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Voorwoord 

Deze uitgave is onderdeel van een reeks heruitgaven die verschijnt bij Het 

Taalfonds van uitgeverij L.J. Veen. Binnen de reeks heruitgaven worden be

langrijke werken over taal die na de Middeleeuwen in druk zijn verschenen, 

beschikbaar en toegankelijk gemaakt voor een algemeen publiek. In de reeks 

verschijnt nu Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden van P.J. 

Veth uit 1889, samen met de twee aanvullingen die op dit werk zijn versche

nen: een gering aantal aanvullingen - zesentwintig om precies te zijn - die H. 

Kern in zijn recensie van Veths werk in De Indische Gids van 1889 presenteerde, 

en een groot aantal aanvullingen die F.P.H. Prick van Wely in de derde druk 

van zijn Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland in 1910 opnam 

als 'Etymologisch aanhangsel' - een gedeelte dat door de zojuist genoemde H. 

Kern was herzien. 

P.J. Veth was de eerste hoogleraar anthropologie en een autoriteit op het 

gebied van Indië, door zijn leerling en biograaf P. A. van der Lith gekarakteri

seerd als 'de in zijn tijd meest grondige kenner van Nederlandsch-Indiè". H. 

Kern was de eerste hoogleraar Sanskriet in Nederland en hij bezat een omvang

rijke etymologische kennis, met name over het Sanskriet en de talen van India. 

F.P.H. Prick van Wely daarentegen was de man van de praktijk: hij woonde en 

werkte bijna vijfentwintig jaar in Nederlands-Indië, waar hij zijn materiaal 

verzamelde door ogen en oren open te houden. 

De drie auteurs vonden het belangrijk dat kennis over de Indische Archipel, 

'het verwaarloosd Insulind", in Nederland ruimere verspreiding kreeg. Veth 

wees er onder koelie op 'hoe weinig de Nederlanders hun koloniën kennen in 

alles wat niet rechtstreeks de belangen van de schatkist raakt!' De auteurs con

stateerden een lacune in de Nederlandse woordenboeken op het gebied van de 

woorden die in de koloniën, en dan vooral in Indië, werden gebruikt. Om die 

lacune te vullen legden zij woordverzamelingen aan en zochten zij de her

komst van de woorden tot op de bodem uit. Tezamen beschreven zij de etymo

logie van ongeveer duizend leenwoorden die via de koloniën bekend waren 

geworden, ofwel, in de woorden van Kern, 'vreemde woorden, die als exotische 

planten uit Oost en West door Portugezen, Spanjaarden, Engelsen, Nederlan

ders en anderen naar Europese bodem zijn overgebracht'. Veel van deze woor

den gebruiken we nog dagelijks. 

Over elk woord schreven ze een lezenswaardige miniatuur. De beschrijvin

gen van Veth en Kern bevatten een rijkdom aan details uit vele bronnen en 

archieven, vermelden allerlei gebruiken en gewoontes uit Indië en zijn gelar

deerd met citaten uit oude reisverslagen. Pricks woordenboekartikelen zijn 

meestal korter en zakelijker, maar hij geeft een veel groter aantal (ongeveer 700 
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Nicoline van der Sijs 

tegenover 200 van Veth), en hij streeft ernaar een volledig overzicht te geven 
van de uitheemse woorden die de Nederlanders in Indië gebruikten. Boven
dien vult hij regelmatig de gegevens van Veth aan met feiten uit zijn persoon
lijke ervaring in de Indische maatschappij - een samenleving waarin Veth, 
ondanks zijn grote kennis ervan, geen enkele maal is geweest. De auteurs 
schreven met groot enthousiasme, met oog voor saillante details en met 
humor. Veths woordenboekartikelen, hoewel veel geringer in aantal dan die 
van Prick van Wely, zijn gedetailleerder, anekdotischer en dus langer; daardoor 
nemen de artikelen van Veth driekwart van het woordenboekgedeelte in 
beslag. 

Voor het eerst worden in deze heruitgave het werk van Veth en de aanvullin
gen van Kern en Prick van Wely, waarvan slechts weinigen het bestaan kennen, 
tezamen gepubliceerd. Het resultaat is een etymologisch woordenboek van 
Indische woorden en woorden die we in Indië hebben leren kennen, aangevuld 
met enkele woorden afkomstig uit West-Indië en Zuid-Afrika. De boeken van 
Veth en Prick van Wely waren en zijn de diepgravendste over dit onderwerp. De 
meeste hier gepresenteerde etymologieën staan nog steeds als een huis; bij de 

-* enkele die achterhaald zijn, is commentaar toegevoegd. 
Deze heruitgave biedt voor elk wat wils: mensen met belangstelling voor 

taal en de geschiedenis van woorden kunnen hun hart ophalen aan de uitge
breide taalkundige beschrijvingen, historici kunnen eruit leren over de 
gebruiken en gewoontes in Indië, en mensen die zelf - of wier voorouders - in 
Indië hebben gewoond, zullen het beschreven woordgebruik herkennen. Tot 
slot kunnen lezers van Indische literatuur in deze heruitgave betekenis, her
komst en gebruik van bekende en onbekende woorden opzoeken. 
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'Scherpzinnigheid is bij etymologisch onderzoek op zich zelve eene 
gevaarlijke eigenschap, maar wanneer zij met grondigheid en 
behoedzaamheid gepaard gaat [...], dan kan zij tot voortreffelijke 
uitkomsten leiden.' - P.J. Veth in D e Gids 1867,31,1,437-438. 
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LEVENSSCHETS VAN P J . V E T H 

Vreemdelingen in onze taal die als gasten zijn 
opgenomen 

Pieter Johannes Veth (1814-1895) staat vooral bekend als popularisator van de 
kennis over Nederlands-Indië.1 In onderstaande beknopte levensschets schenk 
ik vooral aandacht aan zijn etymologische studies met betrekking tot leen
woorden uit Indonesië en aan de totstandkoming van de eerste druk van Uit 
Oost en West. 

Veth is in 1814 geboren in Dordrecht en stamt uit een middenstandsmilieu. 
Na de lagere school ging hij naar de op de praktijk van het handelsleven gerich
te Franse school. Piet bleek een uitblinker en hij maakte de overstap naar de 
Latijnse school, die voorbereidde op het universitair onderwijs. Het lag in de 
bedoeling dat hij predikant zou worden. In 1832 ging hij naar de Leidse univer
siteit, waar hij theologie ging studeren. In de loop van deze studie ging hij, 
onder invloed van de moderne Duitse theologie, aan zijn roeping twijfelen. Hij 
werd geen predikant, maar in 1838 werd hij benoemd tot leraar Engels en oos
terse talen aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Daar doceerde hij 
driejaar. In 1841 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de oosterse talen aan 
het Atheneum in Franeker. Dat werd in 1843 bij een bezuinigingsronde van het 
hoger onderwijs opgeheven. Veth was echter al eind 1841 hoogleraar oosterse 
talen aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre geworden, waaraan hij tot 1864 
verbonden zou blijven. Hij gaf er ruim twintig uur college per week in een 
waaier aan vakken als Hebreeuws, Arabisch, Syrisch, Hebreeuwse oudheden en 
Semitische literatuur. 

In Amsterdam stortte hij zich in de politiek en was een van de hoofdrolspe
lers in de liberale Amstelsociëteit, die een belangrijke rol speelde bij de liberale 
omwenteling van 1848. Hij trouwde met Clara Buchler, wier familie een 
belangrijke rol speelde in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een maat
schappij die zich vooral sterk maakte voor beter onderwijs in Nederland en 
Nederlands-Indië. Veth werd ook lid van de redactie van het eveneens liberale 
tijdschrift D e Gids, dat hem een platform bood voor het uitdragen van zijn 
denkbeelden over een nieuwe koloniale politiek. Hij was medeoprichter van 
De Indiër (1850), de eerste Nederlandse krant die aan Nederlands-Indië was 
gewijd. De publicatie in 1854 van zijn Borneo's Wester-afdeeling, geographisch, statis
tisch, historisch bewees dat hij was uitgegroeid tot dé autoriteit op het gebied 

1. Voor meer gegevens over leven en werk van (1814-1895) en de inburgeringvan Nederlands-Indië 
Veth, en voor een uitgebreide literatuuropgave (2000). Voor publicaties van en over Veth zie 
zie mijn biografie Een Indische liefde. P.J. Veth www.paulvandervelde.nl. 
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van Nederlands-Indiè'. In 1864 werd hij hoogleraar aan de Rijksinstelling van 

Onderwijs in Indische Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden, waar ambtena

ren voor de koloniale dienst werden opgeleid. In 1877 volgde zijn benoeming 

tot hoogleraar aan de Leidse universiteit in de geschiedenis, letterkunde, oud

heden, instellingen, zeden en gewoonten der volken van de Indische Archipel. 

Vier jaar daarvoor was hij voorzitter geworden van het Koninklijk Nederlands 

Aardrijkskundig Genootschap, dat uitgroeide tot een geoliede koloniale lobby. 

Zo was Veth de organisator van de eerste Nederlandse particuliere expeditie 

naar Sumatra eind jaren zeventig. Hij redigeerde een negendelig werk over 

deze multidisciplinaire expeditie, maar zijn bekendste boek blijft het driedeli

ge Java,geographisch, ethnologisch, historisch (1875-1884). Na zijn emeritaat nestel

de Veth zich in Arnhem. Hij was toen een internationaal bekend geleerde en 

een gevierde Nederlander. Hij leefde in een tijd waarin de westerse superiori

teit onbetwist was en het sociaal darwinisme het fundament leverde voor de 

gedachte dat het Westen op een hogere trap van ontwikkeling stond dan de 

rest van de wereld. Dat gedachtegoed schemert door in al zijn werken, maar 

krijgt bij Veth nooit een racistische uitwerking. Volgens hem kon iedereen 

door studie en opleiding op hetzelfde niveau als de westerling komen. 

Een talenknobbel 

In de bovenstaande korte biografische schets van Veth kwamen nog niet Veths 

bemoeienissen met de taal ter sprake. Die speelden in zijn leven een belang

rijke rol. Die liefde deed hij al op jonge leeftijd op. Op de Franse school ont

ving hij praktisch onderricht in de Duitse en Franse taal en op de Latijnse 

school werd hij ondergedompeld in het Latijn en Grieks. Hij bleef tot het eind 

van zijn studententijd dwepen met Homerus en andere klassieke schrijvers, 

en hij werd lid van het Grieks dispuut, waarvan ook de vermaarde classicus 

C.G. Cobet lid was. Bijzonder was dat hij onder leiding van zijn leraar klas

sieke talen J.W. Grim (achterneef van de Duitse gebroeders) zich in Dordrecht 

bekwaamde in het Engels. Studie van die taal was in die periode in Neder

land uitzonderlijk. Hij kwam dus in 1832 met flink wat talenkennis in Leiden 

aan en dat konden zelfs de leden van de ontgroeningscommissie niet ontken

nen. 

Voordat theologiestudenten toegang kregen tot het kandidaats in de theolo

gie, moesten ze eerst het kandidaats in de letteren behalen. Dat vormde voor 

Veth geen enkel probleem. Hij werd lid van het dispuut Literarum Studio, 

waarvan onder anderen Nicolaas Beets lid was. De Romantiek vierde in de 

jaren dertig van de negentiende eeuw hoogtij in Leiden en Veth raakt erdoor 

beïnvloed, hoewel bij hem de verlichtingsdenkbeelden altijd de overhand hiel

den. Toen hij voor zijn kandidaats theologie studeerde, werd hij lid van het 

Hebreeuws dispuut Bereschith ('In den beginne'). Terwijl bij andere theologie-
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studenten kennis van oosterse talen op het tweede plan kwam, stond die bij 

Veth voorop. Veth kreeg les van de als theologisch controversieel te boek staan

de H. A. Hamaker, die in zijn onderwijs de nadruk legde op de moderne tekst

kritiek in de uitleg van de Heilige Schrift. Veth studeerde bij hem de 

grammatica van het Arabisch, Aramees en Syrisch. In die nadruk op talenstu

die school een gevaar voor zijn theologiestudie want, zo waarschuwde Grim, 

'op die manier raakt hij de grenzen uit het oog die den theoloog in dit opzicht 

gesteld zijn, zoo hij niet geheel in oriëntalist of linguïst zal opgaan'. Dat was 

precies wat gebeurde. Zijn latere collega, de hoogleraar Sanskriet H. Kern, 

merkte daarover in die context op: 'De letterkunde der nieuwere Europeesche 

talen vond in hem een warm bewonderaar, en er waren zeker weinig onder zij

ne tijdgenoten aan de Alma Mater, die hem evenaarden, laat staan overtroffen 

in uitgebreide kennis van de voortbrengselen der Fransche, Duitsche en vooral 

Engelsche letterkunde.' 

Daarom waren alleen zijn ouders verbaasd toen hij benoemd werd tot leraar 

in het Engels en de oosterse talen aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij 

stelde in Breda een tweedelige anthologie van de Engelse literatuur samen die 

nog steeds de moeite waard is opgeslagen te worden. Bij aankomst in Breda 

kende hij noch Maleis noch Javaans. Hij gaf dat ook ruiterlijk toe tijdens een 

audiëntie bij koning Willem I, die hem vroeg waar hij toch al die talen had 

geleerd. Hij antwoordde: 'Sire, ik moet ze nog leren.' Toen hij in 1841 Breda ver

liet, had hij zijn kennis van die talen aanzienlijk weten bij te spijkeren onder 

het regime van de hoogleraar oosterse talen P.P. Roorda van Eysinga. In 1841 

had hij een eredoctoraat aan de Leidse universiteit verworven op basis van de 

uitgave van een Arabisch handschrift. Daarom kwam zijn benoeming aan het 

Franeker Atheneum tot hoogleraar in de oosterse letterkunde niet bepaald als 

een verrassing. Hij gaf er les in het Arabisch en Hebreeuws. Lang duurde het 

niet voordat hij benoemd werd tot hoogleraar aan het Athenaeum Illustre in 

Amsterdam. Hij schreef een Hebreeuwse spraakkunst, die door vele predikan

ten ter hand moet zijn genomen. 

Intussen begon zijn grote liefde toch steeds meer uit te gaan naar Indië. In 

1846 bezorgde Veth een bundel psalmen in het Maleis. Dit vloeide voort uit 

zijn lidmaatschap van het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij zat in het comité 

voor bijbelvertalingen in de talen van de Archipel. Hierdoor kwam hij in con

tact met bijbelvertalers zoals H. Neubronner van der Tuuk, die een Bataks en 

Balinees woordenboek samenstelde. 

In De Gids recenseerde Veth niet alleen moderne literatuur, maar ook vele 

werken met een oosterse strekking. Zo schreef hij in 1860 een uiterst positieve 

recensie van de MaxHavelaar van Multatuli, die mede de weg baande voor diens 

bekendheid. In de jaren zestig van de negentiende eeuw nam de belangstelling 

voor Nederlands-Indië enorm toe, en Veth dacht dat hij met een college Maleis 
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wel veel studenten zou trekken. Het was voor de eerste keer dat aan een Neder
landse universiteit Maleis gedoceerd werd. De belangstelling viel lelijk tegen, 
en zo bleef het voorlopig bij die ene collegereeks in 1861. 

Dat Veth een talenknobbel had, is inmiddels wel duidelijk. Zijn liefde voor 
taal vatte hij in 1883 samen in een artikel 'Het gebied van de Nederlandsche 
taal', waarin hij tot de conclusie komt dat taal heel de mens is. Daar hoorden de 
leenwoorden - de vreemdelingen in onze taal die als gast zijn opgenomen -
bij. Zijn belangstelling voor dat soort woorden werd definitief gewekt door 
een publicatie van de grote negentiende-eeuwse taalgeleerde R.P.A. Dozy, die 
hoogleraar aan de Leidse universiteit was. 

Arnhemsche Courant 
In 1867 recenseerde Veth in D e Gids onder de titel 'Oostersche woorden in de 
Nederlandsche taal' de Oosterlingen van Dozy. Veth wees daarin op het belang 
van de studie der etymologie van in het Nederlands voorkomende leenwoor
den. De Oosterlingen bevat een verklarende woordenlijst met uit het Arabisch, 
Hebreeuws, Aramees, Perzisch en Turks overgenomen woorden in de Neder
landse taal. Volgens Dozy lag zijn werk in het verlengde van het project van het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT ) , waarvan toen net de eerste aflevering 
onder redactie van De Vries en Te Winkel was verschenen. In zijn recensie stip
te Veth al een paar uit het Maleis stammende leenwoorden aan, zoals bakkeleien 
en soebatten. Hij oogstte daar kennelijk bijval mee en besloot vanaf toen, zodra 
hij tijdens 'het snuffelen in weinig bekende boeken en handschriften' dit soort 
woorden aantrof, daar aantekening van te maken. 

In 1867 verscheen het eerste van een aantal kortere artikelen over de beteke
nis van leenwoorden in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, waarvan hij van 
1867 tot 1872 hoofdredacteur was. Het was getiteld 'Portugeesche woorden in 
de taal der Nederlanders in Indië en in het Moederland', gevolgd door 'De oor
sprong der woorden Benzoë, Betel, Kaaiman en Leguaan'. Voor het woord benzoë 
ging Veth te rade bij Neubronner van der Tuuk, met wie hij een uitgebreide 
correspondentie onderhield. Bij al zijn drukke bezigheden voor dit tijdschrift 
- Veth schreef gemiddeld per jaar 30 a 40 bijdragen - lieten de leenwoorden 
hem niet los. In 1869 merkte hij in zijn artikel, 'Eenige Maleische woorden in 
de Nederlandsche taal', op: 'In de Gids 1867, Maart-nummer, plaatste ik een 
artikel Oostersche woorden in de Nederlandsche taal, waarin ik eenige woor
den in onze taal aanwees, die uit den Indischen Archipel afkomstig zijn. De 
opstelling was zeker verre van volledig, maar had ten doel met de aanwijzing 
dezer woorden althans een begin te maken. Wat mij meer van dien aard doet 
voorkomen, stel ik mij voor in de varia van dit tijdschrift mede te delen.' Ver
volgens behandelde hijfeziken, zonnehout, lorre en in latere bijdragen kwamen 
dikir,pampoes en tijferen aan bod. Hij zou in de marge woorden blijven verzame-
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len en bleef het verlangen koesteren ze uit te geven. Het duurde een kleine 
twintig jaar voordat ze werkelijk gepubliceerd werden. 

Dat gebeurde in Arnhem. Tot Veths vriendenkring behoorde G. Keiler, 
hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant. Zij ontmoetten elkaar regelmatig 
op de Buitensociëteit (thans het Gemeentelijk Museum), waarvan zij beiden lid 
waren. Die lag op een steenworp afstand van Villa Maria, het fraaie huis dat 
Veth bewoonde en waarin zich een van de grootste Nederlandse privé-biblio-
theken bevond. Vanuit deze ruimte had Veth door hoge ramen uitzicht op de 
Rijn. Daar schreef hij in februari en maart 1888 een vierdelige artikelenreeks in 
de als liberaal te boek staande Arnhemsche Courant, onder de titel 'Beschouwin
gen van Engelsche prinsen over Nederlandsche Koloniale toestanden'. Ze 
besloegen de voorpagina en Veth trok er fel in van leer tegen de Engelse expan-
siezucht. Deze artikelen vormden de opmaat voor de rubriek over leenwoor
den. Veth, niet vies van publiceren, zag hierin een kans zijn ongepubliceerde 
verzameling leenwoorden onder de aandacht van een breed publiek te bren
gen. 

In de inleiding bij zijn artikelenreeks refereerde Veth aan een verhitte strijd 
over de betekenis van het woord fiche die hij met Keiler had. Waarschijnlijk 
vormde die voor Veth de aanleiding zijn leen woorden verzameling ter sprake 
te brengen. Op 26 maart 1888 verscheen in de rubriek Mengelwerk onder het 
kopje 'Eenige woorden van vreemde afkomst in de Nederlandsche taal' de eer
ste bijdrage van Veth. Die ging over de woorden negorij, oorlam en kwispedoor. De 
redactie van de Arnhemsche Courant toonde zich verheugd over Veths bijdragen, 
die dikwijls de voorpagina sierden. 'Professor Veth had de welwillendheid ons 
een rijke verzameling van deze aanteekeningen voor de Arnhemsche Courant af 
te staan, en de redactie stelt zich daarvan voor elke Maandagsche courant eeni
ge op te nemen. Het zou misplaatst zijn, indien wij daarvoor, op deze plaats, 
den oud-hoogleraar onzen dank betuigden. Maar wij zijn overtuigd dat zeker, 
evenals wij, onze lezers met groote belangstelling zullen kennis nemen van 
deze vrucht der veelzijdige studiën van onzen gevierden landgenoot.' 

Er zouden er in totaal 43, inderdaad op maandagen, verschijnen. Veth 
behandelde een kleine tweehonderd woorden. Het zijn miniaturen waaruit 
zijn grote belezenheid spreekt. Ze zijn doorspekt met citaten uit de (reisverha-
len)literatuur waarin de behandelde leenwoorden voorkomen. De miniaturen 
waren het resultaat van twintig jaar etymologisch onderzoek in de marge van 
al het andere onderzoek dat Veth verrichtte. Misschien probeerde hij hiermee 
te compenseren dat hij zelf nooit in Indië was geweest. 'Vreemde ontmoetin
gen vallen vooral ten deel aan hen die veel reizen, veel in den vreemde rond
zwerven; zoo ook hebben die woorden de zonderlingste lotgevallen gehad, die 
ver van huis en honk zijn afgeraakt en den toer gemaakt hebben door een aan
tal verschillende talen.' Buiten kijf staat dat Veth er met veel plezier aan heeft 
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gewerkt. 'De woorden hebben soms wonderlijke en verrassende lotgevallen, 
waarin zelfs een komisch element niet altijd ontbreekt,' schreef hij in de inlei
ding van zijn rubriek. 

Uit Oost en West 
In 1889 werden deze parels onder de titel Uit Oost en West. Verklaring van eenige 
uitheemsche woorden in zakformaat uitgegeven. Ze werden integraal en in 
dezelfde volgorde als in de krant afgedrukt. Uitgever was P. Gouda Quint en 
het boekje werd gedrukt bij GJ . Thieme (ook drukker van de Arnhemsche Cou
rant). Van origine stamden de meeste door Veth behandelde leenwoorden uit 
het Maleis en Javaans, maar ook leenwoorden uit het Spaans, Portugees, Ara
bisch en Perzisch komen aan bod. Het voorwoord van het boek is ondertekend 
februari 1889. Kort daarna is Veth waarschijnlijk getroffen door een beroerte. 
Op 19 februari werd de notaris aan huis geroepen en bracht Veth nog enige wij
zigingen aan in zijn testament. Alles wees erop dat zijn laatste uur geslagen 
had. Toch zou hij nog zes jaar te gaan hebben en maakte hij de publicatie van 
zijn boek nog mee. In een brief aan de bevriende Amsterdamse kunstkenner en 
literator J. Dyserinck schreef Veth in juni 1891: 'Ik voor mij vermag niets meer. 
Sedert de vreselijke zenuwziekte, een tijdlang met verstandsverbijstering 
gepaard, die mij in 1889 aan de rand des grafs heeft gebracht, ben ik tot niets 
meer in staat; mijn geheugen is zeer verzwakt en ik durf mij volstrekt niet 
meer op de juistheid van mijn oordeel verlaten.' 

r- Het boek is kort na het verschijnen van zijn laatste bijdrage op 26 maart 
1889, waarschijnlijk eind april uitgekomen. In zijn inleiding laat Veth zich op 
de hem typerende wijze kritisch uit over zijn landgenoten, die de neiging had
den alle buitenlandse woorden te verfransen. Zo komt Veth tot de conclusie dat 
er 'Franse' woorden in het Nederlands zijn die in die mooie taal zelf niet voor
komen. Als grappig voorbeeld noemt hij perle d'amour, het Nederlandse parel
moer. Veths voorstel om voor zulke verschijnselen naar analogie van het woord 
onzin het woord ontaai te bezigen, heeft geen ingang in de Nederlandse taal 
gevonden. Wel werd Veth aangemoedigd door fanmail van bewonderaars, 
zoals dat ook bij zijn andere boeken het geval was geweest. Een van hen schreef 
op 15 mei 1889: 'Groote belangstelling in uw even onderhoudend en aange
naam boek, doet mij de vrijheid nemen dit te schrijven.' En een ander noteer
de: 'Met bizar veel genoegen nam ik kennis van uw Oost en West.' Een 
anonieme recensent van D e Leeswijzer (15 mei 1889, p. 15) vond het boek een ver
rassende aanvulling op de leemten in de bestaande woordenboeken en met de 
prijs van ƒ 1,90 uiterst betaalbaar. 

Het is altijd een raadsel geweest of Veth een nieuw deel of tweede druk voor
bereidde. De historicus H. J. de Graaf, die een catalogus van de handschriften in 
westerse talen in het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
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(KITLV) samenstelde, beschreef die als 'Stukken voor een nieuwe uitgaaf van 
mijn werkje Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden'. 
Toen ik onlangs de collectie-Veth in het K I T L V aan een nadere inspectie onder
wierp, kwam ik tot de conclusie dat Veth weliswaar met het idee heeft 
gespeeld, maar het nooit ten uitvoer heeft gebracht. Dat hij met het idee speel
de kwam tot uitdrukking in een korte maar intensieve correspondentie tussen 
hem en dr. A. Beets, redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deze 
omvat negen brieven van Beets en zes van Veth en strekte zich van augustus tot 
november 1890 uit. 

Veth schreef Beets op 10 augustus 1890: 'Voor zooveel jaren en krachten het 
toelaten houd ik mij tegenwoordig bezig met het prepareeren eener verbeter
de en vermeerderde uitgave van Uit Oost en West, ditmaal in alphabetische 
orde' (met deze uitgave krijgt Veth dus alsnog zijn zin!). Beets wenste hem 
geluk met de voltooiing van die belangrijke arbeid. Hij liet het niet alleen bij 
wensen, maar verschafte Veth ook de nodige informatie over een aantal woor
den. In de inleiding van Uit Oost en West gispt Veth in het voorbijgaan nog even 
de 'helaas maar al te zeer verflauwde drift voor het Woordenboek der Nederlandsche 
taal'. Hij beschouwde zijn publicatie niet alleen als een aanvulling op dat woor
denboek, maar ook als een aansporing tot meer activiteit. Dat de voltooiing 
van dat woordenboek nog meer dan een eeuw op zich zou laten wachten, zou 
onbegrijpelijk geweest zijn voor een man die zo met zijn tijd woekerde als 
Veth. 

Veth was in de laatste jaren van zijn leven, onder invloed van geneesmidde
len die krachtige opiaten bevatten, manisch-depressief, waardoor hij aan grote 
stemmingswisselingen onderhevig was. Op 14 oktober 1890 schreef hij Beets: 
'Heden heb ik voor het eerst den arbeid weder opgevat.' Er volgen nog een paar 
briefkaarten van Beets met informatie, maar Veth heeft daarna niet meer gere
ageerd. Een tweede verbeterde en vermeerderde druk is er toen niet gekomen. 
Veths enig overgebleven kind, zijn zoon HJ . Veth, stuurde alles met betrek
king tot het leenwoordenproject naar Beets, met de opmerking dat die ermee 
kon doen wat hij wilde. Een flink aantal van de door Veth in Uit Oost en West 
behandelde woorden vond zijn weg naar het WNT met een verwijzing naar 
Veth. Het was bepaald niet de bedoeling van de praktisch ingestelde Veth dat 
alle woorden in het WNT werden opgenomen. In noot 57 merkt hij hierover op: 
'Deze woorden komen zeker enkele malen in geschriften over Indië voor, maar 
als men alle inlandse woorden waarmee dit wel eens het geval is, in de Neder
landse woordenboeken wilde opnemen, zou het aantal schrikbarend groot 
worden. Ik heb mij bepaald tot degene die in algemeen gebruik zijn, maar de 
grenzen zijn zeker moeilijk vast te stellen.' Beets bedankte Veth voor zijn 
inspanningen. 'Laat mij echter in de eerste plaats u, ook uit naam der overige 
redactie van het Let. Wdb., dank zeggen voor de groote moeite die gij u geven 

15 
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wilt in 't belang van dat werk.' Beets had ook de helderheid van geest de collec
tie Veth kort voor zijn overlijden over te dragen aan het K I T L V . Daarom 
beschikken wij nu over de hele schriftelijke nalatenschap van het etymologi
sche project van Veth. 

Daarin bevinden zich dus de correspondentie met Beets en de reeds aange
haalde brieven van bewonderaars van Veth, en brieven waarin door Veth 
gevraagde informatie over woorden staat. In een daarvan trof ik staaltjes van 
Ginghams en Tjale aan, die door C.T. Stork in Hengelo gemaakt werden, en 
waarvoor hij genoemde firma onder ginggang bedankt. Voorts de beschrijvin
gen van de woorden die Veth op langwerpige stukjes papier maakte en 37 van 
de 43 artikelen uit de Arnhemsche Courant. Ook de kladversie van de door Veth 
samengestelde inhoudsopgave van het boek trof ik er aan. Tot slot beschrijvin
gen van twee woorden die een weg naar de voorgenomen tweede druk zouden 
hebben gevonden. Het zijn de woorden al hidade, het Arabische woord voor de 
beweegbare liniaal die aan hoekmetingsinstrumenten verbonden is, en turon, 
een afleiding van het Spaanse woord turrar 'bakken, braden'. Dit woord werd in 
de negentiende eeuw in Haarlem gebruikt voor een bepaald soort gebak en 
kwam veel op uithangborden van bakkerijen in die stad voor. 

Tijd voor Tijferen 
Tot slot wil ik een woord dat door Veth is behandeld, in het zonnetje zetten. 
Wie kent nog het o zo belangrijke woord tijferen} Vroeger was het ingeburgerd, 
zozeer zelfs dat in 1670 in Amsterdam een dichtbundel verscheen - die ik 
helaas niet heb kunnen traceren - met de welluidende titel D'indiaensche tijffer-
boom, uyt-tijffrende verscheyden heyhame rijmen (Amsterdam: A. v.d. Burgh 1670). 
Aangezien tegenwoordig het toerisme naar palmrijke streken enorm is toege
nomen, is het zinnig dat woord weer aan ons actief vocabulaire toe te voegen. 
In de laatste editie van Van Dale staat het overigens nog. Tijferen is palmwijn 
door insnijding uit de boom tappen en de tijferaar is de persoon die dat doet. 
Tijferen komt van het Portugese woord tiffar en tijferaar van tiffadores. Terecht 
merkt Veth daarbij op dat hiermee de oorsprong van het woord nog niet ver
klaard is. Veth komt tot de conclusie dat het woord waarschijnlijk uit een van 
de talen der Molukken of Timor afkomstig is. Een kenner van de talen van 
de Molukken en Halmahera, F.S. Watasuke, draagt honderd jaar later de op
lossing van dit vraagstuk aan. Hij haalt Veth aan: 'Veth had his doubts about 
Rumphius' suggestion that this tijferen or teiferen, was borrowed from the Por-
tuguese, however, himself positing that the word tifar or tiffar was probably an 
original Indonesian word, coming from an Indonesian language in which the ƒ 
sound occurs. Such Indonesian languages which have the ƒ sound are found 
mostly in the Molluccas, inter alia in north and south Halmahera and adjacent 
areas. Hence the ƒ automatically also occurs in North Moluccan...' Watasuke, 
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die jaren veldonderzoek deed, komt uiteindelijk tot de conclusie dat 'The 

Dutch word tijferen and the Portuguese tifar [come] from west Makian via 

Moluccan Malay.' Veth kwam op grond van intuïtie, verrijkt door diepgaande 

studie maar zonder vele jaren veldonderzoek, tot dezelfde conclusie als Wata-

suke. De laatste vond evenwel de wetenschappelijke onderbouwing. 

De man wie het woord tijferen op het lijf stond geschreven, was Jacob Haaf-

ner, die met zijn reisverhalen honderden woorden uit het gesproken Hindi en 

Tamil mee naar Nederland bracht. Veth haalt hem bij het woord palankijn in 

zijn boek aan, maar vergeet Haafner te citeren als het om tijferen gaat, terwijl 

deze de betekenis expliciet uitlegt. 'Somtijds had ik partij gemaakt, en wij gin

gen met een gansche troep derwaards, al te maal jeugdige, vrolijke gasten. Dar

telend en juichende doorliepen wij het bosch, elk zocht den eerste ladder van 

den tijferaar te ontdekken.' Haafner legde in een voetnoot het woord uit. 'Ty-

feraar; zoo noemen de Hollanders daar [India] den man, die in de palm- of 

cocosboomen klimt, om er den wijn te haaien. Hij bedient zich, om in de palm-

boomen te klimmen, van een klein laddertje, om dat deze boomen een mans 

lengte van den grond met scherpe doornen bewassen zijn.' 

Dus komt u binnenkort gewapend met deze kennis en deze heruitgave van 

Uit Oost en West in tropische streken en ziet u iemand razendsnel een palm

boom in klauteren om voor u palmwijn te tappen, dan kunt u zonder een 

zweem van twijfel in uw stem uitroepen: 'Kijk de tijferaar tapt palmwijn. Laat 

de glazen aanrukken!' 

Paul van der Velde 
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'Indische' woorden met burgerrecht 

Franciscus Petrus Hubertus Prick (1867-1926), in de wandeling Francois, werd 
geboren in Oud-Vroenhoven bij Maastricht. 2 Zijn vader was boer, maar dan wel 
een herenboer: hij bezat uitgebreide landerijen. Frangois Prick was de oudste 
van een gezin van zestien kinderen, van wie er vier op jonge leeftijd stierven. 
Hij doorliep de Rijkskweekschool in Maastricht en behaalde later bovendien 
de lagere onderwijsakten voor Frans, Duits en Engels. Nadat hij vanaf 1886 
enkele jaren in Brussel, Heusden en Haarlem onderwijs had gegeven, vertrok 
hij in 1892, toen hij 25 jaar was, naar Nederlands-Indië. Hier was hij verbonden 
aan enkele particuliere onderwijsinstellingen. In 1895 huwde hij Jacqueline 
van Wely. In 1904 liet hij officieel zijn achternaam uitbreiden met de hare, en 
vanaf dat moment ging hij als Prick van Wely door het leven. 

In Indië kwam hij in contact met de beroemde wijsgeer GJ.P.J. Bolland, 
toentertijd leraar Engels en Duits aan het Gymnasium Koning Willem III te 
Batavia. Prick van Wely beschouwde Bolland als zijn leermeester. Toen Bolland 
in 1897 een professoraat filosofie te Leiden aanvaardde, volgde Prick van Wely 
hem, op diens voorspraak, op aan het Gymnasium. 

Van juli 1906 tot april 1907 verbleef Prick van Wely in Europa. Deze periode 
nam hij te baat om te promoveren aan de Hogeschool van Gent (zijn vooroplei
ding was onvoldoende om in Nederland te promoveren) bij prof. H. Logeman 
op een ongepubliceerd proefschrift getiteld De verschillende middelen ter aandui
ding van graad en intensiteit in het Engelsch en het Nederlandsch vergeleken. Daarna 
werkte hij opnieuw zeven jaar in Indië. In 1914 keerde hij voor de tweede maal 
naar Nederland terug. Gedwongen door de oorlogsomstandigheden bleef hij 
hier tot 1919, waarna hij nog eenmaal voor twee jaar naar Indië ging, om de 
dienstjaren voor zijn pensioen vol te maken. Hij heeft dan in totaal drieën
twintigjaar in Indië gewerkt. Vanaf 1921 tot zijn dood woonde en werkte hij in 
Nederland. In 1924 werd hij benoemd tot assistent voor het Engels aan de een 
jaar eerder opgerichte Katholieke Universiteit te Nijmegen, waar hij de stu
denten met name praktische vaardigheden onderwees. Hieraan kwam spoedig 
een eind door zijn vroege dood in 1926. 

Publicaties 
Gedurende zijn hele leven publiceerde Prick van Wely over onderwijskundige 

2. De gegevens over leven en werk van F. P. H. een groot aantal aanvullingen in Posthumus 
Prick van Wely zijn voornamelijk afkomstig uit 1997-1998. Ik geef hier slechts een samenvat-
het 'levensbericht' van Zandvoort uit 1927 met ting, voorzover relevant voor deze heruitgave. 

18 



LEVENSSCHETS VAN F.P.H. PRICK VAN WELY 

3. In Posthumus 1997-1998 worden de meeste 
van zijn talrijke publicaties genoemd. 
4. Zie Posthumus 2000. 
5. De oorspronkelijke auteur, J. Kramers Jz., 
publiceerde deze werken onder het pseudo

niem A. Jaeger. In de bibliografie van Neder
landse woordenboeken van Claes en Bakema 
uit 1995 zijn Prick van Wely's bewerkingen dan 
ook onder de naam Jaeger te vinden bij nr. 889 
en 1104. Voor Kramers' Woordentolk zit nr. 493-
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kwesties, onder andere over spelling (zie hieronder). 3 Daarnaast hield hij zich, 
op aansporing van Bolland, zijn hele leven bezig met lexicografisch werk. 

Dat begon met aanvullingen en kritiek op het woordenboekwerk van ande
ren. Hij trok in Nederland voor het eerst aandacht met zijn uitgebreide com
mentaar op RA. Stoetts Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en 
gezegden uit 1901. In 1904 publiceerde hij zijn door de jaren verzamelde opmer
kingen bij K. ten Bruggencates Engelsch Woordenboek (1894/1896) in eigen beheer 
onder de titel Addenda en Corrigenda. Op de omslag van het boekwerk, dat maar 
liefst bijna 250 pagina's omvatte, meldde hij dat het een eerste 'proeve van kri
tiek' was. 

Hoewel zijn detailkritiek in het algemeen juist en ter zake was, kon hij zich 
ook in meer algemene zin zeer negatief uitlaten over de werken die hij op de 
korrel nam. Zijn wildere uitspraken konden dan kwaad bloed zetten bij dege
nen die hij al te hinderlijk volgde. Zo ontwikkelde een toch al ongemakkelijke 
verhouding met Ten Bruggencate en diens mederedacteur L. van der Wal zich 
tot een daverende ruzie, toen laatstgenoemde in 1907 de vierde druk van het 
deel Engels-Nederlands van het Engelsch Woordenboek uitbracht. Hoewel Van der 
Wal daar geen melding van had gemaakt en het ook glashard bleef ontkennen, 
bleek voor deze nieuwe editie ruimschoots gebruik te zijn gemaakt van de 
Addenda en Corrigenda. Prick zag daarin aanleiding het duo van plagiaat te 
beschuldigen. 4 De affaire liep uiteindelijk met een sisser af. 

In tegenstelling tot veel andere criticasters bleef Prick van Wely niet als de 
beste stuurman aan wal staan, maar nam hij ook eigen lexicografisch werk ter 
hand. Toen hij in 1914 naar Nederland terugkeerde, wendde hij zich tot uitge
verij G.B. van Goor in Gouda, met wie hij al correspondeerde vanuit Indië. In 
1915 nam de uitgeverij hem in vaste dienst. Met zijn uitgebreide talenkennis -
behalve in het Frans, Duits en Engels was hij ook goed thuis in het Spaans, Ita
liaans en de Scandinavische talen - maakte hij zich daar op allerlei manieren 
nuttig. Zijn uitgebreide Duitse aantekeningen kwamen ten goede aan de 
zevende druk (1915) van Kramers'Duitsch Woordenboek, waarover H.W. J. Kroes de 
redactie voerde. Van Goor vertrouwde Prick al snel de bewerking toe van nieu
we edities van Kramers' Woordentolk (15de druk 1917,16de druk 1919 en 17de druk 
1926) en van Kramers'Engelsch Woordenboek (8ste druk 1917/1919,9de, ongewijzig
de, druk 1921 en 10de druk 1926).5 Deze tiende druk was een vereenvoudigde 
editie van het eerder samengestelde tweedelige Engelsch Handwoordenboek 
(1923). Toen de oorspronkelijke bewerker van Kramers' Fransch Woordenboek de 
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handdoek in de ring gooide, kreeg Prick in 1922 ook nog de zorg over dat werk, 
dat toen werd uitgebreid tot tweedelig Fransch Handwoordenboek (1923/1925). 
Postuum verscheen nog de daaruit afgeleide elfde druk van Kramers' Fransch 
Woordenboek (1927). Deze werd begeleid door zoon F. Prick van Wely, die het 
lexicografische stokje van zijn vader overnam. 6 

Het Nederlands in Indië 
Interessanter voor deze heruitgave is een ander aandachtsgebied van Prick van 
Wely: het Nederlands in Indië. Hierover kon hij vanuit de praktijk oordelen. In 
1903 publiceerde hij De verindisching van ons Nederlandsch, een lezing gehouden 
op vrijdag 24 juli in de afdeling Batavia van het Algemeen Nederlandsch Ver
bond (ANV). De 39 pagina's van dit werk werkte hij uit tot 209 pagina's, die 
onder de titel Neerlands Taal in 't verre Oosten, eene bijdrage tot de kennis en de historie 
van hetHollandsch in Indië in 1906 verschenen. Het boek bestond uit vijf hoofd
stukken, die samen verreweg de uitgebreidste beschrijving gaven van het 
Nederlands in Indië. 

In het eerste hoofdstuk beschrijft Prick van Wely de positie van het Neder
lands in Indië. Daarbij constateert hij dat het Nederlands in Indië, anders dan 
in Zuid-Afrika, nooit is aangeslagen: aanvankelijk was het Portugees de lingua 

franca - de Portugezen hadden immers als eersten, al in 1496, de route naar 
Azië rond Kaap de Goede Hoop ontdekt, en bezaten lange tijd het monopolie 
op de handel in specerijen. Hun invloed in de verschillende Aziatische landen 
was zeer groot. Daarbij hielden ze zich niet alleen bezig met handel maar ook 
met zending, wat niet overal even goed viel. Toen de Nederlanders vanaf eind 
zestiende eeuw de route naar Azië hadden gevonden, verdreven ze de Portuge
zen uit Indië en delen van Azië, vaak met behulp van de lokale bevolking. 
Inmiddels was het Portugees in die streken algemeen aanvaard als verkeers
taal. De Nederlanders drongen niet hun eigen taal op, maar gingen Portugees 
gebruiken in de communicatie met de lokale bevolking. Hierdoor bleef de 
positie van het Portugees lange tijd onaantastbaar. Prick van Wely vermeldt (p. 
9) hoe twee Hollandse dominees eind zeventiende eeuw verklaarden dat ze zo 
aan het Portugees waren gewend dat het hun niet meer mogelijk was in hun 
moedertaal te preken! 

Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw verdrong het Maleis in Indië 
het Portugees als verkeerstaal. Het Nederlands bleef een marginale positie 
behouden. Prick van Wely vermeldt dat onderzoeksgegevens uitwezen dat 
omstreeks 1900 'bij het ter school komen van de Indische kinderen 41,5 percent 
geen (zegge: geen stom woord), 29,3 percent een weinig en maar 29,2 percent 
voldoende Nederlands verstaan!' (p. 21). De Indiërs spreken dus veelal slechts 
gebrekkig Nederlands, als ze het al spreken. 
6. Zie Posthumus 1992. 
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Hoofdstuk 2 wijdt Prick van Wely aan het Nederlands van de Indo-Europe

anen of Indo's, de mensen van gemengd Europees en Indisch bloed. Hij regis

treert een groot aantal afwijkingen in klank, zinsmelodie, klemtoon, 

grammatica en idioom van het Indisch-Nederlands ten opzichte van het Euro

pees-Nederlands, zoals de verwarring van g en h, wat leidt tot de uitspraak hoe

de en hod in plaats van goede en god (p. 25). Hij wijst erop dat ook in Nederland 

geboren kinderen in Indië het Indisch-Nederlands overnemen, doordat ouders 

in Indië hun jonge kinderen uit gemakzucht door Maleissprekende baboes 

laten grootbrengen, en dat kinderen op school Hollands te horen krijgen om 

bij te huilen, zoals het kin haat naargus 'het kind gaat naar huis' en hèngon blaaf 

gar 'mijn hond blaft hard', omdat veel onderwijzers slecht Nederlands spreken 

(P-59). 

Als voorbeeld van slecht Nederlands verhaalt hij een anekdote die hij hoorde 

van een onderwijzer. Tijdens de eerste les van deze onderwijzer riep een leer-

* ling tegen de andere leerlingen: 'Niks verneuken die Tjet, als jij maken flau-

wen kul met gem, ik jou geven patat', of in goed Nederlands: 'Je moet die 

onderwijzer niet voor de gek houden, als je hem het leven zuur maakt, krijg je 

van mij een vuistslag' (tjet betekent 'gestreept, geverfd', vandaar 'meerdere'; p. 

111). 

Als remedie moet er, zo meent Prick van Wely, op school meer tijd worden 

besteed aan Nederlands en moet de spelling van het Nederlands vereenvou

digd worden (p. 60) - waar hebben we dat meer gehoord? 

In hoofdstuk 3 wordt de woordenschat van het Indisch-Nederlands beschre

ven: het Nederlands zoals gesproken in Indië door mensen die in Nederland 

zijn geboren. Hun woordenschat bevat enerzijds veel leenwoorden uit vooral 

het Maleis en Portugees - noodzakelijke leenwoorden die Prick van Wely 

karakteriseert als 'taalverrijking' (p. 63) - en anderzijds veel woorden waarvan 

de betekenis in Indië gewijzigd is. Zo wordt onder meid in Indië een 'baboe en 

inlandse concubine' verstaan, onder jongen een 'inlandse huisbediende', en 

staat een glas stroop voor 'vruchtenlimonade' (p. 95-96). 

Prick van Wely wijst erop dat in het verleden veel onjuiste etymologieën 

zijn gegeven van Maleise woorden. Als voorbeelden geeft hij onder andere 

kabaai, dat zou betekenen 'het baaitje dat de few/werkers dragen'; soebatten, dat 

van Frans soubattre 'onderslaan' zou komen (voor de juiste etymologieën zie 

*he t woordenboekgedeelte hierachter); en snoeshaan (een Nederduits leen

woord), dat 'heel naïef' wordt herleid tot de Maleise vorstentitel Soesoehoenang 

(p. 85-87). Al in 1867 heeft Veth overigens gewezen op de onjuiste afleiding van 

snoeshaan in De Gids, p. 419: 'Deze afleiding draagt, dunkt mij, hare onwaar

schijnlijkheid op het voorhoofd.' 7 

7. Desondanks leidt deze etymologie een zeer Onze Taal van oktober 2000, p. 266. 

taai leven; zo werd ze opnieuw opgerakeld in 
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'De eerste grondleggende verbetering', zo vervolgt Prick van Wely, 'komt pas 
in 1867 met het G?d5-artikel "Oostersche woorden in de Nederlandsche taal" 
van Prof. Veth, in 1889 aangevuld en uitgedijd tot het bekende Uit Oost en West 
van denzelfde geleerde.' Maar hij constateert dat er zelfs na diens werk nog 
steeds erg veel fouten in de Nederlandse woordenboeken staan tegen de Indi
sche en in Indië gebruikte woorden. Hiervan geeft hij een groot aantal voor
beelden. In hoofdstuk 4 beschrijft hij, op grond van een groot aantal oude 
bronnen, welke woorden in het verleden door Nederlanders in Indië werden 
gebruikt. Hoofdstuk 5 ten slotte handelt over de Nederlandse leenwoorden in 
de Indonesische talen. 

Ter aanvulling van de beschrijvende hoofdstukken 3 en 4 vervaardigde Prick 
van Wely tevens een woordenboek met in Indië door Nederlanders gebruikte 
woorden. Hij vond namelijk dat deze 'Indische' woorden - waaronder hij 
zowel leenwoorden als Nederlandse woorden met in Indië gewijzigde bete
kenis verstond - burgerrecht verdienden in het Nederlands en opgenomen 
dienden te worden in de algemene Nederlandse handwoordenboeken, de ver
taalwoordenboeken en in het Woordenboek derNederlandsche Taal (WNT) . 

Hij verzamelde deze woorden in 1903 (hetzelfde jaar als waarin zijn lezing 
D e verindisching van ons Nederlandsch verscheen), in het boek Indische woorden en 
hunne equivalenten in de moderne talen. Hierin liet hij de trefwoorden volgen door 
hun vertaling in de moderne talen. Van dit boek verscheen een uitgebreide ver
sie in 1906 onder de titel Koloniaal Nederlandsch-Engelsch, Fransch, Duitsch aanvul
lend hulpwoordenboek, met als ondertitel 'Supplement op alle in Nederland 
verschenen lexica'. In 1910 vond het in de derde druk zijn eind vorm onder de 
titel Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland - waarvan het 'Ety
mologisch aanhangsel' (p. 297-350) in deze heruitgave is opgenomen. In deze 
derde druk waren ruim 3500 trefwoorden opgenomen met hun vertaling in 
het Frans, Duits en Engels. Hiervan werden de ongeveer zevenhonderd uit
heemse woorden in het 'Etymologisch aanhangsel' achterin voorzien van een 
etymologische verklaring. 

In de voorrede bedankt Prick van Wely diverse personen, onder wie 'mijn 
vriend C A . Backer te Buitenzorg voor inlichtingen op botanisch gebied', 8 zijn 
promotor Logeman en voor het etymologische gedeelte prof. Kern en dr. Ph. 
van Ronkel, de auteur van een Maleis woordenboek. Hij wijst er in zijn inlei
ding op dat er veel fouten in de bestaande woordenboeken staan tegen de 
woorden uit Indië, maar er is nog hoop: 'Als er maar genoeg op het Indisch 
aambeeld gehamerd wordt en dikwijls haro geroepen over zulke ongerechtig
heden van de oppermannen der philologie, is er - het blijkt zoo af en toe - wel 
kans, dat men eindelijk tot betere inzichten komen zal.' 

8. Ook het werk van C A . Backer, Verklarend is in 2000 in de onderhavige reeks heruitge-
woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, geven. 
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Erg waardevol, vooral voor de moderne lezer, zijn de opmerkingen die 

Prick van Wely maakt over het gebruik van woorden in Indië. Zo deelt hij 

onder betel mee dat dit in Indië bijna nooit wordt gebruikt, maar dat men sirih 

bezigt. Onder kajoepoetie vertelt hij dat men de vorm kajaput in Indië nooit 

ziet, 'hoogstens hoort men in de spreektaal kajapoetie of kajepoetie'. Voorts geeft 

hij voorbeelden van de manier waarop Indische woorden in Nederland in de 

spreektaal worden gebruikt, zoals brani-kraag voor 'de bekende matrozen

kraag' en 'een vervelende orang, een onmogelijke orang' voor een lastig iemand. 

Prick van Wely's werk werd positief ontvangen. Volgens de bekende neer

landicus C.G.N. de Vooys heeft het 'waardevolle' etymologische deel 'blijvende 

waarde en kan zich tot een standaardwerk ontwikkelen. Hier vindt men een 

veel rijker stof dan in Veth's Uit Oosten West.' Onder 'rijker' verstaat hij: uitge

breider, namelijk meer trefwoorden. En de Nijmeegse hoogleraar en jezuïet J. 

van Ginneken merkte in het eerste deel van zijn Handboek derNederlandsche taal 

uit 1913 op (p. 300), dat het Nederlands in Indië 'voor het eerst wetenschappe

lijk behandeld [is] door F. Prick van Wely', onder andere in zijn Hulpwoorden

boek. De lof van Van Ginneken is wellicht minder objectief dan die van De 

Vooys. Van Ginneken en Prick van Wely leerden elkaar persoonlijk kennen toen 

Prick van Wely tussen 1914 en 1919 in Nederland verbleef, en Van Ginneken was 

er mede voor verantwoordelijk dat Prick van Wely terugkeerde tot het katho

lieke geloof, waarvan hij zich had afgewend toen hij begin twintig was. 

- Met zijn woordenboek bereikte Prick van Wely bovendien het doel dat hij 

nastreefde, namelijk dat de lacunes in woordenboeken op het gebied van Indië 

werden gedicht. Diverse uitgevers en woordenboekmakers maakten gebruik 

van zijn werk of vroegen hem de Indische termen in hun woordenboeken kri

tisch door te lichten. Zo werkte Prick mee aan de zesde druk uit 1907 van Koe-

nens Verklarend Handwoordenboek en de vijfde druk uit 1914 van Van Dale's Groot 

; Woordenboek derNederlandsche Taal. Een steekproef wijst uit dat in deze drukken 

een ruime meerderheid van de trefwoorden uit Prick van Wely's 'Etymologisch 

aanhangsel' zijn opgenomen, en dat deze in volgende drukken nauwelijks 

meer zijn uitgebreid. Overigens was Prick van Wely zelf kennelijk zeer onte

vreden over de samenwerking met Koenen, want in zijn Inleiding van het 

Hulpwoordenboek uit 1910, p. x, schrijft hij over de behandeling van Indische 

woorden: 'Met loffelijke loyaliteit echter heeft de firma Wolters den heer Koe

nen in de gelegenheid gesteld zich de medewerking te verzekeren van een des

kundig Indischman [dit kan niemand anders dan Prick van Wely zelf zijn!], 

zoodat de hoop gekoesterd worden kon, dat binnen eenige jaren althans één 

Nederlandsch Woordenboek in dezen het ééne noodige en ook niet meer of 

niet minder geven zou. Helaas, het heeft, vermoedelijk door inmenging van 

een ongenoemden derde, niet zoo mogen zijn. In de uitgave toch van 1909 

wemelt het nog steeds van grootere en kleinere onnauwkeurigheden behalve 
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9. Posthumus 1997-1998:111 en de noten 84-86. 
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de overtollige addenda door een Hollandschen beoordelaar aan de hand 
gedaan.' 

Verder zijn er dankbetuigingen aan Prick van Wely te vinden in de voor
woorden van de belangrijkste vertaalwoordenboeken: het Fransch Woordenboek 
van K. R. Gallas uit 1912, het Engelsch Woordenboek van J. H. van der Voort uit 1911, 
het Duitsch Woordenboek van H.WJ. Kroes uit 1915 en het Duitsch Woordenboek van 
I. van Gelderen uit 1910. 9 Ook het W N T heeft het Hulpwoordenboek van Prick van 
Wely met vrucht geraadpleegd, zowel de druk van 1906 als die van 1910; het 
boek wordt ruim 150 maal geciteerd. Kortom: zijn werk vond navolging. 

Prick van Wely ('de grote Nederlandse lexicograaf', volgens het Letterkundig 
woordenboek van Ter Laan) leeft in de herinnering voort als lexicograaf van de 
Kramers-woordenboeken - wat bevorderd werd doordat zijn naam nog tien
tallen jaren na zijn dood, tot in de jaren zeventig, op de titelpagina's prijkte. 
Uit deze heruitgave blijkt dat hij ook op een ander terrein van de lexicografie 
zijn sporen ruimschoots heeft verdiend, namelijk op dat van de verklaring van 
Indische woorden. 
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Verbindingsman tussen Veth en Prick van Wely 

Hendrik Kern, voluit J.H.C. Kern (1833-1917), leverde een bijdrage aan zowel 

het boek van Veth als aan dat van Prick van Wely. Kern was een zeer productief 

en internationaal vermaard wetenschapper en etymoloog, gespecialiseerd in 

Sanskriet en vergelijkende taalwetenschap, met een grote kennis van zowel de 

Indo-Europese (ofwel Indogermaanse) als de Indonesische talen. 1 0 Hij was 

geboren in Poerworedjo op Java. Toen hij zeven was, keerde de familie naar 

Nederland terug. Hierover merkt zijn leerling Caland op: 'Tijdens de zeereis 

ontving de jonge Henri, die tot dusverre slechts Maleisch kende, zijn eerste 

praktische lessen in 't Nederlandsch van een kannonnier.' Maar na twee maan

den was Kern al zijn Maleis vergeten, en zijn latere belangstelling voor de talen 

die in Azië worden gesproken, gaat dan ook niet terug op zijn jeugdjaren." 

Kern studeerde in Utrecht en Leiden oosterse talen. In 1855 promoveerde hij 

op een proefschrift over het Perzisch. Na studie en werk in onder andere Ber

lijn, Londen en Benares in het toenmalige Brits-Indië, werd hij j n 1865 in Lei

den de eerste Nederlandse hoogleraar Sanskriet. Zijn inaugurale rede was 

getiteld Het aandeel van Indië in de geschiedenis der beschaving en de invloed der studie 

van het Sanskrit op de taalwetenschap. 

Het derde deel van het Biografisch Woordenboek van Nederland uit 1989 karakte

riseert hem als volgt: 'Kern was een taalkundig genie, een fenomeen zoals 

slechts zelden voorkomt. Hoewel hij eigenlijk geen bijzonder begaafd docent 

was, heeft hij toch school gemaakt. Als hoogleraar stond hij aan de basis van de 

Sanskrietstudies hier te lande, maar ook drukte hij zijn stempel op tal van 

andere takken van wetenschap, van de Avesta tot de Indische chronologie, van 

tal van Indo-Europese, Austronesische en andere talen tot de studie der ooster

se filosofie en yoga. Vele binnen- en buitenlandse onderscheidingen vielen 

hem daarvoor ten deel. Zijn naam leeft voort in het aan de Leidse universiteit 

verbonden Instituut Kern, dat als centrum dient voor de indologische studiën. 

Het laatste woord is aan Huizinga: "Indien een leven aan de wetenschap 

gewijd heroïsch kan zijn, dan is dat van Kern het geweest.'" 

Contacten tussen Veth, Kern en Prick van Wely 
Kern scheelde met zowel Veth als Prick van Wely een generatie; de levensjaren 

10. Kerns leven en werk zijn herhaaldelijk be

schreven, zie Caland 1918, Huizinga 1950-1951 

en Charité 1989, met de daar genoemde litera

tuur. Zie Nat 1929 voor de studie van de ooster

se talen in de negentiende eeuw en de positie 

van Kern en Veth en de in de literatuur achterin 

genoemde auteurs. 

11. Caland 1918:2 en Huizinga 1950:277-278. 

25 



DE INBRENG VAN H. KERN 

van de drie heren zijn: Veth 1814-1895, Kern 1833-1917 en Prick van Wely 1867-
1926. (De laatste bracht de jaren 1892 tot 1914 - met een onderbreking van half 
1906 tot half 1907 - en 1919 tot 1921 in Indië door.) 

