger?


- Wat kan bestudering van bronnen uit en over Zuid- Amerika uit de negentiende en twintigste eeuw nog opleveren?
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