Hoewel Veth en Prick van Wely elkaar hadden kunnen kennen, was dat niet 
het geval: Prick van Wely was te jong en bewoog zich, als Limburgse boeren
zoon, in heel andere kringen dan de hooggeleerde Veth. Veth en Kern daarente
gen waren directe collega's: Veth was vanaf 1841 hoogleraar in (onder andere) de 
oosterse talen, eerst in Franeker, vervolgens in Amsterdam en tot slot, van 1877 
tot 1885, in Leiden. Kern bekleedde van 1865 tot 1903 in Leiden de leerstoel 
Sanskriet. Veth en Kern publiceerden in dezelfde toonaangevende tijdschriften 
en ze bekleedden beiden redactiefuncties bij wetenschappelijke tijdschriften. 

Toen Veth in 1894 een Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige 
bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag aan dr. PJ. Veth aangeboden 
kreeg, was Kern de voorzitter van de commissie die zorg droeg voor de samen
stelling en de aanbieding hiervan. Bovendien schreef Kern een in memoriam 
van Veth in de Indische Gids, waar hij hem 'een van Nederlands verdienstelijkste 
en beminnelijkste geleerden' noemde, 'een man van vele gaven' en een 'geleerd 
kenner van Nederlandsch-Indië'. Maar belangrijker voor deze heruitgave is dat 
Kern een recensie schreef van Uit Oost en West, waarin hij zesentwintig woor
denboekartikelen opnam met nuanceringen en aanvullingen op de artikelen 
van Veth. Deze zij n in deze heruitgave toegevoegd. In zij n in memoriam karak
teriseert Kern Uit Oost en West als een 'aardig boekje', dat 'toont over welk een 
schat van belezenheid de oude geleerde beschikken kon en hoe levendig hij 
zelfs over dorre onderwerpen nog wist te schrijven'. 

Of Prick van Wely en Kern elkaar persoonlijk hebben gekend, is dubieus. 
Zeker is dat ze van eikaars werk op de hoogte waren - ze publiceerden beiden 
immers over het Nederlands in Indië. Zo hield Kern een belangrijke rede geti
teld 'Het gebruik onzer taal in Nederlandsch-Indië' tijdens de oprichting van 
het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht in 1897, waarvan hij de eer
ste voorzitter was. 1 2 In deze rede pleitte hij ervoor zoveel mogelijk het Neder
lands, en niet het Maleis - zoals de praktijk was - in Indië te gebruiken als 
diensttaal. In 1899 werd in Batavia als onderafdeling de Groep Nederlands-
Indië opgericht. En juist voor deze groep hield Prick van Wely een lezing die 
leidde tot zijn eerste belangrijke publicatie op het gebied van het Nederlands 
in Indië: De verindischingvan ons Nederlandsch uit 1903. Uiteraard kende Prick van 
Wely Kerns recensie van Uit Oost en West van Veth; in zijn Hulpwoordenboek ver
wijst hij hier herhaaldelijk naar. 

12. Over het A N v zie Groeneboer 1993:240-247. Album Kern onder redactie van Van den Berg e.a. 
Voor publicaties van Kern over het Nederlands (waaruit ook de foto op p. 2 afkomstig is), met 
in Indië zie Groeneboer 1993:533, en voor een aanvullingen in Caland 1918. 
overzicht van alle publicaties van Kern zie het 
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Dit alles zal voor Prick van Wely reden zijn geweest om Kern te vragen het 
etymologische gedeelte van zijn Hulpwoordenboek te bekijken. Niet zonder trots 
vermeldt Prick van Wely op de titelpagina: Vermeerderd met door prof.dr. H. 
Kern herzien etymologisch aanhangsel'. Dat Kern bereid was zijn naam te ver
binden aan het Hulpwoordenboek, hield een erkenning in van Prick van Wely's 
verdiensten, die hem veel plezier moet hebben verschaft.1 3 Want Prick van 
Wely haalde nooit het wetenschappelijke niveau van de beide hooggeleerde 
heren Veth en Kern. Hoewel hij net als zij gepromoveerd was, bleef hij de prak
tijkman, zelfs toen hij zijn laatste jaren aan de Nijmeegse universiteit was ver
bonden. 

Over Kerns herziening van het 'Etymologisch aanhangsel' zullen Kern en 
Prick van Wely alleen schriftelijk contact gehad hebben: het boek verscheen in 
1910, toen Prick van Wely in Indië verbleef. Mogelijk hebben ze elkaar ontmoet 
toen Prick van Wely van half 1906 tot half 1907 in Europa verbleef, maar in die 
periode woonde hij in België en was hij voornamelijk bezig met zijn promotie. 
Pas tussen 1914 en 1917 (toen Kern overleed) was er meer gelegenheid voor per
soonlijk contact, maar hun werkzaamheden hadden toen niet veel raakvlak
ken meer. 

Wat de bijdrage van Kern in concreto aan het 'Etymologisch aanhangsel' van 
Prick van Wely is geweest, blijft duister: het voorwoord zwijgt hierover in alle 
toonaarden. Ongeveer twintig maal noemt Prick van Wely in zijn woorden
boekartikelen de mening van Kern ('volgens prof. Kern', 'prof. Kern vermoedt', 
e.d.); de meeste van die opmerkingen zijn gebaseerd op publicaties van Kern, 
de overige zijn allicht het resultaat van een briefwisseling. 

13. Posthumus 1997-1998: noot 78. 
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Taalkundige opmerkingen en verantwoording 
van deze uitgave 

Trefwoorden 
Deze heruitgave is, zoals gezegd, een combinatie van de woordenboekartike
len van drie werken: ongeveer tweehonderd lemma's van Uit Oost en West van 
PJ. Veth, zesentwintig nuanceringen hierop van H. Kern, en ongeveer zeven
honderd lemma's uit het 'Etymologisch aanhangsel' van EP.H. Prick van 
Wely's Hulpwoordenboek. De trefwoorden uit de drie uitgaven zijn in alfabeti
sche volgorde opgenomen, in de oorspronkelijke spelling. Aan het eind van 
ieder lemma is tussen vierkante haken een identificatie van de bron toege
voegd: [V] voor Veth, [K] voor Kern en [P] voor Prick van Wely. Wanneer eenzelf
de trefwoord in meerdere bronnen voorkomt, zijn deze in chronologische 
volgorde gezet: Veth - Kern - Prick van Wely, en genummerd met een super
script cijfer: *, 2 e n 3 . Soms hanteren de drie auteurs kleine spellingverschillen, 
bijvoorbeeld brani [V] - branie [P] of kondé [V] - konde [P], Deze heb ik gehand
haafd, maar ik heb de chronologische volgorde laten prevaleren boven de alfa
betische, zodat bijvoorbeeld is opgenomen: pikeren, pikkeren1 [V] - piekeren1 [P]. 
Het superscript cijfer waarschuwt dus dat er op een bepaald lemma nog een 
aanvulling volgt, en is niet (alleen) een homoniemaanduiding. 

De chronologische volgorde geeft soms interessante ontwikkelingen te zien 
die hadden plaatsgegrepen in de korte periode die lag tussen de publicatie van 
Veth (1889) en Prick van Wely (1910). Zo merkt Prick van Wely onder areka op: 
'Bij vroegere schrijvers areek (Veth), dat thans geheel verouderd is, en waarvoor 
in Indië zelf haast uitsluitend pinang in gebruik is', en bij baar: 'Het woord is 
niet meer zo in trek als vroeger, toen men zelfs sprak van baarsch en baarschap 
(Veth), want zachtjes aan wordt het verdrongen door totok.' 

Het feit dat de trefwoorden van de oorspronkelijke werken in deze heruitga
ve in alfabetische volgorde zijn gezet, heeft met name voor het boek van Veth 
gevolgen. Veths trefwoorden stonden namelijk niet alfabetisch, omdat hij de 
woorden bewerkte in de volgorde waarin ze hem toevallig onder ogen kwa
men. Het was zijn wens dat in een herdruk wél de alfabetische volgorde zou 
worden gevolgd. In zijn voorwoord wijdt hij enige passages aan de niet-alfabe-
tische volgorde, die ik in deze heruitgave heb geschrapt omdat ze niet meer 
relevant zijn. Voorts heb ik enkele korte opmerkingen waarmee Veth bij een 
enkel trefwoord refereert aan de niet-alfabetische volgorde, geschrapt of licht 
herschreven. 
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De trefwoordkeuze van de auteurs 
De trefwoordkeuze van Veth en Prick van Wely is gebaseerd op hun verlangen 
de lacunes en fouten op het gebied van Indische woorden in de bestaande 
Nederlandse woordenboeken te verbeteren. Veth wil een tegenhanger schrij
ven van Dozy's Oosterlingen uit 1867, waarin de Nederlandse leenwoorden uit 
het Arabisch, Hebreeuws, Aramees, Perzisch en Turks waren opgenomen. Veth 
achtte het van belang dat ook Maleise en Javaanse leenwoorden en andere in 
Indië gebruikelijke woorden werden beschreven. In de eerste alinea van het 
lemma kraton, het laatste lemma van Veths boek, merkte hij over zijn tref
woordkeuze op: 

Het getal van de Javaanse, Maleise en andere inlandse woorden dat door de 
Europeanen in Indië in het dagelijks gesprek wordt ingevlochten, is uit de 
aard der zaak onbegrensd en het zou een ijdel pogen zijn een lijst te willen 
geven waarin men nooit tevergeefs zou zoeken, terwijl zij met de dag ver
meerderen. Zo'n volledigheid is dan ook in deze lijst noch ten opzichte van 
deze, noch ten aanzien van enige andere klasse van vreemde woorden 
beoogd. Een scherpe grenslijn te trekken tussen hetgeen al en hetgeen niet 
moest worden opgenomen, was ook in strijd met de aard van deze verzame
ling, die met geen bepaald plan is aangelegd, maar uit ware adversaria 
bestaat, zaken die mij ongezocht en als vanzelf tegemoettraden. Ik maak 
dus geen verontschuldiging over iets wat ik mocht hebben verzuimd, maar 
eindig deze lange lijst met een woord dat in de laatste jaren zo algemeen 
onder ons gebruikt en toch door de meesten zo weinig verstaan wordt, dat 
een korte opheldering er wel aan besteed schijnt te zijn. 

Ik reproduceer deze alinea hier in haar geheel omdat ze bij het lemma kraton in 
de heruitgave is geschrapt; nu kraton op de alfabetische plaats is gezet, past 
deze opmerking op die plek niet meer. 

Uit deze alinea blijkt dat Veth goed besefte dat zijn verzameling niet 'com
pleet' was. Prick van Wely is voortgegaan op het door Veth gebaande pad en 
heeft de selectie van Veth uitgebreid met alle in Indië gebruikte woorden die 
naar zijn mening burgerrecht verdienden in het Nederlands en opgenomen 
dienden te worden in de algemene Nederlandse woordenboeken. 

Het resultaat is overigens verrassend: er zijn allerlei trefwoorden opgeno
men die men niet direct met 'Indië' associeert, zoals amper, malloot, razzia, sjalot, 
tang en wouwouw. 

Genoemde talen 
In deze heruitgaven worden heel veel talen genoemd, die niet iedereen bekend 
in de oren zullen klinken. De meeste talen zijn gelukkig eenvoudig te lokalise-
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ren, omdat ze overeenkomen met een geografische naam: Birmaans is de taal 

die in Birma wordt gesproken, Madoerees de taal van Madoera (nu Madura); of 

met een volkerennaam, zoals Bataks en Dajaks. 

Als achtergrondinformatie kan het volgende dienen. De Indonesische talen 

(die omstreeks 1900 Indische talen werden genoemd) behoren, samen met de 

Polynesische talen (zoals het Hawaïaans en het Tahitiaans) tot de Austronesi-

sche of Maleis-Polynesische taalfamilie. Deze taalfamilie bestaat uit een zeer 

groot aantal talen en bestrijkt een groot gebied van verspreid liggende eilan

den. Van deze taalfamilie was het Maleis de bekendste vertegenwoordiger. Het 

Maleis - althans een bepaalde gesproken variant hiervan, die wel handels-

Maleis, pasar-Maleis of laag-Maleis werd genoemd - was eeuwenlang de lingua 

franca van Zuidoost-Azië. Binnen dit Maleis bestonden regionale verschillen. 

Onder laag-Maleis verstond Veth ook het verbasterde Maleis ('brabbel-Maleis') 

zoals in zwang bij de Europeanen - Prick van Wely spreekt in dit verband van 

'spreek-Maleis'. Het Maleis werd met het Arabische schrift geschreven en 

onder invloed van het Europese bestuur ook met het Latijnse alfabet. In 1928, 

dus na de verschijning van de hier opnieuw uitgegeven boeken, werd Maleis 

onder de naam Bahasa Indonesia ('Indonesische taal') uitgeroepen tot de natio

nale taal van Indonesië. De spelling (in het Latijnse alfabet) van het Bahasa 

Indonesia werd later officieel vastgelegd. 

Naast het Maleis werden en worden vele honderden aan elkaar verwante 

Indonesische talen en dialecten gesproken in de Indonesische Archipel. In deze 

heruitgave worden onder andere genoemd het Ambonees, Atjees, Balinees, 

Bataks (op Sumatra), Boeginees (in het zuiden van Celebes, nu Sulawesi), 

Dajaks (op Borneo, nu Kalimantan), Javaans, Madoerees, Makassaars, Malagasi 

(op Madagaskar), Menangkabaus (op Sumatra), Moluks, Soendaas, Tagalog (op 

de Filipijnen), Ternataans en Timorees. 

Het Javaans speelde voor de Nederlanders een rol omdat Java met Batavia 

(nu Jakarta) de hoofdzetel van de Nederlanders was. Het voorstadium van het 

huidige Javaans was het Oudjavaans of Kawi, bekend uit inscripties. Binnen 

het Javaans bestonden en bestaan dialecten en stijlregisters. Het Javaans kent 

een onderscheid tussen de beleefde taal, die in deze heruitgave Krömö of hoog-

Javaans wordt genoemd (in die periode ook wel gespeld als Krama), en de niet-

beleefde taal, de gewone spreektaal, die Ngoko of laag-Javaans wordt 

genoemd. In het hedendaagse Javaans bestaat het verschil tussen krama (zoals 

het nu wordt gespeld) en ngoko nog steeds, voor ongeveer vijfhonderd woor

den, maar dit wordt niet meer hoog- en laag-Javaans genoemd, al was het maar 

omdat deze termen verwarrend zijn. Er bestaan namelijk ook ongeveer drie

honderd krama inggil-woorden ('hoog krama') en een klein aantal krama an-

dhap-woorden ('laag krama'): woorden die je gebruikt tegen een hogere, 

achtenswaardige persoon of juist tegen een mindere, iemand met een relatief 
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onbelangrijke positie. Die twee krama-vormen komen in deze heruitgave ove
rigens niet voor. Het Javaans werd zowel met een eigen alfabet geschreven als 
met het Latijnse alfabet. In 1991 is de spelling van het Javaans met Latijnse let
ters officieel vastgelegd. 

Behalve met de 'Indische' (dus Indonesische) talen kwamen de Nederlanders 
ook in contact met talen die in India (in dit boek Brits-Indië) worden gespro
ken. Dat zijn onder andere talen die behoren tot de Indo-Europese taalfamilie 
(waartoe ook de Germaanse talen, inclusief het Nederlands behoren), en wel de 
Indische en Iraanse takken hiervan. De Iraanse tak bestaat uit het uitgestorven 
Avestisch (de taal van de Avesta, het heilige boek van de leer van Zarathoestra) 
en het Perzisch. De oudste taal van de Indische tak is het Sanskriet. Net als het 
Latijn in Europa is deze taal eeuwenlang, tot zelfs in de twintigste eeuw, 
gebruikt voor religieuze, literaire en wetenschappelijke teksten. Vanaf onge
veer 500 v. Chr. werd het Middelindisch gesproken, bestaande uit het Pali (de 
kunsttaal van de boeddhisten) en de andere Middelindische dialecten, de Pra
krits genaamd. Hieruit kwamen de moderne Indische talen voort, zoals het 
Bengali (de taal van Bangladesh, vroeger Bengalen), Hindi, Hindoestani, Ma-
rats (nu Marathi), Singalees (op Sri Lanka, het vroegere Ceylon) en Urdu (in 
Pakistan). 

Daarnaast worden in Zuid-India Dravidische talen gesproken, die een apar
te taalfamilie vormen waartoe onder andere het Kanarees (ook wel Kannada), 
Malayalam, Tamil en Teloegoe behoren. Het Malayalam wordt gesproken in 
Malabar, de westelijke kuststrook van Zuid-India, en daarom noemde Veth het 
Malabaars; dit heb ik gewijzigd in Malayalam, omdat dit zowel de benaming is 
van Prick van Wely en Kern als de momenteel gebruikelijke. 

Omspelling en redactie in de heruitgave 
In deze heruitgave zijn spelling, hoofdlettergebruik en interpunctie van het 
origineel in de pas gebracht met de huidige conventies. Uiteraard geldt dat 
niet voor de trefwoorden, geciteerde vormen en citaten uit oude werken. De 
modernisering van de spelling is om twee redenen uitgevoerd: om de leesbaar
heid te verhogen, maar tevens om de verschillen tussen de drie werken glad te 
strijken. Ik heb echter alle volkerennamen met een hoofdletter geschreven, 
zowel Javaan als Indiaan, Indo, Indo-Europeaan en Jood - conform de oor-

l spronkelijke werken en anders dan de huidige officiële regels, die zulke rare 
'' 1 consequenties hebben dat ik maar verkies burgerlijk ongehoorzaam te zijn. 

In een heel klein aantal gevallen ben ik verder gegaan dan alleen omspellen. 
Een paar inmiddels verouderde en onbekend geworden woorden zijn namelijk 
vervangen door hun moderne equivalent; zo is alzo veranderd in dus, dewijl in 
omdat, dienvolgens in daardoor, erlangd in verkregen, gedurig in voortdurend en zelf
standigheid in substantie. De tekst is verder in principe ongewijzigd gebleven, 
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maar evidente inconsequenties zijn aangepast, druk- en schrijffouten zijn stil
zwijgend verbeterd, en de verbeteringen die achter in de oorspronkelijke wer
ken waren toegevoegd, zijn in de tekst doorgevoerd. 

Overal zijn de geografische namen die rond 1900 gebruikelijk waren, 
gehandhaafd. Er is dus sprake van Indië, Ceylon, Perzië e.d. en niet van Indo
nesië, Sri Lanka, Iran. Onder Brits-Indië werd in deze periode ongeveer het 
huidige India, Pakistan en Bangladesh (toen Bengalen) begrepen; ook Birma 
en Ceylon waren Brits bezit. Onder Oost-Indië werden de Nederlandse kolo
niën in Azië verstaan, onder West-Indië die in Zuid-Amerika. Zuid-Afrika 
werd de Kaapkolonie genoemd - die overigens in 1814 officieel in Engelse han
den overgegaan was - en Afrikaans heette Kaaps-Hollands. 

Achter ieder trefwoord heb ik, als hulpmiddel voor de lezer, de korte beteke
nis in het Nederlands toegevoegd tussen vierkante haken (grotendeels geba
seerd op het 'Lexicografische gedeelte' van het Hulpwoordenboek van Prick van 
Wely), dus abis [afgelopen], abisperkara [hiermee uit!], adat [traditie]. In de lem
ma's van Veth en Kern blijkt de betekenis altijd wel uit de context, maar in de 
kortere lemma's van Prick van Wely is deze niet altijd duidelijk. De toegevoeg
de betekenis is altijd die welke het woord in het Nederlands heeft - die betekenis 

* kan afwijken van die in de brontaal; zo betekent patjakker bij ons 'gemene kerel' 
en in het Maleis 'zeerover'. 

Een enkele maal is in de tekst tussen vierkante haken redactioneel commen
taar toegevoegd (alleen in citaten is tekst tussen vierkante haken commentaar 
van de oorspronkelijke auteur). 

De typografie van de drie werken is op elkaar afgestemd, wat onder andere 
betekent dat boektitels overal zijn gecursiveerd (Veth plaatste ze regelmatig 
tussen aanhalingstekens). Er is een literatuuropgave toegevoegd, die in de oor
spronkelijke werken ontbrak. Hierin zijn alle regelmatig geciteerde werken 
opgenomen. De literatuurverwijzingen in de tekst zijn voor de leesbaarheid 
rechtgetrokken en geüniformeerd. Afkortingen zijn uitgeschreven, behalve p. 
voor 'pagina' en enz. voor 'enzovoort'. 

De spelling in de oorspronkelijke werken 
Voor alle drie de auteurs is de spelling een belangrijk item, en alle drie verwij
zen ze in hun lemma's naar hun opvattingen hierover. Daarbij moet bedacht 
worden dat juist de spelling van uitheemse woorden nog niet vastlag, en dat er 
gedurende de hele negentiende en begin twintigste eeuw veel discussie be
stond over de spelling van het Nederlands. In 1804 was de eerste officiële Ne
derlandse spelling verschenen van de hand van M. Siegenbeek, Verhandelingover 
de Nederduitsche spelling, gevolgd door een Woordenboek voor de Nederduitsche spel
ling van dezelfde auteur in 1805. Deze spelling beviel niet, en in 1863 publiceer
de Te Winkel De grondbeginselen derNederlandsche spelling. Regeling der spelling voor 
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het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deze zogenoemde spelling-De Vries en Te 
Winkel werd in 1864 in België ingevoerd en in 1883 in Nederland. In 1866 ver
scheen van dezelfde auteurs de Woordenlijst voor de spellingderNederlandsche taal. 

De spelling-De Vries en Te Winkel riep nogal wat negatieve reacties op. 
Velen beschouwden haar als te 'geleerd', onder andere omdat de auteurs te veel 
uitgingen van het etymologische beginsel. Ook Veth mengt zich in het spel
lingdebat. Hij hanteert, net als De Vries en Te Winkel, de etymologie als uit
gangspunt, maar verschilt soms met hen van mening over de correcte 
etymologie en dus ook over de correcte spelling. Zo wijst hij de spelling baaitje, 

feziken, kakketoe en moesson van De Vries en Te Winkel af, omdat deze berust op 
zijns inziens 'geheel verkeerde etymologieën'. En hij pleit voor de spelling tee 
in plaats van thee, 'omdat er voor de h noch in de oorsprong, noch in de uit-

r spraak van het woord enige grond is'. Met name ergert hij zich aan Frans aan
doende spellingen in woorden die niets met het Frans te maken hebben, zoals 
de spelling mousson, die hij verklaart 'uit de gewoonte van schier alle in taal
kwesties minkundige [ondeskundige] Nederlanders, om alle vreemde woor-

t den voor Franse te houden en als Franse woorden te schrijven'. 
Wel is Veth er, net als De Vries en Te Winkel, een voorstander van om geleen

de woorden, voorzover ze in uitspraak niet aan het Nederlands zijn aangepast, 
te spellen zoals in de brontaal. In details wijken hun keuzes soms van elkaar af. 
Zo merkt Veth op onder cigaar. 

Men begint thans bij ons sigaar te schrijven, vooral op het voorbeeld, zo ik 
meen, van de Woordenlijst van de heren De Vries en Te Winkel. Ik zou echter 
menen dat al de gronden die ervoor zijn aan te voeren om in de woorden van 
vreemde afkomst, de uitgang daargelaten, de oorspronkelijke spelling te 
behouden, ook voor cigaar pleiten. Schrijft men sigaar, waarom dan niet ook 
sitroen, sider, enzovoort? Ook zal men, sigaar aannemende, om de consequen
tie sigarette moeten schrijven, niettegenstaande in dit woord ook de uitgang 
onnederlands en kennelijk aan het Frans ontleend is. 

Hoewel Veth zijn spellingadviezen zeer goed onderbouwde, zijn ze in de mees
te gevallen na meer dan honderd jaar nog steeds niet opgevolgd. In deze her
uitgave heb ik Veths spellingvoorkeuren gehandhaafd in de lemma's die 
hieraan zijn gewijd, bijvoorbeeld de spelling bamboes in plaats van bamboe, 
kakatoe voor kaketoe, kazuaris voor kasuaris, moeson voor moesson en tee voor thee. 
Maar in de overige lemma's waar deze woorden ter sprake komen, is voor de 
uniformiteit de gebruikelijke hedendaagse spelling aangehouden, hoewel 
Veth de afwijkende spelling in zijn gehele boek heeft doorgevoerd en dus 
onder het lemma punch 'tee' als een van de bestanddelen noemt; in deze heruit
gave vindt men op die plaats 'thee'. 
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In 1891, dus na de verschijning van Veths boek, pleitte R. A. Kollewijn in een 
artikel 'Onze lastige spelling' voor spellingvereenvoudiging en voor eenheid 
tussen schrijftaal en beschaafde spreektaal - waartussen in die periode nog een 
grote kloof bestond. Kollewijn legde, in tegenstelling tot De Vries en Te Win
kel, de nadruk op het beginsel van de uitspraak en niet op het etymologische 
beginsel. In 1903 volgde de Nederlandse Woordelijst, samengesteld door R. A. Kol
lewijn, F. Buitenrust Hettema en JJ. Salverda de Grave, waarin de uitgangs
punten werden geconcretiseerd. 

Kollewijn en de zijnen waren van mening dat bastaardwoorden naar de 
klank dienden te worden gespeld. Zij waren dan ook voorstanders van spellin
gen zoals buro, februarie, koepee, konklusie, kuituur, lokomotief en tee.14 In dit 
opzicht volgde Prick van Wely hen niet, zoals bleek uit een recensie die hij in 
1904 schreef over de Nederlandse Woordelijst. Wel echter was hij voorstander van 
twee andere vereenvoudigingsvoorstellen van Kollewijn en de zijnen, name
lijk van de afschaffing van de buigings-n in bijvoorbeeld den nieuwen en van de 
verbindings-n in bijvoorbeeld woordelijst, behalve in die gevallen waarin de bui-
gings- of verbindings-n in de beschaafde spraak gehoord werd. Met Kollewijn 
is Prick van Wely van mening dat de spelling van De Vries en Te Winkel niet 
voldoet in het onderwijs, met name niet in Indië: 

In plaats van nu dit Nederlandsch, dat iedereen lief is, tot het voorwerp van 
waarneming te maken en daaruit de regels te trekken langs wetenschappe-
lijken weg, krijgt de Indische jeugd De Vries en Te Winkel's systeem, waar 
voor haar geen touw aan vast te knoopen is, omdat zij niets daarvan voelt in 
eigen ik. Zoo gaat de school al dadelijk tegen natuur en waarheid in en 
dringt de kinderen op, wat niet meer bestaat - als eerste poging tot [...] ver
standsontwikkeling! 1 5 

Hoewel Prick van Wely in zijn woordenboek in principe de officiële spelling 
van De Vries en Te Winkel volgt, citeert hij bij een aantal lemma's de Woordelijst 
met instemming. Zo merkt hij bij pidjitten op: 'De spelling in de Nederlandse 
Woordelijst namelijkpiedjitten geeft de uitspraak veel beter weer dan prof. Veths 
pidjetten', en onder piekeren: 'zoals de Nederlandse Woordelijst terecht geeft'. In zij n 
voorrede, p. XIII, hekelt hij bovendien de spellingen bamboes, gorami, gonje, had-
schi, kajeput, mangostan, mousson, moskiet, orang-oetang, pampelmoes en rottang, die 
in diverse woordenboeken voorkomen. Volgens Prick van Wely zijn deze spel
lingen in strijd met de uitspraak en zouden ze moeten luiden bamboe, goerami, 
goenie, hadjie, kajoepoetie, manggistan, moeson, muskiet, orang oetan, pompelmoes en 
rottan. Onder het trefwoord moeson merkt hij op: 'Ook in de nieuwste uitgave 
van De Vries en Te Winkel's Woordenlijst staat moesson. Een pluimpje komt daar-
14. Zie Molewijk 1992: hoofdstuk 11 en 12. 15. Posthumus 1997-1998:103. 
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om toe aan de in 1903 verschenen tegenhanger van ons aller tiran, uitgegeven 
door de Vereenvoudigers. Daarin vindt men, zoals het hoort, moeson.' 

De spelling van vreemde talen 
De spelling van de uitheemse woorden is in deze heruitgave ongewijzigd uit 
de originele werken overgenomen. Ik achtte me namelijk noch gerechtigd, 
noch capabel om de spelling aan te passen. De spelling komt bovendien over
een met de werken waaruit geciteerd wordt - aanpassing zou het nazoeken 
onmogelijk maken. 

Dat betekent dat de Maleise woorden zijn gespeld volgens de (oude) Maleise 
spelling en niet volgens de spelling van het Bahasa Indonesia, dus bahoe in 
plaats van het huidige bahu, djagoeng voor jagung, ketjap voor kecap en tjoe voor 
cu. Ook van geografische namen is de oude spelling aangehouden, dus Atjeh en 
niet Aceh, Sumatra en niet Sumatera. Het Javaans is eveneens overgenomen uit 
het origineel. Hierin gebruikte men e voor een soort sjwa of u-klank, zoals in 
het Nederlandse lidwoord de, maar met meer nadruk uitgesproken. Het 
Javaans kende een [ao]-achtige klank, die ongeveer werd uitgesproken zoals in 
Nederlandse dialecten vaoder engaon. Deze klank gaf Prick van Wely weer door 
middel van ö en Veth meestal door ö maar soms door d: hij noemt de opstande
ling in de Javaanse Oorlog van 1825 tot 1830 de ene keer Dipa Negara en de vol
gende keer Dipö Negórö. Ik heb, voor de consequentheid, overal 0 gespeld en 
nergens d. Kern wijst er overigens onder dessa op dat de uitspraak niet op heel 
Java gelijk was, en bovendien in de loop van de tijd veranderde. In het moderne 
Javaans wordt a gespeld, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat het 'hoge' 
stijlregister vroeger geschreven werd als Krömö of Krama en nu als krama. 

De Portugese klankcombinatie So is door Veth weergegeven door middel van 
do, bijvoorbeeld in moncdo 'moesson', waarschijnlijk omdat de zetter er moeite 
mee had om do te reproduceren. Ik heb dit overal gewijzigd in de gebruikelijke 
combinatie do. Duitse (Hoogduitse, geen Nederduitse) zelfstandige naam
woorden heb ik overal met een beginkapitaal geschreven - conform Prick van 
Wely, maar anders dan Veth. 

Voor talen die met een ander dan het Latijnse alfabet werden geschreven, 
zoals Arabisch, Hebreeuws, Grieks en Sanskriet, gebruikten Veth en Prick van 
Wely de populaire transcriptie. Kern gebruikte voor met name het Sanskriet en 
de Dravidische talen een meer wetenschappelijke transcriptie, waarin kleine 
klankverschillen aangegeven worden door puntjes onder of boven medeklin
kers. Ik heb echter vanwege de uniformiteit en leesbaarheid de populaire 
transcriptie ook voor zijn lemma's gehandhaafd. De keuze voor de populaire 
transcriptie blijkt in het geval van Prick van Wely ook om technische redenen 
noodzakelijk te zijn geweest. In een noot bij de Voorrede, waar hij Kern 
bedankt, merkt hij namelijk op: 'Ook moet ik er hier op wijzen, dat de in het 
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manuscript voorkomende diacritische teekens niet voor de gebruikte letter

soort op de drukkerij voorhanden waren.' 

Onder soja (een Japans leenwoord) zet Veth de gemaakte keuzes uiteen: 

Gewoonlijk schrijft men Soya, maar ik zie geen reden waarom wij een letter

greep volkomen gelijkluidend met ja en jagen en Java, in andere woorden j a 

zouden schrijven. [...] Iedere taal houde zich in de spelling aan haar eigen 

klankstelsel, anders geraakt men in onoplosbare verwarring en bevordert 

verkeerde uitspraak. Dus ook geen u (als in het Duits en Italiaans) of ou (als 

in het Frans) voor de klank die wij met oe uitdrukken. [...] 

Alleen in vreemde eigennamen waarvan geen Nederlandse vormen bestaan 

en die in het oorspronkelijk met dezelfde lettertekens (ofschoon niet altijd 

met dezelfde waarde) als in de onze geschreven worden, moet men de 

vreemde spelling behouden. Het spreekt echter vanzelf dat deze regels niet 

van toepassing zijn op wetenschappelijke werken, waarin een vast stelsel 

van transcriptie gevolgd wordt, zoveel mogelijk alle talen omvattend. De 

lezer behoort dan echter gewaarschuwd te worden dat hij met een algemene, 

niet met een Nederlandse spelling te doen heeft. 

Ook Kern vindt dat men óf een Nederlandse óf een internationale spelling 

moet gebruiken, maar niet een Engelse of Franse. Zo wijst hij onder tank de 

(nog steeds gangbare) spelling Punjdb enpunditaf als een Engelse wanspelling. 

De Engelsen spellen u ter weergave van de Hindi-klank [a]. Deze u doet voor 

het Engels recht aan de uitspraak, maar wij zijn deze spelling op zijn Neder

lands gaan uitspreken, waardoor een discrepantie is ontstaan tussen de Neder

landse uitspraak en die in de oorspronkelijke taal. 1 6 

Lange klinkers zijn door de drie auteurs aangegeven door middel van een 

accent circonflexe, bijvoorbeeld Arabisch kdjïr 'ongelovige'. Dat is gehand

haafd. Op één punt heb ik in de transcriptie ingegrepen: de Griekse èta heb ik 

weergegeven als è, niet als é, zoals Veth gedaan had, om twee redenen: omdat e 

de gebruikelijke transcriptie is, en omdat Prick het accent aigu op Griekse klin

kers gebruikt om de klemtoon aan te duiden. 

De gegeven woordverklaringen 

De meeste woordverklaringen die de auteurs geven, staan nog steeds. Waar ze 

twijfel uiten over een etymologie, is die meestal nog niet weggenomen. Een 

enkele maal heeft Veth de plank misgeslagen. Bijna altijd werd hij dan gecorri

geerd door Kern of Prick van Wely; zie bijvoorbeeld het trefwoord tor. Daarom 

is het belangrijk altijd alle lemma's die aan een bepaald woord zijn gewijd, 

door te lezen. 

16. Van der Sijs 1996:348. 
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r In die - sporadische - gevallen waarin een etymologie momenteel achter
haald is en niet door een latere auteur gecorrigeerd, heb ik daarover in een toe
gevoegde redactionele noot - herkenbaar door een asterisk, bijvoorbeeld 8 -
een opmerking gemaakt. Het gaat dan om de hele etymologie, niet om iets 
andere spellingen of transcripties. Geen noot heb ik gezet bij woorden zoals 
amper, kras en tang, waarvan volgens de auteurs sommige betekenissen terug 

^zouden gaan op het Maleis. Dit is niet zeker, maar wel mogelijk. 
De woordverklaringen van Veth zijn meestal overgenomen in latere woor

denboeken, hoewel soms Veths rijke gegevens over taal-, land- en volkenkunde 
en zijn citaten uit oude reisverslagen in de vergetelheid zijn geraakt. 1 7 Maar de 
correcties van Kern zijn meestal niet gebruikt. Zo is in het Etymologisch woorden
boek van De Vries en De Tollenaere uit 2000 nog steeds de opmerking van Veth 
te lezen, dat orang-oetan oorspronkelijk de naam van wilde, in bossen levende 
mensen was en dat de naam 'door de Europeanen uit misverstand of schert
send overgedragen [is] op het dier'. Daarbij is de correctie van Kern over het 
hoofd gezien. Kern wijst er namelijk op dat orang oetan weliswaar niet 'mens
aap' betekent in negentiende-eeuws Maleis, maar dat het dit vroeger wel dege
lijk betekende, en dat deze betekenis dus niet afkomstig is van Europeanen 
maar van de Maleiers. 

Eén algemene uitspraak die Veth deed onder kwispedoor, blijkt inmiddels 
achterhaald. Veth beweert namelijk over de Tachtigjarige Oorlog 'dat wij in 
onze taal geen enkel woord hebben, dat onze voorouders vóór of gedurende 
onzen vrijheidsoorlog van de gehate Spanjaarden hebben overgenomen. In het 
geheel is onze taal aan het Spaansch al zeer weinig verschuldigd.' Recent 
onderzoek 1 8 heeft echter uitgewezen dat in deze periode ten minste negen 
woorden zijn overgenomen die naar de oorlogssituatie verwijzen, en daarnaast 
nog twaalf woorden die voornamelijk betrekking hadden op handel en scheep
vaart. Dat betekent dat de Tachtigjarige Oorlog ons er kennelijk niet van weer
hield handel te voeren met de Spanjaarden. Veths uitspraak is dus door 
chauvinisme gekleurd. 

Verwijzingen 
Omdat Veth de lemma's niet-alfabetisch had opgenomen, had hij een alfa
betisch register achter in zijn boek toegevoegd. Hierin stonden enerzijds de 
trefwoorden met paginaverwijzing, en anderzijds woorden die 'niet in afzon
derlijke artikelen, maar slechts in het voorbijgaan behandeld' zijn. Nu de tref
woorden zijn gealfabetiseerd, werd dit register deels overbodig. 

Ik heb het hele register geschrapt, maar een deel ervan in de alfabetische 
woordenlijst tussen vierkante haken opgenomen in de vorm van verwijzingen 
17. Hierop wees Hans den Besten in 1992; zie 18. Van der Sijs 2001:250-254. 
ook noot 76* bij zuurzak. 



TAALKUNDIGE OPMERKINGEN EN VERANTWOORDING 

38 

(ongeveer 125), namelijk die woorden die niet in een afzonderlijk woorden
boekartikel waren behandeld, zoals: [Jakob Evertsen zie kaalkop]. Voorts heb 
ik verwijzingen toegevoegd van de huidige spelling naar de spelling die in de 
oorspronkelijke werken is gebruikt, bijvoorbeeld: [sigaar zie cigaar]. 

Niet opgenomen zijn verwijzingen naar woorden die in de alfabetische 
volgorde direct na of voor het verwijswoord staan, dus niet: amokken zie amok, 
ofjoosjesthee ziejoosje, en evenmin zijn verwijzingen van de oude naar de nieu
we spelling opgenomen wanneer beide spellingen op dezelfde alfabetische 
plaats in de woordenlijst staan, zoals de door Veth gebruikte spelling vanielje in 
plaats van vanille (tussen ulema en veranda). De trefwoorden waarnaar wordt 
verwezen, heb ik overal vet cursief gezet. 
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Voorwoord van PJ. Veth 

Toen ik in 1864 als hoogleraar aan de Rijksinstelling voor opleiding van Indi
sche ambtenaren naar Leiden kwam, bestond daar een sindsdien helaas maar al 
te zeer verflauwde geestdrift voor het Woordenboek derNederlandsche taal, waar
van de heren De Vries en Te Winkel destijds de eerste afleveringen in het licht 
gaven. 

Voor de verklaring van de uit vreemde talen overgenomen woorden werd de 
hulp gevraagd, en met ingenomenheid verleend, van prof. R. Dozy, die in zijn 
in 1867 uitgegeven Oosterlingen een verklarende lijst gaf van de woorden die uit 
het Arabisch, Hebreeuws, Chaldeeuws [Aramees], Perzisch en Turks in de 
Nederlandse taal zijn overgenomen. 

Maar hiermee was nog niet alles verricht. Ook andere talen, zoals het Maleis, 
Javaans, Malayalam, Chinees, enzovoort, hadden tot de vorming van onze taal 
bijgedragen. 

In mijn aankondiging van Dozy's Oosterlingen in D e Gids van 1867, nr. 3, gaf ik 
over die oosterse woorden enige algemene beschouwingen, die ik met enige 
meer bekende voorbeelden toelichtte; en toen ik bespeurde dat ook deze zwak
ke poging om tot de origines van de Nederlandse taal door te dringen algemene 
bijval vond, besloot ik een verzameling van zodanige woorden aan te leggen, 
waarin ik gedurende ruim een twintigtal jaren optekende, de merkwaardigste, 
door Dozy niet behandelde, bij Nederlandse schrijvers voorkomende woorden 
van vreemde afkomst; in het bijzonder diegene die wij aan ons handelsverkeer 
in vreemde werelddelen en onze koloniën verschuldigd zijn, en daaronder 
vooral ook de woorden die wij op dezelfde wijze hadden verkregen, maar die in 
de landen, die voor ons de landen van herkomst waren, reeds vóór ons door de 
Portugezen, Spanjaarden en Arabieren waren ingevoerd. 

Aan scherpe grenslijnen was hier natuurlijk niet te denken, daar telkens en 
in alle richtingen zich woorden uit de ene taal naar de andere verbreiden. Ook 
was het zeker niet vreemd dat, toen eenmaal een menigte Spaanse en Portuge
se woorden, uit de koloniën afkomstig, waren opgenomen, ook aan andere, 
waarmee dit niet het geval was, een plaats werd gegeven. 

Nu en dan werd ook wel eens een uit andere talen afkomstig woord behan
deld, wanneer ik meende daarover enig nieuw licht te kunnen verspreiden. 
Het merkwaardigste voorbeeld van dien aard is zeker wel het woord tor, dat, 
daar het van echt Germaanse afkomst is, eigenlijk hier geen plaats had mogen 
innemen. 

In de aanvang van het jaar 1888 werd deze verzameling - naar aanleiding 
van een gesprek over het woord fiche - toevallig bekend aan de heer G. Keiler, 
redacteur van de Arnhemsche Courant, die na inzage terstond toonde veel lust te 
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hebben van tijd tot tijd enige van mijn woordverklaringen, ten einde aan zijn 
lezers enige verscheidenheid van lectuur te verschaffen, in zijn dagblad op te 
nemen. Daar ik vroeger meermalen was aangezocht om de proeven van dit 
werk, die ik reeds hier en daar had geleverd, te vermenigvuldigen, besloot ik de 
gehele voorhanden voorraad tot zijn beschikking te stellen. Enkele woorden 
werden als minder geschikt uitgeworpen, vele andere werden bij de omwer
king, die nu de verzameling onderging, van tijd tot tijd toegevoegd of breder 
toegelicht. 
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Inleiding van RJ. Veth op de woordverklaringen 

De bijzondere richting van mijn studie heeft mij dikwijls genoopt te snuffelen 
in weinig bekende boeken en handschriften en onze reizigers in gedachten 
over de Oceaan te volgen tot in de afgelegenste gewesten van de aardbodem. 
Niet zelden is het mij daarbij gebeurd te ontdekken, dat zij uit die gewesten 
woorden hadden meegebracht die in onze volkstaal, dikwijls zelfs in onze 
schrijftaal, waren ingeslopen. Die woorden waren dan niet zelden in onze 
woordenboeken geheel verkeerd verklaard, terwijl van andere nooit een ver
klaring beproefd of althans gevonden was. De woorden die ik bedoel zijn nu 
eens uit Amerika, dan eens uit Afrika, dan weer uit Azië, en voornamelijk, zoals 
te verwachten was, uit de Indische Archipel afkomstig. Zij behoren evenwel 
lang niet altijd tot de eigen talen van die gewesten, maar zijn dikwijls daar 
ingevoerd door onze Arabische, Portugese en Spaanse voorgangers, en werden 
dus in de gewesten die onze reizigers bezochten, opgevangen uit de mond van 
de kolonisten, of waren reeds lang geleden door dezen naar de inboorlingen 
overgebracht, zodat zij deel van hun taal schenen uit te maken. Zo zijn er bij
voorbeeld verschillende Arabische en Perzische woorden, ook nu nog bij ons in 
gebruik, die niet rechtstreeks uit West-Azië tot ons kwamen, maar die door de 
trechter van het Maleis of Javaans in onze taal werden overgegoten. Prof. Dozy, 
die enige jaren geleden in zijn Oosterlingen een vrij volledige lijst en een zeer 
scherpzinnige verklaring heeft gegeven van de woorden die in onze taal uit het 
Arabisch, Perzisch en Turks stammen, heeft echter de woorden van de hier 
bedoelde soort overgeslagen, omdat ze naar zijn mening meer behoorden in 
een (ons nog steeds ontbrekende) lijst van de woorden uit Insulinde afkomstig. 

De woorden die in mijn aantekeningen een plaats hebben gevonden, kun
nen moeilijk tot bepaalde klassen worden gebracht. Het is een allerlei, dat door 
geen andere band wordt samengehouden dan dat het vreemdelingen zijn in 
onze taal, die daarin als gasten zijn opgenomen. Er zijn er misschien zelfs 
enkele onder die, ofschoon in een vreemd gewaad tot ons gekomen, echter van 
onze taal niet zo ver afstaan als men hun zou aanzien. Dit schijnt onder andere 
het geval te zijn met het woord fiche, dat ik reeds enige tijd geleden bij wijze 
van proeve in de Arnhemsche Courant behandeld heb. Men houdt (zie Van Dale, 
wiens verklaring nog onlangs door prof. Beets werd overgenomen) dit woord 
voor het Spaanse fichas rekenpenningen'. Ik meen te hebben aangetoond dat 

fichas in die taal volstrekt niet 'rekenpenningen' in het algemeen betekent, 
maar juist die bepaalde soort van rekenpenningen die wij in het kaartspel 
gebruiken en die wij, de in het Frans gebruikelijke vorm aannemende, fiches 
noemenXOnze landgenoten hebben er altijd een zwakte voor gehad om alle 
vreemde woorden voor Frans te houden en op Franse wijze uit te spreken. Zij 
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hebben soms zelfs aan zuiver Nederlandse woorden een Franse vorm en Fran
se schrijfwijze gegeven en getracht ze als vreemdelingen voor te stellen\Zo 
ontstond onder andere het belachelijke en in het Frans, waar de stof nacre heet, 
geheel onbekende perle d'amour, waarin de Nederlander die de betrekking kent 
tussen de parelschelp en de parel, onmogelijk het echt Nederlandse parelmoe
der, bij samentrekking parelmoer (Duits Perlmutter, Engels mother of pearl), kan 
miskennen. Op soortgelijke wijze meende nu ook onze Van Lennep in fiche het 
Hollandse visje weer te vinden, en volkomen terecht herinnerde hij zich daarbij 
dat in de Japanse fichesdozen, die men nog zeer dikwijls zag in mijn jeugd, 
maar die thans vrij zeldzaam zijn geworden, de speelmarkjes, van parelmoer 
vervaardigd, inderdaad de vorm van visjes hadden. Toch houd ik ook die ver
klaring niet voor volkomen juist; 't is haast niet denkbaar dat een Hollander 
visje als fiche zou gaan uitspreken. Ik vermoed dat die speelmarken, die vooral 
bij het whistspel gebruikelijk zijn, met dit spel uit Engeland tot ons zijn geko
men, want nog worden ze in Engeland^tsftes genoemd, en dat dit woord later 
voor Frans gehouden en als fiches uitgesproken werd, is zeer natuurlijk. De 
juistheid van deze verklaring heb ik enigermate door het Spaanse woorden
boek van de Real Academia Espanola, maar vooral door het Portugese woor
denboek van Moraes Silva (onderfixa) bevestigd gevonden. 

Lang heb ik het voornemen gekoesterd, zo niet alles wat ik verzameld heb 
dan toch het belangrijkste daarvan, in het licht te geven, en terwijl ik daartoe 
thans overga, vlei ik mij dat de lectuur niet al te dor of vervelend zal worden 
gevonden. De woorden hebben soms wonderlijke en verrassende lotgevallen, 
waarin zelfs een komisch element niet altijd ontbreekt. 

P. J. Veth, Arnhem, februari 1889 
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A 

abis [afgelopen]. Maleis habis = op, af, afgedaan, enz. [P] 
abis perkara [hiermee uit!]. Maleis habis = op, af+perkara van het Sanskriet pra-

kara = manier, wijze. Ditprakara kan ontbonden worden in het voorvoegselpra-
+ kara, welk laatste afkomstig is van karoti=hij maakt, volbrengt - vergelijk het 
Avestische frakaro = bewerking en het Latijnse creare = scheppen en ook het 
Maleise kerdja = werk. Van de Maleise betekenissen van het woord, namelijk: 
wijze, soort, geval, artikel, zaak, heeft de laatste zich in het Europees spraakge
bruik vastgezet, zó zelfs, dat een samenstelling als bijvoorbeeld vrouwenperkara 
volstrekt niets ongewoons is. [P] 

adat1 [traditie]. Adat stamt van de Arabische wortel 'dda, die 'terugkeren, herha
len' betekent, en duidt aan 'het gedurig terugkerende', de 'gewoonte', het 
'gebruik'. In de rechtstaal van de islam (dus bij Arabieren, Perzen, Turken, enz.) 
wordt het woord gebruikt om het gewoonterecht, le droit coutumier, aan te 
duiden in tegenstelling tot het bij de wet geregelde en beschreven recht. 'Het 
Mohammedaanse recht,' zegt mr. L.W.C. van den Berg in zijn Beginselen van het 
MohammedaanscheRecht, 'heeft twee hoofdbronnen, de wet (sjar') en de gewoon
te, 'ddat of 'orf. Deze laatste mag alleen worden gevolgd wanneer de wet zwijgt 
of er uitdrukkelijk naar verwijst.' 

In die mohammedaanse landen die eerst laat voor de islam gewonnen zijn, 
toen het machtig Rijk van de Kaliefen lang was uiteengespat en waar dus geen 
krachtig centraal gezag de inrichting van de maatschappij in alle opzichten on
der de heerschappij van de wet kon brengen, werd aan het bestaande gewoonte
recht zeer veel groter plaats gelaten dan er naar de beginselen van de islam aan 
toekomt. Dit is met name ook het geval in de Indische Archipel. Het staatsrecht, 
het strafrecht, de meeste rechtsbetrekkingen van de individuen onderling 
worden er door de Idat beheerst, ja er zijn zelfs streken waar ook het personen-
en erfrecht zich niet geheel aan de voorschriften van de islam hebben onder
worpen. Wel staat er overal tegenover de adat het goddelijke, op de koran en de 
Sonnah [levensregel] rustende recht, gewoonlijk door de woorden sarat ofsaren-
gat (Arabisch sjar' of sjari'ah) aangeduid; wel moet, volgens de inlandse begrip
pen, de adat steeds aan de sarat ondergeschikt blijven; maar dat overwicht van 
de sarat bestaat meestal alleen in theorie. Nooit is door enig openbaar gezag de 
grens tussen het gebied van sarat en adat met juistheid aangewezen, en het in
lands recht verkeert daardoor in Nederlands-Indië in een staat van onzeker-
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heid, die tot voortdurend geharrewar aanleiding geeft. Doch over de rechtstoe
standen in Nederlands-Indië is het hier de plaats niet te spreken. 

Bestaat er geen vaste grens tussen de zaken waarin de sarat en die waarin de 
adat beslist, even weinig bestaat er een vaste grens tussen hetgeen al of niet tot 
de adat behoort. Het is er verre van af dat, wat als adat geëerbiedigd wordt, 
steeds tot vroegere geslachten zou opklimmen; nieuwe instellingen worden 
dikwijls reeds na weinige jaren met het gezag van de adat bekleed of, om juister 
te spreken, door de Europese gezaghebbers de inlander als adat opgedrongen. 
Zo zegt de heer Gevers Deynoot in zijnHerinneringen, p. 78: 'De Javaan is gesteld 
op oude gebruiken, maar men bestempelt dikwijls veel met den naam van adat, 
waarvan de inlander gaarne bevrijd zou zijn', en de heer J.C. Baud, bij Van 
Deventer, Landelijk stelsel op Java, II, p. 190: 'De Javaan is een slaaf der gewoonte 
[adat), maar voor hem is nu adat geworden, wat sedert 16 jaren bestaan heeft, 
terwijl hetgeen vroeger bestond, nu heeft opgehouden adat te zijn.' 

Sommigen schrijven dit woord hadat, bijvoorbeeld de heer Verkerk Pisto-
rius, Inlandsche huishouding in de Padangsche Bovenlanden, p. 87: 'Hadat is de al-
gemeene naam voor wetten, zeden, instellingen, gewoonten, gebruiken en 
inzettingen.' Deze schrijfwijze is te verklaren uit de aard van de eerste letter 
van het Arabische woord, die door de inlanders evenmin als door de Europe
anen kan uitgesproken of met juistheid in het schrift weergegeven worden. 
Onlangs in de Arnhemsche Courant de door prof. Dozy in zijn Oosterlingen en 
elders gegeven verklaring van het woord averij tegen een nieuwe, weinig aan
nemelijke verklaring handhavende, merkte ik op dat ook in dat uit het Ara
bisch stammende woord, en juist om dezelfde reden, wel eens haverij wordt 
geschreven. Echter verdient mijns inziens adat, als meer met de gewone 
Maleis-Javaanse uitspraak overeenkomend, de voorkeur. 

Op Celebes heeft het woord adat (in het Makassaars en Boeginees ada uitge
sproken) nog een gewijzigde betekenis gekregen. Het wordt er ook gebezigd 
van hen die gesteld zijn om de adats van het land te handhaven, dus de Rijks
groten, de raadsheren, collectief de Rijksraad. Zie Matthes, Makassaarsch-Hol-
landsch Woordenboek, p. 650. Het is zeker niet meer dan toeval dat juist in deze 
betekenis door de Europeanen zo dikwijls de vorm hadat gebezigd wordt, en 
men zo vaak van de hadat van Boni, de hadat van Gowa, enz., leest. Men heeft 
waarschijnlijk daarin het voorbeeld van de een of andere schrijver gevolgd die 
met de heer Verkerk Pistorius de vorm hadat verkoos. Men zou dwalen indien 
men meende hier met een ander woord dan het gewone adat, of met een uit
spraak met scherper aspiratie op Celebes te doen te hebben. 

In de tot dusverre gegeven voorbeelden is het woord adat steeds van Neder
lands-Indische toestanden gebruikt en bleef het daartoe bepaald dan zou het, 
hoe bekend het ons ook geworden is, nog geen aanspraak maken om als gena
turaliseerd in onze taal te worden beschouwd; maar het heeft meer recht dan 
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dessa, en minstens evenveel recht als prauw, om in een Nederlands woorden
boek te worden opgenomen. Van Limburg Brouwer, Akbar, p. 108, gebruikt het 
met betrekking tot Hindoestan, waar hij van verkorting van de rechten van 
gemeenten tegen de adat gewaagt. Maar vindt men dit voorbeeld nog niet 
sterk genoeg, zeker zal men overtuigd worden als men in populaire geschrif
ten plaatsen als de volgende aantreft: 'Eene vrouw mag niet kiezen, en zelfs 
geen man; dit verbiedt nu niet de kieswet, maar de maatschappelijke usance, 
de adat' (Uilenspiegel van 18 januari 1872). Het Nederlands woordenboek van 
Van Dale, dat zowel dessa als prauw heeft opgenomen, zal dus in een volgende 
uitgave voor adat een plaatsje behoren in te ruimen. 

Het is niet geheel overbodig te vragen welk geslacht aan het woord adat 
moet worden toegekend. De talen van Insulinde, die geen grammaticaal 
geslacht kennen, laten dit onbeslist. Maar sommige Nederlandse schrijvers 
gebruiken het woord als mannelijk, bijvoorbeeld 'spoorwegen in de Oost - is er 
wel iets dat meer strijdt tegen den adat?' (Uilenspiegel van 14 oktober 1871). Maar 
dat is stellig een fout. In het Arabisch is het woord vrouwelijk en wordt door de 
uitgang als zodanig gekenmerkt. [V] 

adat 2 [traditie]. Arabisch 'ddat = het steeds terugkomende, het gebruik, de over
geleverde gewoonte, het gewoonterecht. De Arabische wortel 'dda betekent: 
terugkeren, herhalen. Ofschoon de t aanduidt dat het woordeer se vrouwelijk 
is, vindt men het, zoals blijkt uit Veths Uitoosten West, ook wel eens mannelijk: 
'is er wel iets dat meer strijdt tegen den adat?' [P] 

ade [jongere broer of zuster]. Maleis adik = jongere broer (zuster). Dit woord is 
reeds zo verhollandst dat men grifweg spreekt van een adeetje voor: een broer
tje of zusje. Zelfs is mij een geval bekend dat het als voornaam in een verlo
vingsaankondiging stond. [P] 

adipati [titel]. Sanskriet adhipati = opperheer, uit adhi: op, over +patih, dat in het 
Sanskriet behalve 'heer' ook nog betekent: bezitter, gemaal. Men denke hier 
aan het Latijnse potis = vermogend, aan potentieel, im-potent, potentaat, enz. [P] 

adoeh [uitroep]. Maleise klach tui troep, ook kreet van bewondering. [P] 
Adonis [mooie jongeman]. Adonis is in de Griekse mythologie de naam van een 

schone jongeling, hartstochtelijk door Venus bemind en, toen hij op de jacht 
door een ever gedood was, niet minder hartstochtelijk beweend. In de zin van 
deze mythe willen wij ons hier niet verdiepen. Ik herinner er slechts aan dat in 
Syrië en Fenicië, en later ook in Griekenland, ter ere van Adonis een jaarlijks 
feest werd gevierd, vooral gekenmerkt door de luide jammerklachten van de 
vrouwen. De hoofdzetel van deze cultus was vroeger Byblus in Fenicië, later 
Amathus op het eiland Cyprus. De naam Adonis is Fenicisch en Hebreeuws en 
samengesteld uit Adoon, dat 'heer' betekent, en het aangehecht voornaam
woord i, met de betekenis 'mijn'. Adonis was dus oorspronkelijk niet de naam 
van een bijzondere godheid; elke godheid had Adoon genoemd kunnen wor-
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den en in het Hebreeuws werd het woord in de meervoudsvorm Adonai, vooral 

ook voor de Enige God gebruikt. Voor de Grieken echter had dit woord, dat zij 

tegelijk met de Adonisfeesten uit het Oosten ontvangen hadden, een zeer 

bepaalde betekenis. Zonder zich om de oorspronkelijke zin te bekreunen of die 

zelfs te kennen, dachten velen daarbij alleen aan de schone, door Venus bemin

de jongeling. 

In de moderne talen, ook in de onze, heeft het woord Adonis het karakter 

van een eigennaam weer verloren en betekent het in het algemeen een jonge

ling van buitengewone schoonheid en vooral, in scherts, een man die zich 

inbeeldt mooi te zijn en zich beijvert om zich als zodanig voor te doen, een 

pronker. De Vries en Te Winkel in het Woordenboek der Nederlandsche Taal geven 

daarvan een voorbeeld uit 'Willem Leevend', dat gemakkelijk met andere te 

vermeerderen zou zijn geweest. Maar zeer eigenaardig is het gebruik van het 

woord, als Adoons uitgesproken, in de taal van de Kaapse boeren [het Afri

kaans]. Volgens Mansvelts Kaapsch-Hollandsch idioticon noemen zij zo de bavi

aan, zeker om met zijn afzichtelijke lelijkheid de spot te drijven. [V] 

advokaat [bepaalde vrucht]. Van het Spaanse avocado, volksetymologische ver

vorming van het Mexicaanse ahuacatl. Deze naam voor de Perseagratissima heeft 

in het Spaans ook nog opgeleverd aguacate, waarvan het Franse aguacat (naast 

avocat). Marryat schrijft in F. Mildmay nog abbogada pear. De Engelse matrozen 

hebben dit verder verbasterd tot... alligator pear. Zeer eigenaardig is het volgen

de vers van Cowley uit 1660, geciteerd in Hobson-Jobson: 

The Aguacat no less is Venus' Friend 

(To th'Indies Venus' Conquest doth extend) 

A fragant Leaf the Aguacata bears; 

Her fruit in fashion of an Egg appears, 

With such a white and spermy Juice it swells 

As represents moist Life's first principles. [P] 

[Aga zie Efendi.] 

agar-agar1 [gedroogd zeewier, gelatine daaruit]. Agar-agar is de gewone Maleise 

naam van de Plocaria (Gracilaria) candida, thans Sphaerococcus lichenoïdes, een soort 

van eetbare zeewier, soms bij Nederlandse schrijvers zeedruiven genoemd, 

ofschoon ook bij hen agar-agar de gebruikelijke naam is. Deze wier komt voor 

langs de stranden van meest alle eilanden van de Archipel en van Ceylon, en 

vormt een belangrijk artikel van uitvoer naar China. Om ze te eten kookt men 

ze tot een gelei, die door de Chinezen ook als lijm of vernis wordt gebruikt. Te 

Singapore ziet men overal op de straten venters van water, groenten, vruchten, 

soep en agar-agar. Zie Wallace, Insulinde, I, p. 39. Zie verder Filet, Plantkundig 

woordenboek, nummer 20 en 21; Van der Burg, Geneesheer in Nederlandsch-Indië, 
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deel III, p. 79; Miquel, Sumatra, p. 42. [V] 
agar-agar2 [gedroogd zeewier, gelatine daaruit]. Uit het Maleis, behalve in het 

Hollands ook in het Engels overgegaan en reeds in de kleinere woordenboeken 
te vinden. Naast agar-agar heeft het Engels ook agal-agal, wat misschien toe te 
schrijven is aan de Chinese uitspraak. [P] 

ajer blanda [spuitwater]. Maleis neologisme uit Maleis ajer=water + blanda, van 
Wolanda, van Holland. In het Maleis van Singapore betekent blanda enkel: Hol
lander. In ons spraakgebruik heeft het echter zijn betekenis uitgebreid tot die 
van: blanke. [P] 

ajer djeroek [drankje]. Letterlijk: djeroek-water, zie djeroek. [P] 
ajo [uitroep]. Javaanse en Maleise uitroep tot opwekking, aanmoediging, aan

zetting, enz. [P] 
akal 1 [list]. Dit uit Java meegebracht, maar eigenlijk ook alweer Arabisch woord, 

verneemt men uit de mond van onze Indo-Europeanen tot zelfs in de vergade
ring van onze volksvertegenwoordigers. In de zitting van de Tweede Kamer 
van 16 november 1885 waarschuwde de heer Van Gennep tegen de akals, die 
zouden kunnen worden aangewend om aan gelden voor een bepaald doel 
beschikbaar gesteld, ten nadele van de inlandse bevolking, een andere bestem
ming te geven, en de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16 oktober 1888 beschul
digt in navolging daarvan in een artikel over de Indische begroting de minister 
van Koloniën van zo'n akal om de begroting ten koste van de Javaan te ontlas
ten. Ook de Indische pers maakt dikwijls van het woord gebruik, bijvoorbeeld: 
'Er moest dus een akal gezocht worden, om met een zoet lijntje tot hen door te 
dringen.' (Kruseman, 'Eenige dagen onder de Badoewies', in Java-bode van 31 
oktober 1888.) Het zal dus nodig worden ook dit woord onder de aanwinsten 
van onze taal uit Indië op te tekenen. Het Arabische 'aql, door de Javanen en 
Maleiers akal uitgesproken, betekent eigenlijk 'verstand, doorzicht, scherpzin
nigheid, schranderheid'; bij de inlanders in het bijzonder ook 'inzicht in de 
waarde van de geheimzinnige tekenen die de goede of kwade eigenschappen 
van paarden, buffels, vechthanen en vele andere zaken bepalen'. Maar bij de 
Indo-Europeanen wordt het, ook in navolging van de inlanders, veelvuldig 
gebruikt voor 'behendigheden, sluwheden, listen', en bij dit gebruik laat het 
natuurlijk ook het meervoud toe. [V] 

akal 2 [list]. Arabisch 'aql=verstand, scherpzinnigheid. In het spreek-Maleis bete
kent het: list, kunstgreep en in die betekenis is het door ons overgenomen. [P] 

akar wangi [bepaalde plant]. Maleis akar = wortel + Javaans en Maleis wangi = 
welriekend. [P] 

alang-alang1 [reuzengrassoort]. Alang-alang is de bij de Europeanen in Indië 
algemeen gebruikelijke laag-Javaanse naam van een soort van lang rietgras 
(Imperata arundinacea of Imperata Königii), die in hoog-Javaans kambëng, in het 
Soendaas eurih, in het Maleis lalangheet. Dit gras, tot een hoogte van drie a vier 



ALANG-ALANG 

52 

voet opschietende en dicht bijeen groeiende, vormt op Sumatra, Java en elders 

uitgestrekte, door vele tijgers bewoonde wildernissen, daar het mijlen ver de 

vlakten en zachtglooiende berghellingen met een eentonig, vaalgroen kleed 

bedekt. Het vertoont zich spoedig overal waar vroeger voor de landbouw ont

gonnen velden weer verlaten en aan de woeste natuur prijsgegeven worden. 

Men bedient zich van het alang-alang veelvuldig als dekriet voor inlandse 

woningen. Vergelijk «tóp. [V] 

alang-alang2 [reuzengrassoort]. Javaans alang-alang=Maleis lalang. [P] 

[alcatief zie alkatief.] 

Alfoer1 [volkerennaam]. Dit woord dat, toen het eenmaal niet meer verstaan 

werd, allerlei zeer uiteenlopende vormen heeft gekregen (bijvoorbeeld Alifoe-

ren, Arafoeren, Halfoeren, Harafoeren, Alforen, Alfores, Alforias), duidt in het 

oosten van de Indische Archipel de oorspronkelijke heidense bevolking aan, in 

tegenstelling tot de mohammedaanse of christelijke. Wie tegenwoordig in de 

Minahasa tot het christendom overgaan, worden niet langer tot de Alfoeren 

gerekend. Hieruit blijkt reeds dat de naam geen etnologische betekenis heeft, 

en dit wordt ook daardoor bevestigd, dat de Alfoeren van de Molukken en van 

Celebes klaarblijkelijk tot geheel verschillende stammen behoren. 

Het gebruik van het woord schijnt op te klimmen tot het tijdperk van de Por

tugese heerschappij in deze streken en Crawfurd gist daarom dat het gevormd 

is uit het Arabische lidwoord al en het Portugese fora 'buiten', zodat het bete

kende: 'zij die buiten het Portugese gezag leefden'. Deze verklaring voldoet 

vrijwel wat de uitkomst (ik bedoel de betekenis aan het woord Alfoer toege

kend) betreft, maar verkrijgt die langs een onmogelijke weg. Tegen de verbin

ding van een zuiver Portugees, uit het Latijn stammend woord met het Arabi

sche lidwoord bestaat een onoverkomelijk bezwaar en om aan de uitdrukking 

'een man die buiten is', een 'buitenman', de speciale betekenis te geven van 'een 

man die buiten het Portugees gezag leeft', is een vervaarlijke sprong nodig. Ik 

zal dus beproeven tot dezelfde uitkomst langs een veiliger weg te geraken. 

Het is geenszins onwaarschijnlijk dat de Portugezen de naam Alfoer reeds 

hebben overgenomen van de aan de kusten gevestigde mohammedanen en dat 

deze, door Arabische zendelingen bekeerd, een Arabische naam hebben gege

ven aan de bevolkingen die aan het heidendom trouw bleven en zich j uist daar

om ook niet aan hun gezag wilden onderwerpen. Het woord Alfoer heeft reeds 

bij oppervlakkige beschouwing een enigszins Arabisch voorkomen wegens de 

lettergreep al, waarmee het begint en die hier, als in zovele andere in de Euro

pese talen overgenomen Arabische woorden (bijvoorbeeld almanak, alchimie, 

aldebaran, alkoran, alizari, alkanna, enz.), het Arabische lidwoord schijnt te we

zen. Maar is deze opvatting van de eerste lettergreep juist, dan zal men ook 

voor de tweede een Arabische oorsprong moeten zoeken. Nu herinnere men 

zich dat in het Spaans en Portugees de letters ƒ en h in de spelling telkens met 
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elkaar verwisseld worden, zonder dat de uitspraak verandert (zie hidalgo en 

Dozy's Oosterlingen onderfeloek). Zo is dus ook het Portugese woord alforria het

zelfde als het Arabische alhorria, waarmee het ook geheel in betekenis overeen

komt. Beide betekenen de 'vrijheid', de 'staat van de vrije', het 'bevrijd zijn' van 

de slavernij. Het Arabische aïhorro, dat is 'de vrije', de 'aan geen meester onder

worpene', zal op gelijke wijze in het Portugees alforro worden. Nu is forro inder

daad nog een gewoon woord in het hedendaagse Portugees om een 

'vrijgemaakte', bijvoorbeeld van de slavernij of van schulden of hypotheken 

aan te duiden, en dat dit woord niets anders is dan het Arabische horro zal wel 

algemeen erkend worden. Duidelijk is het ook dat in dit woord, evenals in 

zovele andere, het Arabische lidwoord als een soort van voorslag behouden 

kon worden met verlies van zijn eigenlijke betekenis. De oorspronkelijke vorm 

van Alfoer zal dus Alforro geweest zijn en de oorspronkelijke betekenis 'de vrije, 

de niet onderworpene'. 

Met deze, naar het schijnt, afdoende verklaring, die ik aan de wenken van 

wijlen de heer Van Musschenbroek verschuldigd ben (zie mijn biografie van 

Van Musschenbroek in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, jaar

gang 1887, P- 200), worden de gissingen overbodig die ik op p. 404 van mijn ver

taling van Wallace, deel II, heb meegedeeld. Echter verdient nog vermelding 

een zeer scherpzinnige gissing van dr. G. A. Wilken, die ik ook reeds op de aan

gehaalde plaats van Van Musschenbroeks biografie vermeld heb. Daar Alfoeren 

vaak ook als Halfoeren wordt uitgesproken, is door hem de vraag geopperd of 

het woord niet ontstaan zou kunnen zijn uit een uit misverstand geboren ver

minking van de uitdrukking 'dalam hal foeroé, dat is 'in de wilde staat verke

rende'. Foeroe is, hetzij al of niet uit het Portugees afkomstig, in het Maleis van 

Ternate en Menado een gewoon woord voor 'wild, ontembaar'. [V] 

Alfoer 2 [volkerennaam]. Leidt Murray af van het Portugese alfuori = Arabisch al: 

de +fuori: buitenkant, dus de 'outsider'. Dezelfde afleiding gaf reeds Crawfurd, 

maar prof. Veth vindt het geenszins onwaarschijnlijk dat de Portugezen die 

naam hebben overgenomen van de aan de kusten gevestigde mohammedanen. 

Verder stelt hij het Portugese alforria gelijk met alhorria, die beide betekenen: 

de vrijheid, de staat van de vrije, het bevrijd zijn van de slavernij. Het Arabische 

alhorro: de vrije (al + horro) is op dezelfde wijze gevormd als Portugees alforro, 

dat wil zeggen al: de +forro: vrijgemaakte. 

Een derde verklaring is die van dr. Wilken. Door hem is met het oog op de 

uitspraak Halfoeren de vraag geopperd of we niet terug moeten gaan tot de uit

drukking dalam hdl foeroe = in wilde staat verkerend, waarin hdl het aan het Ara

bisch ontleende woord is voor: staat, enz. (vergelijk Klinkert) en foeroe1 het op 

Ternate en Menado heel gewone woord voor: wild, ontembaar. Hierbij zou dus 

1. De Clercq stelt dit in zijn HetUaleisch derMolukken gelijk met het Spaanse/uro. 
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hal verkeerdelijk verstaan zijn als al, het Arabische lidwoord. De laatste verkla

ring vindt mede nog enige steun in het taalgebruik van het Ambonees-Maleis, 

waarin orangAlifoeroe ook gebezigd wordt als scheldnaam = dom, onnozel mens 

(vergelijk Van Hoëvell, Vocabularium). [P] 

alizari [meekrap]. Dit woord was door Engelmann opgenomen in de eerste uit

gave van het Glossaire des mots espagnols etportugais dérivés de l'Arabe, maar zonder 

andere verklaring dan: 'espèce de guarance, rubia seca' en voorts met een vraag

teken erachter omdat hij de oorsprong niet kende. Prof. Dozy voegde hieraan 

in de tweede uitgave niets toe, maar nam in zijn Oosterlingen alizariwortel op, 

met de opmerking dat ook hem de oorsprong van alizari onbekend was, dat het 

woord er weliswaar Arabisch uitzag, maar dat in het Arabisch de meekrap 

andere namen heeft. Prof. Land stelt in de Nederlandsche Spectator, 1867, voor ali

zari te beschouwen als samengesteld uit het Arabisch lidwoord al en een ver

bastering van het Griekse isatis, welk woord weliswaar niet de betekenis had 

van 'meekrap', maar de 'wouw' {isatis tinctoria L.) aanduidde, doch, zegt hij, 

lichtelijk bij vergissing op een andere verfplant kan zijn overgedragen, zoals 

dat meermalen met Oudgriekse plantennamen is gebeurd. Zeer aannemelijk is 

die verklaring zeker niet. Al wil men over het verschil in betekenis en de ver

binding van een Grieks naamwoord met het Arabisch lidwoord heenstappen, 

dan blijft nog als grootste struikelblok de verwisseling van t met r over, die 

zelfs als verbastering bezwaarlijk kan worden aangenomen. Veel waarschijn

lijker is de verklaring van Marcel Devic. Volgens die schrijver is alizari sa

mengesteld uit het Arabische lidwoord en het eveneens Arabische 'acdrah 

(waarschijnlijk ook wel 'icarah uitgesproken), welk woord, van de wortel 'dcara 

'persen', afgeleid, alle uitgeperste plantensappen aanduidt (vergelijk De Sacy, 

Chrestomatie Arabe, deel III, p. 451). Devic geeft een voorbeeld waarin het 

gebruikt wordt voor de kleurstof van de pastel of wede, en toont ook aan dat in 

de handel de Levantse meekrap azala of izari (dat is dus alizari zonder het lid

woord) genoemd werd. De letter cad van het Arabische alfabet gaat in de talen 

van Zuid-Europa gewoonlijk in z over (zie Dozy en Engelmann, p. 18). Het is 

zeer denkbaar dat het handelsgebruik een woord met de algemene betekenis 

van uitgeperst plantensap allengs, bij wijze van verkorte uitdrukking, tot een 

bijzonder gewichtig artikel van die aard beperkt heeft. 2 

Behalve in de toch ook niet zeer gewone samenstelling alizariwortel is alizari 

in onze taal niet gebruikelijk, maar des te meer in de laatste tijd het daarvan 

afgeleide alizarine. Terwijl alizari een handelsnaam van de meekrap is, verstaat 

2. Het schijnt mij toe dat op soortgelijke wijze sing geheel van het gewone gevoelen afwijkt, 

heulsap in onze taal een synoniem voor opium bleek mij uit een brief van de heer Van der 

is geworden, ofschoon het oorspronkelijk elk Tuuk, waarin hij ook de hasjtsj of bang een heul

sap betekende, waarbij men heul, verzachting sap noemt, dat ik in dit gevoelen niet alleen sta. 

van smart en pijnen, vond. Ofschoon deze gis-
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men onder alizarine de kleurstof die de scheikunde uit de meekrap trekt, maar 

die in de laatste jaren ook verkregen wordt uit steenkolenteer, een uitvinding 

die aan de meekrapteelt veel afbreuk heeft gedaan. Ook wordt een inktsoort, 

waarin meekrap als bestanddeel voorkomt en die blauwgroen van kleur is, 

maar op het papier donkerzwart wordt, alizarine-inkt genoemd. [V] 

[alkanna zie henna.] 

alkatief1 [tapijt]. Baldaeus, Malabar en Choromandel, p. 183, van de levenswijze 

van de Europeanen in die gewesten sprekende, zegt: 'Zelden slaapt men op 

bedden, maar op alcativen of matrassen.' Het woord alcatief'is het Spaans-Por-

tugese alcatifa, alquetifa, dat denkelijk in Baldaeus' tijd ook onder de Nederlan

ders in Indië zozeer bekend was, dat hij het zonder verklaring kon gebruiken. 

Het is dus een woord dat wij in Indië van de Portugezen overnamen, maar de 

oorsprong is kennelijk Arabisch. Engelmann, de eerste bewerker van het zo 

vaak op naam van prof. Dozy aangehaalde, en inderdaad door deze geheel 

omgewerkte en met de belangrijkste artikelen vermeerderde Glossaire des mots 

espagnols etportugais dérivés de l'Arabe, verklaart het door het Arabisch al-qatifa 

'tapis, couverture', en verwijst naar een noot van Dozy in zijn Dictionnaire des 

noms des vêtements chez les Arabes, p. 232. In de bedoelde noot wordt een plaats 

aangehaald uit Marmols Descripción deAfrica, die een volledige verklaring geeft 

van de woorden van Baldaeus en aldus luidt: 'De gewone bedden der aanzien

lijken bestaan uit die harige alcatifa's die ons uit Afrika worden aangebracht. 

Deze worden onderscheiden malen dubbel gevouwen, terwijl een lange 

omslag dient om het lijf van boven te bedekken.' 

Nog heden is het woord alkatief in Nederlands-Indië in gebruik, hoofdzake

lijk in de betekenis van een tapijt of vloerkleed, die het ook in het Arabisch 

bezit, zoals mede door Dozy in zijn Dictionnaire détaillé is aangetoond. Weitzel, 

Batavia, p. 113: 'Onder de tafels vindt men nog wel eens een sierlijk karpet, en 

vóór de canapé's vaak zeer schoone alkatieven of vloerkleedjes.' 

Prof. De Goeje heeft mij meegedeeld dat hem toevallig bij de inzage van 

oude rekeningen gebleken is dat nog in het begin van deze eeuw alkatieven als 

handelsartikel werden vermeld. [V] 

alcatief2 [tapijt]. Is het Spaans-Portugese alcatifa, alquetifa van het Arabische al-

qatifa: tapis, couverture (Veth). Reeds bij Van Linschoten (1596) komt het woord 

voor. [P] 

Alla(h)! [uitroep]. Arabisch Allah = God, in het Indisch-Nederlands en in Zuid-

Afrika vaak gebezigd als uitroep van verbazing. [P] 

[alligator zie kaaiman.] 

aloen-aloen [stadsplein]. Javaans aloen-aloen. [Zie ook kraton.] [P] 

amfioen [opium]. Amfioen is de voornamelijk in Nederlands-Indië gebruikelijke 

naam van het heulsap dat wij in Nederland, evenals alle andere volken van 

Europa, met de aan het Griekse opion ontleende Latijnse naam opium noemen. 
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Van de Grieken is die naam ook, in de vorm afioen, tot de Arabieren overgegaan; 

de Perzen spreken die, volgens het woordenboek van Vullers, ajjoen uit, de Ma-

leiers en Javanen, die de ƒ niet kunnen uitspreken, zeggen apioen of apjoen. Van 

al deze vormen is het Nederlandse amfioen door de inlassing van de m (zie bene

den) nog kennelijk verschillend. Ook gebruikt de inlander apioen alleen van het 

opium in ruwe staat, zoals het door de handel geleverd wordt. Is het gezuiverd, 

dan noemt hij het tjandoe; is het, met of zonder tabak, voor zijn gebruik gereed

gemaakt, dan noemt hij het madat (van het Hindoestani madad; vergelijk Van 

der Tuuk, Tobasche spraakkunst, p. 125, noot 2). Bij de Nederlanders in Indië 

daarentegen behoudt het de naam van amfioen onder alle omstandigheden, en 

zij spreken van amfioen roken en amfioen schuiven, van amfioenkitten, amfioenpijpen, 

amfioenpillen, zowel als van amfioenhandel en amfioenpacht. 

Het woord amfioen zelf is bij ons Nederlanders reeds vrij oud, zo oud als de 

vaart naar Indië zelf. Er wordt over dat heulsap reeds uitgebreid gehandeld in 

de 'Beschrijvinge van 't Coninckrijck Gussaratten', in Begin ende voortgangh, II, 

nummer 17, p. 61, waar het amphion of ajfien wordt genoemd. Ook bij Baldaeus, 

Malabar en Choromandel, p. 144, komt de vorm amphion voor en reeds veel vroe

ger vindt men die bij Van Linschoten, p. 98, die met zijn gewone nauwkeurig

heid zegt: 'het amfion, also ghenaemt van de Portugesen, van de Arabyers, 

Mooren en Indianen affion.' De ingevoegde liquida m (waarvoor ook de n werd 

geschreven, die echter in de uitspraak als m klonk) is dus van Portugese oor

sprong. In het Portugese woordenboek van Moraes Silva komt, naast het thans 

gebruikelijke opio ook anfiüo voor, dat bijna als amfion klinkt. Zie voor die gewo

ne insertie, vooral vóór de lipletters, moeson en pampoesjes. Kamfer voor Kafoer 

(zie Dozy's Oosterlingen op het woord) en de volksuitspraak pampier voor papier 

zijn nog een paar bekende voorbeelden, die, zo het nodig was, licht met andere 

zouden te vermeerderen zijn. Voorbeelden van amfioen bij latere schrijvers zal 

men in het W N T van De Vries en Te Winkel op dat woord kunnen vinden. Hier 

merk ik alleen nog op dat in Nederlands-Indië amfioen bestendig en uitsluitend 

de vorm is die in alle administratieve stukken gebruikt wordt; opium leest men 

daar nooit. 

Daar opium en amfioen inderdaad slechts verschillende vormen van hetzelfde 

woord zijn, geldt van beide hetzelfde wat het geslacht betreft. Het is verkieslijk 

beide als stofnaam onzijdig, als handelsartikel vrouwelijk te maken, en het 

mannelijk, oudtijds voor amfioen gebezigd op grond van de vergelijking van 

andere op -oen uitgaande woorden, in het geheel niet meer te gebruiken. Ik 

ontleen deze opmerking aan het artikel Amfioen in het W N T , waarvan mij, hoe

wel het terwijl dit gedrukt wordt nog niet is uitgegeven, in de proef inzage is 

verleend. 

De uitdrukking amfioen schuiven is in het Nederlands woordenboek van Van 

Dale geheel ten onrechte door 'opium kauwen' verklaard. Dit is gebruikelijk 
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bij de Turken en West-Aziaten, maar komt in Nederlands-Indië zelden of nooit 
voor. Ook zou voor dat kauwen schuiven al een zeer zonderling gekozen woord 
zijn. Ik heb de wijze waarop het opium gerookt wordt in mijn Java, deel I, p. 
622, besproken. Ik vind voor dit schuiven de verklaring in het krachtig inzuigen 
of ophalen van de rook van de opiumpij p, dat van een sissend, sijfelend, schui
felend of fluitend geluid vergezeld gaat, en zie dat deze verklaring ook door 
prof. De Vries is overgenomen. [Zie ook opiumschuiver] [V] 

amok 1 [razernij]. Amok komt reeds bij onze oudste schrijvers over Indië dikwijls 
voor en is later zozeer een Nederlands woord geworden, dat prof. Pijnappel in 
zijn Maleise woordenboek het Maleise amoek en de werkwoordsvorm menga-
moek door 'amokken, wanhopig aanvallen' kon verklaren. Voor hen echter die 
minder met de schrijvers over Indië vertrouwd zijn, zal het niet overbodig zijn 
op te merken, dat het evenzeer Javaanse als Maleise amok eigenlijk een soort 
van woede of razernij betekent die de inlander (bovenal de Makassaar; zie Wal-
lace, Insulinde, deel I, p. 306) soms bevangt, wanneer zijn hartstochten in de 
hoogste mate zijn opgewekt, en waarbij hij wanhopend aanvalt op ieder die 
hem in de weg treedt en moord tracht te plegen, onverschillig aan wie. Het 
amok is zeer verwant met hetgeen de inlanders mata glap, dat is Verduistering 
van de ogen' noemen; juister misschien: de amokmaker doet gaarne het mata 
glap voorkomen als een symptoom van zijn toestand, om daardoor zijn niet 
altijd geheel onwillekeurig moorden te vergoelijken. Zie Van den Burgs, De 
Geneesheer in Indië, deel II, p. 786. Een ander verschijnsel dat ermee gepaard 
gaat, is het luide schreeuwen, waarbij doorgaans het woord amok zelf verno
men wordt, waarom men in het Javaanse handwoordenboek van prof. Roorda 
op amoek ook de verklaring vindt: 'een uitroep van iemand die in dolle woede 
gaat moorden.' Vandaar verder de uitdrukking amok roepen of amok schreeuwen, 
bijvoorbeeld bij W. Schouten, Reistogt, vierde druk, deel I, p. 27: 'Binnen Batavia 
werden eenen zwarten Indiaan de borsten afgenepen, omdat hij amok geroepen 
had [...] Dit was reeds de derde amokroeper die in mijn tijd geradbraakt werd.' Zo 
ook bij Van Rees, Bandjermasinsche Krijg, I, p. 64: 'de priester vatte eensklaps een 
der wapens, riep amok, en wilde den artillerist een houw toebrengen.' Maar 
ook de omstanders roepen amok, wanneer iemand, zoals men gewoonlijk zegt, 
amok maakt. Zie bijvoorbeeld Ritter, 'Het Amok' in Tijdschrift voor Nederlandsch-
Indië, jaargang VII, deel III, p. 459: 'Groot was de opschudding onder al die rei
zende personen, toen zich op eens de noodkreet amok! amok! in den omtrek 
deed hooren.' Stavorinus, Reize naar Batavia, deel I, p. 236, schijnt de uitdruk
king amok spuwen als synoniem met amok roepen te beschouwen, want hij zegt 
dat de amokspuwers zo genoemd worden omdat zij het woord amok veel in de 
mond hebben. Ik geloof echter dat men daarbij tevens in het oog moet houden 
dat de amokmaker het schuim op de mond komt. 

Bij Baldaeus, Malabaren Choromandel, p. 145, komt de zonderlinge en minder 
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gewone uitdrukking amokspeelder voor; een later voorbeeld van amokspeler vindt 
men bij W. Schouten, deel II, p. 134. Amok slaan noemt men het alarmsein dat 
door de inlandse wachters op de trom gegeven wordt wanneer zich een amok-
maker vertoont. 

Ik meen bij Nederlandse schrijvers ook wel amok lopen gelezen te hebben. In 
ieder geval is in het Engels to run amuck een gewone uitdrukking geworden. 
Daarbij heeft echter een kluchtig misverstand plaatsgegrepen, doordat men de 
eerste lettergreep van amuck voor het lidwoord a of an hield. Men schrijft dus 
meestal to run a muck (zie bijvoorbeeld Forrest, Voyage aux Moluques, p. 168), en 
vindt in de Engelse woordenboeken dikwijls het woord Muck, waarvan John
son erkende de herkomst niet te weten. Dryden gebruikt de uitdrukking to run 
a muck in de volgende verzen in het derde deel van 'the Hind and the Panther': 

'Frontless and satire-proof he scours the streets 
And runs an Indian muck at all he meets.' 

En Pope volgde hem na in zijn vertaling van Horatius: 
'Satire's my weapon, but I'm too discreet 
To run a muck and tilt at all I meet.' 

Dit Engelse muck heeft een Franse schrijver, de heer Radau, in de Revue des Deux 
Mondes, 1 oktober 1869, p. 675, op de schrandere inval gebracht dat het Maleise 
amok zou zijn: 'une corruption du mot Anglais a muck (un enragé)' [een verbas
tering van het Engelse a muck (een razende)]. 

Tegenwoordig wordt bij ons het woord amok nu en dan gebruikt in de ver
zachte betekenis van 'opschudding, straatrumoer'. Men zal daarvan voorbeel
den vinden in het artikel Amok in de thans ter perse liggende aflevering van het 
WNT. [V] 

amok 2 [razernij]. Maleis amok, waarbij het werkwoord mengamok = in zinsver-
bijsterende woede moorden. In Hobson-Jobson wordt het nog verder nagespeurd 
en teruggevonden in het Malabaarse amouchi of amuco, een verbastering van het 
Malayalam amar-kkan = krijgsman, maar Yule en Burnell vinden zelf, dat dit 
amouchi of amuco meer verwantschap toont met het Maleise amok dan met amar-
kkan, wat zeer juist is. Immers, volgens prof. Kern is amoek eigenlijk Javaans = 
zich woedend gebarende, razende, van de wortel wok, wuk = verwoede aanval in 
het Oudjavaans. Het heeft de stam gemeen met het Maleise maboek (vergelijk 
Kern, Kawi-studiën, p. 93). [P] 

ampas 1 [uitgeperst suikerriet]. Ampas is een Javaans en Maleis woord, dat volgens 
het Javaanse handwoordenboek van prof. Roorda betekent: 'het vaste overblijf
sel van iets, waarvan de waterdeelen uitgeperst zijn, of dat uitgetrokken of uit
gekookt is, zooals van uitgeperst suikerriet, koffiedik of theebladeren'. Volgens 
Klinkerts Supplementbetekent het te Riouw ook 'uitvaagsel, afschrapsel'. 

Bij de Europeanen in Indië is dit woord zeer in gebruik voor de afval in de 
fabrieken van suiker en indigo, bijvoorbeeld De Sturler, Handboek voorden land-
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bouw, p. 823: 'De dessahoofden wier indigo-product verwerkt wordt, moeten 

zorgen dat er steeds brandstof voorhanden is, wanneer de ampas (in dit geval de 

takjes der bladeren) ontbreken mocht.' [V] 

ampas 2 [uitgeperst suikerriet]. Maleis hampas = afval, uitgeperste vezels, enz. [P] 

amper1 [bijna]. Evenals over kras denk ik over het bijwoord amper, thans ge

woonlijk bij ons gebruikt in de zin van 'nauwelijks, ternauwernood'. Ofschoon 

mij bekend is dat prof. De Vries, onze grote taalkenner, na ampel beraad een 

ander gevoelen is toegedaan, schijnt mij toch zoveel voor de herkomst van dit 

woord uit het Maleis te pleiten, dat het mij wenselijk voorkomt mijn gronden 

aan de toetsing van mijn lezers te onderwerpen. 

Het Maleise woord dat ik op het oog heb, is hampir of ampir, waarvan de bes

te woordenboeken van die taal de betekenissen aldus opgeven: 'nabij, dichtbij, 

naast, bijna' of als werkwoord 'nabijkomen, naderen'. Het woord schijnt het 

eerst, en geheel in de oorspronkelijke betekenis, naar de Kaap de Goede Hoop 

te zijn overgebracht, hetzij door de matrozen in dienst van de Compagnie die 

de Kaap als verversingsplaats bezochten, hetzij door de Maleiers als kolonis

ten, die op last van de Compagnie naar Afrika werden overgebracht om er de 

bodem te helpen ontginnen. Die Maleiers, die nog een vrij talrijke en de meest 

geachte klasse onder de gekleurde rassen in de Kaapkolonie vormen, hebben, 

ofschoon zij merendeels aan de islam zijn trouw gebleven, de Hollandse taal en 

vele Hollandse gebruiken aangenomen. Hun taal is ongeveer als die van de 

Hollandse boeren van Zuid-Afrika. Onze reiziger in Oost-Afrika, de heer 

Hendrik P.N. Muller, ontmoette er enigen in de Nederlandse factorij te Zanzi-

bar, die voornemens waren de bedevaart naar de Ka'ba te verrichten. Toen zij 

hem met zijn gezelschap Hollands hoorden spreken, toonden zij zich geneigd 

tot een praatje en verzekerden hem: 'ons is slamsche menschen; ons wil na 

Mekka, maar ons hèt geen geld nie'. (Zie zijn 'Bezoek aan de Delagoa-baai en de 

Lydenburgsche goudvelden', 'm Eigen Haard, 1887.)3 De wegen waarlangs Malei

se woorden naar Zuid-Afrika konden komen, zijn ons dus goed bekend, en het 

behoeft ons niet te bevreemden in de taal van de Boeren Maleise woorden, 

zoals banjak (veel), tjambok (zweep of karwats) en andere aan te treffen. Van 

amper, en wel uitdrukkelijk in de betekenis van 'bijna', zijn de volgende voor

beelden aan de Afrikaander literatuur ontleend: 'Van Engels en Frans, wat een 

mensch dit zou verwag, krij jij amper gen woorden in ons taal nie,' (Th. Tromp, 

Herinneringen uit Zuid-Afrika, p. 173). 'Hulle kan amper net so vinnig loop a's een 

pert' (Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, deel V, p. 181). 

Naar Europa overgebracht schijnt het woord zijn betekenis allengs enigs-

3. De geschiedenis van de Maleise kolonie aan 

de Kaap, die oorspronkelijk uit slaven en bal

lingen schijnt te hebben bestaan, is zeer merk

waardig en verdiende wel eens een opzettelijk 

onderzoek. Men vindt daarover een en ander in 

Wilmots History of the Cape colony (Capetown, 

1869), p. 116, en Noble's DescriptiveHandbook of 

the Cape colony (Capetown, 1875), p. 44. 
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zins gewijzigd te hebben, ofschoon het aan sporen van de oorspronkelijke 
betekenis 'bijna' niet geheel ontbreekt. Nog zeer onlangs hoorde ik een dame 
het woord in die zin bezigen, en daar dit mijn aandacht trok, vroeg ik haar wat 
zij ermee bedoelde, waarop zij onmiddellijk 'bijna' ten antwoord gaf. Van Dale 
geeft in zijn Nederlands woordenboek zowel 'bijna' als 'nauwelijks' op en He
remans in zijn Nederlands-Frans woordenboek onderscheidt uitdrukkelijk 
twee betekenissen: 1. nauwelijks, a peine; 2. bijna, presque. Ik merk hierbij op 
dat Heremans als Vlaming en Van Dale als bewoner van Staatsvlaanderen ook 
voor het Zuid-Nederlands goede autoriteiten zijn. 

De overgang van betekenis van 'bijna' tot 'nauwelijks' is zeker niet van dien 
aard dat zij ernstige twijfel aan de juistheid van mijn verklaring kan wekken. 
Er bestaat ongetwijfeld verschil, maar hoe de ene soms schier onmerkbaar in 
de andere overgaat, blijkt bijvoorbeeld uit een frase als ampir siang'even voor de 
dageraad', die ons 'als 't amper dag is' al zeer nabij komt. De bezwaren van prof. 
De Vries tegen mijn verklaring betreffen dan ook minder deze wijziging van 
betekenis als het menigvuldig gebruik dat van amper en amperkens overal in 
Zuid-Nederland gemaakt wordt. Dat algemeen gebruik in België acht hij met 
een Maleise oorsprong moeilijk verenigbaar en brengt hem tot de mening dat 
amper op Nederlandse bodem ontstaan is. Hoe hij zich het ontstaan voorstelt, 
zal men weldra kunnen lezen in de nieuwe aflevering van het grote Woorden
boek derNederlandsche Taal, die thans op de pers is. 

Ik erken dat ook mij het algemeen gebruik van amper in Zuid-Nederland, als 
het werkelijk Maleis is, zeer bevreemdt, maar veroorloof mij toch nog een klei
ne opmerking die de waarde van de tegenwerping wel enigszins vermindert. 
In het Dictionarium Teutonico-Latinum van Kiliaan, waarvan de eerste uitgave in 
1574 te Antwerpen verscheen, komt amper als bijwoord, hetzij in de zin van 'bij
na' of 'nauwelijks', nog niet voor. Mag men hieruit niet opmaken dat het 
gebruik van dit woord in België niet oud is, en in verband daarmee de gissing 
wagen dat het door Antwerpse of andere Vlaamse matrozen die aan de eerste 
tochten van de Nederlanders naar Oost-Indië hebben deelgenomen, daar het 
eerst is in zwang gebracht? [V] 

amper 2 [bijna]. Maleis hampir = bijna. Het amper dat niet 'bijna', maar 'nauwe
lijks' betekent, is niet van Indische oorsprong. 4 [P] 

anak mas [inlands pleegkind]. Maleis anak: kind + Maleis mas: goud, waarin mas 
dienst doet als liefkozingswoord. Het woord mas wordt door prof. Kern afge
leid van Sanskriet mdsha, goudgewicht, waaruit zich in het Javaans en het 
Maleis de betekenis van 'goud' ontwikkeld heeft; vergelijk ook Sanskriet md-
sha-vardhaka(h): goud-smid. [P] 

ananas1 [bepaalde vrucht]. Deze om haar heerlijke vruchten bekende plant, de 

4. In Zuid-Afrika betekent amper uitsluitend: bijna, evenals ampertjes. 
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Ananassa sativa, wordt in geheel Indië, zowel op het vasteland als op de eilan
den, in talrijke soorten gekweekt. Algemeen wordt thans erkend dat deze plant 
uit Brazilië of Peru afkomstig is, ofschoon de ouderdom van haar cultuur en 
haar verwildering op de eilanden van de Archipel Rumphius aan haar Ameri
kaanse oorsprong deden twijfelen. Zowel als de plant is ook haar naam uit 
Amerika afkomstig. Ik lees in Treasury ofBotany van Lindley en Moore, p. 60, dat 
deze plant het eerst aan de Europeanen bekend werd in Peru, dat zij daar te lan
de sanas heet en dat zij onder deze naam in 1555 beschreven werd door de mon
nik André Thevet. Paludanus, in de aantekeningen op Van Linschotens 
Itinerario, schrijft (p. 72) 'Ananas, van die Canarijns ananasa geheeten, van die 
Brasilianen nana en van anderen in Hispaniola iaiama, van die Spangiaerden 
in Brasyl pinas, om eenighe ghelijkenisse die deze vrucht heeft met die pijn
appel, 5 is uyt die provincie van Santé Croce eerst in Brasilin, vandaer in 
Spaensch-Indiën ende volgens in Oost-Indiën gebracht.'Piso, in DeIndiaeutrius-
que re naturali, zegt, p. 194, dat de plant bij de Brazilianen nana en bij de Portuge
zen ananas heet, en het Portugees woordenboek van Da Costa zegt op Ananas: 
'fruto e planta do Brasil'. Ook S. de Vries, Curieuse aenmerckinghen, I, p. 321, beves
tigt dat nana de Braziliaanse naam is. Wij mogen dus niet twijfelen of plant en 
naam beide zijn door de Portugezen uit Amerika naar Oost-Indië overgebracht. 

Het is duidelijk dat ook wij de naam van deze plant van de Portugezen heb
ben overgenomen, terwijl in het Javaans en Maleis nanas op welke wijze dan 
ook de oorspronkelijke Amerikaanse vorm van die naam is bewaard of hersteld. 
Aan de volken van de Archipel moest het toeschijnen dat deze naam door redu
plicatie ontstaan was: vandaar dat hij in sommige talen (Bataks, Dajaks, Soen-
daas) de vormen honas, kënas, kanas kon aannemen, waardoor hij meer bepaald 
tot nominatief van het substantief is bestempeld. Merkwaardig is de Menang-
kabause naam pisang anas, die zich moeilijk met de aard van de vrucht laat rij
men. 

Ofschoon ik in de gelegenheid was, alvorens dit stukje ter perse ging, het 
(nog niet afgedrukte) artikel ananas in het W N T van De Vries en Te Winkel te 
raadplegen, heb ik gemeend niets aan dit artikel te moeten veranderen. Bij ver
gelijking zal bevonden worden dat beide elkaar bevestigen en aanvullen. [V] 

ananas 2 [bepaalde vrucht]. Portugees ananas of ananaz van de Braziliaanse naam 
nanas. De vrucht is door Europeanen het eerst gezien in Peru. [P] 

andjing tanah [bepaald dier]. Maleis andjing: hond + tanah: aarde, dus 'aard-
hond', waar Nederlanders zeggen 'veenmol'. [P] 

andong [huurrijtuig]. Javaans andong met de betekenis: huurvehikel. [P] 
anemoon [bepaalde plant]. Anemoon is de naam van een bekend geslacht van 

planten met fraaie bloemen, behorend tot de familie der Ranunculaceeën en 
ook bij de botanici Anemone genoemd. 
5. Men herinnert zich Aitpineapple de gewone naam van de ananas is in het Engels. 
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Omtrent de oorsprong van de naam van deze bloem bestaat een Arabische 

legende die door Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, II, p. 156, 

aldus verhaald wordt. 'Une prairie voisine de Hïra produisait beaucoup d'ane-

mones. Le roi Nöman affectionnait, dit-on, eet endroit; il le prit sous sa protec-

tion, c'est a dire, qu'il en interdit 1'approche au public. Les fleurs qui y 

naissaient, furent appellées pour cette raison chakaïk-an-Nöman, fleurs de 

Nöman.' Men voelt dat het de bedoeling is anemoon van an-Nöman af te leiden 

en deze afleiding heeft onder andere bijval gevonden bij Engelmann, Glossaire 

des mots espagnols etportugais dérivés de l'Arabe. Zij is echter ongetwijfeld onjuist, 

gelijk prof. Dozy in de tweede zeer vermeerderde uitgave van dit glossaire, p. 

373, heeft aangetoond. Anemoon is toch zonder enige twijfel het Griekse ane-

mênè, dat reeds bij Hippocrates voorkomt, terwijl Theophrastus en Diosko-

rides reeds de soorten onderscheiden die nu nog Anemone coronaria, hortensis, 

Apennina genoemd worden. Zie Fraas, Synopsisplantarum Florae classicae, p. 130. 

En toch is het volstrekt niet onmogelijk dat anemoon in de grond van Semiti

sche oorsprong is, gelijk er in het Grieks zovele andere woorden zijn die van de 

Feniciê'rs en andere volken van het Oosten zijn overgenomen. F.C. Movers, D i e 

Phönizier, I, p. 217, heeft reeds gegist dat anemönè het Hebreeuwse of Fenicische 

han-naaman, dat is 'de lieflijke', zou wezen en met prof. De Goeje, die daarop in 

zijn aankondiging van Dozy's Oosterlingen heeft opmerkzaam gemaakt, acht ik 

dit verre van onwaarschijnlijk. [V] 

angkin [gordel]. Javaans angkin. [P] 

angkloeng [muziekinstrument].Javaans angkloeng. [P] 

angkong [karretje]. Op de oostkust van Sumatra, verinlandsing van Hongkong in 

kreta Hongkong, Hongkongs wagentje, dat wil zeggen riksja. [P] 

antjar [bepaalde boom]. Javaans antjar. Dit in Indië weinig bekende woord voor 

de oepas heeft onder andere in het Engels reeds een vaste plaats in de woorden

boeken als antiar. Verder vindt men antiar-resin en antiarin: the poisonous prin-

ciple of the upas tree (Murray). [P] 

[apotheek zie bodega.] 

arak [sterke drank]. Oorspronkelijk Arabisch 'araq = zweet, sap, vooral in 'araq-at-

tamr: het (gegiste) sap van de dadel. Nadat het woord in alle mohammedaanse 

landen ingang gevonden had, is het ook in de Indische landstalen opgenomen 

met de betekenis van: sterke drank (uit de klapper of rijst gestookt). In deze 

betekenis is het overgegaan in het Portugees als araca, araque, in het Spaans arac, 

het Frans arack en het Engels (ar)rack. [P] 

arang [houtskool]. Maleis arang. [P] 

ateek1 [bepaalde noot]. Areek heet dikwijls bij onze oude schrijvers de noot van 

de Pinangpalm (Areca Catechu) of zogenaamde betelnoot, die door de bewoners 

van de Indische Archipel en andere Indische volken met het betelblad 

gekauwd wordt (zie betel). Ik bepaal mij tot een paar voorbeelden. Baldaeus' 
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Afgoderye derHeydenen, p. 15: 'daar is ook een zoort van Bramines, haar onthou
dende van betel te eten, zijnde een groen blad met drooge areek ofte jouge 
genomen ende met kalk 'tzamen gemaakt'. Rijklof van Goens bij Valentijn, 
'Ceilon', p. 243: 'Men bouwde op Coetsjin een schip, om met peper en areek na 
Porto Novo verzonden te worden.' 

Dit woord schijnt van Malabaarse oorsprong te zijn, maar is van de Malaba-
ren overgegaan naar de Portugezen en van de Portugezen naar ons, ofschoon 
men thans in Indië, ook onder Europeanen, de betelnoot gewoonlijk met de 
Maleise naam pinang noemt. In de botanie is Areca de naam geworden van het 
gehele geslacht palmen waartoe de pinangpalm behoort. Bij Rumphius, 
Amboinsch Kruydboek, deel I, p. 28, lezen wij over deze naam het volgende: 'In 
Guseratten en Decan heet de betelnoot Suppari, te Goa en overal daar de Portu-
geesche taal gebruikt werd, heetze, zoowel de groene als de drooge, Arequa of 
Areca en den boom Arequero [...] Ik zelfs heb ze van de Mallabaren horen noe
men, de jonge en groene Paynga, de oude Areec en Pac.' 

Dat de naam Areek ook nu nog niet geheel verouderd is, zien wij uit de ver
melding van areeknoten in Ritters Indische herinneringen, p. 262. [V] 

areek2 [bepaalde noot]. 'Dit woord schijnt van Malabaarse oorsprong te zijn,' 
zegt prof. Veth. Dat is ook zo; het is het Malayalam adekka, adakka; zie Gundert, 
Malayalam Dictionary, p. 11. De d klinkt voor de Europeaan als een r. De enigs
zins afwijkende Tamilvorm is adeikkdy. [K] 

areka3 [bepaalde noot]. Bij vroegere schrijvers areek (Veth), dat thans geheel ver
ouderd is, en waarvoor in Indië zelf haast uitsluitend pinang in gebruik is, 
wordt door prof. Veth niet genoeg verklaard. Hij komt niet verder dan tot het 
vermoeden dat het van Malabaarse oorsprong is en ons overgeleverd door het 
Portugees. Inderdaad is areka, het Portugese areca, volgens Murray en prof. 
Kern het Malayalam adekka, adakka = Tamil adeikdy, zijnde adei, een aanduiding 
van het trosachtige + kdy: vrucht. [P] 

aren [bepaalde boom]. Javaans aren. [P] 
arit [mes]. Javaans arit=zacht gekromd grasmes. [P] 
asem [tamarinde]. Maleis asam, gewoner asem = zuur. Dit asem is een verkorting 

van asam djawa: tamarinde (Klinkert) of eerder vzmpohon asam. [P] 
[assegaai zie azagai.] 
astaga [uitroep]. De uitroep van verbazing in de mond van hiergeborenen is een 

afkorting van astagapirlah, van astagafiroe'llah = ik vraag God om vergeving. [P] 
atap 1 [dakbedekking]. Atap, Maleis en atep, Javaans en Soendaas, schijnt oor

spronkelijk in het algemeen 'dak' of'dakbedekking' te betekenen; men spreekt 
daarom ook van de atap, of het dak, van een Javaanse kar (pedati). Wanneer 
men dus, zoals dikwijls gebeurt, het alang-alanggras of de nipah-bladeren 
atap noemt, heeft dit geen betrekking op de planten, maar op het materiaal 
voor dakbedekking dat zij opleveren. Atap is nooit een plantennaam. De uit-
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drukking 'een dak van atap' of 'een atappen dak', dikwijls door Europeanen 
gebruikt, is daarom ook eigenlijk niet juist, want wie zal van 'een dak van dak
bedekking' spreken. Zij is echter enigszins verschoonbaar en brengt althans 
geen misverstand teweeg, omdat het gebruik gewild heeft dat atap, ook door 
de inlanders, gebruikt werd voor het gewone dakmateriaal dat in sommige 
streken het nipah-blad, in andere het alang-alanggras is, en dat in tegenstel
ling tot de daken vervaardigd van sirap, kleine houten plankjes of platte stuk
jes bamboe, op de wijze van onze dakleien geplaatst, en van talahab of 
gekloofde bamboeleden, waarvan eerst een laag met de holle en dan een met de 
bolle zijde naar boven op het dakgeraamte gelegd wordt. [V] 

atap 2 [dakbedekking]. Maleis atap met de betekenis van: dakbedekking in het 
algemeen, welke betekenis in het Europees gebruik vernauwd is tot die van: 
dakbedekking van nipah-bladeren of alang-alang. Het woord is ook in gebruik 
op Ceylon en in Perak (Hobson-Jobson). [P] 

atjar [ingelegd zuur]. Perzisch atsjar, is in bijna alle inlandse talen van Brits-
Indië overgenomen en ook in onze archipel. Van Linschoten gebruikt het reeds 
in 1596 en op het ogenblik is het opgenomen in de Franse, Duitse en Engelse 
woordenboeken, maar niet in Van Dale. Toch is het ook in het i8e-eeuwse 
Nederlands heel gewoon geweest. In de vierde jaargang van De Philanthrope,6 

waarvan het eerste nummer verscheen in 1756, vindt men een in de analytische 
stijl van de logica opgemaakt menu, waarop onder het hoofd 'bijwerk' in zuur 
het volgende opgegeven wordt: 

a. Augurkjes. 
b. Ingelegde Morellen. 
c. Assia. 
f Kool Assia. 
t t Assia Bamboes. 

Uit de samenhang blijkt duidelijk dat dit assia ons atjar is, althans in de bij
vorm achia, zoals die ook in het Engels voorkomt. [P] 

atoeran [regeling]. Maleis atoeran, regeling, schikking, orde. [P] 
attar goel [reukstof]. De echte of voorgewende Turkse kooplieden die zich op 

kermissen en badplaatsen met hun kramen van oosterse snuisterijen en toilet
artikelen vertonen, hebben doorgaans ook een fijne oosterse reukstof te koop, 
die zij in zeer kleine flesjes voor hoge prijs aanbieden, onder de naam van Attar 
goel, een naam die ook niet zelden op de aanplakbiljetten en in de advertenties 
van kappers en parfumeurs gelezen wordt. Deze naam betekent 'reukstof van 
rozen' en bestaat uit twee Perzische woorden, waarvan het tweede volstrekt 
geen moeilijkheid oplevert. Het is het woord go/ of goel, de Perzische naam van 
de roos, en vandaar ook het eerste lid van Goelistan, dat is Rozengaard, de titel 

6. Zie].Hznog,DeSpectatorialeGeschriftenvani74i-i8oo,p. 143. 
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van een beroemd zedenkundig werk, uit proza en verzen gemengd, van de Per
zische dichter Saadi. Het andere woord, attar, is in de grond niet onderscheiden 
van het Arabische 'itr in onze woordenboeken, dat in onveranderde schrijfwijze 
ook in het Perzisch is overgegaan. Daarnaast kent Dozy, Supplément aux diction-
naires Arabes, deel II, p. 137, ook de vorm 'otr, waarvan hij de Engelse naam van de 
bedoelde reukstof Otto ofroses afleidt. Hij had daarnaast ook Ottar als in dezelfde 
taal gebruikelijk kunnen noemen (Treasury ofBotany, p. 829: 'Otto or Ottar of ro
ses; a fragrant oil obtained from Rosa centifolia and Rosa damascena'). Maar dat 
ook de evenzeer bestaanbare vorm 'atr in het Oosten gebruikt wordt, blijkt ge
noeg uit het hier behandelde attar. Dat die vormen als attar, ittar, ottar worden 
uitgesproken, is uit de natuurlijke drang tot verzachting van atr, itr, otr te ver
klaren. De verdubbeling van de t in onze spelling dient om te verhoeden dat de 
eerste vocaal als open en lang wordt uitgesproken. Had zij in attar de gramma
ticale waarde die haar in het Arabisch toekomt, dan zou tevens de tweede a ver
lengd moeten worden en het aldus ontstane 'attdr zou niet een reukstof, maar 
een fabrikant van reukwaren of een handelaar in reukwaren betekenen. 

Perzië, in het bijzonder de provincie Sjiraz, is van oudsher door de schoon
heid en de heerlijke geur van zijn rozen vermaard geweest. In de tuinen van 
Java worden de Perzische rozen nog veelvuldig naast de Europese gekweekt. 
Men zou echter kunnen vragen, of zij thans nog haar roem kunnen staande 
houden tegenover de prachtige hybriden, die door de hedendaagse bloemkwe
kers van jaar tot jaar in telkens grotere volkomenheid gewonnen worden. Maar 
de attargoel zou misschien door haar geur de roem van de rozen van Azië nog 
kunnen handhaven, indien zij werkelijk was wat zij voorgeeft te zijn. Het is 
echter bekend dat de oosterse rozenolie, thans vooral in Turkije vervaardigd, 
doorgaans schromelijk vervalst in de handel komt en dat in onze dagen de 
fijnste en geurigste te Leipzig in de fabriek van Schimmel en Co. wordt ver
vaardigd. [V] 

azagai, assegaai [werpspies]. De Moren waren van oudsher beroemd om hun 
werpspiezen en de behendigheid waarmee zij die wisten te hanteren. Wie her
innert zich niet de regels van Horatius: 

'Integer vitae scelerisque purus 
Non eget. Mauris jaculis, nee arcu' 

enz.? [Wie van onbesproken levenswandel en vrij van schuld is, heeft niet de 
Moorse speren en boog nodig.] 

De werpspies van de Moren schijnt zich als wapen over geheel Afrika te heb
ben verspreid. De schrijvers over de meest verschillende streken van dat 
werelddeel maken van haar gewag en noemen haar Azagai of Assegaai, een 
naam die, met het wapen zelf, van de Berbers afkomstig is, maar waarschijnlijk 
uit het Spaans tot de overige volken van Europa is gekomen. Ziehier enige 
voorbeelden bij Nederlandse schrijvers. G. van Broekhuizen in zijn vertaling 
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van de Historie van Barbaryen van Dan (Amsterdam 1684, p. 286: 'Hun wapenen 
zijn een halve-piek of een werpspies, welke zij een Agay of een Azegay noemen, 
daar ze zich met zulk een behendigheid en kracht af dienen, dat ze er iemand 
op vijftig treden ver mee doorschieten.' De Marree, De Goudkust, I, p. 235: 'Eer 
hij nog de sabel konde vatten, kreeg hij van achteren eenen worp met een Aza-
gai (werp-pijl), van welke de Negers in vroegere tijden zich bedienden.' Th. 
Tromp, Herinneringen uit Zuid-Afrika, p. 171: 'De oorspronkelijke wapenen van 
den Kaffer zijn assegaai, knopkiri's (stokken, in den regel van assegaaihout, die 
van een knop zijn voorzien), boog en lans.' Idem, De stam der Amazoeloe, p. 90: 
'Ketchwayo begon over te hellen tot den onstuimigen wensch van zijn eer- en 
huwelijkszuchtige jongelieden, om de assegaaien eens te gaan wasschen.' Hen
drik P. N. Muller, 'Herinneringen uit de Transvaal' (De Gids 1888, deel II, p. 242): 
'Alleen verstaan de negers [dat zijn hier de Kaffers] het smeden van assegaai-
spitsen uit het ijzer, dat in het noordelijk deel der Republiek bijna allerwegen 
wordt gevonden.' De opmerking schijnt mij hier niet overbodig dat de azagai 
en andere oorspronkelijke wapens in vele streken van Afrika meer en meer 
door het schietgeweer verdrongen worden. 

Het woord azagai (onder de verschillende schrijfwijzen schijnt mij deze de 
beste) is dikwijls ten onrechte voor Arabisch gehouden. Het woord is weliswaar 
vermeerderd met het Arabische lidwoord (en luidt dus eigenlijk az-zagdja); 
maar wanneer wij dit afscheiden, blijft zagdja over, dat nog in de taal van de 
Berbers de voorvaderlijke werpspies aanduidt. Vandaar in het Frans gewoon
lijk zagaie. De aanwezigheid van het Arabisch lidwoord in de Spaanse vorm aza-
gaya, waaraan ons azagai onmiddellijk is ontleend, moet ons niet verwonderen, 
daar de Berbertaai, ofschoon eigenlijk niets met het Arabisch gemeen hebben
de, thans met allerlei Arabische woorden en woordvormen vermengd is. 

Vergelijk voor dit woord vooral Dozy en Engelmann op Azagaya. [V] 

B 
baadje1 [kledingstuk]. Baadje, dat is 'buis, wambuis', niet 'buisje' zoals Van Dale 

zegt, want baadje is geen verkleinwoord. Afgaande op een mijns inziens geheel 
verkeerde etymologie, schreven Weiland, de Woordenlijst van De Vries en Te 
Winkel en de eerste uitgaven van het Nederlands woordenboek van Van Dale 
alle baaitje. Vreemder nog is het dat Franck de goede spelling met de slechte 
afleiding verbindt. 'Baadje? schrijft hij, 'minder juist voor baatje, een door syn
cope der i gewijzigden vorm van baaitje, wambuis van baai of andere grove stof, 
het verkleinwoord van baai (wollen stof); vergelijk katoentje van katoen.' In Man-
have's nieuwe uitgave van Van Dale leest men terecht: 'Baadje. Vroeger schreef 
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men verkeerdelijk baaitje. Het woord komt niet van baai, zoals men vroeger 
meende, maar is aan het Maleisch ontleend.' Ik heb dezelfde mening reeds 
voorgestaan in mijn aankondiging van Dozy's Oosterlingen in De Gids en ben er 
sedert steeds meer in bevestigd. Ja, ik zou durven verklaren dat indien er één 
woord in onze taal is waarvan de afkomst uit het Maleis zeker is te achten, dat 
wel baadje moet zijn, en dat dit aan onze lexicografen bij enige meerdere 
bekendheid met de Maleise taalstam en met de literatuur over Nederlands-
Indië zeker niet zou zijn ontgaan. Zij zouden dan geweten hebben dat bij de 
volken van Insulinde algemeen een kledingstuk in gebruik is, dat in het 
Javaans, Maleis, Makassaars, 7 Bataks en Dajaks de naam van badjoe draagt, dat 
dit bestaat uit een wijd, loshangend, tot op de heupen reikend buis, om de hals 
sluitend met een opstaande kraag en met ruime mouwen die slechts tot even 
over de elleboog reiken, dat er echter enige verscheidenheden in de vorm voor
komen die zich door bijzondere namen onderscheiden, dat de stof doorgaans 
wit of blauw gestreept katoen, in sommige gevallen ook laken, fluweel of zijde 
is, en dat de naam van dit kledingstuk ook bij de Nederlanders in Indië alge
meen in gebruik is en door hen baadje of baatje wordt uitgesproken. Bij oudere 
schrijvers vindt men nog wel de oorspronkelijke vorm badjoe (bijvoorbeeld 
Valentijn, VI, 1, p. 54: 'die wat meer van staat zijn dragen wel een zijde of ander 
fraai wambuis of badjoe'), maar die vorm is allengs in baadje overgegaan (bij
voorbeeld Van Rees, Toontje Foland, I, p. 19: 'slavenmeiden met korte en half
open baadjes'). En daar de dj (eigenlijk een enkele letter, die aan de djim of djo 
van het Maleis-Javaanse alfabet beantwoordt) door ons in d-j wordt opgelost, 
de d dus sluitletter van een lettergreep wordt, en als zodanig in het Hollands 
(dat bijvoorbeeld laadje, naadje net zo uitspreekt als maatje, staatje) de waarde 
van t krijgt, wordt dit baadje ook dikwijls door baatje vervangen (zoals bij 
Gevers Deynoot, Herinneringen, p. 57: 'mannen en vrouwen [...] in ligtkleurige 
katoenen baatjes'). Ja, zelfs de vorm baaitje vindt men bij sommige van onze 
oudere Indische schrijvers, bijvoorbeeld Visscher, Mallabaarse brieven, p. 46: 
'daarover hebben zij een baaitje van fijn lijnwaad'. Maar dat het woord ook in 
deze schrijfwijze in geen verband met baai staat, wat gelijk ieder weet een wol
len stof is, blijkt reeds daaruit, dat alsdan een baaitje van lijnwaad een contradic
tio in terminis zou wezen. Dit baaitje wijst, zoals het mij toeschijnt, slechts op 
een zekere eigenaardigheid van uitspraak, zoals men ook wel laaitje8 hoort, en 
is verder van geen gewicht. 

Schippers en matrozen dragen niet zelden een baadje, en het is zeer moge-

7. Het Boeginees heeft wadjoe. 
8. Laaitje is eigenlijk het diminutief van laai, 
een nieuwe vorm uit lade ontstaan, door de ver
weking van de dtot; (als 'mgoejeofgoeije voor 
goede; dooien of dooijen voor doden, enz.), evenals 

kaai uit kade. Baaitje verkeert dus niet in geheel 
hetzelfde geval als laaitje en kaaitje; mijn me
ning is slechts dat het door analogie met deze 
vormen ontstaan is. 
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lijk dat door hen vooral zowel de snit als de naam van dit kledingstuk uit Indië 

is overgebracht. De meeste Maleise woorden in onze taal danken wij aan de 

zeelieden. Maar ik geloof dat men zich vergist wanneer men meent dat het 

matrozenbaadje gewoonlijk van baai is gemaakt. Bedrieg ik mij niet, dan geldt 

dit veel meer voor de boezeroen, waarover het baadje vaak wordt aangescho

ten. Is dit juist, dan vervalt zelfs de mogelijkheid om baadje van baai af te lei

den. Ook heeft men de opmerking gemaakt dat, indien baadje eigenlijk een 

verkleinvorm van baai was, men in die Nederlandse gewesten die het verklein

woord met -ke vormen, baaike zou moeten zeggen, welke vorm echter geheel 

onbekend schijnt. [V] 

baadje 2 [kledingstuk]. Maleis badjoe, van het Perzisch bddzoê. Minder juist is 

baatje voor baadje, wat daarvandaan komt, dat de Hollanders het woord opvat

ten als baad+je en het dus uitspreken als paadje (paatje), maar geheel foutief is 

Francks afleiding van dit woord van... baai. Vercoullie geeft de goede verkla

ring, maar een badjoe hoeft niet te zijn: soort van hemd met witte en blauwe 

strepen. In het Europees taalgebruik is het ook vaak: jurk en soms zelfs buisje 

of jas. [P] 

baar1 [nieuweling]. Baar is volgens Van Dale's Nederlandse woordenboek 'een 

nieuweling aan boord, een nog onervaren matroos; een Europeeër die voor het 

eerst in Oost-Indië komt, aldus genoemd in tegenstelling met een oudgast. 't 

Woord is ontleend aan het Maleis.' Volkomen juist, slechts had de betekenis in 

de tweede plaats vermeld, moeten voorafgaan, want natuurlijk is de Maleise 

naam baar het eerst in Oost-Indië aan de nieuwelingen gegeven en daarna door 

de schepelingen op de nieuwe matrozen toegepast. De Oost-Indische baar is 

zeer goed geschetst in Weitzels Batavia, p. 153-161. Het blijkt uit dat stuk dat 

men van baar ook het adjectief baarsch en het afgeleide naamwoord baarschap 

heeft gevormd. 'Heeft Mijnheer de baarsche stoot reeds gehad?' - 'Er bestaat een 

natuurlijk en een conventioneel baarschap.' - 'Ieder is in Indië genegen baar

sche hoedanigheden op te merken in anderen, die er korter dan hij hun verblijf 

hielden.' 

Men ziet uit het gezegde dat in Indië baar beantwoordt aan hetgeen onze 

studenten groen noemen; aan de Militaire Akademie te Breda worden dan ook 

de nieuw aangekomen studenten baren genoemd. In het algemeen is baar ieder 

die zich nog vreemd voelt in een kring waarin hij pas geplaatst is en, de daarin 

bestaande gebruiken niet kennend of er althans niet in geoefend, zich telkens 

vergist, of er inloopt, zoals men zegt. Vandaar heeft baar ook de betekenis 

gekregen van 'ongeleerd, ongeoefend'. In Zuid-Afrika, waar in de taal van boe

ren veel Maleise woorden zijn binnengedrongen (zie op amper), heeft baar dik

wijls deze betekenis, niet alleen waar men van mensen, maar ook waar men van 

trekbeesten spreekt. Zie Mansvelt, Kaapsch-Hollandsch idioticon op Baar. In die 

zin spreekt men er ook van baar-Kaffers, dat zijn Kaffers die nog vreemd zijn aan 
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alle beschaving, nog niet gewoon zijn aan de omgang met Europeanen. Zie 

Schüssler, Zuid-Afrika, p. 77,104. Een eigenaardig gebruik van baarsch vond ik 

vermeld bij De Marree, De Goudkust, I, p. 20. De klimaatziekte van de nieuwe

lingen, die de Engelsen seasoning noemen, wordt daar, volgens die schrijver, 

door de Nederlanders de baarsche ziekte genoemd. 

Baar is het Maleise woord beharoe of baroe, dat is 'nieuw', of als bijwoord 

'nieuwelings, pas'; maar wordt vooral gebruikt als verkorte spreekwijze voor 

orang baroe datang, iemand die pas is aangekomen. Het staat tegenover orang 

lama datang, of bij verkorting orang lama of oorlam, een oudgast. Zie op oorlam. 

[V] 

baar 2 [nieuweling]. Waarschijnlijk van Maleis beharoe, nieuw, verkorting van 

orang beharoe, letterlijk: nieuw mens = pas aangekomene. Het woord is niet 

meer zo in trek als vroeger, toen men zelfs sprak van baarsch en baarschap (Veth), 

want zachtjes aan wordt het verdrongen door totok. [P] 

baba [Chinees]. De gedistingeerde aanspreking voor de hier geboren Chinees 

komt ook voor in het Indisch-Engels. In zijn Vocabulary of theEnglish andMalay 

languages zegt Swettenham ervan dat het de naam is voor de mannelijke in de 

Straits geboren kinderen, zowel die van Europese, als van Chinese of Euraziati-

sche ouders. Yule en Burnell denken hierbij aan beïnvloeding van dit woord 

door baby, want eigenlijk is baba Turks voor 'vader'. Wij hebben dus hier de 

betekenis zuiverder bewaard en meteen het woord van aanspreking verheven 

tot soortnaam. [P] 

babi [varken]. Maleis babi, varken, varkensvlees, overdrachtelijk ook van een vet 

en dik kind in het Indisch-Nederlands. [P] 

babi-roesa [hertzwijn]. Maleis babi, varken + roesa, hert. Ofschoon het woord 

ook (als babi roussa) in het Indisch-Engels bekend is, wordt in Hobson-Jobson 

de afleiding niet verder voortgezet dan het Maleis. Het woord roesa echter is 

te herleiden - evenals het Bataks ursa - tot het Sanskriet. In de Bijdragen tot de 

Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, IV, 4, p. 564 stelt prof. Kern het 

gelijk met Sanskriet rcya: antilope. Men kan zich makkelijk heenzetten over 

deze ontplooiing van de r tot roe, als men bedenkt dat de Sanskriet r in zuidelijk 

Indië" reeds als roe uitgesproken werd en dat van daaruit de Archipel is gekolo

niseerd. [P] 

baboe1 [oppasster]. Baboe betekent in het Javaans en Maleis de voedster of minne 

van een kind, hetzij de moeder zelf of een andere vrouw die die taak vervult, en 

bij uitbreiding ook de oppasster van een kind of kindermeid. Het gebruik van 

het woord komt zeer overeen met dat van het Engelse nurse; de baboe is zowel 

dry nurse als wet nurse. Ook in Nederland is dit woord zeer bekend en gebruike

lijk. De Javaanse meiden, die vaak de uit Indië terugkerende families voor ver

zorging van de nog jonge kinderen naar Europa vergezellen, zijn algemeen bij 

de naam van baboe bekend en in onze dagbladen zijn advertenties niet zeld-

69 



B A B O E 

zaam, waarbij een naar Europa overgekomen baboe haar diensten aan naar 
Indië vertrekkende families aanbiedt of gelegenheid zoekt op andere wijze 
naar haar vaderland terug te keren. [V] 

baboe 2 [oppasster]. Uit Javaans en Maleis baboe, evenwel niet met de betekenis 
opgegeven door prof. Veth, namelijk dat de baboe zowel dry nurse is als wet nurse. 
Yule en Burnell hebben dit beter: 'In Java and the further East babu means a 
nurse or female servant.' Zij maken deze opmerking, omdat in het Indisch-
Engels baboo de betekenissen heeft van: 1. beschaafd (maar verwijfd) Bengalees; 
2. inlandse klerk die Engels schrijft. Men denke hier aan het Baboo-Engels, zo 
dikwijls door Anstey in de Punch geparodieerd. [P] 

[babouche zie pampoesjes.] 
bacove [bananensoort]. Het West-Indische woord voor pisang (Musaparadisiaca), 

dikwijls genoeg in de kranten hier ter plaatse gebruikt, maar door velen niet 
begrepen, wordt door prof. Veth afgeleid van baccovo of pacoba, de Surinaamse 
afkorting van de Braziliaanse naam: pacobeté voor deze vrucht. [Zie ook ba
naan.] [P] 

badak [neushoorn]. Maleis badak. Dit woord is merkwaardig, omdat het het aan
zijn heeft gegeven aan een vroeger veel gebruikt abada. Daar de Portugezen er 
de wijfjeseenhoorn in gevonden meenden te hebben, maakten zij het woord 
badak (met zwakke k) vrouwelijk en schreven dus la bada, waarvoor later in de 
plaats kwam l'abada = de abada. In 1726 vindt men in een Spaans woordenboek: 
Abada, s.f. La hembra (= wijfje) delRhinoceronte en thans vindt men het zelfs in de 
kleinste woordenboeken als zodanig opgegeven, bijvoorbeeld in Tauchnitz: 
abada, female rhinoceros. [P] 

badjing [klapperrat].Javaans badjing. [P] 
[Badjo's zie Bokje.] 
[Bairam zie Beiram.] 
bajem [bepaalde plant]. Maleis bajam. [P] 
bakkeleien1 [vechten]. Bekend, ook door Van Dale en Franck opgenomen, en 

door laatstgenoemde als Maleis erkend woord uit de volkstaal dat 'vechten, 
plukharen' betekent. Voorbeelden uit onze schrijvers zal men echter vermoe
delijk niet kunnen bijbrengen, tenzij men ze mocht vinden in een of andere 
klucht of blijspel, of bij komische schrijvers en rijmelaars als Focquenbroch, 
Rusting en dergelijken. Aan de oorsprong van het woord uit het Maleis kan 
niet getwijfeld worden en men mag dus ook stellig aannemen dat het door Jan
maat [de matrozen] onder het volk is gebracht. Het is het Maleise berkëlahi, dat 
in het laag-Maleis, met assimilatie van de r aan de volgende letter, bekkëlahi 
wordt uitgesproken. De betekenis is in Maleis en Hollands geheel dezelfde. [V] 

bakkeleien2 [vechten]. Door prof. Vercoullie vollediger verklaard dan door 
Franck, is volgens eerstgenoemde het Maleis bekkëlahi voor berkalahi, dat echter 
nog verder nagegaan kan worden. Waarschijnlijk is dit toestandswoord = ber + 
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kalahi, waarin kalahi teruggaat tot het Sanskriet kalahi, kalaha(h), twist, gekijf. 

[P] 

bakkeljauw [gedroogde vis]. Dit woord ontbreekt, zeer ten onrechte, in alle 

Nederlandse woordenboeken. Het is algemeen in gebruik in onze West-Indi

sche bezittingen en in alle geschriften die daarover handelen. Het voedsel van 

de negerslaven placht er hoofdzakelijk uit bananen en bakkeljauw te bestaan. 

Zie Van Hoè'vell, Slaven en vrijen, deel I, p. 118; Van Sijpesteyn, Suriname, p. 202. 

De bakkeljauw was de opengesneden, sterk gezouten en gedroogde kabeljauw, 

die op de banken van Newfoundland gevangen en in vaten van 600 a 700 pond 

naar Suriname gezonden werd. Kabeljauw en bakkeljauw zijn klaarblijkelijk 

hetzelfde woord, slechts door letteromzetting gewijzigd. Welke vorm de oor

spronkelijke is, valt bezwaarlijk uit te maken. De Germaanse talen hebben de 

vorm met ka, bijvoorbeeld het Hoogduits Kabeljau of Kabliau, het Deens cabliau, 

het Zweeds kabeljo; ook het Frans heeft cabéliau en het middeleeuws Latijn cabel-

lauwus. Daarentegen hebben de Romaanse talen de vorm met ba, zoals het 

Spaans bacallao, het Portugees bacaïhao, het Italiaans bachalaio. Men meent dat 

deze woorden eigenlijk uit het Baskisch stammen, en wijst erop dat de Basken 

het eerst de kabeljauwvisserij op de bank van Newfoundland op grote schaal 

hebben gedreven. Ook labberdaan, bij ons de gewone naam van de gezouten 

kabeljauw, wijst naar de Basken. Zie het etymologisch woordenboek van 

Franck op dat woord. Er is dus wel enige reden om de vormen met ba voor meer 

oorspronkelijk te houden. 

Sommigen menen dat er tussen kabeljauw en bakkeljauw een soortverschil 

bestaat. Zo zegt Van Hoè'vell dat de bakkeljauw, dat is de kabeljauw die op de 

bank van Newfoundland gevangen wordt, een middensoort tussen kabeljauw 

en schelvis is. Ik houd die mening voor ongegrond. Natuurproducten die over 

een grote oppervlakte verspreid zijn, vertonen veelal enige verscheidenheden, 

maar een onderscheid als hier tussen de kabeljauw van Newfoundland en die 

van de Noordzee wordt aangenomen, is, voorzover ik weet, aan de beoefenaars 

van de natuurlijke historie onbekend. 

Doch al bestaat dit soortverschil niet, toch zijn kabeljauw en bakkeljauw 

geen synoniemen. De noordelijke volken gebruiken kabeljauw voor de levende 

en verse vis en hebben voor de verschillende bereidingen die deze ondergaat 

om voor verzending en bewaring geschikt te worden, verschillende benamin

gen, zoals stokvis voor de gedroogde, labberdaan voor de gezouten, klipvis voor 

de tevens gezouten en gedroogde kabeljauw. De zuidelijke volken die de verse 

kabeljauw niet veel te zien krijgen, gebruiken hun bakkeljauw vooral voor de 

vis die op verschillende wijzen is verduurzaamd. Wel verklaart het woorden

boek van de Real Academia Espanola het woord bacallao door abadejo, dat in het 

algemeen de kabeljauw aanduidt, maar het Portugese woordenboek van Mo-

raes Silva omschrijft bacaïhao uitdrukkelijk door '0 badejo escalado e curado ao 
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sol, ou embarricado em salmadeira', dat is de kabeljauw opengesneden en in de 

zon gedroogd of in de pekel gelegd. Dit beantwoordt volkomen aan de beteke

nis aan ons bakkeljauw toegekend. Bakkeljauw is dus de West-Indische naam 

van stokvis of zoutevis, die wij daar, gelijk zovele andere woorden, van de 

Spanjaarden of Portugezen hebben overgenomen, ofschoon wij daarin slechts 

een zeer oud en bekend woord in andere vorm en met speciale betekenis heb

ben terugontvangen. 8* [V] 

bakoe-bakoe [mangrovebos]. Maleis bakau-bakau, verdubbeling, ter aandui

ding van het collectief begrip. [P] 

[bakkove zie bacove en banaan.] 

balé-balé1 [rustbank]. In het Javaans betekent balé in de eerste plaats ongeveer 

hetzelfde als ambèn, dat is een bank, zit- of ligplaats, doorgaans van bamboe 

vervaardigd en die het voornaamste stuk huisraad in een Javaanse woning uit

maakt. Op zo'n bank strekt de Javaan gaarne op het warmste van de dag de van 

de arbeid vermoeide leden uit om zich over te geven aan een dromerige rust. 

Gelijk vele andere woorden wordt ook balé, althans in de hier vermelde beteke

nis, dikwijls verdubbeld, en bij de Indo-Europeanen op Java is het in het bij

zonder de gewoonte geworden altijd die geredupliceerde vorm te bezigen. Zo 

lezen wij bijvoorbeeld bij Van Hoëvell, Reis over Java, deel I, p. 127: 'Menigmaal 

kon ik de verzoeking niet weerstaan, mij op een oogenblik op een balé-balé voor 

een der woningen neder te zetten.' 

Door een uitbreiding van het gebruik betekent het Javaanse balé ten tweede 

ook een pandöpê of paviljoen dat bij bijzondere gelegenheden tot zitplaats 

dient, en hieraan sluit zich de betekenis van het Maleise balei, dat ongetwijfeld 

hetzelfde woord is, aldus omschreven in het Maleise woordenboek van Pijnap

pel: 'een aan de vier kanten open gebouw, dat voor vergaderingen, het huisves

ten van vreemdelingen enz. dient, het raadhuis.' Zo'n gebouw is inderdaad te 

vergelijken met een grote overdekte rustbank. Vergelijk Klinkerts Supplement. 

Ook in deze zin komt balei wel eens in Nederlandse geschriften voor, bijvoor

beeld Van Hasselt, Volksbeschrijving van Midden-Sumatra, p. 142, Verkerk Pistori-

us, Inlandsche huishouding in de Padangsche bovenlanden, p. 9. Laatstgenoemde 

schrijft ook dit woord balei-balei, waarschijnlijk omdat hem die vaak, hoewel in 

andere betekenis, op Java gehoorde klank voor de geest zweefde. 

Er ligt iets verleidelijks in om ons balie, in de zin van 'rechtbank', van dit 

Maleise balei af te leiden, want in beide heeft het woord bank een gelijksoortige 

uitbreiding gekregen. Het denkbeeld is dan ook werkelijk geopperd, maar het 

woord behoort volstrekt niet tot die klasse van woorden die ons Nederlands 

aan het Maleis verschuldigd is. Maar bovendien is het niet twijfelachtig of de 

ware betekenis van balie is: afpaling, afschutting, hek, slagboom, het Latijnse 

8*. Redactionele noot: De herkomst van kabel- teromzetting van bak(k)eljauw. Zie N. van der 

jauw is tot op heden onbekend; het is geen let- Sijs, Geleenden uitgeleend, 1998,26-27. 
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cancelli (waarom het ook voor het afschutsel van een stoep, de leuning van een 

trap, enz. gebezigd wordt) en dus ook de afschutting tussen de rechters en 

advocaten. De advocaat spreekt dus vóór de balie. Misverstand van die uitdruk

king zal aanleiding gegeven hebben dat het woord op de rechtbank zelf werd 

overgebracht. [V] 

bale-bale2 [rustbank]. Maleis balai-balai. Oorspronkelijk is de balai een open 

loods op vier stijlen. De verdubbeling van het woord is hier de aanduiding van 

datgene wat op het door het enkelvoudige woord uitgedrukte gelijkt, maar in 

het klein, dus een bank (zonder leuning). Het woord is algemeen Maleis-Poly

nesisch. [P] 

baljaren, baljaarden [rumoer maken]. Ook dit woord is uit het Spaans of Por

tugees afkomstig, maar is niet rechtstreeks uit het Iberisch schiereiland, maar 

door tussenkomst van de negerslaven in West-Indiê' tot ons gebracht. Het is 

het Spaanse baylar of het Portugese bailar 'dansen' (hetzelfde als het Italiaanse 

ballare, waarvan ons bal, ballet en ballade). Baljaren is een woord waarmee in Suri

name het dansen van de negers wordt aangeduid. Een baljaarpartij is een 

'negerbal', waarop zij de dans door hun gezang en het slaan op de trom bege

leiden. Zie Van Hoëvell, Slaven en vrijen, deel II, p. 87. Het woord baljaren is in dat 

mengelmoes van talen dat de negers in West-Indië spreken, door eenvoudige 

letteromzetting uit bailar ontstaan. 

Uit West-Indië is dit woord met enige wijziging zowel in vorm als in beteke

nis ook naar Nederland overgewaaid. Men schreef het hier baljaarden en hechtte 

er de betekenis aan van 'rumoer' of'getier maken'. Trouwens, die negerdansen 

onderscheiden zich ook weer door luidruchtigheid. Men vindt dit woord meer

malen in Willem Leevend, bijvoorbeeld deel IV, p. 291: 'Want die ondeugende kae-

rel komt altijd op het laatst aanspringen en baljaarden.' Andere plaatsen, waar 

de betekenis van 'rumoer maken' nog duidelijker is, heb ik tot mijn spijt ver

zuimd aan te tekenen. 

Een andere afstammeling van het woord bailare is door tussenkomst van het 

Frans uit het Oosten tot ons gekomen. De Portugezen noemden de Indische 

dansmeisjes in hun taal bailadera, dat eenvoudig 'danseres' betekent. Hieruit is, 

door de lispende uitspraak van de / in het Portugees, bayadère ontstaan, dat in 

de meeste talen en ook bij ons de bijzondere naam van de Indische dansmeisjes 

(namelijk uit Hindoestan, niet van de Javaanse, die ronggengof talèdèk genoemd 

worden) gebleven is. De Engelsen noemen ze met een inlands woord natch of 

nautch. Canter Visser, Mallabaarse brieven, p. 73, spreekt van baljadores, klaarblij

kelijk het mannelijk waaraan bailadera of baljadera als vrouwelijk beantwoordt. 

[V] 

balkon [open uitbouw van huis]. Omtrent de oorsprong van dit woord bestaan 

twee gevoelens: volgens het ene komt het uit het Perzisch, volgens het andere 

is het Germaans, maar gewijzigd doordat het via het Italiaans tot ons is ge-
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komen. Door het woord niet op te nemen in de Oosterlingen heeft prof. Dozy 
getoond aan de afleiding uit het Perzisch geen waarde te hechten. Maar in 
zijn aankondiging van dat werkje in de Nederlandsche Spectator, 1867, zegt prof. 
De Goeje: 'Ik moet bekennen dat de afleiding van balkon van het Perzische 
bdldkhdneh (opperkamer, 't bovenste van 't huis) mij althans even waarschijn
lijk voorkomt, als die van het oud-Hoogduitsche balcho (balk).' Inderdaad ver
zet zich noch de woordvorm, noch de betekenis tegen die afleiding. Bdldkhdneh 
is samengesteld uit bdld 'boven' en khdneh 'woning', en betekent dus 'boven
huis'. De overgang naar 'balkon' is niet zeer bezwaarlijk, zoals blijkt uit de 
volgende verklaring van bdldkhdneh in Stocqueler, Oriental Interpreten 'Persian, 
Balcony, an upper-room, open in front, and generally overlooking another and 
lower apartment.' Nochtans blijft voor mij deze afleiding van balkon onwaar
schijnlijk, zolang niet is aangetoond hoe en langs welke weg zo'n woord uit 
Perzië naar Europa kon worden overgebracht, want het is veel te oud in de 
Europese talen om over Brits-Indië tot ons te zijn gekomen. Bovendien heeft 
de betekenis toch een veel moeilijker sprong gemaakt dan bij de afleiding 
van het Germaanse, ook in onze taal voorkomende balk, terwijl de vorm geheel 
duidelijk wordt door de tussenkomst van het Italiaans, waarin woorden van 
Germaanse oorsprong zo menigvuldig zijn, en waaruit zo menig woord van 
dien aard tot de Germaanse volken in gewijzigde vorm is teruggekeerd. Mij 
dunkt de verklaring in Grimms Deutsches Wörterbuch: 'Balkenvorsprung, auf 
dem man eines Standes im Freien zur Aussicht geniesst, nach dem Italie-
nischen balcone, das selbst aus unserem Balke entlehnt wurde', laat weinig te 
wensen over. [V] 

bamboes1 [bepaalde plant]. Bamboes is in onze taal de naam van het botanisch 
geslacht Bambusa dat, vooral in de soort Bambusa vulgaris, in een groot aantal 
verscheidenheden zowel in Hindoestan als in de Indische Archipel voorkomt. 
Andere soorten vindt men in West-Indië en Midden-Afrika, en voor de bewo
ners van de tropische gewesten is er geen andere plant, die het bamboesriet in 
nuttigheid evenaart. Om een denkbeeld te krijgen van het eindeloos verschil
lend gebruik dat van deze plant en al haar delen gemaakt wordt, raadplege 
men bijvoorbeeld Wallace, Insulinde, deel I, p. 129-135. 

Het woord bamboes, meervoud bamboezen, dat ook in vele samenstellingen, 
bijvoorbeeld bamboesriet, bamboesstok, bamboeskoker, enz., voorkomt, wordt in 
onze taal niet enkel voor de gehele plant, maar soms ook voor enkele van haar 
delen gebruikt. Zo vindt men bijvoorbeeld bij Gevers Deynoot, Herinneringen, 
op p. 79 bamboezen in de betekenis van de door een knoop gescheiden leden van 
de bamboesplant ('de inlander die eenige gelden verzameld heeft begraaft deze 
in bamboezen onder den grond'), op p. 105 in die van bamboesstokken ('punti
ge bamboezen werden in het werk gesteld om den tijger en den karbouw met 
elkander te doen strijden'). Ook wordt van bamboes het stoffelijk bijvoeglijk 
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naamwoord bamboezen gevormd, bijvoorbeeld bamboezen huisjes, bamboezen kooi, 

bij dezelfde schrijver, p. 78 en 105. 

Ons woord bamboes is door toevoeging van een s gevormd van bamboe, aan 

welke laatste vorm thans sommige schrijvers uit een streven naar nauwkeurig

heid de voorkeur geven. In de Indische Archipel is de naam bamboe niet onbe

kend, maar hij is er door de vreemde, Aziatische of Europese, handelaren 

ingevoerd. De inlandse naam van dit riet is boeloeh (Maleis) of woeloeh9 

(Javaans). De naam bamboe, waarvoor men ook mamboe zegt, stamt uit Hindoe

stan. 'Oock is/ zegt Van Linschoten in Itinerario, p. 82, 'op alle de custe van Mala-

bar veel dick riet, en principaelijk aan de custe van Choromandel, welck riet 

wordt van de Indianen mambu genaempt, en van de Portugesen bambu'. In de 

Portugese woordenboeken vind ik de vormen bambu, meervoud bambuz, en 

bambuz, meervoud bambuzes. Het kan nauwelijks aan twijfel onderhevig zijn of 

wij hebben ook dit woord van de Portugezen overgenomen en ons bamboes is 

naar bambuz gevormd. [V] 

bamboes 2 [bepaalde plant]. Wat ons hierover meegedeeld wordt, is over het 

algemeen juist. Alleen heet het minder nauwkeurig dat de naam bamboe uit 

Hindoestan zou stammen. Het moet, zoals men reeds uit het door Veth aange

haalde bericht van Van Linschoten zou mogen opmaken, uit een van de talen 

van Dekkhan overgenomen zijn. Het naast in vorm staat het Kanarese banwoe. 

Wij verwijzen verder naar het artikel bamboo in Hobson-Jobson. [K] 

bamboe 3 [bepaalde plant]. Waarvoor het standaard-Maleis boeloeh heeft, stamt 

volgens prof. Veth uit Hindoestan en is ons in de vorm bamboes, die men nog 

altijd in vele Hollandse woordenboeken vindt, via het Portugese bambuz over

geleverd. Véél verder is men met de afleiding nog niet gekomen. Als grond

woorden worden opgegeven banboe of banwoe en het ook door prof. Veth 

vermelde mamboe, dat gebruikt wordt door de oudste Portugese reisbeschrij

vers. Dat het woord in de Europese talen met een b is overgegaan en niet met m 

aan het begin, verklaart Murray uit de invloed van het Nederlands, in welke 

taal de b het eerst is opgetreden als aanvangsletter. [P] 

bamboe doeri [bepaalde plant]. Is letterlijk: doornbamboe. [P] 

bami [gerecht]. Chinees bah mi, waarin bah = vermicelli en mi=vlees. In het woor

denboek van Schlegel vindt men: vermicelli met garnalen en vet (de in Indië 

bekende bami): bah mi. [P] 

banaan1 [bepaalde vrucht]. Deze plant is aan Oost- en West-Indië of, om juister 

te spreken, aan de tropische gewesten van Azië, Afrika en Amerika gemeen. 

Men heeft zelfs vroeger aangenomen dat zij, evenals de maïs en enige andere 

planten, in beide halfronden oorspronkelijk was, doch zulke voorstellingen 

9. Woeloeh is de Javaanse uitspraak van boeloeh, gebezigd. De algemene Javaanse naam van de 

maar wordt volgens de woordenboeken slechts bamboe is ping, in de hoge taal deling. 

voor een bijzondere soort, de Bambusa excelsa, 
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worden door de tegenwoordige wetenschap gewraakt. Wat de banaan betreft 
gelooft men thans algemeen dat zij in de Oude Wereld thuishoort en vermoedt 
men dat zij in de allereerste tijd van de ontdekkingsreizen van Portugezen en 
Spanjaarden door hen naar de Nieuwe Wereld is overgebracht. En hiervoor 
pleit ook de zestiende-eeuwse getuigenis van Fernandez Oviedus, Historia 
generaly natural de las Indias, 1.8, c. 1, dat de platano door de Spanjaarden en Por
tugezen uit Groot-Kanarie het eerst naar de Nieuwe Wereld gebracht is en zich 
daar later vermenigvuldigd heeft. 

Deze plant, die bij verschillende volken een belangrijke plaats onder de voe
dingsstoffen inneemt, heeft ook een aantal zeer uiteenlopende namen. In het 
Arabisch heet zij mauz, waarvan de botanische geslachtsnaam Musa afkomstig 
is. In de Indische Archipel heeft zij bijna zoveel namen als er talen gesproken 
worden; ik noem slechts als voorbeelden pisang in het Maleis en hoog-Javaans, 
gëdang in het laag-Javaans, tjaoe in het Soendaas, oenti in het Makassaars. Zon
derling is de Spaanse naam platano of plantano, want het eerste is in het Spaans 
ook de naam van de plataanboom, die niet in het minst op de banaanplant 
gelijkt, en plantano schijnt eerder een verbastering van platano, door de in de 
volksmond zo vaak voorkomende inlassing van de liquida (zie bij amfioen en 
pampoesjesf0 dan omgekeerd. Intussen is van platano de gewone Engelse naam 
platain gevormd. De meest verbreide naam van deze plant is echter banaan, 
naar het schijnt door de Portugezen in de vorm bandna tegelijk met de plant uit 
Afrika naar Brazilië overgebracht, zodat Dapper, Beschryving van geheel Sina, 
p. 221, terecht kon schrijven dat bananas de naam van deze vrucht is bij de Bra
zilianen. Evenwel worden door Piso, Delndiae utriusque re naturali, p. 154, geheel 
andere namen als voor de pisangs in Brazilië gebruikelijk opgegeven, namelijk 
pacobucu en pacobeté. Pacobucu is de naam van de soort die de botanici Musa 
sapientum noemen, en pacobeté de naam van de Musaparadisiaca, die in Suriname 
bakkove (elders baccovo, pacoba) wordt genoemd. Men beschouwt in die gewes
ten de M. sapientum soms als de echte typische banaan en stelt ze als zodanig 
tegenover de M. paradisiaca, die kleiner en overvloediger vruchten draagt. 
Echter worden, als men algemeen spreekt, de bakkoves onder de naam van 
banaan begrepen. Zegt men dus, zoals men zo dikwijls leest, dat in West-Indië 
de banaan naast de bakkeljauw het hoofd voedsel van de negerslaven placht te 
wezen, dan is daarmee niet beslist of men Musa sapientum of Musa paradisiaca 

10. Mijns inziens wordt de liquida eerder inge
voegd dan uitgestoten, waarom ik ook geneigd 
ben laterna voor de oorspronkelijke, lanterna 
(waarvan ons lantaarn) voor de verbasterde 
vorm te houden. Evenzo is taggerijn ouder dan 
tangerijn. Zit Dozy's Oosterlingen op dit woord, 
waar de vergelijking van de uitspraak van de 

dubbele g als ng in het Grieks mij minder ge
past schijnt. Rumphius, AmboinschKruydboek, 
deel V, p. 128, houdt in de betekenis van 'ba
naan' plantano voor de ware vorm en wil die 
afleiden vznplanta; maar hoe dan de uitgang 
-ano te verklaren? 
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11. Schouten schrij ft reeds in zij n Keistogt, II, p. 
144 (vierde ed. 1775, eerste 1676): 'De Bananas, of 
indische vijgen, doch thans bij de Nederlan
ders meest onder den naam van Pisang bekend, 

groeijen troswijs [...] Men zegt, dat dit de vijge
boom is van welks bladen Adam en E va zig 
schorten maakten.' 
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bedoelt; het was zelfs doorgaans de bakkove, die aan de negers verstrekt werd. 
Ik merkte al op dat de naam banaan door de Portugezen uit Afrika naar Ame

rika werd overgebracht. Inderdaad schijnt banaan oorspronkelijk Afrikaans te 
zijn. Volgens Rumphius is banaan een naam die in Guinea thuishoort; Th. 
Tromp in zijn Herinneringen uit Zuid-Afrika, p. 50, zegt mede dat men in Afrika 
de pisangs bananen noemt. Overigens hebben de Fransen en Duitsers algemeen 
de naam banaan aangenomen, en zelfs onder de Nederlanders, die in vroeger 
tijd met de minder afgelegen en meer door Europeanen gekoloniseerde West-
Indische bezittingen, veel meer dan met de door het monopolie van de Com
pagnie voor de ondernemingsgeest van de particulieren gesloten gewesten van 
Insulinde bekend waren, was de naam banaan veel meer dan die van pisang 
bekend. In de laatste jaren, nu men Insulinde zoveel meer heeft leren kennen 
en waarderen en zovele families na veeljarig verblijf in Indië zich weer metter
woon in het moederland vestigen, wordt in de dagelijkse omgang het woord 
banaan meer en meer door pisang verdrongen, en is zelfs de ware pisang een 
spreekwoordelijke uitdrukking geworden. Sommigen willen de pisang van de 
banaan onderscheiden. Daar in een zo wijdverspreide cultuurplant natuurlijk 
een verbazend aantal verscheidenheden ontstaan zijn, kan men met het ver
schil van namen ook lichtelijk het denkbeeld van enig soortverschil verbinden, 
maar bepaalde soorten, waaraan men de naam van pisang ter onderscheiding 
van die van banaan zou kunnen toekennen, zijn niet aan te wijzen. Alle 
gekweekte variëteiten in Indië schijnen tot dezelfde beide soorten als de Ame
rikaanse: Musa sapientum en Musaparadisiaca, gebracht te moeten worden. Zelfs 
in Afrika worden pisang en banaan hier en daar door elkaar gebruikt. Zo leest 
men bijvoorbeeld in Mansvelts Kaapsch-Hollandsch idioticon, op het woord 
Pisang: 'algemeene Kaapsche naam voor de verschillende banaansoorten', terwijl De 
Marree in zijn De Goudkust, II, p. 199, zelfs van pisangbomen als een product van 
die kust gewaagt. 

Naar aanleiding van dit woord pisangboom merk ik hier ten slotte nog op dat 
het niet zeer juist is de pisangplant een boom te noemen. De stam is geheel 
kruidachtig en wordt slechts door de vast om elkaar gerolde bladscheden 
gevormd. [V] 

banaan 2 [bepaalde vrucht]. In Indië zéér zelden gebruikt, 1 1 door de Engelsen -
behalve in de Straits - nooit, is door de Portugezen uit Afrika naar Amerika 
overgebracht en naar Oost-Indië. De naam schijnt oorspronkelijk Afrikaans te 
zijn (Veth). In Hobson-Jobson wordt als de mening van prof. Robertson Smith 
aangehaald, dat het wel geen louter toeval zal zijn dat banaan samenvalt met 
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het Arabisch banana: vinger, teen, meervoud banan: vingers, tenen. Reeds vóór 
de Kruistochten werd de vrucht gekweekt in Palestina onder de naam van mauz 
(waarvan in de taal van de wetenschap Musa).lz Onder die naam komt ze voor in 
de literatuur, maar daardoor is de mogelijkheid nog niet uitgesloten dat men 
in de volkstaal hier of daar banan 'vingers' zei in plaats van mauz en dat de 
vrucht onder die naam door de Arabieren naar West-Afrika is overgebracht. [P] 

bandeng [vis].Javaans bandeng. [P] 
bandjer1 [watervloed]. Bandjer of Banjer, een zeer gewoon woord bij de Europe

anen in Indië en in geschriften die over Indië handelen, is het Maleise en 
Javaanse bandjir, dat is overstroming, watervloed, zoals die op Java ten gevolge 
van het plotseling zwellen van de rivieren in de regentijd voorkomt. Men kan 
in die tijd nauwelijks berichten over Java opslaan zonder van bandjirs gewag te 
vinden. Van de vreselijke uitwerkingen van zo'n bandjir gaf eenmaal Douwes 
Dekker, ik meen in zijn boekje Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb, een aangrij
pende beschrijving. 

Het zeer algemene woord is terecht opgenomen in het Nederlandse woor
denboek van Van Dale, maar zijn verklaring 'stortvloed, zware regenbui' is niet 
geheel nauwkeurig, want bandjir duidt nooit de zware regen zelf aan, maar 
steeds zijn gevolg: de 'stortvloed'. [V] 

bandjir 2 [watervloed]. Uit Javaans en Maleis bandjir. Waarom in Veth bandjer en 
banjer als hoofdwoord staat, is niet duidelijk. [P] 

[banjak, banje zie amper.] 
banteng [wild rund].Javaans banteng. [P] 
barang [bagage]. Maleis barang-barang: goed, goederen, enz. [P] 
barissan1 [inlands krijgsvolk]. Van het Javaans-Maleise baris, dat 'streep, lijn, 

regel, rij, gelid' betekent, komt barisan, of, naar de gewone uitspraak, barissan, 
dat veelvuldig, ook door de Europeanen, voor een troep inlands krijgsvolk 
gebruikt wordt, zoals wij ook in onze taal 'de gelederen' voor 'het krijgsvolk' 
gebruiken. Zie het WNT van De Vries en Te Winkel, 3e reeks, kolom 1149. Baris
san vinden wij voor inlandse korpsen gebruikt in de volgende gevallen: 

1. Voor de ongeregelde korpsen die in de oorlog op Java met Dipö Negörö 
[leider van de opstandelingen in de Java-oorlog van 1825-1830] in verschillende 
delen van het eiland werden opgericht. Voorbeelden: Tn de verschillende dis
tricten van Kadoe werden onder inlandsche hoofden, op wie men vertrouwen 
stelde, ongeregelde troepen of barissans opgericht.' Weitzel, De oorlog op Java, I, 
p. 97. Tn die bijeenkomst werd onder anderen bepaald, dat eenige barissans 
zouden te velde gebracht worden.' Ibid. p. 296. 

2. Een soort van inlandse schutterij, uit de familieleden en ondergeschikten 
van de regenten samengesteld, onder hun bevelen geplaatst maar door het 
12. Dit mauz (tot Musa geworden) is aan het Sanskriet moca (spreek uit motsja) recht
streeks of indirect ontleend. 
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gouvernement bezoldigd, die Van den Bosch [gouverneur-generaal in 1828] 

instelde met het oog op het cultuurstelsel, teneinde de macht en de invloed van 

de inlandse aristocratie te vermeerderen. Zie Van Deventer, Landelijk stelsel op 

Java, II, p. 202,214. Vergelijk mijn Java, II, p. 685. 

3. De inlandse troepen, onderhouden door de vorsten van Madoera om 

steeds ter beschikking te blijven van het gouvernement. De Louter, Handleiding 

tot de kennis van het Staats- en Administratief Recht van Nederlandsch-Indië, p. 335. 

Vergelijk mijn JAVA, III, p. 896. [V] 

Overdrachtelijk wordt de naam barissan ook gebruikt voor bergen die een 

gesloten keten vormen en als het ware in het gelid staan. Vooral het gebergte 

dat zich in bijna onafgebroken lijn langs de westkust van Sumatra uitstrekt, 

wordt het Barissan-gebergte genoemd. [V] 

barissan2 [inlands krijgsvolk]. Javaans en Maleis baris: streep, lijn, rij, gelid + het 

achtervoegsel -an. Men vergelijke het Franse les rangs, de gelederen en het 

Engelse rank and file. Naar de gewone uitspraak verdubbelt men de s. [P] 

[basta zie omberen.] 

Batakker [inwoner van de Bataklanden]. Wordt door de bevolking zelf voor een 

schimpnaam gehouden. De eigenlijke betekenis is niet geheel zeker. [P] 

bataten, patatten [zoete aardappel]. Bataten of pataten (patatten) is de met de 

plant zelf uit Amerika afkomstige naam van een Convolvulacee, die door de bo

tanici Batatas edulis genoemd wordt en wier eetbare, vlezige en zoet smakende 

knollen onder de voedingsstoffen van de tropische gewesten een belangrijke 

plaats innemen. Volgens Nieremberg, Historia Naturae 1, XV, p. 90, aangehaald 

bij Rumphius, Amboinsch Kruydboek, deel V, p. 369, zou het woord batatta uit Haï

ti afkomstig zijn, hetgeen het door Rumphius enigszins in twijfel getrokken 

gevoelen bevestigen zou, dat dit knolgewas door Spanjaarden en Portugezen 

uit Amerika naar Manilla en vandaar naar de Molukken en andere gewesten 

van de Indische Archipel is overgebracht. Het voorkomen van de bataten in het 

wild, zelfs op eilanden waar nooit geregelde vestiging van Europeanen plaats 

had, is hiertegen, blijkens vele soortgelijke gevallen, geen afdoend bewijs. Ook 

Piso, De Indiae utriusque re naturali, p. 254, beschrijft de bataten als een Ameri

kaans gewas, waarvan hij de Peruaanse en Braziliaanse namen opgeeft. 

De naam bataten, Portugees en Spaans batdta, is ongetwijfeld weer door de 

Spanjaarden en Portugezen tegelijk met de plant zelf verspreid en door de 

Nederlanders in Indië, gelijk ook door de Maleiers (zie Rumphius, p. 368) van 

hen overgenomen. Ook is hij in de vorm Batatas de botanische naam geworden 

van het geslacht waartoe deze plant behoort. 

Men noemt de bataten dikwijls ook 'zoete aardappelen' en inderdaad heb

ben zij met de gewone aardappelen, Solanum tuberosum, veel overeenkomst. 

Vandaar dat, toen de aardappelen die in de bergen van Peru en Chili in het wild 

groeien, maar reeds in overoude tijden door cultuur over Amerika verspreid 
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zijn, het eerst in Engeland bekend werden, zij daar, als uit Virginia ingevoerd, 
met de naam van Batatas Virginiana bestempeld werden. Hieruit laat zich ook 
verklaren dat potatoes, een verbastering van batatas, de gewone naam van de 
aardappelen in het Engels is gebleven. Evenzo heten in het Zweeds de aardap
pelen doorgaans potates of potater, en ook in andere talen wordt dit knolgewas 
nog wel eens bataten of pataten genoemd. 

Van Dale verklaart bataten door 'groene aardappelen'. Ik denk dat dit een ver
schrijving is voor 'zoete aardappelen', onder welke naam de bataten algemeen 
bekend zijn. Er bestaan, zoveel ik weet, geen andere groene aardappelen dan 
die welke, boven de grond groeiende en daardoor aan de lucht blootgesteld, 
een groene kleur hebben aangenomen. Doch het is ondenkbaar dat men aan 
deze, die niets dan gewone aardappelen zijn, de naam zou gegeven hebben van 
een plant die tot een geheel andere plantenfamilie en tot de voortbrengselen 
van de tropische gewesten behoort. [V] 

batik [geverfd weefsel]. Javaans batik. Hiervan is gevormd het werkwoord batik
ken, enz. [P] 

batikken [weefsel verven]. Gevormd van het Javaanse batik op de wijze die ook 
onder soebatten ter sprake komt. Batik betekent in het Javaans: met figuren 
betekende of beschilderde (gebatikte) katoenen stof, in tegenstelling tot de uit 
gekleurde draden in ruiten of strepen gewevene. De gebatikte stoffen nemen 
dus in de inlandse katoenindustrie de plaats in van onze gedrukte katoenen, 
maar de wijze waarop ze vervaardigd worden is oneindig veel omslachtiger en 
kostbaarder. Het geschiedt niet in fabrieken, maar behoort tot de huiselijke 
arbeid van de Javaanse vrouwen. (Van Rees, Herinneringen, II, p. 85: Ts dat werk 
verricht, dan zet zij zich nevens haar man, om uit te rusten, een oud kleed te 
herstellen of een nieuw te batikken.') Elke gebatikte doek wordt afzonderlijk 
uit de hand bewerkt door eerst de omtrekken van het patroon aan te geven en 
daarna de verschillende kleuren ieder afzonderlijk op het doek te brengen, eni
germate op de wijze van onze chromolithografie. Gelijk bij deze de vereiste 
tekening wordt verkregen door achtereenvolgens afdrukken van even zovele 
met kleuren betekende stenen als er kleuren in de plaat moeten voorkomen, zo 
geschiedt dit bij het batikken door achtereenvolgende indompeling van het 
weefsel in elk van de kleurstoffen, door de samenstelling waarvan de voorge
nomen tekening wordt gevormd. Natuurlijk moet gezorgd worden dat bij elk 
van deze indompelingen slechts die gedeelten van het doek met de verfstof in 
aanraking komen, die haar kleur moeten aannemen. Deze uitkomst wordt ver
kregen door vóór elke indompeling het doek in al die delen waarop de kleur
stof die aan de beurt is niet mag inwerken, aan beide zijden met een mengsel 
van was en hars te bedekken. Deze bewerking, die schrijven of tekenen (serat) 
wordt genoemd, wordt verricht met een scheppertje met lange tuit, bevestigd 
in een bamboe, die als een schrijfpen in de hand wordt gehouden. Door dit 
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tuitje laat de batikster het kokend mengsel op het doek vloeien dat vóór haar 

op een raam is uitgespannen. Daar deze bewerking voor iedere kleur herhaald 

moet worden, is het gemakkelijk na te gaan hoeveel tijd en geduld voor het 

batikken, vooral bij meer samengestelde patronen, gevorderd wordt. Wie de 

bewerking, die ik hier slechts in vluchtige omtrekken mocht schetsen, meer in 

bijzonderheden wenst te leren kennen, kan zijn weetlust bevredigen door de 

raadpleging van de geschriften van de heer Van Musschenbroek, de grote ken

ner van de inlandse nijverheid van Insulinde. Zie zijn werkje Iets over de inland-

sche wijze van katoen-verven op Midden-Java (Leiden, 1878) en zijn inleiding op 

Groep II, 10e klasse, G. Nijverheid, in de Catalogus der afdeelingNederlandsche Ko

loniën 1883, p. 228, en volgende. 

De Europese nijverheid heeft door de gewone procédés van het katoendruk-

ken de gebatikte stoffen zo goed mogelijk nagebootst, maar ofschoon het haar 

wat de patronen betreft gelukt is de inlandse smaak vrijwel te bevredigen, 

baart de fabrieksmatige bewerking een stijfheid en hardheid van de omtrek

ken die de Javaan dadelijk de vreemde oorsprong doet erkennen en zijn voor

keur voor de lossere tekening en zachter uitvloeiende kleuren van het werk van 

de inlandse vrouwen in stand houdt. Alleen de geringe prijs heeft aan de batik 

tiron, de 'nagemaakte batik', ingang verschaft en zelfs de Javanen genoopt op 

hun beurt pogingen aan te wenden om de Europese gedrukte stoffen met 

gebrekkige hulpmiddelen na te bootsen. Zie mijn Java, deel I, p. 541. [V] 

batok [klapperdop]. Javaans batok. [P] 

bawal [vis]. Maleis bawal. [P] 

bawang [ui]. Maleis bawang, alléén in de spreektaal in gebruik. [P] 

[bayadère zie baljaren.] 

bedak [blanketsel van rijstpoeder]. Maleis bedak. Hiervan het werkwoord: zich 

bedakken. [P] 

bedoek [grote moskeetrom]. Javaans bedoeg, soort opgehangen mesigittrom die 

met de knokkels of soms met een soort trommelstok geslagen wordt. [P] 

Beiram [islamitisch feest]. Beiram of Bairam is een Turks woord dat 'feest' bete

kent. Het ontbreekt in de Oosterlingen van Dozy, maar onze oude schrijvers 

gebruiken het doorgaans ter aanduiding van de beide grote feesten van de 

islam: het feest bij het einde van de vasten en het offerfeest, dat op de tiende 

van de laatste maand door de bedevaartgangers te Mekka, maar ook elders in 

de mohammedaanse wereld met offermalen gevierd wordt, ter herinnering, 

zegt men, van Abrahams offerande. 1 3 Zo lezen wij in C. de Bruyns Reizen, I, 

p. 118: 'Eer wij dit hoofdstuk eindigen, moeten wij ook yts van den Bairam of 

Paaschfeest zeggen', en aldaar p. 119: 'Behalve dezen Bairam, die de groote of de 

Bairam des Ramadans geheeten wordt, hebben de Turken noch den kleinen, of 

den Bairam der Adgi's [Hadji's] of Pelgrims van Mecha.' 

13. Zie hierover mijn Java, I, p. 397. 
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De bijvoeglijke naamwoorden 'groot' en 'klein' zijn hier door De Bruyn ver
keerd gebruikt, want inderdaad is volgens de leer van de islam het Mekkaanse 
offerfeest het grote en het feest bij het einde van de vasten het kleine, maar hij 
is daarbij in overeenstemming met de zienswijze van de Turken, die het offer
feest het kleine en het feest na de vasten het grote noemen, omdat het laatste 
met veel groter vreugdebedrijven gevierd wordt. Even verkeerd is het in de 
grond, wanneer De Bruyn het feest na de vasten het paasfeest noemt, maar ook 
hier is hij in overeenstemming met het spraakgebruik van de Turken. Inder
daad staat het offerfeest in nauwer historische samenhang en heeft meer pun
ten van aanraking met het Israëlitische pasen dan het feest dat zo dikwijls het 
'Turkse pasen' genoemd wordt. 

De verwarring in de benamingen van deze feesten is reeds aangewezen in 
een noot van onze beroemde Relandus op zijn werkje: De ReligioneMohammedi-
ca, ze druk, p. 109. [V] 

bejo [bepaalde vogel]. Javaans bejo, wordt figuurlijk soms gebruikt als ons 'pape
gaai'. [P] 

bek [inlandse wijkmeester]. Is niets dan het naar het Maleise klankstelsel ver
vormde wijk van wijkmeester. [P] 

bekel [dorpsbeambte]. Javaans hekel. [P] 
bendi 1 [eenpersoons rijtuig]. Bendi, soms ook bindi (en in het Tamil, waaruit het 

misschien afkomstig is, wendt) geschreven, is op Java de gewone, ook onder de 
Europeanen zeer gebruikelijke naam van een licht, tweewielig rijtuig of sjees. 
Ziehier enige voorbeelden: Van Hoëvell, Reis over Java, I, p. 128: 'De Regent bood 
mij eene bindi aan om mij verder te brengen', Van Rees, Herinneringen, 3e druk, 
deel I, p. 123: 'Onder een afdak op het smalle plaatsje, tegenover den stal, prijk
te een keurige bendy', Ten Brink, Oost-Indische dames en heeren, I, p. 250: 'soms was 
een bendi hen voorbijgesneld' (zie ook p. 67, 90, 109, 148, enz.). Van Rees 
gebruikt ook het samengestelde bendyjongen. Voor het gebruik van d e y in dit 
woord is geen reden. [V] 

bendie 2 [eenpersoons rijtuig]. Komt van het Kanarees, Teloegoe bandi, Tamil 
vandi, voertuig, vehikel, karretje, enz. De Engelsen schrijven bandy; de Hollan
ders bendi(e), bendy en zelfs bindi; de e - vergelijk trem - vertoont de Engelse uit
spraak van het woord. [P] 

beng [juffrouw]. Javaans aansprekingswoord tegenover meisjes, wordt in het 
Europees spraakgebruik in de Oosthoek als soortnaam gebruikt. [P] 

benting 1 [verdedigingswerk]. Benting, ook bentengen binting uitgesproken, is een 
Javaans en Maleis, misschien van het Sanskriet bhitti 'wal' gevormd woord, dat 
een 'schans' of'bolwerk' betekent. Het woord is iedere Nederlander bekend die 
niet geheel vreemdeling is in de krijgsgeschiedenis van Nederlands-Indië, en 
de werken van Weitzel, De Stuers, Lange, Van Rees, Perelaer over onze oorlogen 
op Java, Sumatra, Borneo en Celebes heeft gelezen. Voorbeelden komen in die 
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werken bij honderden voor en het is bevreemdend dat benting noch in het 

Nederlandse woordenboek van Van Dale, noch in de Kunstwoordentolk van Kra

mers en Bonte is opgenomen. Vooral in de Javaanse Oorlog met Dipö Negörö 

spelen de bentings een grote rol. Er werden toen door het Nederlandse leger 

een verbazend aantal van die kleine schansen op de wijze van de inlandse ver

sterkingen opgericht. De vijand was er lange tijd in geslaagd door de tactiek 

om ernstige gevechten te vermijden, maar zich in kleine afdelingen over een 

groot terrein verspreidende, onze troepen aanhoudend te verontrusten, van 

tijd tot tijd belangrijke voordelen te bevechten. Generaal De Koek besloot nu 

elke voet aarde, op de vijand veroverd, door de oprichting van een kleine ben

ting met blijvende bezetting tegen zijn terugkeer te waarborgen. Die bentings 

werden door wegen met elkaar verbonden, waarop aanhoudend kleine mobie

le colonnes heen en weer trokken om de gemeenschap tussen de versterkingen 

te onderhouden en het doordringen van de vijand tussen de posten te beletten. 

In onze Indische krijgsgeschiedenis is deze wijze van oorlogvoeren, die later 

door maarschalk Bugeaud in Algerije tegen Abd-el-Kader werd nagevolgd, 1 4 

bij de naam van bentingstelsel bekend. Dit stelsel wordt door generaal Weitzel, 

De oorlog op Java, deel II, p. 34-42, uitvoerig beschreven en door de afbeelding 

van een benting toegelicht. [V] 

benting 2 [verdedigingswerk]. Maleis benteng, in welke vorm het woord ook 

voorkomt in het Europees gebruik. [P] 

benzoë 1 [harssoort]. Deze, voorzover mij bekend is, alleen in het Hoog- en Ne

derduits gebruikelijke vorm ter aanduiding van de welriekende hars of gom 

van Styrax Benzoïn (een zeer geacht voortbrengsel van de Indische Archipel, in 

het bijzonder van Sumatra) is de algemene bij onze hedendaagse schrijvers (bij

voorbeeld Miqüel, Sumatra, p. 72; De Sturler, Handboek voor den landbouw, p. 997; 

Van Dale). Vroeger schreef men benjuin (Baldaeus, Malabaren Choromandel, p. 13) 

en gewoonlijk benzoïn (Valentijn, 'Sumatra', p. 2; Eschelskroon, Beschrijving van 

Sumatra, p. 64; ook nog Ritter, Indische herinneringen (1843), p. 265). Radermacher, 

Verhandelingen van hetBataviaasch Genootschrift, deel III, p. 44, schrijft benzuin. In 

de Historische Beschrijving der Reizen, deel XXI, p. 37, leest men benjoïn, de gewone 

Franse vorm die uit de oorspronkelijke tekst in de vertaling zal zijn overge

gaan. In het Engels zegt men benzoin of benjamin, het laatste vooral in Indië' ge

bruikelijk en ontstaan uit de zucht om vreemde woorden naar bekende klan

ken te verknoeien. De Italiaanse vormen zijn belzuino en belguino, de Spaanse 

benjui en menjui. De Portugese schrijvers eindelijk, die het woord misschien wel 

het eerst gebruikt hebben, gaven het de vormen benjoïm, beijoim of beijuim. 

Onder deze menigvuldige vormen is het moeilijk te bepalen welke de zui

verste is, waardoor ook de nasporing van de oorsprong wordt bemoeilijkt. De 

14. Dat hier terecht het woord navolgen gebruikt is, wordt door de heer Weitzel, p. 37, 

aangetoond. 
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vormen in de inlandse talen van de Archipel zijn niet minder menigvuldig, 

maar wijzen toch ook op een gemeenschappelijke oorsprong. Daar de echte 

benzoë vooral in de Bataklanden op Sumatra thuis is, mag de Batakse vorm 

kemèndjen (Daïrisch hamindjon) wel het meest als de oorspronkelijke in aanmer

king komen. 'Dit kemèndjen,' schreef mij de heer Van der Tuuk, 'is in 't Menang-

kabausch in 't noordelijk dialect koemojon, in 't zuidelijk koemajan, voorts in 't 

gewoon Maleisch kemènjan en in 't Javaansch en Bataviaasch-Maleisch menjan 

geworden.' 

Ofschoon bèijoin (in 't Portugees de meest gebruikte vorm) en kemèndjen zeer 

ver van elkaar schijnen te staan, vertoont zich een sterke toenadering tussen 

benjoïn, dat mij de oudste Portugese vorm schijnt te zijn, en menjan. Het eerste 

kan door gewone letterverwisselingen tot het tweede herleid worden, en men 

vindt dan ook in het Spaanse menjui de m terug. De mogelijkheid schijnt mij 

hiermee gegeven om in mendjen de grondvorm van al de verschillende vormen 

te vinden. 

Intussen heeft men ook een afleiding van het woord uit het Arabisch voorge

steld, die niet van waarschijnlijkheid is ontbloot. Wij danken haar aan Valen-

tijn, 'Groot-Java', p. 67. De Arabische naam van de benzoë is loebdn djdwi, dat is 

Javaanse, of liever, wegens de ruimere betekenis die djawa oudtijds bij de Ara

bieren had (zie mijn Java, deel II, p. 11-13), Indonesische wierook. Hieruit zou 

door weglating van de eerste lettergreep en samenvatting in één woord, bdndja-

wi, naar Afrikaanse uitspraak beendjdwi, en door verdere verbastering beenzdwi, 

benzoïn, benzoë ontstaan zijn. Werkelijk komt de volledige naam loebdn djdwi 

voor bij Ibn Bathoetha, IV, p. 228, ofschoon de Arabieren gewoonlijk of alleen 

loebdn of alleen djdwi gebruiken, zoals Dozy, Glossaire des mots espagnols p. 239, 

met voorbeelden doet. Ook kan men niet zeggen dat de vorm benzoïn of benzoë in 

het Portugees onbekend is. Ofschoon hij in de woordenboeken ontbreekt, leest 

men bij Moraes Silva het daarvan afgeleide bijvoeglijk naamwoord benzoïco. 

Deze afleiding uit het Arabisch krijgt, zoals terecht door Van der Tuuk is 

opgemerkt, daardoor waarschijnlijkheid, dat de Portugezen de namen van 

oosterse producten doorgaans onmiddellijk van de Arabieren hebben ontvan

gen. Ik durf echter niet zover te gaan als prof. Dozy, die in zijn aangehaald Glos

saire deze verklaring zonder voorbehoud 'la véritable étymologie de ce mot' 

noemt. Indien werkelijk benzoë met de Indonesische namen van deze stof 

niets te maken heeft, is de klankovereenkomst, die toch ongetwijfeld tussen de 

Europese en Indonesische namen bestaat, een zonderling toeval. [V] 

benzoë 2 [harssoort]. Gaat via het Portugese beijoim en het Italiaanse benzoi te

rug tot een verondersteld lo-benzoi, vertegenwoordigende het Arabische loeban 

djdwi: Javaanse wierook. In de Romaanse talen is dit lo voor het lidwoord aan

gezien en zo heeft men het langzamerhand weggelaten. Ook bij oudere Hol

landse schrijvers vindt men nog de vorm met/, benjoin. [P] 
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[Berber zie Moor.] 

beri-beri [ziekte]. Is volgens Murray een Singalees woord, namelijk een verster

kende verdubbeling van beri, dat 'zwakte' betekent. [P] 

betel1 [bepaalde plant]. Deze bij de Europeanen gewone naam voor de sirih van 

de Maleiers, dat is voor het geurige, roodsappige en bittere blad dat zij gewoon 

zijn met een stukje pinangnoot en een weinig fijne kalk, dikwijls ook met een 

gambirkoekje, te kauwen, zou volgens Bontius, in het aanhangsel op Piso's De 

Indiae utriusque re naturali, p. 90, Javaans zijn. Maar hoe vreemd ons zo'n dwa

ling in een te Batavia gevestigd geneesheer ook schijnen moge, het is zeker dat 

hij zich vergist, daar de betel in het Javaans in de lage taal soeroeh, in de hoge 

taal sëdah heet. Vandaar ook de naam van de residentie Pasoeroehhan of Pasoeroe-

wan, in de hoge taal Pasedahhan, die 'beteltuin' betekent. 

Toen ik in De Gids van maart 1876 mijn aankondiging van prof. Dozy's Oos

terlingen schreef, was de oorsprong van het woord betel mij niet bekend, maar 

onze beroemde linguïst Van der Tuuk schreef mij daarover het volgende: 'Betel 

is via 't Portugeesch heen tot ons gekomen uit het Tamiel, waar het wettilei is 

(zie Röttgers Woordenboek, p. 236, regel 1). Het wordt in het Tamiel werrilei 

gespeld, maar twee r's worden als t uitgesproken.' Ik vind in de Portugese 

woordenboeken de vormen betele, betelle, betel, bethel en betre. Van Linschoten in 

Itinerario, p. 84, schrijft bettele of bethre. Bontius gebruikt de vorm betele, die ook 

het dichtst komt bij Chavica betle, de botanische naam van de plant. De Portuge

zen hebben zeker het betelkauwen het eerst leren kennen op de kust van Mala-

bar, waar het Tamil thuishoort. Daarom zegt ook Moraes Silva in zijn 

Portugese woordenboek onder betele: 'Herva trepadeira aromatica, que os 

Malabares mascao ordinariamente', dat is 'een geurige klimplant, die de Mala-

baren gewoonlijk kauwen'. 

Onder de veelvuldige samenstellingen, zoals betelblad, beteldoos, betelpeper, 

betelpruim, enz., verdient betelnoot opmerking, omdat daardoor niet de vrucht 

van de sirih- of betelplant, maar de met het betelblad gekauwde pinangnoot of 

areek wordt aangeduid. Zie op areek. [V] 

betel 2 [bepaalde plant]. Het in Indië bijna nooit gebruikte woord voor sirih, is 

door dr. Van der Tuuk (zie Veth) nagespeurd tot in het Tamil, in welke taal het 

wettilei wordt gespeld, gewoonlijk echter wettrilei.15 Via de vormen bettele, betel 

is het ons door de Portugezen overgeleverd. Yule en Burnell gaan echter nog 

verder en komen tot het Malayalam wettila, dat wil zeggen vetu + üa = eenvou

dig blad. 

De veelvuldige samenstellingen, als betelblad, beteldoos, tra., waarvan prof. 

Veth spreekt, worden in Indië evenmin gebruikt als betel zelf. Men heeft hier

voor: sirihblad, sirihdoos, enz. [P] 

15. De t in deze Tamil-woorden klinkt onge- geveer. In de Europese talen is geen klank, 

veer als r, maar bij verdubbeling als tt of ttr on- waarmee de uitspraak zuiver aan te geven is. 
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16. Het woord jad enjèrf betekent gewoonlijk 

'hand', niet 'arm'. Deze tegenwerping beant

woordt Devic met de opmerking: 'dans le lan-

guage scientifique_yed se dit de Fensemble du 

bras, depuis 1'épaule jusqu'au bout des doigts' 

[in de wetenschapstaal wordtyed gebruikt voor 

de hele arm, van de schouder tot de vingertop

pen]. 
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Betelgeuze [ster]. Bij de verklaring van de sterrennaam Rigel kan ook die ge

voegd worden van Betelgeuze, die in dezelfde daar aangehaalde verzen van 

Nieuwland als een door rode gloed gekenmerkte ster in de schouder van Orion 

vermeld wordt. Devic geeft in zijn Dictionnaire étymologique des mots d'ori-

gine oriëntale achter het Supplement van Littré een zeer aannemelijke verkla

ring. 

Betelgeuze is de door de Europese schrijfwijze min of meer onherkenbaar 

gemaakte samenstelling van twee Arabische woorden: bait (of bêt), dat is 'huis', 

ook in de astronomische betekenis van de 'huizen van de zon' of'tekens van de 

dierenriem', en van djauzd (met het lidwoord al-djauzd), de bekende naam van 

het teken van de Tweelingen. Dus betekent Betelgeuze 'het huis van de Twee

lingen', wat op zichzelf niet de geringste moeilijkheid oplevert. Moeilijk is het 

echter te verklaren hoe diezelfde naam kan zijn gegeven aan de schitterende 

rode ster in de schouder van Orion. 

Uit de Arabische woordenboeken (bijvoorbeeld Freytag, deel I, p. 324b) 

blijkt dat niet alleen de Tweelingen, maar ook het sterrenbeeld Orion al-djauzd 

genoemd werd. Deze homonymie, zowel als de eigenlijke, oorspronkelijke 

betekenis van djauzd, laat Devic onverklaard. Misschien kunnen Idelers Unter-

suchungen über den Ursprung der Sternnamen daaromtrent enig licht geven, doch 

dit boek heb ik niet bij de hand. Verder leren ons de woordenboeken (bijvoor

beeld Freytag, deel IV, p. 331a) dat de ster Betelgeuze in 't Arabisch mankiboe'l 

djauzd, dat is de schouder van Orion, heet, wat ons niet veel verder brengt. Maar 

aan Devic behoort de verdienste van in een Arabisch handschrift te hebben 

opgespoord, dat mankiboe'l-djauzd ook door jadoe'l-djauzd, dat is de arm van 

Orion, vervangen wordt. In de niet zeldzame uitspraak jèd-el-djauzd kon dit, 

zoals hij nog verder terecht schijnt op te merken, lichtelijk door hen die de Ara

bische sterrennamen gebruikten zonder ze te begrijpen, met bét-el-djauzd ver

ward en verwisseld worden. 1 6 [V] 

betet [parkiet].Javaans betet. [P] 

betoel [werkelijk]. Maleis betoel: juist, echt, waar. Dikwijls ter versterking ver

dubbeld: betoel-betoel is ons: waarachtig, waar. [P] 

bibit 1 [zaailing]. Bibit is Javaans en Maleis en is een zeer gebruikelijk woord bij 

de landbouw in Nederlands-Indië, om de jonge plantjes van rijst, suikerriet, 

tabak, enz., aan te duiden, die op kweekbeddingen worden geteeld om later op 

de akker te worden overgeplant. De Sturler, Handboek voorden landbouw, p. 1108: 

'Voor bibit neemt men jonge stekken van het boveneinde.' Van Rees, Herinnerin

gen, 3e druk, deel II, p. 17: 'Met kinderlijke onnadenkendheid verkoopt de 
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Javaan de oogst van de pas geplante rijst-faM, de vruchten die nog aan zijne 

boomen moeten wassen.' 

Bij de cochenielje-teelt worden ook de jonge insecten die op nieuwe nopal-

planten worden overgebracht, bibit genoemd. De Sturler, p. 1014: 'Gedurende 

de eerste vijf dagen dat de cochenille aan het baren is, is zij het best geschikt om 

voor bibit te dienen, teneinde op andere nopals overgebracht te worden.' [V] 

bibit 2 [zaailing]. Uit Javaans en Maleis bibit: oorsprong, beginsel, kiem, zaad. In 

het Europees taalgebruik: zaad, zaailing, plantje (om over te planten). [P] 

bilak [gespleten bamboe]. Soendaas bilïk. [P] 

[bindi zie bendi.] 

bingoeng [verward].Javaans bingoeng=verbijsterd, suf, enz. [P] 

bintang [decoratie]. Maleis bintang: ster, in het zeer familiaire Nederlands-

Indisch spraakgebruik = decoratie. Vergelijk het Franse l'étoile des braves. [P] 

blanda: zie ajer blanda. [P] 

blandja [marktgeld]. Maleis belandja: uitgave(n), volgens prof. Kern in het 

Javaans woordenboek terug te voeren tot het Pali-woord walanja = uitgaven. [P] 

blimbing [zure vrucht]. Maleis belimbing; Tamil pilimbi en Malayalam vilimbi 

zijn overgenomen uit het Maleis. [P] 

bobo [slaap]. Ontleend aan een Indo-Portugees wiegenliedje, waarvan de aan

vangswoorden zijn: nina bobo. [P] 

bodega [wijnhuis]. Eerst sinds weinige jaren is dit woord bij ons algemeen 

bekend geworden: men vindt thans bodega's in al onze grotere steden en men 

leest dagelijks in de dagbladen de aankondiging van wat zij te koop aanbieden. 

Het woord is Spaans en Portugees en betekent in het algemeen een magazijn 

van koopwaren, een winkel. Het heeft in beide talen ook nog de bijvorm botica, 

die meer in het bijzonder gebruikt wordt voor een 'winkel van geneesmidde

len', een 'apotheek'. Een derde vorm, botiga, schijnt alleen in het Spaans voor te 

komen en behoudt doorgaans de betekenis van 'winkel', het Franse boutique, 

het Italiaanse bottega. Daarentegen wordt aan bodega meestal de speciale beteke

nis gegeven van een magazijn en verkoopplaats van wijn, een wijnkelder, een 

wij nhuis, en het is alleen in die zin dat het woord bij ons in gebruik is, met dien 

verstande dat in de bodega alleen of hoofdzakelijk 'Spaanse wijnen' verkocht 

worden. 

De woorden bodega, botiga, botica, bottega, boutique hebben alle een gemeen

schappelijke oorsprong. Zij stammen alle af van het Latijnse apotheca, dat weer 

afkomstig is van het Griekse apothèkè 'plaats voor terzijdestelling en bewaring, 

voorraadschuur', en zijn gevormd door weglating van de a en verzachting van 

dep tot b. Dep is nog over in sommige dialectische vormen, zoals het Napoli-

taanse potega en het Siciliaanse^wftga. Men ziet dus dat bodega in de grond het

zelfde woord is als ons apotheek. [V] 

boeboek [houtworm]. Maleis boeboek. [P] 

87 



B O E B O E R 

boeboer [pap, brij]. Maleis boeboer. [P] 

boedjang [bediende]. Maleis boedjang = jonkman, in het Europees taalgebruik 

dikwijls = bediende, knecht, bijvoorbeeld: ik ben je boedjang niet. De door Veth 

onder Toepassen vermelde volksetymologische aardigheid om hiervan boetjon-

gen te maken, komt nu niet meer voor, wel soms boejongen. [P] 

[boei zie tee.] 

boeloe ajem [plumeau]. Maleis boeloe = beharing van het lichaam, veren + ajem = 

Maleise hoen. [P] 

boeloe-boeloe [plumeau]. Maleis boeloe = beharing van het lichaam, veren. De 

verdubbeling dient ter aanduiding van het collectief begrip. [P] 

boemboe-boemboe [specerijen]. Javaans boemboe-boemboe; de verdubbeling 

duidt het collectief begrip aan. [P] 

boengkoes [bundel]. Maleis boengkoes. [P] 

boernoes [mantel]. Boernoe of boernoes is volgens Van Dale: 'een Arabische mantel 

van witte wollen stof met een kap, zoals de Mooren in Noord-Afrika dien dra

gen', en voorts ook: 'een soort van nieuwerwetschen vrouwenmantel van soort

gelijke snede.' Hierbij verdient alleen te worden opgemerkt, dat de boernoes 

noch uitsluitend wit, noch uitsluitend van wol is, noch uitsluitend door de 

Moren gedragen wordt. Boernoes is het Arabische bornos of boernoes, waarover wij 

een uitmuntend artikel vinden in Dozy's Dictionnaire détaülé des noms des vête-

ments, p. 73, waaruit blijkt dat ook zwarte, blauwe en groene mantels van deze 

soort voorkomen en dat ze ook wel van katoen en zijde worden geweven. Maar 

die van witte wol zijn ongetwijfeld de meest gebruikelijke. De boernoes werd 

ook gedragen door de Moren in Spanje, door de ridders van Malta en door de 

Mamelukken in Egypte; maar prof. Dozy maakt uit het stilzwijgen van de 

schrijvers over het hedendaagse Egypte op dat hij daar niet meer in gebruik is. 

Hiertegen pleit echter 1. dat volgens Lane's Modern Egyptians, p. 311, burnooses or 

white woollen cloaks behoren tot de artikelen die uit het westen van Afrika in 

Egypte worden ingevoerd, en 2. dat de boernoes voor enige jaren, in Nederland 

althans, vooral bekend geworden is door degenen die dit kledingstuk, op de 

overlandreis uit Indië naar het moederland, uit Egypte meebrachten. Dat even

wel boernoes een modenaam ook voor een nieuwerwetse vrouwenmantel met 

kap is geworden, zal wel aan de Fransen zijn toe te schrijven, die dit kleding

stuk in Algerije leerden kennen. En vandaar dan ook dat men somtijds, naar 

Franse schrijfwijze, bournous leest, bijvoorbeeld bij Cremer, Anna Rooze, II, 

p. 219: 'een juffrouw met donkere, blinkende oogen en een rooden bournous'. 

Dit woord, dat bij ons door de wisselingen van de mode weer in onbruik 

begint te raken, is oud in de talen van zuidelijk Europa, want het komt in de 

met het Arabisch lidwoord vermeerderde vorm voor in het Spaanse albornoz en 

het Portugese albernoz of albenoz. Zie Dozy en Engelmann, p. 73. [V] 

[boetjongen zie Toepassen.] 
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boewaja [boef]. Maleis boewaja = krokodil, maar in het Indo-Europees argot 

duidt men met deze naam de slenterende dagdief aan die op kosten van ande

ren leeft, zonder veel onderscheid te maken tussen het mijn en dijn. [P] 

boewa nonna [bepaalde plant]. Maleis boewah: vrucht + [de plantennaam] 

an[n]ona. Op volksetymologische wijze heeft de inlander hiervan gemaakt boe

wah nonah = de meisjesvrucht. [P] 

boha 1 [drukte]. Een volkswoord waarvan de ware vorm en de juiste betekenis 

even onzeker zijn als de oorsprong. Ik zou het hier niet vermelden indien niet 

Van Lennep in zijn Zeemans Woordenboek het stellig als een woord van Maleise 

oorsprong had opgegeven. 'Wanneer,' zegt hij, 'men met de sloep over de 

modderbank voor Batavia varende, vastraakt, moeten de roeiers er uit om te 

sleepen, 't welk uit hoofde der menigvuldige kaaimannen, die zich aldaar 

bevinden, niet weinig gevaarlijk is. Wanneer nu de Javanen, die op de modder

bank visschen, eene sloep zien vast zitten, roepen zij aan de Equipage toe 

bohaya, 't welk in 't Maleisch kaaiman betekent, ten einde men hen de sloep doe 

sleepen en zij er wat aan verdienen. Uit dit herhaald en luid geschreeuw der 

Javanen is ontstaan, dat de matrozen een schreeuwer, een rumoermaker, een 

bohamaker noemen.' Deze verklaring schijnt mij niets meer dan een vernuftige 

inval, waarvan men zeggen kan: se non è vero, è ben trovato. 

De gissing van Van Lennep is in strijd met de zekerheid die wij bezitten dat 

de frase 'de bohay maken' reeds vóór 1573 in het Nederlands bekend was. Zij 

komt namelijk voor in de in genoemd jaar uitgegeven Schat der Nederduytscher 

spraken van Plantij n. Zie daarover Van Dale. 

Ik noemde de vorm van het woord onzeker. Plan tij n schreef, zoals wij zagen, 

bohay, Van Lennep schrijft bohei of boha, Franck, Etymologisch woordenboek schrijft 

boeha of boha, waarnaast hij ook de Nederduitse en nieuw-Hoogduitse vormen 

buhé, buhai, bruhé, bruhai vermeldt. Van Dale zegt dat men in de volkstaal ook 

boeha, boehaai, enz., hoort. In gedrukte stukken, de woordenboeken uitgezon

derd, heb ik het woord slechts eenmaal aangetroffen, namelijk in een schrijven 

van gouverneur-generaal Camphuys de dato 27 oktober 1688, bij De Jonge, Op

komst, VIII, p. 53- 'Met het bohay van 't groot Javaansch leger [...] is het gansch in 

rook verdwenen.' Daarentegen hoorde ik het dikwijls uit de mond van het 

volk, vooral in mijn geboorteplaats Dordrecht, maar dan meestal poeha uitge

sproken. Voor het geslacht wordt gewoonlijk mannelijk opgegeven; door 

Camphuys wordt het woord als onzijdig gebruikt. 

De eigenlijke betekenis van het woord is ook moeilijk vast te stellen. Plan

tij n verklaart de bohay maken door 'faire beau semblant, dissimuler ou feindre'; 

Waesberge, Grand Dictionaire Frangais-Flamen (eveneens door Van Dale aange

haald) den boha maken door 'faindre et faire semblant d'avoir beaucoup a faire'. 

Volgens Van Lennep is boha 'geschreeuw, geweld, rumoer'. In de plaats van 

Camphuys zou men er 'ophef, bluf' voor in de plaats kunnen stellen. 
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De waarschijnlijkste verklaring van het woord is, dunkt mij, dat het slechts 

een natuurkreet is, een nabootsing van de natuurgeluiden die bij een alarm, 

een getier, een uitkraaien van de betekenis van een zaak worden vernomen. 

Daaruit laat zich dan ook het best verklaren waarom er zoveel verscheidenheid 

in de vorm wordt waargenomen en geen stellige betekenis kan worden opge

geven. [V] 

boha 2 [drukte]. Boha, boehaai is, zoals uit de Duitse vorm Bruhai kan blijken, 

natuurlijk een verbastering van het Franse brouhaha. Of wij dit woord recht

streeks aan de Fransen dan wel aan de Duitsers te danken hebben, is niet zo 

gemakkelijk uit te maken. Wij zouden geneigd zijn de eer van de invoer van dit 

woord aan de laatsten te gunnen, want de vorm poehaai, die men niet zelden 

hoort, wijst op ontlening uit Duitsland. De mening van prof. Veth dat het 

woord te verklaren is als een nabootsing van een natuurkreet, zal wel algemeen 

instemming vinden. Zij is ook die van Littré; zie diens artikel brouhaha. [K] 

[bohee zie tee.] 

Bokje, Bokkenees [volkerennaam]. Er is misschien geen tweede volksnaam die 

zo mishandeld en op velerlei wijzen verminkt is, als die van de Boeginezen op 

Zuid-Celebes [voor andere voorbeelden zie ook Toepassen]. 

Hun Maleise naam is Orang Boegis, mensen van Boegis. Maar dit Boegis is 

reeds door verwisseling van de lipletters w en b ontstaan uit Woegi, een dorp 

aan de rivier Tjenrana, waarvan de bewoners in oude tijd de rol van tolken ver

vulden bij de vreemdelingen, die het hof van de machtigste vorst van die stre

ken, Sawêri Góding, kwamen bezoeken. De naam To Woegi, die deze volken 

zich gaven, werd weldra uitgebreid tot allen die hun taal spraken (zie Matthes, 

Boeginesche Spraakkunst, Inleiding). Zoals men van Balinezen, Soendanezen en 

Bankanezen spreekt, maakten de Nederlanders van Boegis soms Boegissen, 

maar meest Boeginezen en deze vorm bleef tot heden de gebruikelijke; bij 

oudere schrijvers echter vindt men ook Boekaneezen (Visscher, Mallabaarse brie

ven, p. 65 en elders) en Bokaneezen (Stavorinus, Reize naar Batavia, I, p. 236: 'Bij

zonder maken de slaaven die van het eiland Celebes of Macasser komen, en wel 

voornamelijk de Bokaneezen, zich aan gruwelijke moorden schuldig; ook 

behooren de meeste amokspuwers tot deze natie'). De Engelsen noemden ze 

oudtijds gewoonlijk Buggesses en Bugguesses. Maar de zonderlingste verbaste

ring is die tot Bokjes, welke naam te Batavia werd gegeven aan een kolonie van 

Boeginezen, na het einde van de Makassaarse oorlogen daarheen overgebracht. 

Zie Batavia in derzelvergelegenheid, deel III, p. 35. 

In onze volkstaal hoort men een zeer onbeschaafd en ruw mens, iemand van 

barbaarse manieren en voorkomen, wel eens een Bokkenees noemen. Klaarblij

kelijk is ook dit een verbastering van Boeginees. Met de betekenis van gemelde 

scheldnaam komt het karakter van wreedheid en teugelloze drift, dat men aan 

de Boeginezen toekende, goed overeen. 
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Ik wil hier in het voorbijgaan nog van een verbastering van een andere op 

Celebes thuishorende naam spreken. Nabij en op de kusten van dat eiland leeft 

een aanzienlijk gedeelte van de steeds op het water zwervende stam van de 

Badjo's of Bayo's (bekend door Vosmaers 'Korte beschrijving van het zuid-oos

telijk schiereiland van Celebes' in deel XVII van de Verhandelingen van hetBata-

viaasch Genootschap, en van Verschuers bericht 'De Badjo's', in deel VII van het 

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap). Deze Badjo's worden in het 

Makassaars Toe-ri-djèné genoemd, dat is letterlijk: 'mensen op het water'. Vol

gens sommige schrijvers zou die naam door de Europeanen te Makassar tot 

Trojeenders verbasterd zijn. De heer Matthes zegt echter in zijn 'Opmerkingen 

omtrent de Hollander's beschrijving van het Gouvernement van Celebes' in 

zijn Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-

Indië, p. 16, dat hij die benaming Trojeenders nooit heeft vernomen. [V] 

bonze [boeddhistische priester]. Bonze is in de talen van het hedendaags Europa 

de naam van de Boeddhapriesters in China en Japan en wordt overdrachtelijk 

gebruikt om alle priesters aan te duiden die bijgeloof en fanatisme dienen. 

Omtrent de oorsprong van dit woord ontving ik van wijlen prof. Hoffmann, 

onze uitstekende kenner van het Japans, de volgende inlichting: 'Het woord 

Bonze voor Boeddha-priester beantwoordt aan het Japansche Bo-nzi, en werd 

door de Roomsche zendelingen in het meervoud Bonzii, genitivus Bonziorum, 

geschreven. Het is de algemeene naam aan Boeddhistische geestelijken gege

ven en de Japansche uitspraak van den Chineeschen naam Fd-szi, die 'Vetmees

ter, leeraar der wet" betekent.' 

Bij onze oude schrijvers leest men telkens het woord Bonze, ookBonziër, waar 

van Japan en China sprake is. Ik zal slechts enkele voorbeelden bijbrengen. S. 

de Vries, Curieuse aenmerckingen, II, p. 592: 'Hij voeghden er bij hoedaenighe 

cierlycke redenen de welspreeckende en hoogst voorname secte der Bonziërs 

bij de Japanners hielden', Valentijn, V, 2, p. 145: 'De Japanders hebben daartoe 

ook hunne bijzondere priesters, Bonzes genaamd.' Batavia in derzelvergelegenheid, 

III, p. 127: 'Deeze afgodt Fo werdt uit de Indien naar China overgebragt door 

zijne priesters, gewoonlijk Bonzen genoemd, omtrent in 't twee en dertigste 

jaar onzer tijdrekening.' [V] 

boreh [bepaalde zalf]. Javaans boreh. Bij de oudere schrijvers wordt boraij als een 

handelsartikel vermeld - zie Schouten, Reistogt, I, p. 237. [P] 

Borneo [geografische naam]. Van Broenei of Boernei. Dit was de naam van het 

gedeelte van het eiland dat door Spaanse of Portugese zeevaarders het eerst 

betreden werd en die naam is later overgegaan op het gehele eiland. [P] 

bosen [beu zijn].Javaans bosen. [P] 

bouw 1 [veldmaat]. Bouw is de zeer gebruikelijke, ook in Nederland algemeen be

kende, verhollandste vorm van het Javaanse bahoe, synoniem met het ons min

der bekende karjö. Bahoe betekent oorspronkelijk: zoveel akkergrond als één 
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man met zijn gezin bewerken kan; maar toen wij begonnen zijn ons met de 
grond van de Javanen te bemoeien, hebben wij ons ook hun landmaat min of 
meer toegeëigend en niet alleen haar naam vernederlandst, maar ons ook ver
oorloofd haar waarde nauwkeuriger te bepalen. Een bouw wordt thans in alle 
gouvernementsstukken gerekend op 500 vierkante Rijnlandse roeden. Het is 
zeer nodig op de Javaanse oorsprong van dit woord opmerkzaam te maken, 
daar de onkundige licht geneigd zou zijn het voor een echt Nederlands woord, 
in de zin van een stuk 'bebouwde' grond, aan te zien. 

Een moeilijker vraag is het, hoe het woord bahoe, dat eigenlijk 'arm, boven
arm, schouder' betekent, en die betekenis in het Maleis steeds behoudt, in het 
Javaans in die van een grote landmaat is kunnen overgaan. Misschien is men 
aan het woord de betekenis van 'de kracht van een arm', 'de kracht van een man' 
gaan hechten, en vandaar vervolgens die van een stuk land, waarvoor, als er 
werkbare of weerbare mannen gevorderd werden, de kracht van één man, dus 
één man, moest gesteld worden. Men herinnere zich hierbij dat de heren
dienstplichtigheid op Java, volgens oude herkomst, aan het bezit van de grond 
verbonden was. [V] 

bouw 2 [veldmaat]. Javaans bahoe, oorspronkelijk zoveel akkergrond als één man 
met zijn gezin bewerken kan. Het woord bahoe is eigenlijk (dit is in het Sans
kriet) bdhoe: arm, bovenarm (vergelijk Veth). 1 7 [P] 

brandal [muiter]. Javaans brandal = muiter, haveloze deugniet. In de eerste bete
kenis wordt het door de Europeanen gebruikt voor de opstandelingen tegen 
ons gezag, in die van 'deugniet' voor een ondeugend kind, een rakker van een 
jongen. [P] 

branie1 [bluf, bluffer]. Brani is een Maleis woord, waarvan wani het Javaanse 
equivalent is, ofschoon de Javanen ook soms het Maleise woord gebruiken. 
Naar de aard van die talen, die wel bijzondere werkwoordsvormen hebben 
maar niet noodzakelijk substantief, adjectief en werkwoord onderscheiden, 
betekenen deze woorden zowel 'stoutmoedig zijn, durven, wagen' als 'stout
moedig, dapper, driest' en 'een stoutmoedige, een dappere, een held'. Het 
woord brani wordt niet slechts in Indië veel door de Europeanen gebruikt, 
maar is ook in Nederland in de volkstaal ingedrongen. Zo lezen wij bijvoor
beeld bij Van Maurik, Van allerlei slag, p. 32: 'Kijk ereis aan, die wil den brani uit
hangen.' [V] 

brani 2 [bluf, bluffer]. Maleis berani: moedig, dapper, driest. In Holland schijnt 
men het woord enkel als substantief te kennen, althans Koenen (uitgave 1903) 
geeft het niet als bijvoeglijk naamwoord, zoals wij het hier meestal gebruiken. 
In Holland noemt men de bekende matrozenkraag brani-kraag en heeft men 
reeds een werkwoord braniën. [P] 

17. Vergelijk het gebruik van djoeng (in het Oudjavaans djeng, djöng), eigenlijk 'voet', 
voor een zekere landmaat. 
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bras [gepelde rijst]. Maleis beras. [P] 

breng-breng [muziekinstrument]. Javaans breng, aanduiding van het geluid 

van degembreng. Als neologisme heeft men, dit geluid reduplicerend, te Batavia 

breng-breng als de naam voor dit bekken in omloop gebracht. [P] 

brom [alcoholische drank]. Javaans berem of brem: zoete drank uit ketan die alco

holisch geworden is, ook te Batavia door Indo's zowel als inlanders gedronken. 

[P] 
buggy [tweewielig rijtuig]. Schijnt nog altijd niet ontdekt te zijn, wat zijn oor

sprong betreft. Murray zegt dat men die gezocht heeft in bogie en bug, en dat er 

geen reden is om te veronderstellen dat het woord uit het Indisch-Engels 

komt. [P] 

c 
[Caboceeër zie krom.] 

[Caboeger zie neger.] 

cacao, chocolade [versnapering]. Cacao, ook wel kakao geschreven, is de naam 

van de zaden van de cacaoboom, Theobroma cacao, die uit tropisch Amerika 

afkomstig is, maar thans ook in andere tropische gewesten gekweekt wordt. 

De cacao is, gelijk iedereen weet, het hoofdbestanddeel voor de bereiding van 

chocolade. De oorsprong van de naam is, evenals die van het gewas, Ameri

kaans. Piso, Mantissa aromatica, p. 198, zegt van deze zaden: 'Hi sunt decantati 

illi ab indigenis cacahuatl, ab Hispanis corrupte cacao nuncupati, quorum causa 

arbor tantopere expetita est, utpote chocolatae potionis caput' [Deze worden 

door de inheemsen cacahuatl genoemd, door de Spanjaarden foutief als cacao 

uitgesproken; de boom is zeer gezocht omdat hij het hoofdbestanddeel van de 

chocoladedrank is]. Van de Spanjaarden en Portugezen is het verbasterde cacao 

tot alle volken van Europa overgebracht. 

Ook het woord chocolade is van Amerikaanse oorsprong en luidt in de taal van 

Mexico en aangrenzende landen, volgens Piso, Mantissa aromatica, p. 196, choco-

latl, waarvan de Spanjaarden en Portugezen, die de naam aan alle andere volken 

van Europa hebben meegedeeld, chocolate gemaakt hebben. Men zegt dat wat de 

Mexicanen zo noemden, een mengsel was van cacao en maïs, op een ruwe wijze 

tussen stenen onder elkaar tot poeder gemalen en in water gekookt. Maar de 

Europeanen gaven de naam chocolade aan het mengsel van cacaobonen en ver

schillende geurige substanties, zoals vanille, kaneel, piment, enz., dat met sui

ker bereid en in melk of water gekookt de bekende heerlijke drank oplevert, die 

zich uit een Mexicaans nonnenklooster over de gehele beschaafde wereld heeft 

verbreid. Zie De Sturler, Handboek voor den landbouw, p. 266. [V] 
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camarilla [hofkliek]. Camarilla is in het Spaans een verkleinwoord van camara 

'kamer, zaal'. In het bijzonder is camara een vertrek in het koninklijk paleis, 

waarin de vorst audiëntie geeft aan de gezanten van vreemde mogendheden, 

dat alleen voor zijn voornaamste dienaren en gunstelingen toegankelijk is, en 

waar de geheime zaken van staat behandeld worden. Camara of camarilla bete

kent dus ongeveer hetzelfde als ons kabinet, in de zin waarin van 'het kabinet 

des konings' gesproken wordt. En evenals dit met het woord kabinet het geval 

is, betekent ook camarilla, bij overdracht, de personen die in het aldus genaam

de vertrek met de vorst beraadslagen, zijn geheime raden, de consulta, de ka

baal, zoals men in Engeland ten tijde van Karei n de geheime raadslieden des 

konings noemde, de achterraad, zoals Hooft en Stijl de vertrouwde dienaren van 

Margareta van Parma, in tegenstelling tot de Raad van State, betitelen. In 

Spanje schijnt de uitdrukking camarilla om de geheime raadslieden van de 

Kroon, de achterraad, aan te duiden, vooral in zwang te zijn gekomen gedu

rende de regering van Philips v u , die gewoon was 's avonds zijn kamerheren 

en dienaren rondom zich te verzamelen en zich geheel door hen liet leiden. Zie 

bijvoorbeeld Gervinus, Geschichte des xixtenjahrhunderts, Band II, p. 163. De lis

ten en kuiperijen van deze partij hebben aan het woord camarilla een slechte 

betekenis doen hechten. Het is thans in alle talen van het beschaafde Europa, 

en dus ook in de onze, in gebruik om elke vereniging of club van hovelingen 

aan te duiden, die de gunst van de vorst exploiteert om een voor henzelf of de 

belangen van hun stand voordelige, maar voor het algemeen welzijn veelal ver

derfelijke invloed op de regeringszaken uit te oefenen. 

Het is duidelijk dat dit ook bij ons in historische en politieke geschriften 

somtijds gebruikte woord geen inbreuk maakt op de juistheid van de opmer

king, bij kwispedoor gemaakt, dat ons volk tijdens de Spaanse heerschappij 

geen woorden uit de taal van de gehate vreemdelingen heeft overgenomen. 

[Zie echter de inleiding van deze heruitgave.] [V] 

canna [bepaalde plant]. Latijn canna, Grieks kanna = riet, mat, uit het Assyrisch 

kanü, Fenicisch kaneh (Prellwitz, Etymologisches Wórterbuch der griechischen Spra-

che). [P] 

cassave [meel uit de wortels van maniok]. Komt uit de Taino-taal van Haïti, 

waarin men de varianten cagdbi, casavi, cazabbi en cassave heeft (Murray). [P] 

castor olie [wonderolie]. In de Hollandse lexicografie (Vercoullie) reeds voorko

mende in zijn volksetymologische vorm kasterolie, is van onzekere oorsprong. 

Volgens Littré is huile de castor net als castoreum: bevergeil. Mogelijk is het dat de 

ricinus-olie langzamerhand de plaats heeft ingenomen van het bevergeil en 

met de dienst ook de naam overgekregen heeft. [P] 

Celebes [geografische naam]. Wij moeten in het midden laten, zegt de Encyclo-

paedie van Nederlandsch-Indië, of de naam Celebes van inlandse oorsprong is, 

'ijzereiland' betekent en met een S moet beginnen; dan wel, of het woord, van 
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Portugese oorsprong, ontstaan is uit Si labih of labeh en dan 'het eiland of de 
eilanden daarboven' zou betekenen, naar aanwijzing door inlanders van de lig
ging aan de Portugezen gegeven. Van de theorie van Egli, dat het eiland zijn 
naam te danken heeft aan een volksstam der Celebes, die echter niet bestaat, 
wordt hierbij nog geen gewag gemaakt en zoals genoegzaam blijkt, is van elke 
poging afgezien om de etymologie van het woord te ontdekken. Deze ontdek
king is echter in 1896 gedaan door prof. A. Wichmann in een uitvoerig artikel 
in De Gids, dat hier verkort wordt weergegeven. 

Celebes werd betrekkelijk zeer laat ontdekt. De eerste die de kust ervan 
gezien heeft, was Simo d'Abreu (1523). Eerst in 1528 werd het land van de Ma-
kassaren bezocht door Jorge de Castro, terwijl het eerste bericht aangaande een 
vestiging van de Portugezen op het zuidwestelijk schiereiland dagtekent van 
1545. Het oostelijk schiereiland werd in 1533 voor het eerst door Andrés de 
Urdaneta betreden, maar geen enkele van de bovengenoemde eerste bezoekers 
maakt melding van de naam Celebes. Niet eerder dan in het jaar 1550 wordt die 
naam in een gedrukt werk, van zekere Duarte Barbosa, gevonden. Uit Barbo-
sa's manuscript uit 1516 is echter gebleken dat de passage 'de eilanden vanwaar 
zij komen worden genoemd Celebe' niet door hem geschreven is. De plaats waar 
het woord aldus voorkomt, is een Relacion hechaporVincensio deNapoles enz. van 
1528. Daarin wordt melding gemaakt van een baai die zich op 8° noorderbreed
te (de oostkust van Mindanao) bevond en gezegd dat de mensen daar, blanke 
en goud producerende menseneters, zich celebe noemen, doch de pogingen om 
op Mindanao een volksstam van die naam op te sporen, moeten als mislukt 
beschouwd worden. 

Een volgend bericht, afkomstig van de reeds genoemde Andrés de Urdaneta, 
in zijn Relacion van 1537, geeft aan het woord een zeer afwijkende betekenis, 
want er blijkt uit zijn mededelingen dat met de islas de los Celebes de Sarangani-, 
Sangi- en Talauteilanden bedoeld zijn. Een zekere Garcia d'Escalante Alvarado 
wijst deze islas een nog meer naar het zuiden gelegen plaats aan, en wel, zoals 
door P. A. Tiele aangetoond is, een gedeelte van het hedendaagse Celebes, maar 
opmerkelijk is het dat de stuurman van het schip in zijn verslag het woord 
Celebes in het geheel niet noemt, terwijl verder vermeld moet worden dat de 
Spanjaard De Grijalva beweert dat de Filippijnen, voordat zij door Villabolos 
met de tegenwoordige naam vereerd werden, de naam droegen van Archipielago 
de los Célibes. 

Met uitzondering van Duarte Barbosa's apocrief bericht zijn al de genoemde 
verhalen pas zo laat in druk verschenen, sommige pas na het midden van de 
19e eeuw, dat zij op de naamgeving van het eiland geen directe invloed uitoefe
nen konden. Indirect echter wel, doordat aan de Portugezen een en ander daar
omtrent ter ore moet zijn gekomen. Zo gelastte in 1525 de gouverneur van de 
Molukken Antonio de Brito, aldus verhaalt De Barros, dat er een onderzoek 
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ingesteld zou worden naar de Ilhas dos Celebes, waar veel goud gevonden moest 
worden. Die tocht was zonder succes, doordat het schip naar het noordoosten 
afdreef en hierin dus geen aanleiding gevonden kon worden tot het geven van 
een naam aan ons eiland. Eerst in het door Lavanha na de dood van De Barros 
uitgegeven vervolg van diens Decadas vindt men verdere berichten. Tn deze tijd 
kwamen naar Ternate twee Makassaren [...] De Makassaren waren volgens die 
afgevaardigden verlangend om handelsbetrekkingen met de Portugezen aan 
te knopen, en velen in hun eilanden en in die van de Celebes zouden genegen 
zijn het christendom te omhelzen.' Verder wordt er bijgevoegd dat Galvao aan
stonds last gaf een schip zeilklaar te maken. In het werk door Galvao zelf 
geschreven (1563) is van een tocht naar de Ilhao dos Macassares e dos Celebes geen 
sprake. Het woord Celebes wordt er in het geheel niet in gevonden. Hoe komen 
nu De Barros en Lavanha aan deze eilanden? Van het werk van Galvao zag in 
1601 een Engelse vertaling het licht door P. Hakluyt. Origineel en vertaling 
werden in 1862 onveranderd herdrukt en nu blijkt dat de woorden 'o mesuro 
Antonio galvao ter muitos feitos [fieis] dos celebres Mocassares, Amboynos, 
Moros, Maratax & outras diversas partes' vertaald werden: 'he himself christe-
ned many (as the lords) of the Celebes, Macassares, Amboynos, Moros, Morotax, 
and divers other places'. Uit het bijvoeglijk naamwoord berucht of beroemd, 
celebre, maakt Hakluyt een volksstam... Celebes. Het is nu zeer waarschijnlijk 
dat De Barros en Lavanha dezelfde vergissing hebben begaan, een vergissing 
die volkomen verklaarbaar wordt, als men bedenkt dat Celebres zelf als syno
niem voor Celebes gebezigd werd. 

De eerste die de naam van Celebes op het gehele eiland heeft toegepast, was 
Gabriël Rebello, die in zijn Informacao das cousas de Moluco in 1569 schreef: 'De 
archipel der Celebes is gelegen ten westen van Moluco en bestaat, naar het 
schijnt, uit het grootste aantal van eilanden. Hij begint met het grote eiland 
der Celebes, enz.' En nu gebeurde iets dat het lot van die naam voorgoed beslis
te. Toen Jan Huygen van Linschoten in 1592 uit Voor-Indië naar Enkhuizen 
terugkeerde, bracht hij een Portugese manuscriptkaart van de Indische archi
pel mee. Op die kaart wordt de naam van Celebes op het gehele eiland toege
past, hoewel de noordkaap nog aangeduid is als de P t a . dos Celebres. Daarna volgt 
Mercator, die in zijn atlas al die gegevens van Van Linschoten overneemt, waar
door ten slotte de naam Celebes voorgoed burgerrecht verkreeg. 

Het geheel overziende, ontwaren wij dus dat een in 1550 verschenen werk 
een onecht bericht bevat over een eiland Celebe, dat door een blank, mensen-
etend volk bewoond wordt, dat goud produceert. Uit de bronnen blijkt dat 
reeds in 1528 van een dergelijk op de oostkust van Mindanao wonend volk mel
ding wordt gemaakt. Kort daarna wordt de volksstam van de Celebes naar de 
meer zuidelijk gelegen Sangi-, Talaut- en Sarangani-eilanden verplaatst. Nog 
later zoekt men het aan de oostkust van het huidige Celebes. Een vastere plaats 
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wordt aan deze denkbeeldige en geheel in de lucht zwevende eilanden aange

wezen, doordat zij ten gevolge van een misverstand met de 'eilanden der 

Makassaren', waarvan de ligging vrijwel bekend was, samengekoppeld wer

den. Dit misverstand is ontstaan doordat de 'beruchte (celebres) Makassaren' tot 

een vorming van de 'eilanden der Celebes en Makassaren' aanleiding gaven. 

Werd eerst de naam Celebes alleen op het noordelijk schiereiland toegepast en 

blijft het zuidelijk gedeelte de naam van Makassar houden, zo verkrijgt ten 

slotte de eerstgenoemde in kaarten en geschriften de overhand. [P] 

[chits zie si'tó.] 

[chocolade zie cacao.] 

chutney [zoetzuur met vruchten]. Hindi chatni. [P] 

cigaar [rol tabak om te roken]. Cigaar is het Spaanse cigarro; het roken van ciga-

ren schijnt zich vanuit Spanje over Europa verspreid te hebben. In het Spaans 

wordt cigarro gebruikt zowel voor de fijne in papier of maïsblad gewikkelde 

tabak, die bij ons gewoonlijk cigarette heet, als voor het rolletje van tabaksbla

den, dat wij cigaar noemen. Echter wordt ook in 't Spaans voor de eerstgenoem

de soort veelal het verkleinwoord cigarrita gebezigd. 

De afkomst van het woord cigarro is onzeker. Gewoonlijk meent men dat het 

niets dan de inlandse naam is van de tabak van Cuba (Havanna); doch anderen 

beweren dat cigarro afstamt van cigarra 'krekel', wegens enige overeenkomst in 

voorkomen, die tussen dit diertje en een rolletje tabak zou bestaan. Deze laat

ste afleiding is mij echter te fantastisch; maar of werkelijk de inlandse taal van 

Cuba een woord voor tabak heeft dat op cigarro gelijkt, heb ik geen middel om 

na te gaan. 

Men begint thans bij ons sigaar te schrijven, vooral op het voorbeeld, zo ik 

meen, van de Woordenlijst van de heren De Vries en Te Winkel. Ik zou echter 

menen dat al de gronden die ervoor zijn aan te voeren om in de woorden van 

vreemde afkomst, de uitgang daargelaten, de oorspronkelijke spelling te 

behouden, ook voor cigaar pleiten. Schrijft men sigaar, waarom dan niet ook si-

troen, sider, enz.? Ook zal men, sigaar aannemende, om de consequentie sigarette 

moeten schrijven, niettegenstaande in dit woord ook de uitgang onnederlands 

en kennelijk aan het Frans ontleend is. [V] 

cipay, sipoy1 [inlandse soldaat]. De inlandse soldaten in dienst van de Engelse 

regering in Hindoestan worden door de Engelsen gewoonlijk Seapoy of Sepoy 

genoemd; de Franse vorm daarvan is cipaye. In navolging van dit laatste en ten 

gevolge, naar het schijnt, van de zonderlinge neiging bij ons volk om alle woor

den die het niet kent voor Frans te houden en op Franse wijze te spellen, schrij

ven sommige Nederlandse schrijvers Cipay, bijvoorbeeld De Boer, Krijgs- en 

geschiedkundig overzigt van den Punjab, p. 260,261. Anderen houden zich meer aan 

de Engelse vorm, maar toch dikwijls met enige afwijking. Zo nemen bijvoor

beeld Van Dale en de Kunstwoordentolk van Kramers-Bonte de vorm Sipoys (meer-
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voud) op en de heer Steyn Parvé, D e Bijbel, de Koran en de Veda's, deel I, p. 12,14, 
schrijft Sepay op. De beste schrijfwijze is sipahi, zoals geschreven wordt door 
prof. Pijnappel in de Bijdragen voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, deel II, p. 
130, in de vertaling van een Maleis stuk, waarvan de schrijver in de vorm Soepei 
een andere verbastering van het woord te aanschouwen gaf. De schrijfwijze 
sipahi heb ik ook nagevolgd onder andere in mijn Java, deel II, p. 589. Zij houdt 
zich nauwkeurig aan de oorspronkelijke Perzische vorm. In die taal is sipahi 
een adjectief gevormd van sipah 'leger', evenals lasjkari van lasjkar (zie op las
kar). Uit dit sipahi is bij samentrekking ook spahi ontstaan, een naam van de 
Turkse ruiters, waarover men Dozy's Oosterlingen raadplege. [V] 

cipay, sipoy2 [inlandse soldaat]. Op Java, en misschien elders in de Archipel, 
spreken de Europeanen van Sipaaier, niet van Cipay of Sipoy. Men past die naam 
toe in de eerste plaats op de inlandse soldaten uit Brits-Indië, maar bij uitbrei
ding ook op niet-militairen uit datzelfde land. Natuurlijk is Sipaaier een ver
bastering, en dus minder juist dan sipdhi, maar toch verre te verkiezen boven 
cipay, sipoy, dat prof. Veth terecht afkeurt. [K] 

coprah [gedroogd vruchtvlees van de kokosnoot]. Is door de Portugezen waar
schijnlijk van het Malayalam koppara met dezelfde betekenis overgenomen, 
maar dit gaat weer terug tot het Hindi khopra. In de laatste uitgave van Hobson-
Jobson wordt dit in verband gebracht met khopra, khopri en khappar, alle drie 
'schedel', Sanskriet kharpara. [P] 

[coraal zie kraal.] 
creool1 [iemand die in een ander werelddeel is geboren]. Een creool is een blanke 

bewoner van Zuid-Amerika en de West-Indische eilanden, van vaders- en moe
derszijde van Europese afkomst, maar in de koloniën geboren. Hij staat tegen
over de Europese kolonist door het land van zijn geboorte en tegenover de 
kleurling door de zuiverheid van zijn Europese oorsprong. 

Zo ongeveer wordt dit woord gewoonlijk verklaard en opgevat, maar er is in 
die verklaring iets eenzijdigs, want men kent in Brazilië ook negercreolen, dat 
zijn kinderen van negers en negerinnen, maar in Amerika geboren en als zoda
nig geplaatst tegenover de negers uit Afrika aangevoerd. 

Wat meer is, oorspronkelijk schijnt creool eerder de in Amerika geboren 
negerslaven dan de daar geboren blanken aan te duiden. Het Portugese crioulo, 
waarvan ons creool afkomstig schijnt te zijn, betekent volgens Moraes Silva: 'O 
escravo, que nasce em casa do senhor; 0 animal, cria, que nasce em nosso poder,' 
dat is de slaaf die geboren wordt in het huis van zijn meester; het dier, jong, dat 
geboren wordt in onze macht. Crioulo als adjectief verklaart dezelfde lexico
graaf door 'nao comprado', dat is niet-gekocht. En dat ook creool oorspronkelijk 
niets anders dan een in het huis van de meester geboren slaaf betekende en in 
Suriname die betekenis zelfs zeer lang behouden heeft, blijkt uit Hartsincks 
Beschrijving van Guiana (Amsterdam 1770), deel II, p. 899: 'Nog hebben wy tot 
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slaaven, die in onze volkplantingen uit slaaven gebooren worden, Creoolen 
genaamd, die men voor de beste en trouwste lijfeigenen houdt; men noemt ze 
Creoolen om hen te onderscheiden van de zoutwater Negers, welken naam men 
toeeigent aan alle slaaven die van Africa ingevoerd worden.' 

Van oudsher werden de slaven in het algemeen onderscheiden in: 'de inge-
borenen des huizes en de voor geld gekochten' (zie bijvoorbeeld Genesis XVII: 
12, Leviticus XXII: n), en overal werden eerstgenoemden, in het Latijn verna 
geheten, om hun trouw hoger geschat. Dezelfde tegenstelling bestond natuur
lijk ook in de Spaanse en Portugese bezittingen in Amerika. De crioulo's als ver-
nae waren in de kolonie geboren; maar terwijl de oorspronkelijke betekenis 
van het woord allengs in vergetelheid raakte, dacht men daarbij weldra nog 
slechts aan dat geboren zijn in een ander land dan dat van de afstamming, en 
kende dus de naam crioulo toe aan alle negers, hetzij slaaf of vrij, in Amerika 
geboren, en aan de blanken die ten opzichte van het verschil tussen geboorte-
en stamland in dezelfde omstandigheden verkeerden. 

Zo kan men zich de oorsprong van de tegenwoordige betekenis van het 
woord creool zeer geleidelijk voorstellen; mocht echter historisch kunnen 
bewezen worden dat de naam vroeger aan de blanke dan aan de zwarte creolen 
gegeven is, dan zou men moeten aannemen dat er een eenvoudige overdracht 
had plaatsgehad van de 'ingeborene des huizes' tot de 'ingeborene des lands'. 

Mijn verklaring van het woord creool verschilt enigszins van de gewone, die 
het afleidt van het Spaanse criollo. Dit woord is ongetwijfeld slechts een enigs
zins gewijzigde vorm van het Portugese crioulo, maar dit laatste schijnt mij het 
oorspronkelijke te zijn, althans indien het juist is wat uit het woordenboek van 
de Real Academia Espanola schijnt te blijken, dat criollo niet gebruikelijk is in 
de betekenis van verna, maar alleen in die van: 'el hijo de padres europeos, naci-
do en America' [kind van Europese ouders, geboren in Amerika], die echter uit 
die van verna schijnt te zijn afgeleid. 

Intussen is de oorsprong van het Portugese crioulo zelf niet geheel zonder 
probleem. Moraes Silva geeft door de verklaring van het voorbeeld gallinha 
crioula (in het huis van de eigenaar uitgebroede hen) door de woorden: 'que nas-
ce e se cria em casa' (die in het huis geboren en opgevoed wordt) genoeg te ken
nen, dat hij crioulo in verband brengt met het werkwoord criar. Criar is in het 
Portugees een tweede vorm voor crear, het Latijnse creare. Het werkwoord criar 
of crear betekent volgens Moraes Silva: 1. uit niets voortbrengen, scheppen; 2. 
veroorzaken, teweegbrengen; 3. voortbrengen, van zich geven; 4. zogen, voe
den; 5. opvoeden. In de tegenwoordige taal wordt in de drie eerste betekenis
sen gewoonlijk crear, in de beide laatste, meer afwijkende, criar gebruikt. Se criar 
betekent dus: opgevoed worden, opgroeien. Hieruit moet men dus opmaken 
dat crioulo oorspronkelijk een voedsterling, alumnus, aanduidt, wat gemakke
lijk in de betekenis van een in het huis van de meester geboren en opgevoede 
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slaaf kon overgaan. Niet in deze betekenis schuilt dus het bezwaar, maar alleen 

in de vorm, want die uitgang -oulo schijnt geheel onregelmatig en zonder voor

beeld te zijn. 

Intussen bestaat het woord crioulo in de betekenis van 'verna' in de Portugese 

taal en de tweede betekenis, die van 'creool', laat zich daaruit geleidelijk verkla

ren. Er kan dus nauwelijks reden zijn om met sommigen aan te nemen dat cre

ool eigenlijk een Caraïbisch woord is, waarvoor men tevergeefs een oorsprong 

in enige taal van Europa zou zoeken. 

Ik geloof hier nog te moeten bijvoegen dat het woord creool in het spraakge

bruik niet altijd strikt de betekenis behoudt die er in de woordenboeken aan 

wordt toegekend, maar vaak ook de verschillende graden, vooral de lichtere, 

van kleurlingen omvat, die in de West-Indische koloniën geboren zijn. Zie bij

voorbeeld Dumontier, in Catalogus der afdeeling Nederlandsche Koloniën, p. 152. In 

onze West-Indische bezittingen zijn creolen ongeveer wat wij in onze Oost-

Indische bezittingen inlandse kinderen noemen. 

De vorm van het Portugese woord heeft in zijn overgang tot andere talen 

slechts geringe wijziging ondergaan. Wij zagen reeds dat het in het Spaans 

criollo luidt. In het Italiaans werd het creólo, in het Frans créole, in het Engels cre-

ole, in het Duits Creole en in het Nederlands creool. [V] 

creool2 [iemand die in een ander werelddeel is geboren]. Wordt door prof. Ver-

coullie teruggevoerd tot het Spaanse criollo, maar opgegeven als onzeker in zijn 

oorsprong. In Uit Oost en West wordt het afgeleid van het Portugese crioulo = 

slaaf geboren in het huis van zijn meester. Als zodanig is dan crioulo een 

afleiding van criar = voeden, opvoeden, waarnaast crear = voortbrengen (Latijn 

crearé). Deze afleiding komt overeen met die van Skeat, wat de betekenis aan

gaat. Zijn criollo echter leidt hij af van criadillo: voedsterlingetje, verkleinwoord 

van criado: opgevoed, grootgebracht, in huis grootgebrachte slaaf. De Zuid-

Amerikaanse negers pasten dit verkleinwoord, verbasterd tot criollo, toe op hun 

eigen in Amerika geboren kinderen in tegenstelling tot de uit Afrika geïmpor

teerde negers. Terwijl nu de oorspronkelijke betekenis van het woord allengs 

in vergetelheid raakte, zegt prof. Veth, dacht men daarbij weldra nog slechts 

aan het geboren zijn in een ander land dan dat van de afstamming en kende de 

naam toe zowel aan de blanken die ten opzichte van het verschil tussen 

geboorte- en stamland in dezelfde omstandigheden verkeerden, als aan alle in 

Amerika geboren negers. Deze betekenis is volgens De Vere's Americanisms nog 

altijd de gangbare: 'The word creole, from the Spanish criollo, meant originally 

nothing more than a child born of European parents in the West Indies, or on 

American soil; but it has long since been almost universally applied to any one 

born in the tropics, without regard to race or color. In the United States the 

meaning of the term is very vague, but a general feeling prevails, that the creole 

has some slight admixture of African blood in his veins.' Mutatis mutandis zien 
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we iets dergelijks wat de opvatting van de betekenis van creool betreft naar 
gelang het woord in het moederland of in de koloniën gebezigd wordt. Hier in 
Indië zijn de kinderen uit Hollandse ouders creolen, wat ook bijvoorbeeld de 
opvatting - de enig juiste, tussen haakjes - is van L. Couperus, zelf een Indi
sche jongen. In De Stille Kracht toch noemt hij Van Helderen 'met zijn verwon
derlijke distinctie en ingeboren stijl, als was hij niet een kind van Europeesche 
ouders, die steeds in Indië waren geweest' een kreool, maar spreekt men een pas 
uitgekomen totokse, dan zal men vaak zien, dat deze denkt dat een creoolse 
niet pur sang is, ondanks het feit dat men in Holland creool in de regel gebruikt 
voor West-Indische kinderen van ongemengd bloed. [P] 

croton [bepaalde plant]. Grieks krotoon, de naam voor Croton tiglium, maar vol
gens Littré werd oorspronkelijk die naam door de Egyptenaren toegepast op 
de kiki = de gewone ricinus. [P] 

D 
dadap [bepaalde boom]. Maleis dedap. [P] 
Dajak1 [volkerennaam]. Met deze naam, waarvan de oorsprong zeer onzeker en 

betwist is, wordt de inheemse bevolking van Borneo, in tegenstelling tot de 
Maleise kolonisten aan de kusten, niet slechts door de Europeanen, maar ook 
door de Maleiers aangeduid. Crawfurd, Dictionary of the Indian islands, onder 
Dayak zegt: 'It is a word used by the Malays as a generic term for all the wild 
races of Sumatra and Celebes, but more especially of Borneo, and seems to be 
equivalent with them to the European word savage.' Doch dat het woord zich 
ook tot bevolkingen buiten Borneo zou uitstrekken wordt, voorzover ik weet, 
door geen andere getuigenissen bevestigd en is zelfs moeilijk verenigbaar met 
hetgeen Crawfurd zelf laat volgen, dat hem door Maleise kooplieden Dajak als 
de naam van een stam van noordwest-Borneo is opgegeven. Iets dergelijks 
komt voor in een nog onuitgegeven journaal van de heer Von de Wall, die door 
zijn vele tochten en onderzoekingen op Borneo bekend is. De heer Robidé van 
der Aa deelt in zijn uitgave van Carl Bocks Reis in Oost- en Zuid-Borneo (p. 177) 
mee dat volgens Von de Wall 'de Bonoa's, een Dajaksche stam aan den Boengan, 
zijtak van den Mohakkam, die van de zuidgrens van Pasir naar het meer Sem-
bajan loopt, de bewoners van het grensgebergte Dajaks noemen, hetgeen boven
lander, bergbewoner beteekent, dus hetzelfde als Beadjoe of Ngadjoe, van adjoe, 
Poelopetaksch boven, hooger op de rivier". Het zou zeker niet vreemd zijn (verge
lijk de gelijksoortige gevallen, vermeld onder Saraceen) dat zo'n naam allengs 
een uitgebreidere betekenis had gekregen, wat dan ook ten slotte het gevoelen 
van Crawfurd ten opzichte van dajak schijnt te wezen. 
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Nadat de etymologen lange jaren omtrent de naam Dajak in het onzekere 
hadden verkeerd, zonder het verder te kunnen brengen dan de hier vermelde 
gissing, komt eensklaps de heer Perelaer in een soort van etnografische roman, 
die hij onder de naam Borneo van Noord naar Zuid (Rotterdam, 1881) heeft uitge
geven, deel I, p. 149, het Nederlands publiek met een nieuwe verklaring van de 
naam Dajak verrassen, die zo eenvoudig en natuurlijk schijnt dat men er nau
welijks enige andere tegenwerping tegen maken kan dan de onwaarschijnlijk
heid dat iets zo eenvoudigs en natuurlijks zo lang onbekend is gebleven. 
Vooral is het bevreemdend dat zij de heer Perelaer zelf gedurende zijn lang ver
blijf op Borneo ontgaan was, zoals blijkt uit een vroeger werk van zijn hand: 
Etnographische beschrijving der Dajaks (1870), p. 2, waar hij zegt: 'Hoe wij Europe
anen aan het woord Dajak komen, is mij niet mogelijk geweest op te sporen. 
Nergens op Borneo, althans in dat gedeelte van het eiland hetwelk tot onze 
bezittingen behoort, is dat woord te huis; het is alleen bekend in die streken, 
welke met ons Europeanen in aanraking gekomen zijn.' Maar hoe is dan de 
heer Perelaer in 1881 het licht opgegaan, dat hem in 1870 nog ontbrak? Zeker 
niet, zover ik kan nagaan, door een nieuw bezoek aan Borneo, maar waar
schijnlijk, zoals ook de heer Van der Aa aanneemt, door een artikel in Harde-
lands Dajacks-deutsches Wörterbuch, dat aldus luidt: 'Dadajak, dajadajak, hadajak, 
wackelnd gehen. -Kadajadajak, immer, noch immer wackelnd gehen. -Barada-

jak, alle wackelnd gehen.' Het verdient opmerking dat het de heer Hardeland 
niet in de gedachten schijnt te zijn gekomen de naam Dajak hieruit te verkla
ren. 

De heer Perelaer, dit artikel uit Hardelands woordenboek, dat hij blijkbaar 
tot vermeerdering van de etnologische kennis die hij gedurende zijn vierjarig 
verblijf op Borneo (1859-1863) verkregen had, ijverig doorzocht en bestudeerd 
heeft, met zijn eigen herinneringen in verband brengend, heeft op de aange
haalde plaats van zijn Borneo van Zuid naar Noord misschien met wat al te veel 
verzekerdheid de bij hem opgekomen gissing omtrent de oorsprong van de 
naam Dajak in deze woorden uitgesproken: 'Dajak is een verkorting van het 
woord "dadajak", dat in de taal des lands beteekent: "wankelend loopen". De 
benaming Dajak is dus een scheldnaam, die ook zoo opgenomen en alleen door 
de Europeanen gebezigd wordt. De bewoners van de benedenlanden hebben 
allen, op zeer weinig uitzonderingen na, kromme onderdanen en als gevolg 
daarvan een waggelenden gang. De oorzaak van dit gebrek is daarin gelegen, 
dat zij het grootste gedeelte van hun leven, met gekruiste beenen zittende, in 
hunne prauwen doorbrengen. Daarentegen is door het vele en aanhoudende 
roeien hun bovenlijf zoodanig ontwikkeld, dat het van de meesten wel tot 
model voor een beeldhouwer kon dienen.' 

De heer Van der Aa, die enigszins spottenderwijs over deze verklaring 
spreekt en, niet zonder enige ironie, zegt: 'Prof. Veth vond deze afleiding zoo 
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waarschijnlijk, dat hij de schoone vondst onmiddellijk aan het wetenschappe
lijk publiek mededeelde (Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, deel V, 
mededelingen, p. 182) daar dit niet licht zoo iets in een roman zou zoeken,' kon 
toch niet ontkennen dat ook in zijn ogen deze afleiding veel voor zich heeft. 
Doch er blijven enige moeilijkheden. Is zij juist, waar blijven dan de bewerin
gen dat ook de Maleiers de naam Dajak kennen en gebruiken, dat zij die zelfs 
tot wilde bevolkingen buiten Borneo uitstrekken, dat de naam 'bovenlander' 
of 'wilde' betekent, dat hij oorspronkelijk aan bijzondere stammen, nu eens in 
noordwest-Borneo, dan eens in het grensgebergte van Pasir geplaatst, eigen 
was? Hoe is het ontstaan van al die beweringen te verklaren indien Perelaers 
mening de ware is? En is het niet wat vreemd dat de Europeanen de spotnaam 
waarmee zij de Dajaks aanduiden, ontleend hebben aan de, zeer zelden door 
hen beoefende taal van het volk zelf, dat mede genoemd wordt? [V] 

Dajak 2 [volkerennaam]. De te vroeg aan de wetenschap ontrukte Robidé van der 
Aa, wie niets ontsnapte van hetgeen op zijn lievelingsvakken betrekking had, 
brengt in zijn uitgave van Bocks Reis in Oost- en Zuid-Borneo (p. 177) in herinne
ring dat volgens Von de Wall 'de Bonoa's, een Dajaksche stam aan den Boengan, 
zijtak van den Mahakkam, [...] de bewoners van het grensgebergte Dajaks noe
men, hetgeen bovenlander, bergbewoner beteekent, dus hetzelfde als Beadjoe of 
Ngadjoe, van adjoe, Poelopetaksch boven, hoogerop de rivief. Hiermee strookt vrij
wel wat Crawfurd reeds vroeger van de naam zegt: 'It is a word used by the 
Malays as a generic term for all the wild races of Sumatra and Celebes, but more 
especially of Borneo, and seems to be equivalent with them to the European 
word savage.' 

Behoudens de onzekerheid tot welk Maleis of Borneoos dialect dajak moet 
gerekend worden, is de zaak duidelijk genoeg. Let men erop dat in de Maleis-
Polynesische talen dikwijls een k (Maleis q) als sluitletter wordt toegevoegd, 
bijvoorbeeld Javaans manik voor Sanskriet mani; Maleis tabiq voor tabe; adiq 
voor adi; ddtoeq voor ddtoe, enz., dan moet men, deze omstandigheid in verband 
brengend met bovenvermelde opgave, vanzelf tot de slotsom komen dat dajak 
een gewijzigde uitspraak vertegenwoordigt van een wijdverbreid woord. Wij 
bedoelen het Maleise daja, Madoerees dadja, Ilokaans daya, Tagalog en Bisaya 
laya, Pampanga laya, Makassaars en Nias raya, Boeginees radja. Het woord bete
kent 'binnenland, hoger gelegen land, de streek die in tegengestelde richting 
ligt van de zee'. Daar de Maleis-Polynesische volken twee van hun windstreken 
plegen aan te duiden door de zeezijde als uitgangspunt te nemen, is het 
natuurlijk dat in ettelijke talen daja als naam van een windstreek is bewaard 
gebleven, terwijl de eigenlijke betekenis vergeten is. In het Tagalog en Bisaya is 
i laya 'naar boven, het binnenland in', in tegenstelling tot Bisaya i lauod 'zee
waarts'; in het Nias is miraya zowel 'opwaarts' als 'zuidwaarts'; in het Madoe
rees is dadja, in het Pampanga paralaya 'noord'. Bij het Makassaarse raya maakt 
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Matthes de juiste gevolgtrekking dat raya oorspronkelijk de landzijde moet 

betekend hebben, en dat daarvan af te leiden is de naam van de Toe-Raya's, het 

Boeginese To-Radja 'zeker bergvolk'. 

De slotsom, die de lezer nu zelf wel zal maken, is dat Orang-Dajak precies 

hetzelfde betekent als Toe-Raya, To-Radja en, zoals Robidé van der Aa reeds 

scherpzinnig opmerkte, van Ngadjoe of Beadjoe. De Dajaks zijn voor de kust

bewoners, die uit Maleise of vermaleiste stammen bestaan, binnenlanders, de 

mensen die hogerop aan de rivieren wonen, en evenals de To-Radja's als onbe

schaafde heidenen te boek staan. [K] 

Dajak3 [volkerennaam]. Volgens prof. Veth heeft Robidé van der Aa in zijn uitga

ve van Bocks Reis in Oost- en Zuid-Borneo in herinnering gebracht dat volgens 

Von de Wall, de Bonoa's, een Dajakse stam aan de Boengan, de bewoners van 

het grensgebergte Dajaks noemen, hetgeen 'bovenlander, bergbewoner' bete

kent, dus hetzelfde als Be-adjoe of Ng-adjoe, van adjoe, in het Poelopetaks = bo

ven, hoger de rivier op. 

Laat men de k, die in de Maleis-Polynesische talen dikwijls als sluitletter 

aangehecht wordt, uit Dajak weg, dan krijgt men de Maleise vorm van een 

wijdverbreid woord: daja, Madoerees dadja, Ilokaans daya, Tagalog laya, [...] 

Makassaars en Nias raya, Boeginees radja. Dit daja betekent ongeveer hetzelfde 

als adjoe, namelijk 'binnenland, hoger gelegen land, de landstreek in tegenge

stelde richting van de zee gelegen'. Bij het Makassaars raya maakt Matthes de 

gevolgtrekking dat dit woord oorspronkelijk de landzijde betekend moet heb

ben en dat daarvan af te leiden is de naam Toe-Raya's of Boeginees To-Radja, een 

bepaald bergvolk. De slotsom waartoe prof. Kern komt in de bespreking van 

Uit Oost en West in de Indische Gids is dat orang Dajak dus hetzelfde is als Toe-Raya 

of To-Radja en Be-adjoe, namelijk bergbewoner. Hiermee is de afleiding van 

Perelaer, als zou Dajak van dadajak 'wankelend, waggelend lopen, komen', 

tenietgedaan. [P] 

dalam [regentenwoning].Javaans dalam. [P] 

dalang [recitator bij wajang]. Javaans dalang. [P] 

dalima [bepaalde vrucht]. Komt van Sanskriet dalima: granaatappelboom. [P] 

dammer 1 [hars]. Dammer is in de omgangstaal van de Europeanen in Indië en in 

de werken over de Indische eilanden de gewone, op de wijze van passer, pagger 

en vele andere dergelijke (zie op rotting) vernederlandste vorm van het Maleise 

en Javaanse damar, waardoor de tot fakkels gebruikte en ook voor het batikken 

onmisbare hars van de damar-den (Dammara aïba) en andere bomen wordt aan

geduid. Men schrijft ook wel dammar, bijvoorbeeld Perelaer, Ethnologische 

beschrijving der Dajaks, p. 189, waar de inzameling van de dammer (njating bij de 

Dajaks) op Borneo wordt beschreven. [V] 

damar 2 [hars]. Maleis (en Javaans) damar. In de vorm dammer, ten onrechte door 

prof. Veth opgegeven als de gewone vernederlandsing, komt het woord in het 
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Indisch-Engels veelvuldig voor. Men heeft daar white dammer, dammer pitch en 

black dammer. In Engelse woordenboeken vindt men reeds de samenstellingen 

dammar-resin en dammar-varnish. [P] 

dandang [ketel]. Maleis dandang: ketel van blik waarin in een kegelvormig uitlo

pend mandje de rijst wordt gaar gestoomd. [P] 

daoen koerap [bepaalde plant]. Van het Maleis daoen: blad + koerap: ringworm. 

datjin [weegschaal]. Chinees. Volgens A. Marre, Mélanges Ch. de Harlez, is het 

samengesteld uit da: groot + tching: balans. Dit klopt met wat in Hobson-Jobson 

staat, namelijk dat in Amoy een kleine unster ch'in heet en sommige Chinese 

woordenboeken ta 'chêng opgeven als: grote unster. Voor de aardigheid kan hier 

nog vermeld worden de soms gegeven afleiding d'Achin = van Atjeh. [P] 

dedek [zemelen]. Maleis dedak. [P] 

demang [districtshoofd]. Javaans demang. [P] 

dendeng [reepjes gedroogd vlees]. Maleis dendeng. [P] 

[dervis zie fakir.] 

dessa1 [gemeente]. Gewone uitspraak van de Europeanen van het Javaanse désê, 

dorp, dat afkomstig schijnt te zijn van het Sanskriet désja, oord, streek. In het 

hoog-Javaans gebruikt men voor désö de vorm doesoen, die overigens eigen is 

aan het Maleis. De naam dessa kan niet op de dorpen van andere eilanden van 

de Archipel worden overgedragen, daar de Javaanse dessa een bijzonder karak

ter heeft, samenhangend met haar hindoeïstische oorsprong. Zij is steeds de 

hoofdplaats en het middelpunt van een padésan of mark, deels uit bebouwde en 

duurzaam of tijdelijk tussen de bewoners verdeelde, deels uit gemeenschappe

lijke, voor gemene weide en inzameling van bosproducten bestemde gronden 

bestaande, en bestuurd door een dorpshoofd dat met zijn assessoren door de 

bevolking wordt gekozen. Strikt genomen mag men zelfs de dorpen van de 

Soenda-landen geen dessa's noemen. Zij heten lemboers en zijn in verschillende 

opzichten anders ingericht. Echter zijn de dorpsinstellingen in vele gedeelten 

van Java door de tijd en de invloed van het Europees gezag verbasterd, zodat 

ook het genoemde verschil niet meer streng is vast te houden en ook in West-

Java van dessa's gesproken wordt. 

Het woord dessa is zozeer Nederlands geworden dat het met tal van Neder

landse woorden is samengesteld. Men vindt dit bijvoorbeeld in dessabestuur, des-

sahoofd, dessapriester, dessagrond, dessagebied en vele andere. [V] 

dessa2 [gemeente]. 'Gewone uitspraak van de Europeanen van het Javaanse désê 

"dorp".' Wij zouden in overweging willen geven of het niet, om alle misver

standen te voorkomen, de voorkeur zou verdienen de zaak aldus voor te stellen 

dat de Hollanders dessa overgenomen hebben van Javanen, maar uit een streek 

waar men niet of nog niet de thans meest verbreide uitspraak désê (désd) kende. 

Dat een Hollander, horende Dipö Negörö, zulks weergeeft met Dipo Negoro, is 
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verklaarbaar genoeg, maar minder begrijpelijk is het dat hij désê als dessa zou 

horen [Javaans ö werd uitgesproken zoals in Nederlandse dialecten vaoder, 

gaon]. Uit de Europese uitspraak, zelfs de min of meer verbasterde van Javaanse 

woorden, zijn nuttige gegevens te putten voor de geschiedenis van de Javaanse 

uitspraak, die in de laatste drie eeuwen zeer sterk veranderd is, zoals reeds uit 

de spelling blijkt; want men lette er wel op, de meeste Javanen zeggen tegen

woordig désê, maar allen schrijven 'désa'. Waaruit blijkt dat de Javanen net zo 

doen als de Hollanders, en al even progressief zijn. Het is waar, in menig ander 

opzicht zijn zij achterlijk, maar ook dit hebben zij met onze natie gemeen. 

Het is wellicht niet van belang ontbloot te vermelden dat het hedendaagse 

gebruik van desa in de beperkte zin van 'dorpsgemeente' niet zeer oud is; ten 

minste wij vinden het niet vóór circa 1400 na Chr. In het bloeitijdperk van de 

hindoeïstische beschaving op Java sprak men van wanua, wanwa, een welbe

kend Maleis-Polynesisch woord. De beste Nederlandse vertaling is 'buur

schap', nog in algemeen gebruik in Gelderland. 

Het is ons niet helemaal duidelijk wat Veth bedoelt als hij zegt: 'De naam 

dessa kan niet op de dorpen van andere eilanden van de Archipel worden over

gedragen, daar de Javaanse dessa een bijzonder karakter heeft, samenhangend 

met haar hindoeïstische oorsprong.' Geheel daargelaten de vraag of de laatste 

stelling al dan niet te verdedigen is, zal de benaming toch ook wel op de Bali

nese buurschappen toepasselijk zijn. [K] 

dessa3 [gemeente]. Javaans desa, waarmee te vergelijken is het Sanskriet de§a(h) = 

landstreek en de in de Cyclopaedia of India gegeven woorden desadhipati en des-

mukh (= desa + mukha) voor 'dorpshoofd'. Zoals prof. Kern opmerkt, moet dessa 

als Javaanse ontlening stammen uit een streek waar men de thans meest ver

breide uitspraak désê niet of nog niet kende. Dè Javaanse uitspraak is in de laat

ste drie eeuwen zeer sterk veranderd en al wordt nu het woord meestal désê 

uitgesproken, men schrijft altijd desa. [P] 

dikir [godsverering]. De dikir is een gewone vorm van godsverering in de Indi

sche Archipel, daarin bestaande dat mannen en vrouwen zich verenigen en 

onder het aanhoudend slaan op een gong of trom en het aanhoudend geroep 

van 'la ilaha illa'llahoe' (er is geen God dan Allah), het lichaam voortdurend 

heen en weer schudden, waarbij sommigen in een staat van vervoering geraken 

en na allerlei sprongen en kronkelingen onder hevige stuiptrekkingen bewus

teloos neerzijgen. Deze soort van godsverering gaat echter niet altijd met zulke 

heftige verschijnselen gepaard. Men moet een onderscheid maken tussen die 

eenvoudige dikirs, die reeds tot de eerste tijden van de islam opklimmen en 

door Mohammed zelf in praktijk werden gebracht, en die meer omslachtige en 

kunstmatige, waardoor zich later de Soefl's onderscheidden (zie Niemanns 

Inleiding tot de kennis van den Islam, p. 352) en die wij bij de derwisjen in Turkije 

en Egypte (zie Dozy, Het Islamisme, p. 330; Lane, Modern Bgyptians, p. 243) en bij 
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sommige dweepzieke sekten op Java, bijvoorbeeld bij de zogenaamde tiang doel 

(zie Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, jaargang 1855, deel II, p. 14; Mededeelingen 

vanwege het Nederlandsch Zendelinggenootschap, jaargang IV, p. 241; mijn Java, deel 

I, p. 339), ook op Borneo in de tijd van de Bandjermasinse krijg bij de broeder

schap van de beratip beamal aantreffen (zie Van Rees, Bandjermasinsche Krijg, deel 

II, p. 186; Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, jaargang 1869, deel II, p. 197; Gram

berg, Madjapahit, deel II, p. 195). Wanneer wij bijvoorbeeld bij Wallace, Insulin-

de, deel II, p. 178 lezen: 'Nadat wij van wal waren gestoken, begon de oude 

djoeragan eenige gebeden op te zeggen, waarop allen in het rond, onder bege

leiding van eenige slagen op de gong, "ld ildha ïïla'llahoe" antwoordden', dan 

wordt daar ongetwijfeld een dikir beschreven, maar een dikir die geheel vrij is 

van de buitensporigheden der geestdrijverij. Ook de plechtige dikirs die op 

Java op de Moeloed-dag, de geboortedag van de Profeet, door de priesters 

gehouden worden (zie mijn Java, deel I, p. 393; deel III, p. 624), schijnen van die 

heftige vertoningen vrij te zijn. Men kan in Sprengers Leben und Lehre Moham-

meds, deel I, p. 317 en volgende, of in de vertaling van dat stuk in Tijdschrift voor 

Nederlandsch-Indië, jaargang 1870, deel I, p. 405, nalezen hoe deze bijzondere 

vorm van godsverering, die met de vijf voor elke dag voorgeschreven gebeden 

niets gemeen heeft, ontstaan is en zich ontwikkeld heeft. 

Dikir is de Javaanse en wat de uitspraak betreft ook de Maleise vorm van het 

Arabische woord dzikr, dat 'vermelding, lofvermelding, verheerlijking', name

lijk van God, betekent. De Arabische letter dzdl kan de Javaan niet uitspreken; 

zij wordt vanzelf d. Tussen de sluitconsonanten k en r wordt, omdat de in de 

literaire taal gebruikelijke uitgang die de naamvallen aanwijst, verloren is 

gegaan, als vanzelf de vocaal van de eerste letter vluchtig herhaald (vergelijk 

het aangetekende op attar goet). Zo ontstaat dus het woord dikir, dat door de 

heer Verkerk Pistorius, Inlandsche huishouding in de Padangsche Bovenlanden, p. 211, 

minder goed sikir geschreven en daardoor moeilijk herkenbaar wordt. In de 

laatste tijd las men in de Indische dagbladen ook dikwijls dzikir (en als werk

woord dzikirren), maar deze poging om de oorspronkelijke Arabische vorm 

beter uit te drukken, is niet aan te bevelen in een woord dat niet in zijn Arabi

sche, maar in zijn Javaanse vorm tot ons is gekomen. [V] 

djaga [bewaker]. Maleis djaga. Vergelijk Prakrit jaga, Sanskriet jagara bij jagdrti: 

hij waakt. Dit is een van de weinige Prakrit-vormen door de Hindoes naar 

Nederlands-Indië overgebracht. [P] 

djagoeng 1 [maïs]. Hiervan wensen wij alleen [bij de tekst van Veth onder maïs] 

op te merken dat hetzelfde woord in de vorm tsako ook in het Malagasi voor

komt, hetgeen niet pleit voor de afleiding die Veth geeft. Daar Madagascar 

reeds lang vóór de ontdekking van Amerika door Maleis-Polynesische stam

men bevolkt is, blijft het vooralsnog een raadsel hoe men daar dezelfde naam 

voor een vreemd gewas gekozen heeft als in sommige delen van Indonesië. Als 
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leek in het vak der kruidkunde zullen wij ons niet vermeten tegen het gezag 

van alle autoriteiten - behalve Bonafous - in, nog te vragen of het wel zo zeker 

is dat de maïs uit Amerika is overgebracht. [K] 

djagoeng 2 [maïs]. Maleis djagoeng, maar djagoeng moet in de Archipel een ruime

re betekenis hebben gehad dan de tegenwoordig gangbare 'Turkse tarwe'. Vol

gens prof. Veth wijst onder andere hierop het gebruik van djagoeng kastila bij 

Rumphius. Waartoe zou anders het bepalende kastila dienen? Op grond hier

van waagt prof. Veth de volgende gissing: 

Djawa betekent 'gierst' of oorspronkelijk misschien in het algemeen 'graan

korrel', dat dan in een land waar oudtijds geen ander graan groeide dan gierst, 

natuurlijk toch de naam van dit graan werd. Later noemde men op Java de 

gierst djawawoet, samengetrokken uit djawa awoet, dit is 'fijne korrel'. De maïs 

zal men daarentegen djawa agoeng of djawa goeng, dit is 'grote korrel' genoemd 

hebben, volkomen beantwoordende aan het Portugees milho grosso. Daarna 

werd dan djawa goeng tot djagoeng samengetrokken. 

Deze vernuftige afleiding blijkt - althans wat het eerste gedeelte betreft -

niet alleen goed gevonden, maar ook waar te zijn. Ook dr. Van der Tuuk heeft 

opgemerkt dat het Javaans djawawoet (= djawa awoet) 'fijnkorrelige djawa' is en 

analoog in het Bataks djaba oerè de naam is voor 'gierst'. Trouwens ook het 

Maleis heeft nog een uit het Perzisch overgenomen djaw 'gierst', Sanskrietyawa 

'gierst'. Door de bijvoeging awoet werd de 'gierst' dus onderscheiden van de 

'gerst'. [P] 

djahat [opstandeling]. Maleis djahat=slecht, verkorting van orang djahat, als sub

stantief gebruikt ter aanduiding van de opstandelingen tegen het Nederlands 

gezag. [P] 

djahit [naaister]. Verkorting van toekangdjahit. [P] 

djaksa1 [officier van justitie]. Djaksa, Maleis en Soendaas (de Javaanse vorm is 

djëksó), heet ook bij Europeanen en zelfs in officiële stukken, de openbare aan

klager, fiscaal of, zoals men thans meestal zegt, officier van justitie bij de 

inlandse rechtbanken. Zie bijvoorbeeld Van der Lith en Spanjaard, Staatsinstel

lingen van Nederlandsch-Indië, p. 144: 'De titel van de inlandsche-officieren van 

justitie is die van hoofddjaksa op de hoofdplaatsen der gewesten, elders die van 

djaksa. Adjunct-djaksa's staan hen gewoonlijk ter zijde.' [V] 

djaksa 2 [officier van justitie]. Hierbij had wel mogen worden vermeld dat dit 

woord eigenlijk het Sanskriet adhyaksa is, zoals de lezer vermeld kan vinden in 

Roorda's handwoordenboek. In enigszins minder verbasterde vorm, als dhyak-

sa, komt het voor in het Oudjavaanse gedicht 'Bhoma-kawya', en wel in de bete

kenis 'opziener, die toezicht houdt, leider'. [K] 

djaksa3 [officier van j ustitie]. Javaans djaksa, uit het Sanskriet adhyaksja 'superin

tendent', van adhi: op, over + aksja (aksi): oog. [P] 

djamblang [bepaalde boom]. Maleis djambelan. [P] 
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djamboe [bepaalde vrucht]. Maleis djamboe, uit Sanskriet jambe oijambu, vol
gens Uhlenbeck de Eugeniajambolana, dus onze djamblang, hoewel in het Sans
kriet ook andere Eugenia-soorten zo heten. Verder niet na te speuren. [P] 

djarak [de wonderboom]. Maleis djarak. [P] 
[djarik, djarit zie sarong.} 
djati [houtsoort]. Javaans en Maleis, misschien eigenlijk kajoe djati = het echte, 

rechte hout, het hout bij uitnemendheid. Uit dit kajoe djati is zonder twijfel 
kajatenhout ontstaan (een volkomen parallel van porte-brisée-deur), waarom we 
met prof. Veth niet eens meer hoeven te lachen, daar het woord in Indië al dood 
is, even goed als kiatenhout. In Van Dale vindt men de beide woorden nog, maar 
Koenen geeft in 1903 terecht enkel djatihout. [Zie ook kajatenhout.] [P] 

djengkol [boomsoort]. Javaans djengkol. [P] 
djeroek [citrussoort]. Maleis javaans djeroek. [P] 
djimat [talisman]. Is uit het Arabisch 'azimat 'betoveringsmiddel' in het Maleis 

overgegaan met verlies van de 'a en verandering van z in dj (vergelijk badjoe), 
daar het Maleis geen z kent. [P] 

[djoekong zie prauw.] 
djoeragan [heer].Javaans, Soendaas, oorspronkelijk: heer, meester. [P] 
djoeroemoedi [stuurman]. Maleis, uit djoeroe 'baas' + moedi van kemoedi = roer. 

[P] 
djoeroe toelis [klerk]. Maleis djoeroe: zaakkundige + toelis, stam van het werk

woord 'schrijven', dus schrijver. Schertsenderwijze wordt het soms gebruikt 
voor: secretaris. [P] 

djoewar [bepaalde plant]. Maleis djoewar. [P] 
djoewet [bepaalde boom]. Javaans djoewet. [P] 
djongos [huisbediende]. Waarschijnlijk een verbastering van de Hollandse vo-

ca.tief:jongens! Nu is het enkelvoud. [P] 
doejong [zeekoe]. Maleis doejoeng. In het Frans gepopulariseerd als dugon. Het 

Engels heeft dugong. [P] 
doekoe [bepaalde vrucht]. Maleis doekoe. [P] 
doekoen [medicij nman]. Javaans doekoen. [P] 
doepa [wierook]. Maleis doepa van Sanskriet dhupa: reukwerk. [P] 
doeren [bepaalde vrucht]. Javaanse vorm van doerian, zie aldaar. [P] 
doerian [bepaalde vrucht]. Maleis van doeri: stekel + -an: -ig, dus de stekelige 

(vrucht). Schouten, sprekende over deze vrucht in zijn Reistogt, II, p. 143, zegt 
dat zij met de verbasterde naam Dryoens werd genoemd ofwel men sprak van 
'stinkers'. Ook bij Stavorinus (Reize naar Batavia,!, p. 198) vindt men nog drioens-
boom naast durioens. [P] 

doesoen [gemeente]. 1. Hoog-Javaans voor dessa, 2 . Maleis = buitenverblijf, dorp. 
[Zie ook dessa.} [P] 
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ebro [rijtuig]. Samengesteld uit de beginletters van E(erste) B(ataviase) R(ijtuig) 

O(nderneming), die voorkomen op de controlebordjes. Zo is het woord soort

naam geworden en zegt men: roep eens een ebro. Wat later kwamen de ropo's, 

van de Rijtuig Onderneming Petodjo Oost en méér nog. [P] 

Efendi [Turkse titel]. Efendi of Effendi is een Turks woord dat 'heer, meester' bete

kent en als titel geplaatst wordt achter namen van personen en van waardighe

den, als in Ja'koeb Efendi, de heer Jakob, Raïes Efendi, titel van de minister van 

Buitenlandse Zaken. Men beweert dat Efendi oorspronkelijk Grieks is en ver

basterd uit authentis, in hedendaagse uitspraak afthendis. 

Dozy heeft het woord niet in de Oosterlingen opgenomen, ofschoon hij erover 

spreekt bij Aga, dat nagenoeg hetzelfde betekent. Het onderscheid bestaat 

daarin, zegt hij, dat Aga wordt gebruikt wanneer men van een militair opper

hoofd en Efendi wanneer men van een burgerlijk ambtenaar spreekt. Ook aan 

Efendi had een afzonderlijk artikel gegeven moeten worden, dat uit een een

voudige verwijzing naar aga had kunnen bestaan. Dat dit niet is geschied zal 

wel een geheel toevallig verzuim zijn. [V] 

Eldorado [paradij s]. Eldorado is bij ons de naam van een denkbeeldig gewest dat 

alle heerlijkheden in zich verenigt, een paradijs op aarde aan de werkelijkheid 

waarvan echter niemand gelooft. Maar van de velen die het woord gebruiken, 

zijn weinigen met de oorsprong bekend. Het woord is Spaans en samengesteld 

uit het lidwoord el, dat eigenlijk afzonderlijk behoorde geschreven te worden, 

en dorado, het verleden deelwoord van dorar 'vergulden, met goud overtrekken'. 

De letterlijke betekenis van het woord geeft grote waarschijnlijkheid aan de 

mening van de heer P. A. Tiele (zie zijn Ontdekkingsreizen sedert de 15de eeuw), dat 

de sage van Eldorado haar oorsprong verschuldigd is aan het verhaal van een 

Indiaans vorst, die zijn lichaam met goudstof bestrooide. Van een persoon 

moet vervolgens de naam op een land of gewest zijn overgebracht, aanvanke

lijk in de Andes gezocht, en toen dit vruchteloos bleek, meer oostelijk naar Guy

ana verplaatst. 

Gedurende veertig jaar werden door een reeks van grotere en kleinere Spaan

se expedities vergeefse pogingen aangewend om Eldorado te vinden; later na

men ook Engelse reizigers, vooral de beroemde Sir Wal ter Raleigh, aan deze on

derzoekingen deel. Ofschoon ze nooit enig resultaat opleverden, vindt men op 

alle kaarten van Zuid-Amerika en Guyana, in de zeventiende en achttiende 

eeuw verschenen, het meer van Parima, het middelpunt van het Goudland, 

soms met de goudrijke stad Manoa del Dorado erbij aangewezen. Merkwaardig 

is wat daarover is medegedeeld in het pas uitgegeven schone werk van generaal 

P.M. Netscher, Geschiedenis van de Koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, 'Bij de 
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Spanjaarden aan de Orinoco en bij de Nederlandsche kolonisten aan de Esse-

quebo,' zo lezen wij daar, p. 25, 'zijn de illusiën van een wondermeer waar schat

ten te vinden waren, nog lang blijven voortleven. Wij zullen hieronder, in den 

loop van ons verhaal, doen opmerken, hoe nog herhaaldelijk door onze Com

mandeurs aldaar enkele ondernemende personen naar de binnenlanden zijn 

uitgezonden, om naar goud, zilver en andere mineralen te zoeken (vooral door 

den Directeur-Generaal Storm van 's Gravesande tusschen 1740 en 1772); terwijl 

zelfs nog in 1775 uit de Orinoco een groote Spaansche expeditie daartoe werd 

uitgerust, waarbij honderden het leven lieten.' Eerst door de wetenschappelij

ke onderzoekingen van Alexander von Humboldt en Sir Robert Schomburgk is 

het geloof aan de fabel van Eldorado voorgoed vernietigd. [V] 

elixir [geneeskrachtige drank]. Dit woord is behandeld in Dozy's Oosterlingen, 

maar hij verkeerde destijds nog in onzekerheid omtrent de oorsprong van het 

woord, waarvan hij alleen zegt: 'het zou mij niet verwonderen als er een door 

de Arabieren veranderd Grieksch woord, waarvan de eerste of tweede letter een 

x is, onder schuilde.' De juistheid van die gissing was reeds aangewezen toen 

zij werd bekendgemaakt, namelijk door Fleischer, die in zijn werkje De Glossis 

Habichtianis, p. 70, elixir verklaarde als ontstaan uit het Arabische lidwoord en 

het Griekse xèron, dat eigenlijk een 'droog geneesmiddel' aanduidt, maar door 

misverstand een ruimere betekenis kreeg. Ik merk in het voorbijgaan op dat 

ook dit woord een bijdrage levert tot de oplossing van het thans weer opgera

kelde geschil over de uitspraak van de Griekse letter èta, die velen thans even

als in het Nieuwgrieks als i willen uitspreken. Als ik mij niet bedrieg pleiten 

alle oude transcripties van Griekse woorden met èta in het Syrisch en Arabisch 

voor het itacisme. Een objectie door Zotenberg tegen de verklaring van elixir uit 

het Griekse xèron opgeworpen, namelijk dat de Griekse x in het Arabisch sk en 

niet ks wordt, is tenietgedaan door De Frémery in het Journal Asiatique van 

augustus 1867, door te wijzen op het Arabische abraksis, als transcriptie van het 

Griekse praxis. 

Elixir is dus uit het Arabisch tot ons gekomen. Het was in die taal een term 

van de alchimisten, om de 'steen der wijzen' aan te duiden, de substantie waar

door men onedele metalen in goud kon veranderen en die tevens een middel 

was waardoor men alle kwalen kon genezen en het lichaam versterken en ver

jongen. Doch toen de alchimistische dromerijen haar krediet verloren, bleef 

het woord elixir in zwang om oplossingen van verschillende substanties in 

alcohol of alcoholische tincturen aan te duiden, of in het algemeen elk genees

middel dat druppelsgewijze wordt toegediend. Men denke bijvoorbeeld aan 

het maagelixir, dat vaak bij jenever en curagao gevoegd wordt. [V] 

Euraziaat [iemand van gemengd bloed]. Is een navolging van het Engelse Eura-

sian, een jonge benaming voor de half-caste, gefabriceerd uit European + Asian. 

Ook heeft men in het Nederlands hier reeds Euraziër. [P] 
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fakir [bedelmonnik]. Fakir betekent, volgens Van Dale's Nederlandse woorden

boek, eigenlijk een 'arme', dan een 'mohammedaanse bedelmonnik', en einde

lijk een 'Indische kluizenaar, die zich op allerhande wijze pijnigt'. Het woord is 

het Arabische faqir, en heeft oorspronkelijk alleen de eerste betekenis, maar is, 

evenals het Perzische derwisj, bij ons dervis, dat hetzelfde betekent (zie Dozy's 

Oosterlingen) in het later spraakgebruik bij voorkeur de naam geworden van de 

armen om Gods wil, die een gelofte van armoede gedaan hebben, in één woord 

van de mohammedaanse bedelmonniken. Zie bijvoorbeeld Lane's Modern Egyp-

tians, p. 211. Zulke fakirs vindt men ook veel in onze Oost-Indische bezittingen, 

en in de nieuwere geschriften over die gewesten zal men fakir doorgaans 

slechts in deze betekenis aantreffen. Maar de vele punten van overeenkomst 

tussen de mohammedaanse bedelmonnik en de hindoeïstische kluizenaar en 

boeteling zijn oorzaak, dat onze oude schrijvers, misschien op het voorbeeld 

van de inlanders zelf, de naam van fakir ook aan deze laatsten geven. Zo bij

voorbeeld Baldaeus, Afgoderye der Heydenen, p. 76: 'Rawan, ziende Lekeman 

gaan, komt voor de deur van Ram, in gedaante van een fakier, en eyscht een aal

misse' (aalmoes) en Stavorinus, Reize naar Batavia, I, p. 110: 'Wat verder land

waarts in vonden wij in een klein bosje de overblijfsels van een steenen 

gebouw, waar een fakier of heilige zijn verblijf hield!' 

Het bevreemdt mij enigszins, dat prof. Dozy het zeer dikwijls voorkomende 

fakir niet in zijn Oosterlingen heeft opgenomen. [V] 

farizeeër [schijnheilige]. In tegenstelling tot andere soortgelijke aan de bijbel 

ontleende uitdrukkingen, waarvan ik de verklaring aan de bijbelse woorden

boeken overlaat, gun ik een plaatsje aan dit woord omdat het in onze taal niet 

enkel de naam is van de joodse sekte die het aanduidt, maar nog de algemene 

betekenis van 'schijnheilige' of'huichelaar' heeft gekregen, en ook het adjec

tieffarizeesch (offarizeeuwsch) heeft voortgebracht. Men denke bijvoorbeeld aan 

Vondels bekende regels (Van Lenneps Vondel, V, p. 427): 

'O! Farizeeusche grijns, met schijngeloof vernist, 

Die 't groote lyck vervolgt tot in zijn tweede kist' 

(enz.) In Vondels 'Joannes de Boetgezant' leest men ookfarizeeusheyt voor 'hui

chelarij' (aldaar X, p. 74). Het Hebreeuwse farisch, waarvan de naam afkomstig 

is, betekent 'afgezonderde, afgescheidene, iemand die zich door bijzonder ver

toon van vroomheid van de menigte onderscheidt'. [V] 

fellah [inheemse landbouwer]. Dit woord is thans in meest alle Europese talen, 

ook in de onze, algemeen in gebruik om de Egyptische landbouwers aan te dui

den. Ieder kent de roman van de heer About, Ahrried le fellah. In de aankondi

ging van Lady Gordons 'Letters on Egypt' in De Gids voor 1866, deel II, p. 597 en 
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volgende, wordtfellah telkens als een algemeen bekend woord gebruikt. 

Het woord is Arabisch en luidt in die taal falldh. Het betekent in het alge

meen 'landbouwer', maar voorzover het in de talen van het Westen is opgeno

men, duidt het altijd in het bijzonder de Egyptische landbouwers van 

Arabische afkomst en moslimse geloofsbelijdenis aan. Een christen is nooit een 

fellah. [V] 

fettor1 [gezaghebber]. De langdurige en tot heden over het oostelijk deel van het 

eiland gehandhaafde heerschappij van Portugal op Timor heeft natuurlijk aan

leiding gegeven dat op dat eiland verschillende Portugese woorden in zwang 

en zelfs in de taal van de inlanders overgegaan zijn, die elders niet worden ge

bruikt. Zo wordt het opperhoofd van de zogenaamde zwarte Portugese Tenente-

(verkorting van Locotenente of Lugartenente) general, dat is 'luitenant-generaal', 

genaamd, en de leden van de ongeregelde troepenkorpsen die te Deli, Batoe Ge-

deh en Manatoetoe dienstdoen, Moradores, dat letterlijk 'inwoners, ingezete

nen' betekent. Ook voeren vele hoofden en regenten in het Portugese gedeelte 

van Timor, zelfs in officiële stukken, de titel Dom (= het Spaanse D o n , en ook in 

het Portugees in het meervoud Dons), waarvan het vrouwelijk Dona misschien 

de grondvorm is, waaruit door verbastering de Maleise woorden nona of nonna 

(zie op liplap) en nonja ontstaan zijn. 1 8 De vorsten op Timor hebben veelal als 

districtshoofden rijksgroten onder zich, die in het Timorees Siko heten, maar 

meer algemeen onder de Portugese naam van fettor bekend zijn. Ook in Neder

landse stukken over Timor komt dit woord telkens voor. Maar het heeft ook een 

meer algemeen gebruik, want op sommige eilanden worden ook de Europese 

ambtenaren bij het gewestelijk bestuur aldus genoemd. Dit laatste is een over

blijfsel uit de tijd van de Compagnie, toen fettor (in plaats van het in Europa ge

bruikelijke factoor) dikwijls gebezigd werd voor een 'opziener van de handel', 

het 'hoofd van een factorie'. Het woord is toen ook in het Maleis overgegaan in 

de vormpétor, daar de Maleier de/niet kan uitspreken. 

In het Portugees luidt dit woord eigenlijk/è/tor, van het Latijnse factor, waar

van ook ons factoor. Het betekent in het algemeen 'dader, bedrijver', maar heeft 

de bijzondere betekenis gekregen van 'zaakwaarnemer' of 'administrateur' 

van een handelszaak, een fabriek of een landgoed (o administrador e negocia-

dor de fazenda alheya). [V] 

fettor 2 [gezaghebber]. Portugees feitor (Latijn factor), oorspronkelijk: dader, 

bedrijver, maar in Indië vroeger ook: zaakwaarnemer, beheerder, op Sumatra 

zelfs: assistent-resident, thans nog op Timor voor: gezaghebber. [P] 

18. Nona wordt gebruikt voor een jong meisje 

en nonja voor een getrouwde vrouw. De inlan

ders gebruiken deze woorden niet enkel voor 

mestiezenvrouwen, maar ook wel voor dames 

van zuiver Europese afkomst. Zo hoort men ze 

bijvoorbeeld wel eens spreken van de nonja re-

siden. Signo (sienjo) is een verbastering van het 

Portugese senhor. 
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fez [muts]. Naar de plaats van herkomst, Fez, zo genoemd. Fez is de hoofdstad 

van Marokko. [P] 

fezikken [fluisteren]. Fezikken schrijf ik met Weiland, en niet feziken, zoals De 

Vries en Te Winkel en ook Van Dale hebben, omdat het woord mij gevormd 

schijnt naar de analogie van amokken, batikken, tandakken en dergelijke. 

Ik houd namelijk fezikken voor een gewijzigde uitspraak van bisikken, dat 

men in Indië zal gevormd hebben van het Maleise bisik, in 't Javaans ook wisik, 

een zeer gewoon woord dat 'fluisteren', 'stilletjes of heimelijk praten' betekent, 

en waarvan ook vooral de geredupliceerde vorm bisik-bisik in gebruik is. De 

betekenis van fezikken is geheel dezelfde. Ik kan Van Dale niet toegeven dat 

dit woord verouderd is, want ik heb het vooral te Dordrecht dikwijls horen 

gebruiken, ook in het afgeleide gefezik. Ik kan er echter vrede mee hebben als 

dat 'verouderd' alleen slaat op de schrijftaal. Trouwens, daarin is fezikken ze

ker, evenals andere dergelijke woorden uit de volkstaal, altijd zeer zeldzaam 

geweest. Weiland haalt echter een voorbeeld aan van Westerbaen: 'ick sat [...] te 

fesikken van u.' 

Dr. Franck heeft in zijn Etymologisch woordenboek een afleiding uit het Ger

maans beproefd, namelijk als verbaal afleidsel met iteratief-diminutieve bete

kenis van het oude^èzen of vezen (met vergelijking, wat de vorm betreft, van 

hinniken enginniken of grinniken). Dat zijn afleiding mogelijk is, geef ik toe; daar 

echter het vroordfezikken in het Oudnederlands niet voorkomt, waag ik het ook 

de mijne, die stellig eenvoudiger is, daarnaast te stellen. Misschien ben ik 

geneigd de invloed van het Maleis op het Nederlands te overdrijven, maar dit is 

een natuurlijk gevolg daarvan, dat die gewoonlijk vrijwel geheel wordt voor

bijgezien. [V] 

foelie [zaadmantel van de muskaatnoot]. Volgens F ranck van het Italiaanse foglia 

en het Fransefeuille, daar eenmaal foglia di noci moscate enfeuille de macis gebrui

kelijke uitdrukkingen zijn geweest. [Zie ook massa.] [P] 

fust [vaartuig]. Het woord fust komt bij Nederlandse schrijvers in twee beteke

nissen voor. Het zijn eigenlijk twee waarschijnlijk van elkaar geheel onafhan

kelijke woorden, die slechts door toeval aan elkaar gelijk zijn. Het eerste, nog 

algemeen in gebruik, heeft de betekenis van 'schacht, onderstel, vat'; het twee

de, sedert lang geheel verouderd, heeft zelfs geen plaats in de Nederlandse 

woordenboeken gekregen, niettegenstaande het ontelbare malen bij onze 

oude schrijvers over de geschiedenis van onze vestiging in Indië en van onze 

oorlogen met de Portugezen en Spanjaarden voorkomt. Wel een bewijs dat 

deze weinig gelezen worden! 

Het is het Spaanse en Portugese fusta, door Da Costa omschreven als: 'Gene-

ro de embarcagao comprida e de baixo bordo, que anda a vélas e a remos', dat is 

'een lang platboomd vaartuig, geschikt om naar omstandigheden te zeilen of 

geroeid te worden.' Ik sprak reeds over dit woord in mijn Java, deel II, p. 283. [V] 
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gaba [gepelde rijst]. Javaansgaba. [Zie oókpadi.] [P] 
gaga [droog rijstveld]. Javaans gaga, eigenlijk de rijst op hoge velden verbouwd. 

gajoeng [schepemmertje]. Maleis gajoeng, oorspronkelijk: klapperdop met steel 
om water te scheppen. De Europeanen bedoelen ermee een blikken schepem
mertje voor de badkamer. [P] 

galengan [sawadijkje].Javaansgalengan. [P] 
gambier [bepaalde plant]. Maleis gambir. [P] 
gamelan 1 [stel muziekinstrumenten]. Velen schrijven gamelang (vergelijk het 

gezegde op orang oetan en tang), welke schrijfwijze in de volgende woorden 
gegispt wordt door dr. Groneman In den Kedaton, p. 4: 'Waarom schrijven velen, 
die 't beter kunnen weten, nog altijd gamelang? 't Is 't werkwoord gamel 
(muziek maken, begeleiden met muziek) met het achtervoegsel -an, en de g is 
dus geheel overtollig.' Men zou ook evenzo kunnen vragen: 'Waarom doen 
sommige schrijvers, die 't beter kunnen weten, het ten onrechte voorkomen als 
ware de gamelan een enkel instrument, terwijl het inderdaad een Javaans 
orkest, een stel van Javaanse muziekinstrumenten vordert.' 't Is waar dat een 
gamelan voor verschillende gelegenheden verschillend is samengesteld, maar 
dat is ook met onze orkesten het geval. Alleen is bij de Javaan de samenstelling 
zowel wat het aantal spelers en de keus van de instrumenten betreft, voor ver
schillende gelegenheden aan vaste regels onderworpen, en voeren de verschil
lende samenstellingen verschillende namen, waaraan de kenner ze dadelijk 
herkent. Verkeerd is het dus, wanneer de heer Gevers Deynoot in zijn Herinne
ringen, p. 79, van de Javaan zegt: 'de gamelang, die het best met een zeer zacht 
klokkenspel kan vergeleken worden, is zijn meest geliefd instrument.' 

Tegenwoordig zijn zulke verkeerde voorstellingen niet meer te vrezen: de 
gamelan is te dikwijls beschreven, de instrumenten waaruit zij bestaat zijn te 
zeer in onze etnologische verzamelingen vertegenwoordigd en te vaak op ten
toonstellingen vertoond en bespeeld. Men zie bijvoorbeeld de Catalogus der 
afdeeling Nederlandsche Koloniën, ze groep, p. 296. Een uitvoerige, maar niet 
geheel van misstellingen vrije beschrijving van de gamelans en daartoe beho
rende instrumenten, gaf ik in mijn Java, deel I, p. 468-480. [V] 

gamelan 2 [stel muziekinstrumenten]. Javaans gamelan van gamel: muziek ma
ken, met muziek begeleiden + -an. De g , die nog dikwijls achter dit woord 
gevoegd wordt, is even overtollig als die van orang oetan(g). Vroeger noemde 
men dit het gomgomspel of degomgommen (vergelijk Stavorinus, Reize naar Bata
via, I, pp. 54 en 204) van het Maleis gong. [P] 

[gammor zie smous.] 
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gampong [gehucht]. Atj ees gampong voor kampong. [P] 
gandasoeli [bloem]. Maleis, maar zeker niet oorspronkelijk. Vergelijk Sanskriet 

gandha(h): reuk, geur, Nieuwperzischgdiwrf: stank. D i tgandha heeft langzamer
hand de betekenis aangenomen van 'geurige bloem' en in het Tagalog, de 
hoofdtaal der Filippijnse eilanden, heeft deze zich weer gespecialiseerd tot 
'lelie'. Wat soeli betekent, schijnt niet bekend te zijn. [P] 

gantang [inhoudsmaat]. Maleisgantang. [P] 
gardoe [wachthuisje]. Javaans leenwoord van het Portugese guarda, hoewel het 

niet waarschijnlijk rechtstreeks daaruit komt, want dan zou de a aan het eind 
van het woord bewaard gebleven zijn. [P] 

gebang [soort waaierpalm]. Maleis gehang. [P] 
[gefezik zie fezikken] 
gekko [hagedis]. Is, bevreemdend genoeg, in de Europese literatuur de klankna

bootsende naam van een soort hagedis die duidelijk toke roept en niets anders, 
vanwaar het dier in het Maleis dan ook totek heet. In Birma heet hetzelfde of 
een verwant beest evenzo tokte. [P] 

gemas [onstuimig]. Maleis gemas, vergelijk Javaans gomos = graagte en anggomos= 
met graagte, zodat de eigenlijke betekenis 'graag' is, tussen haakjes een woord 
waarvoor in het Nederlands geen equivalent te vinden is. Wanneer bijvoor
beeld een moeder zegt dat zij gemas is op haar kind, gaat het toch zeker niet aan 
dit weer te geven met een van Klinkerts vertalingen: nijdig, kwaadaardig, ver
gramd. Het is veeleer een uiting van verliefde razernij, plotseling opwellend en 
het gevoel meebrengend, dat men de persoon, waarop men gemas is, 'wel op 
zou willen eten'. [P] 

gendie [waterkoeler]. Javaans kendi, maar te vergelijken is misschien Sanskriet 
kundi = kruik. In de Dravidische talen komen echter woorden voor die heel 
dicht staan zowel bij de Maleise vorm gendi als bij het Javaanse kendi. Zo vindt 
men in Hobson-Jobson bijvoorbeeld Malayalam kindi, Teloegoegindi, die behoren 
bij een werkwoord kinu = hol zijn. [P] 

getah [melksap van bomen]. Maleisgetah, in Europa verlatijnst totgutta. [P] 
getek [vlot]. Javaans getek. [P] 
ginggang 1 [gestreept weefsel]. Guingamp, een kleine Franse stad in Bretagne 

(Departement Cötes du Nord), is sedert lang bekend door haar weverijen. In 
het Aardrijkskundig Woordenboek van Kramers lezen wij dat zij fabrieken heeft 
van gingang, linnen en garen, en volgens de Dictionnaire van Littré is de oor
sprong van het woord gingang (ginggang), in het Frans guingan geschreven, in de 
naam van deze stad te zoeken. Hier is op taalkundige gronden niets tegenin te 
brengen. Bekend is het dat vele fabrikaten, door verkorte spreekwijze, eenvou
dig de naam dragen van de plaatsen waarvan zij afkomstig zijn. Zo spreekt 
men van Manchester, Oxford, Florence, Orleans, Valenciennes, Nankin, enz., 
om de van die plaatsen afkomstige stoffen aan te duiden. 
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Desalniettemin wordt door vele schrijvers gingang (of ginggang) als een pro
duct van de Aziatische weefgetouwen beschouwd. Van Dale's Nederlandse 
woordenboek en Kramers en Bonte's Kunstwoordentolk tonen door hun verwij
zing naar een Maleis of Javaans woord ginggang, dat in die talen 'gestreept' zou 
betekenen, dat zij de oorsprong in de Indische Archipel zoeken. Naar de vorm 
(reduplicatie met veranderde klinker) kan zeker ginggang zeer wel een Javaans 
of Maleis woord zijn, ja het komt in het Javaans voor met de betekenis van 
'afwijken, uiteengaan', waarvan men desnoods die van 'gescheiden zijn' of'uit-
eenstaan', zoals strepen van zekere kleur die door een andere kleur gescheiden 
worden, zou kunnen afleiden. Evenwel wordt die wijziging van de betekenis 
van ginggang, zover ik weet, door geen enkel woordenboek van de Javaanse en 
verwante talen bevestigd. In het Javaanse handwoordenboek van prof. Roorda 
wordt ginggang genoemd: 'een soort van gestreept of geruit Oostindisch lijn
waad, geen Javaansch fabrikaat', terwijl in de jongste uitgave prof. Vreede ten 
overvloede eraan herinnert dat de Javaanse gestreepte lijnwaden herik heten. 
In het Soendase woordenboek van de heer Oosting lezen wij op ginggang: 'bena
ming van een soort van geruit of gestreept goed, dat op Java wordt ingevoerd.' In 
Klinkerts Supplement op het Maleis-Nederlandse woordenboek van dr. Pijnap
pel lezen wij op ginggang: 'geruit hessen- of kielengoed. Op Riouw tjélé, doch 
ginggang wordt ook verstaan.' Dat men op Riouw, het centrum als het ware van 
de Maleissprekende bevolkingen van Insulinde, ginggang ternauwernood ver
staat, begunstigt stellig niet de mening dat het een echt Maleis woord zou zijn. 

Ik moet nog opmerken dat de aangehaalde plaatsen volstrekt niet pleiten 
voor de bewering dat ginggang eigenlijk 'gestreept goed' zou wezen. Het 
wordt nu eens 'gestreept of geruit', dan eens bepaaldelijk 'geruit' goed 
genoemd. Hierbij mag evenwel aan de andere kant niet verzwegen worden dat 
in de katoennijverheid soms een onderscheid tussen ginggang of gingham (de 
Engelse vorm van het woord) en tjélé wordt gemaakt, en dat waar dit in acht 
wordt genomen, werkelijk ginggang de gestreepte en tjélé de geruite stof aan
duidt. De heer Ekker (firma T.C. Stork te Hengelo) schrijft mij: 'Voor Makassar 
en de Molukken wordt de stof steeds bij ons aangevraagd onder den naam ging
ham, wanneer zij gestreept, onder dien van tjélee of cotonnetten, als zij geruit moet 
zijn. De eigenlijke beteekenis van gingham zal dus naar mijn inzien gestreept 
weefsel zijn. Ook voor Engelsch-Indië wordt bij ons gestreept goed onder den 
naam van gingham aangevraagd, geruit daarentegen onder dien van checks.' Men 
begrijpt hieruit hoe de mening ontstaan is dat ginggang bepaaldelijk 'gestreept' 
zou betekenen. Inderdaad schijnen echter de woorden ginggang en tjélé syno
niem te zijn en het onderscheid tussen beide gemaakt slechts op een handels
usance te berusten. 

Er kan na al het gezegde weinig twijfel zijn of ginggang en tjélé zijn in de Indi
sche Archipel oorspronkelijk uitheemse namen voor uit den vreemde inge-
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voerde goederen. Wij zullen dus de mening moeten opgeven dat ginggang 

eigenlijk een Maleis of Javaans woord is. Dit maakt echter de afkomst uit het 

Frans wel waarschijnlijker, maar nog geenszins zeker. Wij zagen reeds dat de 

ontkenning dat ginggang een Javaans fabrikaat is, niet uitsluit dat het toch van 

Indische oorsprong, namelijk van het vasteland van Indië' (of van Ceylon) 

afkomstig kan zijn. En dit wordt zeer aanbevolen door de volgende door Littré 

aangehaalde plaats uit de Histoire phüosophique des Deux-Indes van Raynal (het 

eerst in 1771 uitgegeven): 'Une centaine de balles de mouchoirs, de pagnes et de 

guingans d'un très-beau rouge, que les Malabares fabriquent a Gaffanapat-

nam, 1 9 oü ils sont établis depuis très-longtemps.' 

Nauwkeurig bezien is zelfs deze plaats de aanspraken van Guingamp op de 

eerste productie van de ginggangs en het geven van zijn naam aan die stof zeer 

vijandig. In de tijd waarin Raynal dit schreef, werd nog Europa door de Engel

se en Nederlandse Oost-Indië Compagnie op grote schaal van de schone voort

brengselen van de Indische weefgetouwen voorzien, en begon de Europese 

katoennijverheid pas haar vleugels uit te slaan. Ofschoon thans de namen van 

vele in Europa vervaardigde stoffen algemeen in Indië bekend zijn, is het 

moeilijk te geloven dat reeds vóór 1770 zo'n naam in de inlandse talen aldaar 

het burgerrecht heeft verkregen. 2 0 

Ik geloof derhalve niet dat ginggang iets met Guingamp te maken heeft, 

maar acht de overeenkomst van de beide namen geheel toevallig. Littré zegt 

ook niet uitdrukkelijk dat te Guingamp ginggans gemaakt worden, maar 

slechts in het algemeen dat er 'fabriques de tissus' bestaan, en wanneer ande

ren nu daarvan bepaald ginggang-fabrieken maken, is het wellicht alleen een 

besluit uit de eenmaal aangenomen samenhang van ginggang en Guingamp 

getrokken. 

Bepaald en duidelijk te zeggen wat eigenlijk ginggang is, of door welke ken

merken het zich onderscheidt, is zeer moeilijk. Alle voortbrengselen van de 

nijverheid zijn aan voortdurende wijziging, namaak in geringer kwaliteit of 

vervalsing onderhevig, terwijl de naam alleen blijft. Dat alles wat men later 

ginggang heeft genoemd of nog die naam draagt, volkomen aan het oorspron

kelijk aldus genoemde fabrikaat gelijk is, zal zeker niemand durven beweren. 

Volgens het Nederlandsch Handelsmagazijn (Amsterdam, Diederichs, 1843) zijn de 

gingans, ginggangs of ginghams bontgestreepte of bontgeruite geweven stof

fen, nu eens geheel uit linnen of katoenen garens, dan weer uit katoen ge-

19. Dat is Jafnapatnam op Ceylon, door Mala-

baren van de kust van Hindoestan gekoloni

seerd. 

20. Toevallig vind ik een bewijs voor de hoge 

ouderdom van het woord ginggang in P. van den 

Burgs Curieusebeschrijvingvan[...]verscheyden 

Oost-Indische gewesten (Rotterdam, 1677). Ik vind 

aldaar, p. 121, onder de in Pegu verkochte lijn

waden Bore Gingans genoemd. Wat Bore bete

kent weet ik niet, maar gingans is toch zeker wel 

een andere spelling voor ginggangs. 
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mengd hetzij met linnen, hetzij met zijde, hetzij met schors vervaardigd. Ter
wijl vroeger de ginggangs, zo ik meen, steeds als zeer fijne weefsels genoemd 
werden, verzekert mij de heer Ekker dat zij thans geweven worden in verschil
lende, grove zowel als fijne, kwaliteiten. Zij schijnen zelfs gewoonlijk van gro
ver kwaliteit te zijn, want terwijl de heer Klinkert, zoals wij zagen, ze hessen-
of kielengoed noemt, schrijft mij de heer Ekker dat zij voornamelijk gebruikt 
worden voor arbeidersbroeken of -baadjes. 

Vervolgens moet ik nog opmerken dat in de manufacturenhandel de artike
len niet enkel genoemd en onderscheiden worden naar de grondstof, de kleur, 
het patroon, de aard en de fijnheid van het weefsel, maar ook nog naar de wijze 
van opmaken of verpakken. Saroengs, kain-pandjangs, slendangs zijn, onaf
hankelijk van alle andere omstandigheden, in de manufacturenhandel lappen 
of doeken die op een bepaalde maat geweven zijn, en wel zo dat ze juist de 
grootte en de vorm hebben die voor een saroeng, een kain-pandjang, een slen
dang vereist wordt, terwijl ze verhandeld worden per corge,zl dat is per pak dat 
twintig doeken bevat. Daarentegen behoren de ginggangs tot de zogenoemde 
stukgoederen: zij zijn aan één stuk geweven tot een lengte van 12 tot 24 yards, 
bij een breedte van 24 tot 36 inches, waarvan men naar behoefte afsnijdt. 

De Engelse vorm gingham, waarvan men zich in de katoenhandel gewoonlijk 
bedient, zowel als de gebruikelijke opgave van lengte en breedte in Engelse 
maat, bewijzen dat onze inlandse ginggang-fabricatie, ofschoon een belangrij
ke tak van onze katoennijverheid, op Engelse grondslag rust en zich naar 
Engelse voorbeelden moet richten. Ik geloof echter dat, waar men niet door 
handelsusances gedwongen is, de schrijfwijze die in het Maleis, Javaans en 
Soendaas wordt gebezigd, namelijk ginggang, voor ons de beste is te achten. 

Hoewel dit artikel omtrent de oorsprong en de juiste schrijfwijze van de 
naam tot geen zekerheid leidt, mag ik het toch niet eindigen zonder mijn dank 
te betuigen aan de heren F. Driessen te Leiden en H. J. Ekker te Hengelo voor de 
mij zo welwillend verschafte inlichtingen. [V] 

ginggang 2 [gestreept weefsel]. De oorsprong van de naam van dit weefsel 
schuilt nog in het duister. In een lezenswaardig betoog toont Veth aan dat het 
gevoelen van Littré, die het woord verklaart als ontstaan uit Guingamp, een 
kleine stad in Frankrijk die al lang bekend is door haar weverijen, weinig voor 
zich heeft. Tot dezelfde uitkomst komen de bewerkers van Hobson-Jobson onder 
Gingham. Zij zeggen onder andere: 'We may observe that the productions of 
Guingamp, and of the Cötes-du-Nord generally are of linen, a manufacture 
dating from the 1501 century. If it could be shown that guingham was either ori-
ginally applied to linen fabrics, or that the word occurs before the Indian trade 
began, we should be more willing to admit the French etymology as possible.' 

21. De oorsprong van dit woord corge is te onzeker om er iets van te zeggen. 
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Zeker is het dat schrijvers van de zestiende eeuw, Ramusio en De Couto, ging-
hams als handelswaar op Indische markten vermelden. De zaak is nog niet 
beslist. [K] 

giwang [soort oorknop]. Javaansgiwang-, komt in de laatste tijd reeds in Indische 
prijscouranten voor. [P] 

gladakker1 [leperd]. Op Java is galadag of gladag, door de Europeanen gladak uit
gesproken, de gewone naam van de dienst van de vervoermiddelen en trans
porten. Zo heten bijvoorbeeld de lastdragers wonggladag, de lastpaarden djaran 
gladag, enz. De paarden voor de transportdiensten gebruikt, hebben veel te lij
den en verliezen spoedig alle schoonheid en goede hoedanigheden. Vandaar 
betekent onder de Nederlanders op Java een gladakker een slecht, versleten 
paard, een knol. Maar die naam wordt vervolgens ook overgedragen op alles 
wat lelijk en gemeen is. Zo worden bijvoorbeeld de lelijke honden die zonder 
meester in de dessa's rondlopen, zo bekend uit Van Rees' Herinneringen, derde 
druk, deel I, II, p. 22, dikwijls gladakshonden genoemd. Maar vooral ook wordt 
gladakker (bij Ten Brink, Oost-Indische Dames en Heeren, altijd gladak geschreven) 
gebezigd voor een gemeen en liederlijk persoon die door fatsoenlijke lieden 
geschuwd wordt. [V] 

gladakker 2 [leperd]. In het plat Hollands gladekker, betekende oorspronkelijk 
onder de Nederlanders op Java: een slecht, versleten paard, een knol, volgens 
prof. Veth. Als zodanig kennen wij het niet meer. Het komt nu voor in de bete
kenis van: 1. gladakshond (Van Rees, Herinneringen), 2. gemene kerel, schurk. 
Het idee van 'liederlijk' (Veth) zit er thans niet meer in. Afgeleid wordt het van 
gladag-paard of paard voor de transportdienst. De zich hieraan vastgehecht 
hebbende betekenis van 'slecht' is later ook op de bekende loslopende kam
ponghonden overgedragen en vervolgens op personen. [P] 

glagah [bepaalde plant]. Maleisgelagah. [P] 
glatik [rijstvogeltje]. Javaans gelatik. [P] 
gobang [muntstuk]. Javaans en Maleis gobang. [P] 
goeboek [wachthuisje].Javaansgoeboeg. [P] 
goedang [voorraadkamer]. Waarschijnlijk oorspronkelijk Dravidisch. Volgens 

Hobson-Jobson heeft men in het Teloegoe gidangi en in het Tamil kidangu = plaats 
waar goederen liggen, van kidu = liggen. [P] 

goela djawa [palmsuiker]. Uit het Sanskriet gula = melasse + djawa = Java, dus 
Javaanse suiker, palmsuiker. [P] 

goeling [rolkussen]. Maleisgoeling, eigenlijk stam van het werkwoord 'rollen'. [P] 
goena-goena [tovermiddelen]. Maleis, een verdubbeling van het Sanskriet 

guna(h) met de betekenissen: draad, snoer, strik, boogpees; hoedanigheid, goe
de hoedanigheid, deugd. Hieruit kon zich gemakkelijk de betekenis van 
'deugdzaam', dat wil zeggen krachthebbend middel ontwikkelen, waaruit die 
van 'tovermiddel' is ontstaan. [P] 
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[goeni zie gon/'e.] 
goenoenger [Javaan uit de bergen]. Verhollandsing van oranggoenoeng - bergbe

woner, overdrachtelijk: iemand die onbeschaafd is. [P] 
goeramie [vis]. Maleis goeramie, maar de vorm van het woord wijst op vreemde 

oorsprong. [P] 
goerita [ceintuur van sarong]. Oorspronkelijk: inktvis, waarvan verwanten in 

vele Maleis-Polynesische talen voorkomen, zoals kugüa in het Bisaya en Hanoy, 
kurita in het Makassaars, krit op Kei, kuita op de Fidji-eilanden enz. Overdrach
telijk naar de gelijkenis ook in gebruik voor de sarongband met geknoopte 
franje aan de beide uiteinden. [P] 

goeroe [leermeester]. Javaans en Maleis = het Sanskriet guru: leermeester. In 
Uhlenbecks etymologisch Sanskriet-woordenboek vindt men gurü(s) = zwaar, 
gewichtig, eerwaardig - verder niets. In zijn Sanskrit Reader echter leidt Lan-
man ook de betekenis 'leermeester' hieruit af, als volgt: guru - 1. zwaar, 2. 
gewichtig, 3. eerwaardig, 4. (als substantief) degene die bij uitnemendheid eer
waardig is, namelijk de leermeester (van de heilige boeken). Men lette op het 
verband tussen goeroe en het Franse grove, Latijn gravis of het bary- van bariton. 

[P] 
golok [soort sabel]. Maleisgolok. [P] 
gong [muziekinstrument]. Maleis gong. [P] 
gonje, goeni 1 [jute]. Het woord gonje las ik op een uithangbord op de Oude 

Schans te Amsterdam, en bij onderzoek vernam ik dat daaronder verstaan 
wordt een soort van grove zakken, voor verpakking van sommige handelswa
ren gebezigd. Dit deed mij dadelijk aan goenizakken denken. Ik herkende toch 
in gonje gemakkelijk een vernederlandste vorm van goni of goeni, op dezelfde 
wijze gevormd als katje van katti,pitjes vanpitis. 

De goeni bestaat uit de vezels van de tot de Tiliaceeën behorende en in Ben
galen veelvuldig gekweekte planten Corchorus capsularis en Corchorus olitorius. De 
uit deze vezels geweven ruwe stof dient voor de vervaardiging van de zoge
naamde goenizakken voor de verpakking van suiker en koffie, welk laatste 
product vooral geacht wordt daarin beveiligd te zijn tegen schadelijke invloe
den, die anders op de zeereis te duchten zijn. Zie De Sturlers Handboek voorden 
landbouw, p. 151. Daar de Corchorusplanten, hoewel op sommige eilanden van 
de Archipel in het wild groeiend, daar niet gekweekt noch tot vervaardiging 
van goeni aangewend worden, is het nauwelijks in te denken dat het woord goe
ni oorspronkelijk Maleis zou zijn, en is zijn afkomst eerder in Bengalen te zoe
ken. De Engelsen noemen de zakken gunny of gunney, de vezels jute (vandaar 
ook bij ons soms jutevlas) en de plant paat, alles vermoedelijk woorden van 
inlandse oorsprong. 

In Nederlands-Indië wordt de naam goeni ook tot andere gelijksoortige 
vezelstoffen uitgebreid. 'Weleer,' zegt de heer De Sturler, p. 152, 'waren wij voor 
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de verpakking der koffie cijnsbaar aan Bengalen, totdat men op het denkbeeld 
kwam om de vezels van de uitgebreide familiën der Malvaceae en Tiliaceaezz 

daaraan dienstbaar te maken.' Hieruit laat zich verklaren dat de heer De Hol
lander, Handleiding bij de beoefening van de land- en volkenkunde van Nederlandsch 
Oost-Indië, 3e uitgave, deel I, p. 104, opgeeft dat het goenitouw en de goenizak
ken vervaardigd worden van de vezels van de Genitriboom, 2 3 want deze is een 
op Java en op de Molukken veelvuldig voorkomende tiliacee, de Elaeocarpus ser-
ratus en de nauw aan deze verwante Elaeocarpus angustifolius van de botanici. 
Doch de heer De Hollander vergist zich geheel als hij de Genitri een palm 
noemt. 

Ook de Crotalariajuncea, een Papilionacee, door de Engelsen sun of sunn ge
noemd en zowel in de Indische Archipel als in Bengalen gekweekt, levert een 
stof op, de Indische hennep, die als surrogaat voor de goeni gebruikt wordt en 
vaak onder die naam begrepen wordt. 

Het woord gonje wordt in ons land ook veelvuldig gebruikt om een van gro
ve, sterke vezels vervaardigde, zeer duurzame soort van tapijten aan te duiden. 
Waarschijnlijk waren die gonjetapijten oorspronkelijk vervaardigd uit dezelf
de stof als de goenizakken, dat is uit de vezels van de Corchorus of een van zijn 
surrogaten. Het woord gonje moest in de Nederlandse woordenboeken niet 
ontbreken. [V] 

gonje, goeni 2 [jute]. Dit woord betekent eigenlijk 'zak' en komt in het Hindoe-
stani en Marats voor als gon, goni. Reeds het Sanskriet bezat het in de vorm van 
gom. [K] 

goenie 3 [jute]. Maleis goeni, maar, zoals prof. Veth vermoedt, niet oorspronke
lijk. Prof. Kern (Indische Gids 1889, p. 1218) identificeert het met het Sanskriet 
goni=zak, wat ook nog teruggevonden wordt in het Hindoestani en Marats als 
goni en gon. In Nederland schijnt men er ook gonje van te maken (Veth). [P] 

gorgelet [soort kruik]. Gorgelet is een woord nu aan weinigen bekend, maar dat 
dikwijls voorkomt bij onze oude schrijvers over Indië, bijvoorbeeld Baldaeus, 
Afgoderye derHeydenen, p. 62: 'zij stopte den hals van 't gorgelet, zoodat het water 
daaruyt niet konde loopen.' Valentijn, IV, I, p. 54: 'de derde slavin draagt een 
gorgelet met water na.' Zulk een gorgelet wordt door Van Linschoten uitvoerig 
beschreven, waar hij in zijn Itinerario handelt 'van de manieren ende usantiën 
der Portugaloysers ende Mestisen vrouwen in Indië', p. 47. 'Desgelijcks, wan
neer zij drincken,' zegt hij, 'hebben een manier van potgiens, gemaeckt van 
swarte aerde, zijn seer fijn ende dun, op die manier van de pullen die men bij 
ons gebruyckt om die bloemen in te setten, ende binnen in den hals is een 
schildeken vol gaetgiens; dit cruycxken wordt ghenaemt Gorgoletta, om dies-

22. De heer De Sturler drukt zich hier niet 23. Of Ganitri. Zit Filet, Plantkundig woorckn-
nauwkeurig uit, daar ook Corchorus tot de ti- boek, nummer 2430. Op Ambon heet de boom 
liaceeën behoort. Ai-manoek. Zie aldaar nummer 104. 
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wille dat als men wil drincken soo hout ment omhoog om niet aen de mont te 

raken, ende alsdan comt het water door de gaetgiens die binnen in den hals in 

't schildeken staen, ende loopen al gorgelende inde mont sonder een druppel 

te storten, 'twelcke zij doen door groote reynigheyt, omdat niemant het aende 

mont souden setten; ende wanneer daer jemant eerst nieuw van Portugal 

comt, ende wil dan beginnen te drincken, op haer manier als voorseyt is, en 

door die onghewoonte hem bestort, hebben dan een groot playsier ende bela-

chen hem.' 

Het blijkt tevens uit deze plaats dat gorgelet weer een woord is, dat onze 

voorvaderen in Indië van de Portugezen hebben overgenomen. In het Portuge

se woordenboek van Moraes Silva wordt Gorgolèta aldus omschreven: 'Quarta 

de barro de gargalo largo, no qual ha un raro, e passando agua por elle caindo 

umas bolinhas que estao no fundo, faz a agua um som ao beberse,' dat is 'een 

aarden vat met wijde hals, waarin zich een zeef bevindt, waarop onder het 

drinken balletjes vallen, die op de bodem liggen, zodat het water, er doorgaan

de, een geluid maakt.' [V] 

griemis [motregen]. Javaans geriemis. [P] 

grobak [tweewielige vrachtkar]. Javaans grobag. [P] 

[guardasol zie kipersol.] 

guerilla [strijd van ongeregelde troepen]. Dit woord behoorde eigenlijkgwern//a 

geschreven te worden, want het is een Spaans diminutief van guerra, oorlog. De 

letterlijke betekenis is dus 'kleine oorlog', dat is een oorlog die, althans van één 

zijde, gevoerd wordt door ongeregelde, aan geen militaire tucht onderworpen 

troepen, die zich in het gebergte of in de bossen schuilhouden en in kleine par

tijen hun tegenstanders overvallen en zoveel mogelijk afbreuk doen, om zich 

dan weer ten spoedigste voor hen te verbergen. In zo'n oorlog vallen dus geen 

veldslagen voor en vinden geen geregelde belegeringen plaats. Men heeft ech

ter in Spanje de naam guerrilla ook overgedragen op de ongeregelde benden 

zelf die op deze wijze oorlog voeren, met dien verstande, dat dan doorgaans in 

het meervoud guerrillas wordt gebruikt. 

De Fransen, dit woord overnemende, hebben daarin een van de r's laten val

len en schrijven dus guerilla, wat bij het gebruik in onze taal wordt nagevolgd. 

Men spreekt bij ons ook wel van eenguerilla-oorlog, een uitdrukking die natuur

lijk onbestaanbaar is als men guerilla in de oorspronkelijke betekenis opvat, 

maar zich zeer goed laat verdedigen als men denkt aan een oorlog, door gueril-

las of ongeregelde troepen gevoerd. [V] 

gutta-percha [verdroogd melksap]. Gutta-percha heet het in de lucht tot een leer

achtige stof verharde melksap van een zekere boom die op het Maleis schierei

land, Sumatra, Borneo en andere eilanden van de Indische Archipel veel 

voorkomt - een stof die, daar ze lucht- en waterdicht is, een grote plaats in de 

hedendaagse industrie inneemt en tot ontelbare doeleinden wordt aange-
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wend. Voor de uitspraak van het woord is het van belang op te merken dat wij 
het van de Engelsen hebben overgenomen en dat dus de ch in de percha moet 
worden uitgesproken als in het Engelse church of charity. Inderdaad vertegen
woordigt ze de tja van het Maleise alfabet. Beide bestanddelen van gutta-percha 
zijn Maleis. Gutta is, evenals inguttegom (zie op dat woord) het Maleise gëtah 
'gom'. Percha, in het Maleis met een h op het einde en dus naar onze gewone wij
ze van transcriptie pertjah of pertsjah te schrijven, is de naam van de boom die 
deze gom oplevert, de Isonandragutta van de botanici, hoewel deze wel de voor
naamste, maar niet de enige boom is waarvan de in de handel gebrachte gutta-
percha wordt verkregen. 

Pertja (maar zonder de h op het einde) is in de verbinding Poeh Pertja ook een 
Maleise naam van Sumatra of een deel van dat eiland. Wat in die naam pertja 
eigenlijk betekent, is onzeker. Ik voer hem hier alleen aan omdat vele Europe
anen pertjah en pertja verward hebben en daarom gutta-percha door 'gom van 
Sumatra' verklaren. Zo bijvoorbeeld Kramers-Bonte in hun Kunstwoordentolk en 
Van Dale, welke laatste niet heeft opgemerkt dat hij met zijn eigen verklaring 
in strijd is, wanneer hij vervolgens van het verharde melksap van de percha-
boom spreekt. Percha moet in gutta-percha óf het eiland Sumatra óf de pertja-
boom zijn, maar kan niet beide tegelijk betekenen. [V] 

guttegom [gomhars]. Een bekende gele, harde en blinkende, als verfstof en als 
geneesmiddel gebruikte soort van gom of hars, die men verkrijgt van verschil
lende Indische bomen van de familie der Clusiaceeën. Ofschoon de guttegom 
thans meest van Ceylon wordt aangevoerd, waar ze doorgaans van Stalagmites 
ovalifolius wordt verkregen, is echter de ware van oudsher bekende guttegom-
boom de Garcinia Cambogia (Cambogia gutta L.), die mede op Ceylon en, vandaar 
ingevoerd, op Java voorkomt. Doch de naam Cambogia wijst op het gewest dat 
men (waarschijnlijk niet ten onrechte) voor het eigenlijk vaderland van deze 
boom hield, namelijk Cambodja in Achter-Indië. De Engelse naam van de gut
tegom, gamboge, laat zich daaruit geredelijk verklaren. 

In het Spaans en Portugees, uit welke talen wij de namen van zovele Indi
sche handelswaren hebben overgenomen, komen voor de guttegom de volgen
de namen voor: 

1. Gomma rom. Portugees. Hier is het tweede lid van de naam het Maleise 
rong, waarmee in die taal de guttegom wordt aangeduid. 

2. Gommagambo. Spaans. Hier is het tweede lid naar alle schijn een verbas
terde of verminkte vorm van Cambodja of Gamboge. 

3. Gomma gutta. Spaans en Portugees (ook in 't Frans gommegutte). Hier \s gut
ta het gewone Maleise woord voor gom, gëtah, dat in dezelfde vorm ook 'm gut
ta-percha voorkomt. Misschien heeft het Latijnse gutta 'druppel' (de gom vloeit 
druppelsgewijs uit de bomen), op de Europese schrijfwijze van deze Maleise 
naam invloed gehad. Hoe het zij, gomma gutta betekent gom-gom. Beide leden 
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van de naam beduiden hetzelfde in verschillende talen. Toch is daaruit door 
eenvoudige omzetting ons guttegom ontstaan, dat in ieder geval verkieslijk is 
boven gittegom, zoals soms wordt geschreven en uitgesproken. [V] 

H 
hadat [traditie]. Zie adat. [P] 
hadji 1 [Mekkaganger]. Over dit woord kan ik zeer kort zijn. Het duidt de perso

nen aan die de hadj verrichten, dat is de bedevaart naar Mekka die door de islam 
van iedere gelovige minstens eenmaal in zijn leven gevorderd wordt, wanneer 
hij in de gelegenheid is ze te volbrengen en het hem niet door force majeure 
belet wordt. In zo ver van de hoofdzetel van de islam verwijderde gewesten als 
ons Insulinde, is de massa van de bevolking van de gelegenheid tot het doen 
van de bedevaart verstoken, ofschoon zij toch jaarlijks door enige duizenden, 
en vooral in de laatste jaren ten gevolge van de zoveel gemakkelijker en veiliger 
reisgelegenheden, in sterk toenemend aantal volbracht wordt. De betrekkelij
ke zeldzaamheid van de hadj is oorzaak, dat in Nederlands-Indië zij die haar 
volbracht hebben, levenslang de naam van Hadji als onderscheiding blijven 
voeren en door de bevolking met veel eerbied behandeld worden. Het sterk 
toenemend aantal heeft echter het aanzien van de hadji's doen tanen. [V] 

hadji 2 [Mekkaganger]. Verbasterd Arabisch bedrijvend deelwoord = de bede
vaart (naar Mekka) of hadj hebbende gedaan. In het Indisch-Engels heeft men 
er hadgee van gemaakt. [P] 

[hangmat zie kaalkop.] 
[haverij zie adat.] 
hegira [tocht van Mohammed uit Mekka naar Medina]. Dit woord, waarvan de 

hiergenoemde, vroeger bij ons algemene schrijfwijze een navolging schijnt te 
zijn van het Franse Hégire2-4 is reeds behandeld in de Oosterlingen van prof. Dozy 
en zou dan dus hier achterwege zijn gebleven, zo ik niet gewenst had hem 
opmerkzaam te maken op een opstel van dr. Snouck Hurgronje in de Bijdragen 
van het Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 5e volg
reeks, deel I, p. 356, waarin hij aantoont dat het Arabische woord Hidjra (want 
zo luidt de juistere, thans ook door velen gevolgde transcriptie) ten onrechte 
doorgaans door 'vlucht' wordt vertaald. De wortel betekent 'afsnijden, verla
ten, zich afwenden' van personen of zaken, 'zich afscheiden'. Dozy heeft de 
ware betekenis niet over het hoofd gezien, zoals blijkt uit zijn verklaring: 'het 
verlaten van de geboorteplaats, het vertrek', maar wordt toch ook weer minder 

24. Deg in dit woord stelt de djim of djó van de lijk door dj uitdrukken. Zij stemt wel het best 
oosterse alfabetten voor, die wij thans gewoon- overeen met de Engelse injoyfourney, enz. 
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juist als hij er ook 'de vlucht' aan toevoegt. Wie zijn geboorteplaats verlaat en 
zich van zijn stadgenoten afwendt, kan zeker daartoe gedwongen zijn en dus 
'vluchten', maar Mohammeds vertrek van Mekka was geen vlucht, maar een 
vrijwillige, lang overlegde en voorbereide daad, zoals dr. Snouck Hurgronje in 
bijzonderheden aantoont. Wij zouden aan de historische waarheid meer recht 
laten wedervaren door niet van de 'vlucht', maar van de 'uitwijking' van 
Mohammed te spreken. [V] 

henna, alkanna [kleurmiddel]. Henna, soms met het Arabische lidwoord alhen-
na geschreven, is eigenlijk hetzelfde woord als kanna of alkanna, dat voorname
lijk in de laatste vorm gebruikelijk is. Het zijn verschillende wijzen van 
uitspraak van het Arabische woord hemd of hinnd, de naam van het roodachtig 
gele of donker oranjekleurige sap, geperst uit de bladeren van een altijd groene 
struik die de botanici Lawsonia inermis of Lawsonia alba noemen. Maar ofschoon 
henna en alkanna in de grond hetzelfde woord zijn, verschilt het gebruik, daar 
het laatste slechts van een surrogaat van de echte henna wordt gebezigd. De 
henna wordt in het Oosten algemeen door de vrouwen aangewend om de na
gels en enige andere delen van handen en voeten te beschilderen. De wijze van 
deze bewerking kan men het best leren kennen door de uitvoerige beschrijving 
en afbeelding in Lane's Modern Egyptians, p. 38. Hetzelfde gebruik komt ook 
voor in de Indische Archipel, althans op Sumatra, waar de henna (in het Maleis) 
inei heet. Miquel, Sumatra, p. 100: 'Met het uitgekookte sap van de bladen van 
de inei of henna kleuren de inlanders de nagels van handen en voeten rood.' 
(Vergelijk ook Filet, Plantkundig woordenboek, ze uitgave, nummer 1747). 

Onder Alkanna (Engels Alkanet) verstaat men de plant, eertijds Anchiusa tincto-
ria en Lithospermum tinctorium, thans gewoonlijk Alkanna tinctoria geheten, en 
hier en daar in Midden- en Zuid-Europa gekweekt. De bruinrode kleur die zij 
oplevert wordt door de apothekers tot het kleuren van zalven en tincturen, 
door de ververs tot het nabootsen van de kleuren en vlammen van rozenhout 
(dat is het hout van Dalbergia nigra) en andere Zuid-Amerikaanse bomen, tot 
slot door de wijnhandelaars als kleurmiddel bij het vervalsen van portwijn 
gebruikt. [V] 

[herrie zie herrie.] 
hidalgo [Spaanse edelman]. Dit vaak gebruikte, ook door Van Dale opgenomen 

Spaanse woord betekent een gentleman, een man van goede familie, hoewel 
juist niet van de hoogste adel. De oorsprong van het woord blijkt uit de niet 
geheel ongebruikelijke volledige vorm Hijodalgo, waarvan het vrouwelijk, ten 
blijke dat het een samengesteld woord is, Hijadalgo luidt, terwijl daarentegen 
de samengetrokken vorm, als ware hij een enkelvoudig woord, in het vrouwe
lijk Hidalga heeft. Hijodalgo is samengesteld uit hijo 'zoon', het partikel de 'van', 
en algo 'iets, enig vermogen'. Men zou dus hidalgo kunnen vertalen door 'een 
zoon van goeden huize.' 

126 



H I N D O E 

Hijo is ontstaan uitfijo, het Latijnsefilius (Grieks huios), door de gewone ver

wisseling van ƒ en h. Vandaar heeft het Portugees fidalgo voor hidalgo, evenals 

fazenda voor haciënda, enz. [V] 

Hindoe [aanhanger van het hindoeïsme]. Perzisch hindoe voor: Indiër; zie Indië. 

[Hoklo.Holy zieke.] 

hongi-tocht [expeditie met oorlogsvloot]. Volgens het Rumphius-Gedenkboek van 

hongi: 'geraas' + tocht. In 1861 zijn deze tochten verboden. [P] 

hormat [eerbied]. Maleis hormat, oorspronkelijk Arabisch hurmat (u = oe), dat wil 

zeggen eerbewijs. Het woord is van dezelfde stam h-r-m, waarvan ook harem 

komt. [P] 

I 

[ikker zie neger.] 

Indië [geografische naam]. Komt volgens Hobson-Jobson van het Sanskriet Sindhu 

(zie Uhlenbeck sindhu(s), stroom, vloed, Indus). Van 'rivier' heeft de betekenis 

zich uitgebreid tot die van: het gebied aan de oevers van die rivier, nog altijd 

Sindh geheten. In het Perzisch gaat een s voor klinkers over in h en zo kwam dit 

Sindhu als Hindu in het Perzisch, waaruit het Griekse Indoi: de Indiërs, Indos: de 

Indus en Indike: het land aan diens oevers, ontleend werden. Langzamerhand 

werd de term Indike door vreemdelingen toegepast op wat wij nu (Brits-)Indië 

noemen. De Latijnse naam India komt bij Griekse schrijvers niet vroeger dan 

het midden van de tweede eeuw na Chr. voor. [P] 

Islam [moslimgodsdienst]. Is een Arabische infinitief. Letterlijk betekent het: de 

overgave van zichzelf (aan Allah). [P] 

J 
[jacob Evertsen zie kaalkop.] 

japon [jurk]. Van dit woord zegt Weiland: 'de benaming is ontleend van Japan, 

een Rijk beoosten China, derhalve een kleed in navolging van de Japanners. 

Vanhier ookjaponsch: eenjaponsche rok, eenjaponschejapansche deken.' Zeker is 

het dat onze schrijvers ook wel Japon en Japonsch of Japoensch schreven, gelijk 

men nog in het Frans le Japon zegt. Toch acht ik de hier gegeven verklaring van 

ons japon geheel verwerpelijk. Ik betwist niet dat men oudtij ds japonsche rok zei 

voor hetgeen men thans een Japanse kabaai zou noemen, maar de verkorting 
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van japonsche rok tot enkel japon is moeilijk te verklaren, en dat men eenvoudig 

de naam van een Aziatisch keizerrijk aan een vrouwengewaad zou hebben toe

gekend, is nauwelijks denkbaar. Maar wat meer weegt, er is een woord van Ara

bische oorsprong, in verschillende vormen tot vrijwel alle talen van Europa 

doorgedrongen, dat hetzelfde of een verwant kledingstuk aanduidt en waar

van het inderdaad zeer bevreemdend zou wezen, indien onze vaders alleen de 

toegang daaraan geweigerd hadden, temeer omdat dit woord vooral ook in het 

Frans voorkomt, uit welke taal de namen van modeartikelen van oudsher tot 

ons plachten over te waaien. Het woord dat ik bedoel is het Arabische djobbah, 

waardoor een groot, ruim kleed, doorgaans met wijde mouwen, veel gelijken

de op onze kamerjaponnen, wordt aangeduid. Men zie daarover Dozy's Dic-

tionnaire des noms des vêtements chez les Arabes, die onder andere opmerkt: 'Du mot 

Arabe djobbah les Espagnols ont fait: aljuba,juba, chupajubon, les Portugais alju-

ba, les Italiens giuppa, giuppone et les Francais jupe, jupon.' Maar hier is nog 

slechts een klein deel van de talrijke nakomelingschap van het woord djobbah 

genoemd. Bij Littré vond ik nog als Italiaans giubba en giubbone, als Portugees 

gïbüo, als Provengaals jupa, jupon, jupio, als Normandisch jwpm, als Bourgon

disch gipon, als Oudfrans jupel enjupeau genoemd. In het Hoogduits behoren 

tot deze familie Jupa, }ope,Juppe,Juppel,Joppel en misschien ook Schuba, Schaube, 

in het Engels jippo, in het Nederlands de bij Kiliaan voorkomende naam jupe en 

juype. Tot deze laatste stond japon, als jupon tot jupe, als giuppone tot giuppa, 

namelijk als verkleinvorm, en daar door de aanhechting van de verkleinende 

lettergreep, de u in jupe toonloos werd, kon ze gemakkelijk in een stomme e of 

korte a overgaan. Dat men japon is gaan schrijven, kan misschien ook aan de 

invloed van bovengemelde verkeerde afleiding worden toegeschreven, die 

intussen zoveel gezag heeft gekregen dat ze ook door Franck is aangenomen, 

en de waarschijnlijke oorzaak is waarom Dozy in zijn Oosterlingen aan japon 

geen plaats heeft ingeruimd. 2 4* [V] 

[jati, jatti zie kajatenhout.] 

Java [geografische naam]. Oorspronkelijk Yava-dvipa (spreek uit Jawa-dwipa) = 

gerst- of gierst-eiland; alleen dit laatste kan bedoeld geweest zijn, omdat gerst 

op Java niet voorkomt. Dat Yava 'gerst' en 'gierst' is, zagen wij reeds bij de 

bespreking van djagoeng. [P] 

jonk 1 [vaartuig]. Jonk betekent volgens Van Dale: 'een Chinees koopvaardij- en 

oorlogsschip van eenigszins plomp maaksel, gemeenlijk met drie masten en 

24*. Redactionele noot: Tegenwoordig meent Frans jupon te danken: onder invloed vanjupon 

men dat japon wel degelijk een verkorting is verschoof de betekenis van japon van 'kamerjas 

vanjapanse ofjaponse rok en geen ontlening aan voor mannen en vrouwen' naar 'bovenkleding 

Fransjupon 'onderrok' (een afleiding vanjupe, voor damesjurk'. (N. van der Sijs, Leenwoorden-

dooi het Frans via het Italiaans uit het Arabisch boek, 1996, p. 450.) 

geleend). De betekenisverschuiving is wel aan 

128 



J O N K 

zeilen van biezen matten of vrij dik katoen.' Men vindt dit woord terug in de 
meeste hedendaagse talen van Europa, bijvoorbeeld in het Spaans en Portuge
se junco, Italaans ionco, zonco, Frans jonque, Engels junk, enz. Algemeen wordt 
aangenomen dat het van Chinese oorsprong is. Zo zegt bijvoorbeeld Littré: 'du 
Chinois Tschouen, bateau, vaisseau, prononcé a Canton chune, suivant 1'ortho-
graphie Anglaise, c'est a dire en Frangais tchoun.' Het bedoelde Chinese woord 
is, naar prof. Hoffmann mij zei, tschuen. 

Hoewel ik de Chinese oorsprong van dit woord niet betwisten wil, houd ik 
mij echter overtuigd dat het niet rechtstreeks uit het Chinees, maar uit het Ara
bisch of Perzisch in de talen van Europa is gekomen en daarom niet misplaatst 
was geweest in Dozy's Oosterlingen en Glossaire. De vormen in die talen komen 
veel meer dan de Chinese met onze Europese overeen. De Arabische is djonk, 
door Freytag, I, p. 315, verklaard: 'navis maximae molis in China' [grootste Chi
nese schip] : 2 5 de Perzische is djong of tjong, door Vullers, I, p. 533, verklaard door 
navis magna [groot schip]. Dat hiervan ook het Javaanse djong, het Maleise djoeng 
of ëdjoeng afstammen, springt in het oog. Dat het woord tot in de Aroe-eilanden 
is doorgedrongen, leert ons Wallace, Insulinde, I, p. 269. 

Het woord jonk heeft voor het overige in Nederlands-Indië nog een tweede, 
geheel verschillende betekenis. Het is namelijk ook de naam van een Javaanse 
landmaat die gelijk is aan vier bouws. In deze zin \sjonk het Javaanse djoeng, dat 
anders ook 'been' betekent, evenals bahoe, waaruit ons bouw is ontstaan, 'schou
der' betekent. [V] 

jonk 2 [vaartuig]. Ofschoon het ons niet gelukt is de oorsprong van dit woord op 
te sporen, voelen wij enige twijfel omtrent de Chinese herkomst, zoals trou
wens ook Veth daarvan niet volkomen overtuigd is. De reden van onze twijfel is 
dat de Maleis-Polynesische volken nooit iets inzake scheepvaart van de Chine
zen hebben hoeven leren. Het Javaanse djong komt herhaaldelijk in oude 
geschriften, in dichtwerken van de dertiende eeuw of vroeger reeds voor; bij
voorbeeld in het Oudjavaanse gedicht 'Bhoma-kawya', p. 27 en 226; 'Sutasoma' 
fol. 114 en 194. Nooit heeft het daar betrekking op Chinese schepen. Het Taga-
log heeft dauóng, wat 'een groot schip' aanduidt. Kortom, djong is evenmin Chi
nees als mandarijn of Joosje. Wat is het dan? Vermoedelijk Maleis-Polynesisch. 
Het Bisaya heeft adyong, soort van vaartuig (maar niet Chinees); uit de vorm 
moet men opmaken dat dit aan het Maleise adjong is ontleend. [K] 

Joosje1 [de duivel]. In Wilcocks Engelse vertaling van de reizen van Stavorinus, 
deel I, p. 173, vond ik de volgende curieuze aantekening over dit woord, dat bij 
ons een van de volksnamen van de duivel is. 'The images which the Chinese 
worship, are aAledjoostje by the Dutch and joss by the English seamen. The lat-
ter is evidently a corruption of the former, which, being a Dutch nickname for 

25. Daar het woord zeldzaam schijnt, heeft waarbij men nog voegen kan Ibn Bathoetha, IV, 

Freytag een paar voorbeelden aangehaald, p. 247. 
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the devil, was probably given to these idols by the Dutch who first saw them, 
either for their hideous appearance, or from the principle that all idolatry is 
demonolatry. On no better ground than this the authors of the "Universal His-
tory" accuse the Chinese of worshipping the devil knowingly and de facto.' 

Het zwakke punt in de redenering van Wilcock is dat hij onverklaard laat 
waarom Joostje in het Hollands een bijnaam van de duivel is - een vraag die, als 
ze in ernst gedaan werd, zeer moeilijk te beantwoorden zou zijn, want Joostje, 
zoals Wilcock het woord spelt, is een diminutief van Joost, en Joost is een mans
naam die afstamt van het Latijnse Justus, dat 'rechtvaardig' betekent en zeer 
ongeschikt is voor een naam van de vorst van de duisternis. In enkele gevallen 
wordt Joost ook gebruikt voor personen die Jozua gedoopt zij n, maar Jozua zou 
als naam van de duivel even onverklaarbaar zijn. 

Dat, door de gelijkheid in vorm bedrogen, vele Nederlanders werkelijk 
menen dat Joosje als naam van de duivel van de eigennaam Joost afstamt, blijkt 
genoegzaam uit de spreekwijze 'Joost haal' mij' en andere dergelijke, maar 
onze oude schrijvers geven ons ook hier het nodige licht, daar zij het ons dui
delijk maken dat Joosje oorspronkelijk een Chinees woord is dat het gewone 
voorwerp van de dagelijkse verering van de Chinezen aanduidt, dat door de 
Europeanen vanouds als de duivel beschouwd werd. Zo lezen wij bij Wouter 
Schouten, Reistogt (uitgave van 1780), deel I, p. 23, dat de Chinezen te Batavia in 
hun donkere woningen waskaarsen ontsteken ter ere van de vorst van de hel, 
die zij als hun God aanbidden. 'Den Schepper,' zegt Schouten, 'vreezen zij niet, 
wijl van Hem alles goeds komt; maar de Duivel, dien zij gemeenlijk Joosje noe
men, is, zeggen zij, een machtig en geweldig vorst der wereld, die de menschen 
met duizenden van plagen kan bezoeken en gantschelijk verderven.' Deze 
voorstelling aangaande de verering van de duivel door de Chinezen vindt men 
bij verschillende schrijvers en zelfs nog in de 'Mededeelingen over de Chinee-
zen op Java' door Aquasi Boachi 2 6 in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 
van Nederlandsch-Indië, deel I, IV, p. 283. Het is wel ontwijfelbaar dat die vereen
zelviging van Joosje, als het voorwerp van de verering van de Chinezen, met de 
duivel tot het gebruik van Joost of Joostje in onze volkstaal als naam van de 
duivel aanleiding heeft gegeven. Dat de voorstelling aangaande een verering 
van de duivel door de Chinezen geheel verkeerd is, zoals prof. Hoffmann in 
zijn aantekeningen op het stuk van Aquasi Boachi, p. 279, aantoont, doet hier 
niets ter zake; het is ter verklaring van de bedoelde naam van de duivel genoeg 
te weten dat zij vroeger algemeen was. 

26. Aquasi Boachi is een Ashantijnse prins die 
generaal Verveer van de kust van Guinea naar 
Nederland bracht, om daar een beschaafde op
voeding te ontvangen en die, aan de Delftse 
Academie opgeleid, een tijd lang als ingenieur 

bij het mijnwezen werkzaam was, doch zich 
later op Java aan landbouwondernemingen 
wijdde. (In 1997 heeft Arthur Japin zijn roman 
De zwarte met het witte hart aan hem gewij d.) 
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De naam Joosje voor het voorwerp van verering van de Chinezen vindt men 
met enige wijziging ook in het Engelse Joss en in de samenstellingen josshouse, 
zoals de kleine Chinese huistempels, enjoss-sticks, zoals de Chinese offerstokjes 
genoemd worden. Bij latere Nederlandse schrijvers vindt men dit Joosje vervan
gen door Djoesie, dat waarschijnlijk de echte Chinese uitspraak meer nabij 
komt. Zie W.L. Ritter, Java, p. 134, De Hollander, Land- en Volkenkunde van Neder
landsch-Indië, 3e uitgave, deel I, p. 470. 

Volgens prof. Hoffmann, p. 282, zou Joosje of Joss eigenlijk niet het door de 
Chinezen vereerde beeld zijn, maar hun tabernakel, een kistje waarin een hou
ten beeldje van Boeddha of een of andere boeddhistische heilige geplaatst is. 
Deze kleine tabernakels of Boeddha-huisjes heten namelijk gewoonlijk Tschoe 
tee', Japans Dsoe-si. Hiervan zal dan Djoe-si afkomstig zijn. 

Minder waarschijnlijk dunkt mij de gissing die Joosje of Joss voor een ver
bastering van het Portugese Deos, Spaans Dios (dat is 'God') houdt. Men zou 
daaruit desnoods nog het Engelse Joss, maar bezwaarlijk het Hollandse Joosje 
kunnen verklaren. 

Naar alle waarschijnlijkheid staat ook nog met het behandelde Joosje de 
naam in verband vanjoosjes-thee, die de Nederlanders gewoon zijn te geven aan 
een zeer fijne soort van thee, tot zeer kleine balletjes gekneed, waarom zij ook 
buskruit- of parelthee wordt genoemd. Zie De Sturler, Handboek voor den land
bouw, p. 392; Jacobson, Handboek voor de cultuur en fabricatie van thee, I, p. 101. De 
samenhang is echter niet volkomen duidelijk. Ik waag het daaromtrent het 
volgende te gissen. 

De godsdienstoefening waarbij de Djoesi behoort, is geen openbare, maar 
een huiselijke. Elke Chinees heeft in zijn woning een huisaltaar met een tafel, 
waarop het bovenbeschreven kistje staat. Op deze tafel worden dagelijks 
vruchten, reukwerk en andere voorwerpen geofferd. Zou het nu niet kunnen 
zijn dat tot deze offergaven ook de bovenvermelde balletjes van de fijnste thee 
behoren en deze daaraan de naam van joosjes-thee te danken hebben? Dat thee 
werkelijk onder de gewone Chinese offergaven voorkomt, blijkt uit Bijdragen 
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, deel II, p. 325. [V] 

Joosje2 [de duivel]. Volgens wijlen prof. Hoffmann zou Joosje of, zoals de Engel
sen zeggen: Joss, eigenlijk niet het door de Chinezen vereerde beeld zijn, maar 
hun tabernakel, een kistje waarin een houten beeldje van Boeddha of een of 
andere boeddhistische heilige geplaatst is. Deze kleine tabernakels heten 
gewoonlijk Tschoe tee', Japans Dsoe-si. 

Met deze verklaring verenigt zich prof. Veth, terwijl de gissing, die Joosje 
voor een verbastering van het Portugese Deos 'God' houdt, hem minder aanne
melijk voorkomt. Daarentegen wordt dit laatste gevoelen krachtig gehand
haafd in het artikel Joss van Yule en Burnell. Het begin van het artikel luidt 
aldus: 'Joss, s. An idol. This is a corruption of the Portuguese Deo5 "God", first 
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taken up in the "Pidgin" language of the Chinese ports from the Portuguese, 

and then adopted from that jargon by Europeans as if they had got hold of a 

Chinese word.' Dan volgen enige aanhalingen, zoals het hoort in chronologi

sche orde gerangschikt, onder andere een uit Gerret Vermeulens Oost-Indische 

Voyagie van denjare 1677, waarin gezegd wordt dat alle Chinezen een afbeelding 

van de duivel in hun huizen hebben; dat zij hem schilderen met twee hoorns 

op zijn kop en hem gewoonlijk Josie noemen. Een ander bericht van A. Hamil-

ton van 1727 heeft: 'Their Josses or Demi-gods some of human shape, some of 

monstrous figure.' Onder Joss-house ontmoeten wij onder andere het volgende, 

aangehaald uit Olof Toreen: 'The sailors, and even some books of voyages [...] 

call the pagodas Yoss-houses, for on enquiring of a Chinese for the name of the 

idol, he answers Grande Yoss, instead of Gran Bios.' 

Er is een feit, noch door prof. Veth noch in Hobson-Jobson vermeld, dat onzes 

inziens de doorslag geeft; namelijk dit, dat niet alleen de Nederlanders en En

gelsen, maar ook de Javanen het woord kennen, in de vorm van dejos. Dit is, zo

als men uit de woordenboeken kan leren: 'naam van een afgodsbeeld van de 

Chinezen'; hiervan komt de uitdrukking loenggoeh kojó dejos voor 'stokstijf zit

ten zonder iets te doen'. Men vindt ook de spelling dejos, bijvoorbeeld in Beschrij

ving van Batavia, p. 115, waar het min of meer pleonastische rëtjö dejos te lezen 

staat. Aangezien het Javaanse dejos in vorm en betekenis niets anders dan een 

uit het Portugees overgenomen deos kan zijn, achten wij het pleit beslist. [K] 

jute [vezelstof]. Bengali jut, de vezels van de bast van Corchorus olitorius. Dit jut 

gaat terug tot de in Orissa gebruikelijke inlandse naamjhuto oïjhoto. [P] 

K 

kaaiman 1 [krokodil]. Kaaiman is volgens Van Dale een soort van krokodil die de 

rivieren van Amerika, vooral van Guyana, bewoont. Dit is volkomen juist en in 

overeenstemming met het oude en echte spraakgebruik. Piso, in Delndiae utri-

usque re naturali, p. 282, spreekt van de Crocodilus vulgo Cayman dictus [krokodil, 

door het volk Cayman genoemd] als van een dier in West-Indië, gelijkende op 

de krokodillen van Afrika en Azië, maar kleiner. Bij S. de Vries, Curieuse aenmerc-

kinghen, deel II, p. 576, waar hij van Nieuw-Granada spreekt, leest men: 'de 

rivieren herberghen ook 't verslindende dier, van de Indianen genoemd Cay-

mans, van de Spanjaarden Lagartos, zijnde een slagh van crocodillen.' Wij zien 

hieruit dat de ware kaaiman noch een gaviaal, noch een echte krokodil is, maar 

een alligator. In het voorbijgaan zij hier opgemerkt, dat alligator slechts in 

schijn een Latijns woord is, maar inderdaad een Spaans, namelijk lagarto, ver

meerderd met het lidwoord el, en waarin oorspronkelijk het Latijnse lacerta, 
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dat is hagedis, schuilt. De naam waarvan wij kaaiman gemaakt hebben, is door 

de Indianen van Amerika zelf aan de hun bekende soort van krokodillen gege

ven. 

Intussen wordt thans door de Nederlanders in de Indische Archipel de naam 

kaaiman algemeen toegepast op de daar veelvuldig voorkomende Crocodilus 

biporcatus, een soort van echte krokodil, en men schijnt er zozeer van overtuigd 

te zijn dat kaaiman van echt Nederlandse oorsprong en met man samengesteld 

is, dat men, evenals men van timmerman in het meervoud timmerlieden, of in de 

volksspraak timmerlui maakt, zo ook gewoon is van kaailieden en kaailui te spre

ken. Dat het gebruik van kaaiman voor de Oost-Indische krokodil reeds zeer 

oud is, blijkt daaruit dat Bontius, wiens aantekeningen over de natuurlijke his

torie van Indië Piso als een aanhangsel op zijn zo-even genoemd werk heeft 

uitgegeven, p. 55, schrijft dat de krokodil zoals hij te Batavia voorkomt 'per 

totam Indiam Cayman audit' [in heel Indië Cayman genoemd wordt]. Bontius 

was een tijdgenoot van Koen. Het blijkt dus dat de naam kaaiman reeds zeer 

vroeg óf door onze landgenoten óf door de Portugezen uit West-Indië naar 

Oost-Indië moet zijn overgebracht. Die vroege verbreiding van het woord in 

Insulinde doet mij echter bij voorkeur aan de Portugezen als overbrengers den

ken, vooral in verband met zijn vorm. De Portugezen schrijven het woord 

caimiïo of caimam; vormen die, zoals bekend is, in uitspraak bijna geheel met 

ons kaaiman overeenkomen. Wij zullen dus het woord door hun tussenkomst 

van de Indianen ontvangen hebben. 

Het woord caiman wordt ook in het Frans gebruikt. Ik voeg hierbij wat Littré 

over de oorsprong van dit woord aantekent omdat het mijn gevoelen bevestigt: 

'Etym. Acayouman, nom du crocodile en langue caraïbe. Dictionaire] francais-

caraibe du Père Raymond Breton, Auxerre, 1664. Indi Aquelzoallin, alii Caymanem 

vocant. Nieremberg, Hist[oria] Nat[urae] XII: 5. De los lagartos 0 Caymanes qua 

llaman (des lézards, ou, comme on dit, caimans). Acosta, Hist[oria] nat[uraly mo-

ral] de [las] Indias, III, 17.' [V] 
kaaiman 2 [krokodil]. Volgens Littré van het Caraïbische acayouman: krokodil. 

Hiervan maakten de Spanjaarden cayman en wij kaaiman. Terwijl de ware 'kaai

man' echter een alligator is, kennen wij hier die naam toe aan een soort van ech

te krokodil. Dit gebruik is reeds zeer oud. [P] 

kaalkop. Bij het woord Toepassen worden voorbeelden gegeven van de zonder

linge liefhebberij van onze voorvaderen om namen voor Indische zaken die 

een zweem van overeenkomst met bekende Europese woorden hadden, zoda

nig te verknoeien dat zij geheel de vorm van die Europese woorden kregen, 

zonder dat de betekenis daartoe enige aanleiding gaf [dat noemen we volksety

mologie]. Dat de gewone Javaanse rijstmaat in plaats van Amët of Angmët door 

de naam hangmat werd aangeduid; dat een vrucht, in sommige Indische talen 

soorsak geheten, de naam van zuurzak ontving; dat depaséban, de plaats waar de 
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Javaanse ambtenaren zitting houden, passeerbaan werd geheten; dat men kati, 

een gewicht van \Y\ Amsterdamse pond, als katje uitsprak; dat men het eiland 

Bawéan omdoopte tot Baviaan, het Panditö-eüand tot Bandieteneiland, het district 

Paiton tot Phaëton, de bekende koopstad Djewonö of Djoewênö tot Joanna, de 

Banian-boom (een soort van Waringin) tot Benjamin (vanwaar bij Linnaeus Ficus 

Benjamina) - dit alles heeft niets met de betekenis van die woorden te maken. 

Geheel onafhankelijk hiervan verminkte men al die namen, omdat zij zo de 

Europeanen meer naar de mond stonden. Ik merk dit hier op omdat sommigen 

gepoogd hebben de naam kaalkop, die de Nederlanders aan de bekende vissoort 

kakap gegeven hebben, te verklaren uit de omstandigheid dat de schubben op 

de kop en de nek van deze vis zo klein en met elkaar vergroeid zijn, dat deze 

delen geheel kaal schijnen. (Zie Batavia in derzelvergelegenheid, IV, p. 94.) Moge

lijk is het dat deze omstandigheid tot verbreiding en instandhouding van die 

naam heeft meegewerkt, maar de aangehaalde voorbeelden geven ons genoeg

zame waarborg dat hij oorspronkelijk uit de corruptie van een inlands woord 

is ontstaan. [Zie ook kakap.] 

Bij de toegenomen kennis van de talen en de geografie van Nederlands-

Indië zijn die verbasterde woorden allengs in onbruik geraakt en worden 

thans zelden meer vernomen. Dit is ook reeds enigermate met kaalkop het 

geval, althans dr. Van der Burg in Geneesheer in Nederlandsch-Indië, deel I, p. 156, 

verzekert: 'Slechts zelden hoort men den verbasterden naam kaalkop voor dien 

visch bezigen.' 

Hoe algemeen hij vroeger was, blijkt bijvoorbeeld uit Stavorinus Reize naar 

Batavia, 1,48, en zelfs uit Bleekers 'Geneeskundige topografie van Batavia' (Tijd-

schriftvoorNederlandsch-Indië, jaargang VII, deel III, p. 408), die woorden: 'de ver

maarde kaalkop van de Europeanen dezer Indien' daarvan bezigt. 

De kakap of ikan kakap (ikan betekent 'vis') is een soort van zeebaars, ongeveer 

zo groot als een schelvis, en heet bij de zoölogen Lates calcarifer (vroeger Lates 

nobilis). Hij is van alle zeevissen te Batavia de meest geachte, en is voortreffelijk 

als hij vers gekookt gegeten kan worden, maar dieper in 't binnenland moeilijk 

goed te krijgen, daar het vlees bij het vervoer bijna altijd enigszins week en 

melig wordt. 

Ik vermeld hier in het voorbijgaan nog even een nog zonderlinger naam van 

een vis, welke naam weliswaar ook in Indië thuishoort, maar zuiver Neder

lands in oorsprong en vorm is en dus niet onder de vreemde woorden in de 

Nederlandse taal kan worden gerangschikt. De bedoelde vis behoort mede tot 

de Percidae of baarzen en wel tot het geslacht Serranus, ondergeslacht Epinephe-

lus. De inlanders noemen deze vaak zeer kolossale vissen gewoonlijk Ikan kra-

poe, maar volgen ook niet zelden het gebruik van de Europeanen, die ze van 

oudsher Jakob Evertsen noemden. De oorsprong van deze zonderlinge bena

ming is vermeld door Bontius, Historiae naturalis, p. 77: 'Piscis hic cute est flava, 
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nigrioribus maculis per totum corpus distincta, unde nostri navales socii, cum 
primum in Indiam navigantes, circa insulam Mauritii eum cepissent, Jacob 
Evertsen vocabant, qui ipsorum Nauarchus, et homo parva et compressa statu-
ra, flava cute, plurimas similes maculas in facie gerebat, unde et per totam 
Indiam adhuc idem nomen retinet.' Dat is: 'Deze vis heeft een gele huid, over 
het gehele lichaam met zwartachtige vlekken getekend, waarom onze zeelie
den, toen zij, op de eerste reizen naar Indië, zo'n vis nabij het eiland Mauritius 
gevangen hadden, die Jacob Evertsen noemden, naar hun vlootvoogd, een man 
van kleine en gedrongen gestalte en taankleurige huid, die vele dergelijke 
vlekken in het aangezicht had. Die naam heeft deze vis sindsdien in geheel 
Indië behouden.' Zie verder Batavia in derzelver gelegenheid, IV, p. 26; Bleeker in 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, jaargang VII, deel III, p. 409; Van der Burg 
Geneesheer in Nederlandsch-Indië, I, p. 156, enz. [V] 

kabaai, kabaja [kleed]. Dit laatste is de Portugese vorm van het Arabische qabd = 
lang kleed, maar kabaai is het Perzische qabaj, bijvorm van qabd. De spelling 
cabay vindt men nog in de 4e druk van Schoutens Reistogt, II, p. 47, die in 1775 
verschenen is. [P] 

kabar [nieuws]. Is een vermaleising van het Arabisch chabr = bericht. Het is wel 
eigenaardig dat het hieraan beantwoordende kubber of khubber en khab(b)ar in 
de betekenis van 'bericht' of 'nieuws' ook in het Indisch-Engels wordt 
gebruikt. [P] 

kaboepaten [regen ten woning]. Javaans kaboepaten, afleiding van boepati, Sans
kriet bhüpati = bhü: land (van bhü: 1. zijnde, bestaande, 2. het bestaande, 3. de 
aarde, 4. het land, enz.) + pati: heer, dus 'landheer' (vergelijk adipati). Naast 
bhüpati vindt men in het Sanskriet ook bhümi-pati=lord of the land, king, prin-
ce (Lanman, Sanskrit Reader), waarbij men denke aan Soekaboemi. Vóór boepati 
komt nu ka en erachter -an, waarbij de i regelmatig met de a tot e samensmelt. 

[P] 
kadal [tuinhagedis].Javaans kadal. [P] 
[kadaton zie kraton.] 
Kafir, Kaffer1 [ongelovige]. Dit woord is Arabisch en betekent 'ongelovige'. In 

een noot op zijn vertaling van De Warrens Engels-Indië, I, p. 167, zegt de heer Van 
der Maaten: 'Kaffer of Kafir is een scheldnaam dien Aziatische en Afrikaansche 
Muzelmannen aan alle volken geven die met hen van geloof verschillen. Waar
schijnlijk afgeleid van het gebergte Kaf, dat volgens hunne mythologie de 
grenzen van hun halfrond omgeeft.' Deze afleiding is een waarschuwend voor
beeld voor allen die het wagen verklaringen van woorden te beproeven uit 
talen waarvan zij niets verstaan. Kafir is in het Arabisch het tegenwoordig deel
woord van het werkwoord kaf ara, dat 'ondankbaar, goddeloos, ongelovig zijn' 
betekent, en wordt met name gebruikt voor allen die de islam verwerpen. De 
naam is bij ons het meest in gebruik als geografische naam van twee volken: de 
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bewoners van Kafiristan in het noordoosten van Afghanistan, en die van het 
Kaffergebied in Zuid-Afrika, dat de zuidoostelijke hoek van dat werelddeel tot 
aan de Delagoa-baai beslaat. In beide gevallen is de naam ongetwijfeld van de 
belijders van de islam afkomstig en misschien alleen door misverstand van de 
Europeanen bepaaldelijk een geografische naam geworden. Zelfs als zodanig 
was in vroeger tijd het gebruik in Afrika veel minder beperkt. Zo zegt bijvoor
beeld Van Linschoten, Itinerario, p. 60, dat over het geheel naakt lopen 'die 
swarten ofte Caffres van 't land van Mossambique en alle die custe van Aethio-
pia ende te landwaarts binnen, tot die Cabo de Bona Esperansa'. [V] 

kafir2 [ongelovige]. Arabisch kdjir, bedrijvend deelwoord = niet gelovend. Prof. 
Veth houdt de volksnaam Kaffer in Zuid-Afrika voor hetzelfde woord. [P] 

kaftan [lang opperkleed]. Turks qaftan, ook in het Perzisch in gebruik. [P] 
kain [lendekleed]. Maleis kain. [Zie ook sarong.] [P] 
kajaput 1 [bepaalde boom]. Dit woord komt vrijwel alleen voor in de samenstel

lingen kajaputboom en kajaputolie, vooral in de laatste. Het is, behoudens de ver
minking door de Europeanen van een niet begrepen term, samengesteld uit de 
Maleise woorden kajoe 'hout', enpoetih 'wit'; kajaputboom is dus letterlijk 'wit
houtboom'. Door de inlanders worden zo genoemd verschillende bomen van 
de geslachten Melaleuca, Leptospermum, Myrtus, Eucalyptus, alle behorende tot de 
familie der Myrtaceae en door hun vluchtige oliën gekenmerkt. Men zie Filet, 
Plantkundig woordenboek, nummer 120, 1737, 1938, 2885, 3423; Van der Burg, 
Geneesheer in Nederlandsch-Indië, deel II, p. 106,317,453, 611. De beroemde kaja
putolie van de handel, de minjak kajoe poetih van de inlanders, wordt vooral 
gebruikt voor het inwrijven bij pijnen van allerlei aard, alsook voor het weren 
van insecten. De echte kajaputolie wordt verkregen door destillatie van de tak
ken en bladeren van Melaleuca cajaputi Rexb., en vooral op het eiland Boeroe 
gestookt. De olie van Melaleuca leucadendron wordt vaak onder dezelfde naam 
begrepen. [V] 

kajoepoetie2 [bepaalde boom]. Maleis kajoe: hout + poetih: wit. Dikwijls ge
bruikt men dit bij wijze van verkorting voor kajoepoetie-olie. De vorm kajaput, 
zoals zelfs prof. Veth schrijft, ziet men in Indië nooit, hoogstens hoort men in 
de spreektaal kajapoetie of kajepoetie. [P] 

kajatenhout, kiatenhout 1 [soort hout]. Dit is vanouds de Nederlandse, thans 
wel minder gebruikelijke, maar toch nog niet geheel verouderde naam van het 
beroemde djatihout, het hout van Tectona grandis, een zware boom die op Java 
in uitgestrekte bossen, die als domein van het Gouvernement beheerd worden, 
voorkomt. De twee vormen waartussen het moeilijk is te kiezen, laten zich bei
de, zoals straks zal blijken, even goed verklaren. Daar evenwel het woord in de 
woordenboeken van de Nederlandse taal niet is opgenomen, wil ik in de eerste 
plaats zijn burgerrecht door enige voorbeelden bewijzen. Rumphius, Am-
boinsch Kruydboek, III, p. 34: 'Naam. In 't Latijn Jatus. Op 't Duitsch Kiatenhout. 
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Maleyts en Javaans Jati en Cajujati.' Ver Huell, Herinneringen van eene reis naar de 
Oost-Indiën, II, p. 89: 'Wij kwamen door een groot bosch van Jati-boomen, 

bekend als timmerhout onder den naam van Cajaten.' J.W. H. Cordes, De Djati-

bosschen op Java, p. 2: 'Rheede van Drakenstein beschreef hem met den naam van 

Theca en de als Indische plantenkenner zoo beroemde Rumphius als Jatus en in 

het Nederduitsch als Kiati-boom, het hout Cajujati of Kiatenhout.' Lang voor 

ik deze plaatsen kende, vond ik in de catalogus van een verkoping van meube

len 'een cajatenhouten' kantoorbureau vermeld. Ik vroeg mijn timmerman wat 

dit betekende en vernam van hem dat onder die naam bij timmerlieden en kas

tenmakers het teakhout van Brits-Indië bekend is. Maar wij zullen zo aanstonds 

zien dat Teak de Brits-Indische en Engelse naam is van de boom die op Java Dja

ti heet. Dat hout, dat een van de grootste schatten uitmaakt waarmee de 

Natuur ons Java heeft gezegend, is (hoe beschamend voor ons!), omdat men de 

moed mist om het naar Nederland uit te voeren, bij ons veel meer onder de 

Engelse dan onder de Javaanse naam bekend, en de oude Nederlandse naam is 

bijna geheel vergeten. 

Rumphius, p. 35, zegt dat de echte Javaanse naam djati is, zoals ook thans al

gemeen wordt geschreven, maar onze voorvaderen vervingen doorgaans de Ja

vaanse [letter] djo en Maleise djim door de j , bijvoorbeeld ook in de naam Java 

zelf, die eigenlijk Djawa moet zijn (zie mijn Java, II, p. 6). Men las nog in de eer

ste helft van deze eeuw in Hollandse boeken doorgaans Jati. 2 7 Verder zegt 

Rumphius dat Djati eigenlijk 'deugdzaam, durabel' betekent en ook voor men

sen gebruikt wordt - 'een bewijs dat djati-hout voor 't beste en durabelste onder 

alle timmerhouten in aanzien is'. En inderdaad, ofschoon djati ook op zichzelf 

het hout kan aanwijzen, plaatst men in het Javaans en Maleis daar dikwijls ka-

joe, dat is 'hout', voor, zodat djati een adjectief schijnt te zijn en kajoe djati de vol

ledige uitdrukking, die door het 'rechte, echte hout', het 'hout bij uitnemend

heid', moet vertaald worden. Uit kajoe djati is ongetwijfeld door samentrekking 

kajate ontstaan, maar daar in de eerste lettergreep kajoe, dat is 'hout', reeds 

schuilt, is de gewone vorm kajatenhout (een volkomen parallel van porte-brisée-

deur) inderdaad als een belachelijk pleonasme af te keuren. Ofschoon dit nu al

leen hen hinderen kan, die met de oorsprong van het woord bekend zijn, ware 

het wellicht beter hout en tevens de verbindende n weg te laten en eenvoudig ka

jate te schrijven. 

In het Soendaas, of de taal van West-Java, beantwoordt aan kajoe kaï, of bij 

samentrekking in samenstellingen ki. Men zegt dus kidjati, of naar de oude 

wijze van transcriptie kijate, waarin ook dej, die als overgang tussen de klin

kers / en a vanzelf ontstaat, ongeschreven kan blijven. Hieruit is de vorm kia-

27. Dikwijls ookJatti. Over zulke verdubbelin- phius als Latijnse naam gebruiktejatus herin

gen van een consonant tussen twee vocalen nert aan djatos, de hoog-Javaanse of Krömö-

spreek ik nader onder rotting. Het door Rum- vorm van djati. Doch vergelijk klapper. 
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tenhout ontstaan, die ongeveer evenveel recht van bestaan heeft als kajatenhout. 

Men zou echter een zekere voorkeur voor de Javaanse vorm kunnen wettigen 

door de opmerking dat de djatiboom, die in het eigenlijke Java uitgestrekte 

terreinen bedekt, in de Soendalanden slechts weinig voorkomt. 

In Brits-Indië komt de djatiboom vooral voor op de kust van Malabar en ver

der noordwaarts. Van de Javaanse soort, die ook zelf enigszins varieert, ver

schilt de Indische ten hoogste als variëteit. De inlandse naam is volgens Cordes 

Tayk of Doda-Thayka. Hiervan maakten de Portugezen Teca, dat reeds voorkomt 

bij De Couto (dec. 7, boek 6, hoofdstuk 6), Van Reede van Drakenstein (in de 

Hortus Malabaricus, boek IV, p. 57) Theka,zS de Engelsen teak, teak-timber, en waar 

de Javaanse djatiboom bedoeld wordt, Java-teak, de Fransen Tek of Teek, bois 

de Tek, Tek des Indes, de Duitsers Teakholz, Tikholz, Thekholz. Zelfs Nederlandse 

schrijvers spreken van Teakhout, zonder enig bewijs te leveren dat hun de 

Javaanse naam djati of het oude Nederlandse kajatenhout bekend is. In Van 

Dale's Nederlandse woordenboek, vermeerderde uitgave van Manhave, vind ik 

een artikel jatti-, djatti- of deakhout en een afzonderlijk artikel teakhout, zonder 

dat daarbij naar het andere wordt verwezen. Hoe de schrijver aan deakhout 

komt, kan ik niet nagaan: die vorm is mij nooit ergens anders voorgekomen. 

Sedert Bontius is de djatiboom dikwijls de Indische eik genoemd. Dit is echter 

slechts te beschouwen als een hulde aan de voortreffelijkheid van zijn hout, dat 

voor Indië de plaats van het eikenhout in Europa vervulde. Botanisch bestaat 

er tussen de djatiboom en de eikenboom geen verwantschap. [V] 

kajatenhout 2 [soort hout]. Bij dit artikel hebben wij niets van belang op te mer

ken. Alleen in het voorbijgaan zij gezegd dat de opgave van Cordes op p. 218 als 

ware de inlandse naam Tayk of Doda-Thayka, foutief is. De boom heet in Mala

bar, zowel in het Malayalam als in het Tamil, têkkoe; zie Gundert, Malayalam 

Dictionary; Winslow, Tamil dictionary. [K] 

[kajoepoetie zie kajaput.) 

kakap [vis]. Maleis kakap, is ook in het Indisch-Engels opgenomen en wel als 

cockup. Een tijd lang is die vis met de verbasterde naam van kaalkop aangeduid, 

maar deze aardigheid is nu geheel dood, evenals ook andere verbasteringen 

geheel in onbruik zijn geraakt. Ik wees reeds op boetjongen (zie boedjang) en wie 

zegt nu nog Baviaan voor Bawean of passeerbaan voor paséban of katje voor kati, 

enz.? Van de aardrijkskundige omdopingen is gebleven Joana in plaats van 

Djoewönê en Phaëton als verbastering van Païton is vereeuwigd door de naam van 

een suikerfabriek in de Oosthoek. Een monument duurzamer dan metaal 

heeft de etymologiserende Volkswitz zich gesticht in de plantkundige naam 

Ficus Benjamina, waarin Benjamina de verlatijnsing is van Benjamin, een verbas

tering van baniaan, de Ficus Indica of waringin. Ter verontschuldiging van onze 

28. Vandaar bij Loureiro (Flora Cochinchinensis, De naam Tectonagrandis is van Linnaeus fil. 

I, p. 169) Tectona theca, bij Lamarck Theca grandis. 
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geestiger voorgangers kan gezegd worden dat zij, gegeven de eenmaal gangba
re naam kacop (Schouten, Reistogt, II, p. 139) en de werkelijk kaal schijnende kop 
en nek van deze vis, moeilijk anders konden dan er kaalkop van maken. [P] 

kakatoe1 [bepaalde vogel]. Deze schrijfwijze is geloof ik de meest gebruikelijke 
en bewaart beter de oorspronkelijke vorm dan kakketoe, dat door De Vries en Te 
Winkel en ook door Van Dale is aangenomen. In het Engels zegt men cockatoo. 

Ieder weet dat kakatoe een geslacht van papegaaien is, zich onderscheidende 
door een kuif op de kop, een grote, gekromde, scherpgepunte en krachtige sna
vel, en in witte en zwarte soorten voorkomende. Het vaderland van deze vogels 
zijn de Molukse of Papoease eilanden en hun naam, evenals die van de kasu-
aris, behoort dan ook naar alle schijn oorspronkelijk in de talen van die eilan
den thuis. Die naam is tot de Maleiers gekomen en luidt bij hen kakatoewa. Uit 
het Maleis is deze in de talen van Europa overgegaan; maar dat hij oorspronke
lijk Maleis zou zijn, is hoogst onwaarschijnlijk. In die taal zou hij een samen
gesteld woord moeten zijn, maar de verbinding van kaka met toewa geeft geen 
z i n 2 9 en in de Maleise landen geldt evengoed als bij ons de regel dat dieren uit 
vreemde landen komende, doorgaans hun uitheemse namen behouden. 

Kakatoewa heeft intussen in het Maleis nog twee wel niet algemeen bekende, 
maar toch genoegzaam vaststaande betekenissen. Volgens Crawfurd, in Journal 
of the Indian Archipelago, 1850, p. 183, betekent het a vice, agripe, dat is een nijp
tang. Het is zeker meer waarschijnlijk dat men dit werktuig kakatoewa heeft 
genoemd, omdat zijn vorm en gebruik aan de snavel van die vogel herinner
den, dan dat de vogel naar de nijptang is genoemd, zoals Crawfurd schijnt te 
menen. Ook Klinkert, in zijn Supplement op het Maleis-Nederlandse woorden
boek van Pijnappel, kent die betekenis van 'nijptang', maar bovendien ook die 
van een 'soort van pagaai' of'schepriem'. Dit laatste voorwerp wordt niet nader 
beschreven, maar moet toch ook, dunkt mij, gekenmerkt zijn door iets in zijn 
vorm dat aan een kakatoe doet denken. Pijnappel heeft in de tweede uitgave 
van zijn woordenboek ook de betekenissen van 'nijptang' en een 'soort van 
pagaai' opgenomen. [V] 

kakatoea 2 [bepaalde vogel]. Het eerste gedeelte van dit woord levert weinig 
bezwaar op; minder duidelijk is het laatste gedeelte. Kaka is de gewone bena
ming van de papegaai of kaketoe in het Sumbaas, Maori, Fidji, enz. Het is nau
welijks te betwijfelen dat kaka eigenlijk een klanknabootsing is, en het kan 
geen bevreemding wekken dat dezelfde klank in het Lampongs dient om de 

29. Toen ik deze woorden neerschreef, dacht ik 'oudere zus', maar vooral het laatste. Het is ech-
er niet aan dat men, de woorden afzonderlijk ter overbodig toewa aan kaka toe te voegen, daar 
houdende, kaka toewa in het Maleis gebruikt in het er reeds in ligt opgesloten. Dit alles heeft 
de betekenis van een 'oude vrouw', een 'oud intussen met kakatoe als vogelnaam niets te ma-
moedertje', eigenlijk 'oude zus'. Toewa betekent ken. 
'oud' en kaka eigenlijk zowel 'oudere broer' als 
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kraai, raaf te benoemen. In het Dajaks heet de kraai kak, Bataks gak, Malagasi 
goaka, Maleis gagaq, Bisayaas en Tagalog oak, blijkbaar slechts variëteiten van 
dezelfde klank. Zoals men ziet, is de onderlinge klankverhouding onregelma
tig, hetgeen bij dergelijke klanknabootsingen zeer natuurlijk en geenszins 
ongewoon is, ook in andere talen; dezelfde onregelmatigheid en om dezelfde 
reden vertoont onder andere het Duitse gackern vergeleken met ons kakelen en 
kwaken. 

Het tweede gedeelte van het woord, toea, zou 'oud' kunnen betekenen, maar 
het is moeilijk in te zien hoe dit begrip in de benaming van de vogel te pas zou 
komen. De oude verklaring is dan ook geheel anders. De reiziger Mandelslo, 
aangehaald in Hobson-Jobson onder cockatoo, beweert het volgende: 'II y en a qui 
sont blancs [...] et sont coeffés d'une houpe incarnate [...] 1'on les appelle kaka-
tou, a cause de ce mot qu'ils prononcent en leur chant assez distinctement' [Er 
zijn witte met een rode kuif; men noemt ze kakatou omdat dit woord duidelijk 
te horen is in hun roep]. Een andere reiziger, Funnel (zie Hobson-Jobson) noemt 
de vogel crockadore en zegt onder andere: 'When they fly wild up and down the 
Woods they will call crockadore, crockadore; for which reason they go by that 
name.' Een derde bericht spreekt eveneens van cocatores: 'At Sooloo there are no 
Loories, but the Cocatores have yellow tufts.' Indien het werkelijk waar is - wat 
wij niet kunnen bevestigen, noch tegenspreken - dat de kaketoes in de na
tuurstaat kakatoe, kakatoea, kakadore of iets wat daarop lijkt schreeuwen, dan 
zou de zaak beslist zijn: niet alleen kaka, kak is dan een natuurkreet, maar kaka
toea, kakatoe, kaktoe evenzeer. Wat ons beweegt, de gegeven oude verklaring 
voor de ware te houden, is dat dore, tore als halfgearticuleerde klank dicht 
genoeg bij toe, toea staat, maar als synoniem van toea 'oud' niet bestaat. In dat 
vermoeden worden wij nog bevestigd, als wij in aanmerking nemen dat dora-
dora in het Makassaars en Boeginees de benaming is van de kleine groene kake
toe. Klaarblijkelijk is dora-dora ook uit klanknabootsing ontstaan en mag het 
als zodanig toegepast op een papegaaisoort synoniem met toe, toea heten. 

Er zijn in het Makassaars en Boeginees nog twee benamingen voor de grote 
witte en de kleine groene kaketoe, namelijk danga en danga-danga. Dit laat zich 
niet scheiden van het Javaanse dangdang 'kraai'. Wat mag men hieruit opma
ken? Mij dunkt dit: men heeft in de kreten van kraaien en papegaaien nu eens 
kaka, kak, enz., dan weer danga, dang menen te horen, en met die klanken zowel 
de ene als de andere soort van vogels aangeduid. Toe, toea en dora schijnt men 
alleen van de papegaaien gehoord te hebben. 

Op de noordoostkust van Ceram, te Hotti, heet de witte kaketoe eenvoudig 
kaka, net als op Sumba, enz. Aan de Elpapoetibaai zegt men laka poeti; in de 
landtalen van Ambon is de meest voorkomende vorm kakatoea, kaktoea. Of deze 
vorm niet uit het Maleis is ingedrongen, laat zich moeilijk vooralsnog uitma
ken; het te Larike gebruikelijke lakatoea rote 'rode kaketoe' bevat zelfs het Hol-
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landse woord rood). Ware het woord geen klanknabootsing, dan zou de beslis
sing niet zo moeilijk zijn, want dan zou men slechts de gewone klankregels 
hebben toe te passen. Met dat al pleit het feit dat kaka, voor zover wij weten, in 
het westen van Indonesië niet in de zin van 'papegaai' voorkomt, voor het 
gevoelen van Veth dat kakatoe, kakatoea in de Molukken thuishoort. [K] 

kakatoewa3 [bepaalde vogel]. Maleis kakatoewa. Het eerste gedeelte van het 
woord kaka is het als benaming van het dier gangbaar geworden natuurgeluid, 
welke naam tot op de Fidji-eilanden toe in gebruik is en ook onder de Europe
anen in Indië. Daar het woord kakatoewa in het Maleis samengesteld zou moe
ten zijn uit kaka + toewa en deze verbinding geen zin geeft, betwijfelt prof. Veth 
de Maleise oorsprong van dit woord, al is het uit het Maleis in de talen van 
Europa overgegaan, zelfs met allerlei bijbetekenissen. Zou niet het hele woord 
het natuurgeluid van de vogel weer kunnen geven? Zo niet, dan moet men aan
nemen dat de vogel zo benoemd is met het epitheton toewa, oud, in de zin van 
'lang levend', daar sommige exemplaren het tot honderd jaar brengen. De 
tweede betekenis, namelijk 'nijptang', is ook in het Europees taalgebruik in 
Indië bekend, niet echter die van: soort van pagaai (vergelijk Veth). [P] 

kakemono [hangende rolschildering]. Japans leenwoord: kake-mono is letterlijk: 
hang-voorwerp. [P] 

[kaketoe zie kakatoe.] 
kaki boesoek [tabaksziekte]. Maleis kaki boesoek van kaki: voet + boesoek: rot. [P] 
kakkerlak [insect]. Vermoedelijk een verhollandsing van het Portugese cacalac-

ca, welke verhollandsing weer verfranst is tot cancrelat. Volgens Bontius (1631) is 
deze naam aan de beesten gegeven, omdat de eieren die zij uitdrukken, de 
kleur en de gladheid van zegellak hebben (Hobson-Jobson onder cockroach).29 

Wat Hobson-Jobson verder te lezen geeft, namelijk: 'the Dutch also apply their 
term [kakkerlak] as a slang name to half-castes' geldt niet meer, zo het ooit waar 
geweest is. Als slang-woord is kakkerlak wel van toepassing op de albino's, 
omdat deze even lichtschuw zijn als het genoemde insect. [P] 

kalam [pen]. Uit het Arabisch, namelijk qalam, een leenwoord van Latijnse oor
sprong. In Vaniceks Etymologisches Wörterbuch der Lateinischen Sprache wordt hal
ma 'halm' opgegeven als Europees. Het woord is identiek met 'halm' en met de 
Indische betekenis van 'rieten schrijfpen' ook in het Sanskriet (kalama) binnen
gedrongen. [P] 

kaldoe [bouillon]. Portugees caldo: warm, bij uitbreiding: warme bouillon, daar
na eenvoudig: bouillon. [P] 

kali [rivier]. Javaans kali. [P] 

29*. Redactionele noot: De verklaring van de etymologie van koloniale woorden in het 
Bontius is onjuist (volksetymologie); de Portu- Nederlands', in: Jaarboek van deStichtingINL, 
gezen hebben het woord ontleend aan een overzicht van het jaar 1991,1992, p. 52-82). 
West-Indische taal (Den Besten, 'De makke van 
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kalong [vliegende hond]. Maleis kalong. [P] 
[kamfer zie amfioen.) 
[kamp zie kampong.] 
kampakpartij [roversbende]. Javaans kampah bijl + partij. Bij uitbreiding is 

kampak geworden: een troep rovers die oorspronkelijk met de bijl 'werkte'. [P] 
kampong 1 [gehucht]. Kampong of Kampoeng is Javaans, Soendaas en Maleis en 

betekent een 'omheind erf', een kleine verzameling van inlandse woningen 
door paalwerk of heggen omgeven, een gehucht, buurt of wijk. In de grote ste
den, die de middelpunten van de Europese kolonisten zijn, zoals Batavia, 
Semarang, Soerabaja, Pasoeroean vindt men tussen of naast de Europese 
gedeelten een groot aantal inlandse kampongs verspreid; ook de voornamere 
inlandse plaatsen, zetels van regenten, districtshoofden en andere grote des
sa's zijn in verschillende kampongs gesplitst, maar als het gehele dorp uit een 
enkele kampong bestaat, verdwijnt het onderscheid tussen kampong en dorp 
en worden die uitdrukkingen synoniem. In het bijzonder is dit vaak het geval 
in de Soendalanden, waar de lemboers [dorpen] gewoonlijk zeer klein zijn en 
meestal een aantal lemboers onder het bestuur van een enkele loerah [dorps
hoofd] verenigd zijn tot de grotere eenheid van een kaloerahan, die veel over
eenkomst heeft met die vereniging van een aantal dorpen, welke men in de 
provincie Friesland grietenij placht te noemen en die werkelijk niet is opgehe
ven, ofschoon men thans de grietman burgemeester noemt. 

Volgens oude, reeds lang voor de komst van de Europeanen ingevoerde bepa
lingen moesten de Chinezen en andere vreemde oosterlingen steeds in afzon
derlijke wijken en onder hoofden van hun eigen natie bijeenwonen. Deze bepa
lingen zijn nu eens met meer, dan weer met minder gestrengheid tot heden 
gehandhaafd, en de Indische Regeringsalmanak bevat in de laatste jaren een 
lange lijst van de plaatsen waar wijken voor Chinezen en andere vreemde oos
terlingen zijn aangewezen. Men vindt die wijken doorgaans aangeduid door de 
namen: het Chinese kamp, het Arabische kamp en zou daardoor, als men niet 
beter wist, de indruk krijgen alsof die vreemde oosterlingen daar geen vaste 
woningen houden, maar in tenten als gekampeerd waren. Die voorstelling zou 
echter zeer verkeerd zijn, en kamp zal hier wel eenvoudig een Europese afkor
ting van kampong wezen. Men zou dus, naar het schijnt, beter doen althans de 
Chinese kamp in plaats van het Chinese kamp te schrijven, maar de kwade ge
woonte is zo diep geworteld dat zij moeilijk zal zijn uit te roeien. [V] 

kampong 2 [gehucht]. Maleis kampong. [P] 
kampret [vleermuis]. Maleis kampret. [P] 
kananga [bepaalde boom]. Maleis kananga. [P] 
kanarie [bepaalde boom]. Maleis kenari. [P] 
kantjil [dwerghert].Javaans kantjil. [P] 

kapas [katoen]. Is een Prakritvorm van het Sanskriet karpdsa 'boomwol', waaraan 
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ook het Hebreeuwse karpas is ontleend. Verder is de oorsprong volgens Uhlen-

beck niet na te gaan. Ook in het Hindoestani bestaat het woord kapds. [P] 

kapok [zaadpluis van kapokboom]. Maleis kapok. [P] 

[karaak zie kraak.] 

karang [koraal]. Maleis karang. [P] 

Karboeger [iemand van gemengd bloed]. Een bijzondere soort van kleurlingen 

wordt in Suriname door de naam van Karboeger aangeduid. Eigenlijk zijn de 

Karboegers een stam van Indianen die de oevers van de Tebiti-rivier, een zijtak 

van de Coppename, bewoont. Deze Karboeger-Indianen onderscheiden zich 

van andere Indiaanse 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 wegge

voerd hebben. Te Paramaribo geeft men de naam van Karboegers aan kinderen 

van negers en mulattinnen of negerinnen en mulatten, die dus drie vierde 

negerbloed hebben en een terugtred tot het zuiver zwarte ras maken. Zij heten 

waarschijnlijk zo omdat hun carnatie [huidskleur] het meest met die van de 

Karboeger-Indianen overeenkomt. Zie over hen Van Sijpesteyn, Suriname, 

p. 161, en dr. Dumontier in Catalogus der afdeelingNederlandsche Koloniën, groep I, 
p. 151. [Zie ook neger.] [V] 

karbouw [tamme buffel]. Maleis karbau. [P] 

karet [gomelastiek]. Maleis karet. [P] 

karoeng [grove zak]. Maleis karoeng. [P] 

kassian [uitroep]. Maleis kasihan: medelijden, van sih 'genegen zijn, genegen

heid' met het voorvoegsel ka- en het achtervoegsel -an. [P] 

kaste [erfelijke stand]. Deze naam, die wij overal gebruiken waar van de scherp 

gescheiden erfelijke standen bij de oude Egyptenaren en bij de Hindoes sprake 

is, moet bij ons stellig van Romaanse oorsprong zijn. In het Spaans en Portu

gees betekent casta 'ras' en wordt ook voor de rassen van dieren gebruikt. Al

gemeen wordt aangenomen dat het afstamt van het Latijnse castus 'rein, 

onvermengd'. Ik kan mij dit slechts zó voorstellen, dat het oorspronkelijk een 

adjectief was als een soort van epitheton perpetuum behorende bij een sub

stantief dat 'ras' of'stam' betekende, bijvoorbeeld gente. Dit substantief zal dan 

in het spraakgebruik zijn weggevallen, zodat van de uitdrukking gente casta, 

dat is onvermengd ras, alleen het adjectief casta overbleef, om hetzelfde te bete

kenen. Een merkwaardige beschrijving van de kasten in Hindoestan wordt 

gevonden in Visschers Mallabaarse brieven, p. 147, die door de volgende definitie 

van het woord kaste wordt voorafgegaan: 'Een kast dan is een zeeker geslagte 

van menschen, welke uit kragt van hunne geboorte verbonden zijn zekere 

bedieningen en plegtigheden waar te nemen, uit kragt van welke zij ook zee-

kere voorregten bezitten.' [V] 

kasties [halfbloed]. Gelijk mesties overeenkomt met het Spaanse mestizo en het 
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Portugese mestico, is kasties gelijk aan het Spaanse castizo, en het Portugese cas
tico, afstammende van casta, waarvan ons kaste komt. Castizo en castico beteke
nen 'van goed, zuiver ras' (vandaar cavallo castico, een raspaard, een dekhengst). 
Het woord is dus uit zijn aard niet zeer geschikt om voor enige soort van kleur
lingen gebezigd te worden; maar vele woorden hebben naast de absolute ook 
een relatieve betekenis, zoals men bijvoorbeeld vele zaken 'wit ' noemt die in 
het geheel niet zuiver wit zijn, maar relatief wit in vergelijking met andere. Te 
Goa, de hoofdstad van de Portugese bezittingen in Indië, noemt men kastie-
zen, niet ten onrechte, in tegenstelling tot de personen van gemengde 
afkomst, degenen die, hoewel in de koloniën geboren, toch van zuiver Euro
pees ras zijn, daar beide ouders daartoe behoren (dus Creolen in de meest gewo
ne zin). Maar in de Nederlandse koloniën heeft men die klasse van kleurlingen 
kastiezen genoemd die, door herhaalde kruising met blanken, reeds zozeer tot 
de volkomen blanken naderen dat, wanneer nog één kruising met blank bloed 
plaats heeft, de carnatie [huidskleur] van de kinderen niet meer van die van de 
Europeanen te onderscheiden is. Zo zegt Valentijn, II, 1, p. 256: 'de kinderen 
van een mixstice en een Hollander noemt men poesticen, en de kinderen van 
een poestice en een Hollander casticen, die bijna zoo blank als een Hollander 
zijn, en na welke men de kinderen, uit de volgende huwelijken voortkomende, 
weer onder de Hollandsche telt.' Hiermee stemt overeen N. de Graaff, op de 
plaats onder mesties aangehaald, behalve dat hij de poestiezen overslaat, die 
door Valentijn tussen de mestiezen en de kastiezen zijn ingeschoven. Waar
schijnlijk heeft hij die onder de mestiezen meegerekend. 

In Nederlands West-Indië, waar men ook met mesties wel een weinig in de 
war schijnt te zijn, is de betekenis van kasties geheel miskend. Zowel volgens 
Van Sijpesteyn als volgens dr. Dumontier (zie de plaatsen aangehaald bij mes
ties) staan de poestiezen niet, gelijk bij Valentijn, tussen de mestiezen en de kas
tiezen, maar nog achter deze laatsten, als afstammelingen van een blanke 
vader met een kastiezin, en volgens Dumontier bestaat er zelfs nog een lichtere 
graad van kleurlingen dan de poestiezen, namelijk de testiezen, gesproten uit 
een blanke vader met een poestizin en omgekeerd. Maar wanneer er nog twee 
graden tussen een kasties en een blanke staan, heeft eerstgenoemde, dunkt 
mij, nog weinig recht om zelfs in betrekkelijke zin een persoon van zuiver ras 
genoemd te worden. 

Ik kan in geen enkele taal behalve de onze een spoor vinden van die woorden 
poesties en testies. Hun oorsprong is mij onbekend en de oe in het eerstgenoemde 
woord is iets zo eigenaardig Hollands, dat ik nauwelijks de gedachte onder
drukken kan, dat wij hier met door de Nederlanders naar de analogie van mes
ties en kasties gevormde kunstwoorden [vaktermen] te doen hebben. 

Onder de namen voor soorten van kleurlingen vind ik ook nog Terceronen en 
Quarteronen of Quadronen. Deze namen hebben het voordeel dat zij door hun 
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vorm zelf de graad van bloedmenging aanduiden; maar wanneer ik nu als ver
klaring van Terceroon vind opgegeven: afstammeling van een Europeaan en een 
mulattin, en van Quarteroon: afstammeling van een Europeaan en van een terce-
ronin of mesties (Kramers, Algemeene Kunstwoordentolk, 4e druk, onder quart en 
terceró), dan weet ik weer niet waar mij aan te houden, daar mesties óf kleurling 
in het algemeen, óf volgens speciaal Spaans gebruik, een afstammeling van een 
blanke met een Indiaanse, óf eindelijk, volgens dr. Dumontier, juist zelfs een 
afstammeling van een Europeaan en een mulattin (dus hetzelfde als volgens de 
hier gegeven verklaring terceroon) betekent. In het belang van de antropologie 
wordt een vaststelling van de zin van deze verschillende benamingen drin
gend gevorderd. [V] 

kazuaris [bepaalde vogel]. Kazuaris is een bekende vogel uit Nieuw-Guinea en de 
Molukken, in gestalte op de struisvogel lijkende, maar geheel vleugelloos en 
bedekt met lange, grove, op haar gelijkende veren. Valentijn, III, 1, p. 298: 'De 
naam van dezen vogel is door gansch Indië de Kasuwaris.' Hij is van Papoease 
oorsprong en luidt, volgens Sal. Muller, Reizen in den Indischen Archipel, I, p. 120, 
volgens de uitspraak van de westelijke Papoea's Kasoewari. 

Met de naam van de kazuaris hangt die van de Casuarinen samen, Oost-Indi
sche bomen, zo genoemd omdat de naaldvormige takjes die, oppervlakkig 
beschouwd, de bladeren schijnen te vervangen, door onze voorouders met de 
haarachtige veren van de kazuaris vergeleken werden (Javaans tjemöró, Maleis 
tjemara, wij zouden zeggen: paardenstaartboom). Zie Valentijn III, 1, p. 222; Pijn
appel, Geographie van Nederlandsch-Indië, p. 25. In 't Nederlands schrijft men ech
ter beter kazuaris-boom, zoals voortdurend geschiedt in 't Amboinsch Kruydboek 
van Rumphius, bijvoorbeeld deel III, p. 87: 'naam in 't Lat. Casuarina [...] op 't 
Duytsch Casuaris-boom van de gedaante der bladeren.' [V] 

kates [bepaalde vrucht]. Javaans kates, wordt soms gebruikt voor papaja. [P] 
[kati, katje zie kaalkop,pikol.] 
katjang [boon]. Maleis katjang = boon, peulvrucht. Zo is katjang idjoe=katjang hi-

djau: groene boon en katjanggoreng=geroosterde 'apennootjes, aardpimperno-
ten, sausamandels' of'pinda's', daar Maleis goreng- geroosterd, gebakken. [P] 

katja piring [bepaalde plant]. Maleis. [P] 

katjong [jongeman]. Maleis katjoeng, waarschijnlijk oorspronkelijk Madoerees. 

[P] 
kattie [bepaald gewicht]. Is het Maleise en Javaanse leenwoord kati, volgens 

prof. Kern in zijn opstel 'Sanskritsche Woorden in het Tagala' van Sanskriet 
kdti = hoeveel. Dr. Van Ronkel evenwel identificeert het in het Tijdschrift voor 
Indische taal-, land- en volkenkunde, XLVI met het Tamilwoord katti, dat eigenlijk 
betekent: massa, zwaarte en dus dezelfde overgang van betekenis vertoont als 
het Latijnse pondus. [P] 

kawedanan [woning van districtshoofd]. Javaans, van wedana (zie aldaar) met 
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het voorvoegsel ka- en het achtervoegsel -an, voorafgegaan door de eufonische 
B.[P] 

Kawi [Oudjavaans]. Afkorting van temboeng kam: dichtertaal, waarin temboeng 
'taal' is en kawi het Sanskriet kawi: dichter. [P] 

kë, keh 1 [pas uit China aangekomen Chinees]. De Chinezen die pas uit hun 
vaderland in de Indische Archipel komen, worden daar aangeduid door de 
naam Sin-kë, dat is 'nieuwgast', en in het algemeen worden de Chinezen van 
zuivere afkomst van de in Indië uit de kolonisten geboren bastaard-Chinezen, 
die de naam van përanakan30 dragen, door de naam Kë (of Keh), dat is 'gast', 
onderscheiden. Die naam wordt echter door de Europeanen vaak als een soort 
schimpnaam gebezigd. Van Rees, Herinneringen, II, p. 16: 'Het kostte ons altijd 
moeite den groet der Chineezen niet onheusch te beantwoorden, en een "dag, 
leelijke kee!" was het minste dat zij moesten hooren.' 

De massa der Chinezen die in de Indische Archipel komen, behoort tot het 
ruwe, maar krachtige ras van de bergvolken, die in het gebergte langs de noor
delijke grenzen van Koeang-tong (Kanton) en Koeang-si wonen. Men vindt er 
echter ook sommigen van een meer verfijnd ras, dat in Amoy (Hiamen) en de na
burige streken thuishoort. Men geeft aan deze laatsten een bijzondere naam, 
die zeer verschillend wordt uitgesproken. De heer Van Lynden, Natuurkundig 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, deel II, p. 602, over de Chinezen op Borneo 
sprekende, zegt: 'De Chineezen te Pontianak, Mandor en in de bovenlanden 
zijn meestal Keh's en slechts zeer weinigen Ollo's.' De heer Tobias in de Neder
landsche Hermes, jaargang III, nummer 12, p. 36, spreekt van twee Chinese kam
pongs te Pontianak, waarvan de kleinere alleen door Chinezen uit de provincies 
Emoi (Amoy) en Holy bewoond wordt die, zoals hij erbij voegt, veel fijner en be
schaafder van zeden zijn dan de andere klasse van Chinezen en van dezen een 
afkeer hebben. Deze onderscheiding wordt ook bevestigd door hetgeen de rei
zigers omtrent Riouw berichten. Zo zegt bijvoorbeeld De Bruyn Kops in Na-
tuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, deel IV, p. 69: 'De Chineezen (te 
Riouw) worden naar hunne afkomst onderscheiden in Canton- en Emoyer-Chi-
neezen, welke afzonderlijke kampongs bewonen en afzonderlijke hoofden 
hebben. Tusschen deze beide afdeelingen bestaat een voortdurende naijver, die 
somwijlen in twist uitbreekt. De Chineezen van Canton zij n zware, sterke men-
schen; de Emoyers zijn in het algemeen veel minder gespierd en houden zich 
meer uitsluitend met den handel bezig.' 

Zijn nu de Chinezen die Van Lynden Ollo's noemt, dezelfde als de Chinezen 
van Amoy, die door De Bruyn Kops op dezelfde wijze tegenover die van Kanton 
worden gesteld? Dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan 
dunkt mij niet twijfelachtig zijn, vooral wanneer men acht geeft op de woor-

30. Depëranakans zijn inderdaad steeds bastaard-Chinezen of mestiezen, daar de 
emigratie uit China aan vrouwen verboden is. 
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den van de heer Tobias, die de Chinezen van Amoy en Holy samenneemt, om ze 

gezamenlijk tegenover de Kanton-Chinezen te stellen. Er woont namelijk in 

de nabijheid van Amoy, op de grens tussen Fokiën en Kanton, volgens een 

mededeling die ik van prof. G. Schlegel ontving, een kleine stam die deze 

geleerde Hok-lo noemt, en hij voegt er uitdrukkelijk bij dat vele Hok-lo-Chine-

zen te Riouw wonen. Ollo en Holy zijn dus andere transcripties, of verbasterin

gen, voor Hok-lo, en Tobias drukt zich ongewoon nauwkeurig uit wanneer hij 

de Chinezen van Emoi (Amoy) en Holy (Hok-lo) nog verder van elkaar onder

scheidt. Zij wonen dicht bij elkaar, schijnen in zeden en levenswijze overeen te 

komen en worden gewoonlijk als één klasse beschouwd, die nu eens Amoy-, 

dan weer Hok-lo- of Ollo-Chinezen worden genoemd. 

Uit de boven aangehaalde plaats van de heer Van Lynden, die de Këh's en 

Ollo's tegenover elkaar stelt, zou men opmaken dat alleen de Kanton-Chine

zen Keh worden genoemd. Dit wordt echter door geen andere mij bekende 

getuigenis bevestigd en is zelfs enigermate in strijd met de volgende taalkun

dige opheldering omtrent het woord Kë, mij door wijlen prof. Hoffmann ver

strekt: 'De Chineezen op Java beschouwen zich zeiven als Thang-Kë, dat is 

gasten (Kë) uit Thang, een vroegeren naam van China, dus als gasten uit China, 

en noemen de nieuwe aankomelingen "nieuwe gasten", sin kë. In China zelf 

gaan ook reizende kooplieden, marskramers, enz., voor gasten (kë) door, en 

men noemt b.v. de reizigers die de tee-districten bezoeken en tee opkopen "tee-

gasten", tscha-kë, terwijl ook de winkelier zijne klanten als kë's beschouwt. Het 

woord kë sluit het begrip van "vreemdeling" in. In het Canton-dialect luidt het 

kak' 

Hieruit volgt: 1. dat kë soms ten onrechte als een verkorting van sin-kë wordt 

beschouwd. Kë is een vreemde, dat is een echte Chinees in het algemeen, en Sin-kë 

een pas aangekomene, een nieuweling, een baar. Dit blijkt ook reeds uit het

geen over deze benamingen werd opgemerkt door prof. Hoffmann in Bijdragen 

tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, deel IV, p. 280, waar hij ten 
slotte nog opmerkt: 'Het Chineesche Kë heeft al de schakeeringen van beteeke-

nis, die wij aan ons woord gast hechten, en daar het ook een vreemdeling betee-

kent, die ter plaatse waar hij zich bevindt niet te huis behoort, is het in den 

mond van niet-Chineezen geen aangename groet voor een Chinees op Java.' 

2. Dat in het woord kë op zichzelf niets ligt, waarom het niet even goed op 

Amoy- als op Kanton-Chinezen toepasselijk zou zijn. [V] 

kè, kèh 2 [pas uit China aangekomen Chinees]. Wordt dikwijls opgevat als een 

verkorting van singkè = sin: nieuw + kè: gast. Dit is de naam voor een volbloed 

Chinees uit China tegenover de peranakan of bastaard-Chinees, wiens moeder 

een inlandse vrouw is. Het is een soort van scheldwoord. Zoals prof. Veth in Uit 

Oost en West verklaart, is kè ook: vreemdeling en dus hoeft het nog geen verkor

ting van sin-kè te zijn. [P] 
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keboeten [muskieten verjagen]. Verhollandsing van Javaans keboet: waaier om 

muskieten weg te jagen. [P] 

kebon [tuinman]. Afkorting van toekang kebon = Maleis toekang: baas + kebon: 

tuin, uit het Javaans in het Maleis overgenomen. In de wandeling heet de Plan

tentuin te Buitenzorg ook wel eens de kebon. [P] 

kedehhouder. Van het Tamil kedai, soort winkel. [P] 

kedondong [bepaalde boom]. Maleis kedondong. [P] 

keladi [knolgewas]. Maleis keladi. [P] 

kelor [bepaalde boom]. Javaans kelor. [P] 

kembang spatoe [bepaalde plant]. Bestaat uit het Javaanse kembang: bloem + 

Maleis-Javaans sepatoe: schoen, van het Portugees sapato: schoen. De bloem heet 

in het Indisch-Engels eveneens shoe-flower, een letterlijke vertaling van het 

Tamil shapattu-pü, Singalees sappatu-mala. Waarom die bloem zo genoemd 

wordt, vindt men in Bernardin de St. Pierre's Chaumière Indienne: 'La nuit sui-

vante je joignis aux pavots [...] une fleur defoule sapatte, qui sert aux cordon-

niers a teindre leurs cuirs en noir' [de volgende nacht mengde ik tussen de 

papavers een bloem van de 'foule sapatte', die schoenmakers gebruiken voor 

het zwart verven van leer]. [P] 

kembodja [bepaalde plant]. Maleis kembodja uit Sanskriet kamboja. [P] 

kemiri(e) [bepaalde boom].Javaans kemiri. [P] 

kemoening [bepaalde boom]. Maleis kemoening. [P] 

kenanga [bepaalde boom]. Maleis kenanga. Is te vergelijken Sanskriet kdnanai [P] 

kendi [waterkoeler]. Javaanse vorm voor gendi, zie gerufte. [P] 

kepala kampong [dorpshoofd]. Uit Sanskriet kapala(m): hoofd + Maleis kam

pong, dus kamponghoofd. [P] 

kepang [gespleten bamboe].Javaans kepang. [P] 

kepiting [krab]. Maleis kepiting. [P] 

keplekken [kaarten]. Van het Javaans keplek, kruis- of muntspel. [P] 

kerrie1 [specerij]. Kerrie (Engels curry) is de algemeen bekende naam van een soort 

van specerij, uit de gepulveriseerde bladeren van verschillende aromatische 

planten vervaardigd, die ons uit Oost-Indië wordt aangebracht en doorgaans 

in flessen in de handel komt. Onder de planten uit wier bladeren kerrie bereid 

wordt, noemt men Bergera Königi, Canthium parviflorum en andere. Het woord 

stamt uit het Tamil, luidt in die taal juist gezegd Kari (zoals het ook te Batavia 

door de inlanders wordt uitgesproken) en betekent eigenlijk 'een gerecht, een 

schotel'. Daar nu de inlandse gerechten van de Malabaren doorgaans met geu

rige kruiden worden toebereid, hebben de Europeanen die naam niet voor het 

hele gerecht, maar alleen voor die toespijs opgevat. 

Bij Van Linschoten, Itinerario, p. 99, vindt men de vorm carryl gebruikt: 

'koken nimmermeer rijs ofte daer moet tamarinio bijwesen, waaruit hunnen 

compost, die zij carryl noemen, toemaken.' De tegenwoordige vorm kerrie 

148 



KERRIE 

schijnt rechtstreeks van het Engelse curry af te stammen, evenals wij, naar 
het mij toeschijnt, herrie, dat een gewoon volkswoord is geworden, 3 1 ofschoon 
het nog in geen Nederlands woordenboek wordt gevonden, hebben gemaakt 
van het Engelse hurry, dat 'spoed, overhaasting, verwarring, rumoer' betekent. 
[V] 

kerrie2 [specerij]. Schijnt prof. Veth af te leiden van het Engels curry, evenals men 
van hurry gemaakt heeft herrie met wijziging van de betekenis, maar er is geen 
reden waarom de Hollanders het niet rechtstreeks aan het Tamil ontleend zou
den hebben, waarin kari niet, zoals prof. Veth opgeeft, eigenlijk 'gerecht, scho
tel' betekent maar: a spiced mixture with fish, meat or vegetables - eaten with 
boiled rice (Winslow, Tamil and English Dictionary). Volgens Yule en Burnell 
komt kari van het werkwoord kari dat wil zeggen: bijtend eten. [P] 

kesemek [bepaalde boom]. Maleis, uit het Chinees? [P] 
kesoemba [bepaalde plant]. Maleis kesoemba van Sanskriet kusumbha. [P] 
[ketan zie padi.] 
ketapang [bepaalde boom]. Maleis ketapang, soms in het Europees taalgebruik 

ketapan. [P] 
ketéla [bepaalde plant].Javaans ketéla. [P] 
ketimoen [augurk]. Maleis ketimoen. [P] 
ketjap [saus van sojabonen]. Maleis ketjap. [P] 
ketjoe [roversbende]. Javaans ketjoe, maar waarschijnlijk ontleend aan het Chi

nees. Hiervan het Nederlandse werkwoord ketjoeën en de samenstelling ketjoe-
partij. [P] 

ketjoeboeng [bepaalde plant]. Maleis ketjoeboeng. [P] 
ketrangan [bewijs]. Van Maleis terang: duidelijk, met het voorvoegsel ka- en het 

achtervoegsel -an = duidelijkheid, klaarheid (in een zaak of perkara). [P] 
khaki [stof]. Is van het Hindoestani chdki, dat 'stofachtig, pulverachtig, stofkleu-

rig' betekent, van het Perzisch chdk: stof (pulver). De fe-uitspraak heeft haar ont
staan te danken aan de Engelse transcriptie van het woord. [P] 

[kiatenhout zie kajatenhout.] 
kidang [hert].Javaans kidang. [P] 
kimono [ochtendkleding]. Japans kimono. Letterlijk is ki-mono draag- (of aan

trek-) voorwerp, ki zijnde de stam van het werkwoord kiru, dragen. Hierom 
moest de klemtoon eigenlijk op ki vallen. [P] 

31. Ziehier enige voorbeelden. Van Lennep, 
Poëtische werken, XIII, p. 189: 

'Al te lang reeds heeft die herrie, 
Heeft die warboel mij gestuit.' 

Van Maurik, Uit één pen, p. 146, 'om schandalig
heid of herrie voor meheertje (den commissaris 
van politie) te vermijden'; Cremer, AnnaRooze, 

deel III, pagina 334: 'naar de herrie gaan kijken'. 
Laatstgenoemde schrijver gebruikt oókgeherrie, 
bijvoorbeeld Anna Rooze, III, 150: 'een Sultan 
met zoo'n massa vrouwen aan 't been, moet 
toch altijd in een afgesukkeldgefterrie zitten.' 
Ibid, p. 236: 'och kindl geherrie'. 
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kipassen [muskieten verjagen]. Werkwoord van het Maleise substantief kipas: 
waaier. [P] 

kipersol1 [zonnescherm]. Kipersol of Quipersol is een Nederlands-Indische verbas
tering van het Portugese quitasol 'zonnescherm'. In oudere boeken vindt men 
het nog in de echte Portugese vorm, bijvoorbeeld in Begin ende voortgangh, Eer
ste schipvaerd, p. 77, waar wij lezen: 'Te Panarucan zijn veel swarte Christenen. 
Zij gaen gekleedt met een paar lange indiaensche boxens [broek], ghelyck men 
ghemeynlick in Persiën draeght, maar heel barrevoets; altoos eenighe slaven 
achter haer hebbende, die hun een quitasol ofte sonneweerder over 't hoofd 
houden.' Later vindt men verbasterde vormen, bijvoorbeeld bij Valentijn, II, 1, 
p. 257, Kitasol. Bij Visscher, Mallabaarse brieven, p. 45, leest men: 'Alle personen 
van enig aanzien dragen een quiperzol boven hun hooft, om de hette der zonne
stralen af te keren, en de vrouwen zouden zich schamen uit te gaan, indien een 
slaaf dezelve niet nadroeg of haar boven het hooft hielde'; en p. 96: 'de kinde
ren der Europeanen worden doorgaans zorgvuldig bewaart voor de stralen van 
de zonne, gebruikende als zij uitgaan zonneschermen, quipersols genoemt.' De 
meest verhollandste vorm, kipersol, is ook de jongste. Men leest die bijvoor
beeld in Batavia in derzelver gelegenheid, deel III, p. 6, waar van de Bataviase 
dames gezegd wordt: 'Deeze fraay versierde juffrouwen kunnen niet naar de 
kerk gaan, of zij moeten ten minsten één slaaf achter zich hebben met een 
grooten kipersol of zonnescherm, om de hitte af te keeren.' 

Quitasol, waarvoor men ook guardasol zegt, is samengesteld uit quitar 'verla
ten, verwijderen, afschaffen, afweren' en sol 'zon'. Men gebruikt het ook voor 
een zonnehoed. [V] 

kipersol2 [zonnescherm]. Naast deze zonderlinge verbastering van kitasol treft 
men bij oude Engelse schrijvers een nog vreemder tyrasol aan. Volgens Hobson-
Jobson onder Kittysol heeft Van Twist, Generael Beschrijvinge van Indien, p. 51 
(Amsterdam, 1648) een vorm kippesol. [K] 

kipersol3 [zonnescherm]. Van het Portugese quita 'weer af!' + 50/ 'zon', dus letter
lijk: zonnescherm of pajoeng, welk laatste woord het Portugese geheel verdron
gen heeft. [P] 

klamboe [muskietennet]. Maleis kelamboe. [P] 
klapper [kokosnoot]. Is een verhollandsing van het Maleise en Soendase kelapa, 

hoog-Javaans kelapa. Onze oude schrijvers schoeiden dit op Latijnse leest en 
maakten er calappus of clappus van, evenals soms jatus vanjati. Later is dat in de 
volksmond tot klapper overgegaan en maakte men samenstellingen als: klapper
boom, klapperolie, klappertor, enz. Deze drie woorden hebben in Holland een heel 
andere betekenis dan in Indië: klapperboom is daar: ratelpopulier, klapperolie is: 
papaverolie en klappertor: tor die bij het vliegen een ratelend geluid maakt. Het 
jongstleden verschenen Franse woordenboek van Valkhoff is het eerste dat 
Indië lexicografisch eens recht laat wedervaren, waar de vierde druk van Ser-
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vaas de Bruins Nederlands-Engels woordenboek nog zit te scharrelen met 

klappernoot = bladder-nut en klapperolie =poppy-oil. [Zie ook kokos.} [P] 

klewang [wapen]. Javaans-Maleis klewang, Atj ees gliwang. [P] 

Kling [handelaar uit India]. Maleis keling, afkorting van orang keling, dat wil zeg

gen iemand van Kalinga, dit is de Teloegoe-kust van de Golf van Bengalen. 

Tegenwoordig komen de meeste Klings van Tanjore op de kust van Coroman-

del. Dikwijls wordt echter de naam ook toegepast op oosterse vreemdelingen 

uit andere delen van Brits-Indië afkomstig. De volks- en landnaam Kalinga zelf 

komt reeds ettelijke eeuwen vóór onze jaartelling voor. [P] 

klontong [marskramer]. Maleis kelontong, eigenlijk ratel. Overdrachtelijk wordt 

het in het Europees taalgebruik gebezigd voor: de Chinese marskramer die 

met de klontong loopt om zijn komst aan te kondigen. Men vergelijke ons: 

tamboeren het Franse trompette. [P] 

[kodielje zie omberen.] 

kodjong [muskietennet]. Javaans kodjong. [P] 

kodok [kikvors].Javaans kodok. [P] 

koeboe [verdedigingswerk]. Maleis koeboe. [P] 

koekang [luiaard]. Maleis koekang. [P] 

koelie1 [dagloner]. Het woord is afkomstig uit het Tamil of de taal van Malabar 

en betekent een 'gehuurde arbeider', een 'dagloner', bij uitbreiding ook een 

'sjouwer'. Het is algemeen in gebruik in Brits-Indië, en is ook in het Maleis en 

Javaans overgegaan in dezelfde betekenis. De woordenboeken zijn in de opga

ve van die betekenis doorgaans niet zeer nauwkeurig. De Kunstwoordentolk van 

Kramers-Bonte geeft weliswaar de algemene betekenis van 'dagloner, lastdra

ger' op, maar laat dan volgen: 'Hindoes uit eene der laagste kasten, die thans bij 

menigten naar de Britsche koloniën in West-Indië als veld- en plantage-bebou-

wers vertrekken.' Daarentegen zegt Van Dale alleen: 'Chineesche arbeider of 

arbeidster in dienst bij de Oostindische planters.' Lucas, die in zijn Englisch-

Deutsches Wörterbuch slechts de meervoudsvorm Coolies opgeeft, vermeldt ook 

wel de algemene betekenis van 'Handarbeiter, Lasttrager', maar voegt eraan 

toe: 'Leute welche zu niederen Arbeiten, besonders auf Mauritius zur Theecul-

tur gebraucht werden.' Littré, Dictionnaire de la langue Francaise, had eerst de 

vorm coolis (uitgesproken couli) als enkelvoud opgegeven met de verklaring: 

'Nom donné a des Indiens qui contractent des engagements pour aller travail-

ler dans les diverses colonies européennes moyennant salaire,' met de etymolo

gie: 'Angl. coolee, de 1'indoustani culi, laboureur qu'on loue a la journée, du turc 

culi, esclave, serviteur.' Dit artikel is reeds vrij verward. Het wordt deels verbe

terd, deels nog erger gemaakt door de bijvoegsels in het Supplément. Wat de 

spelling betreft merkt Littré daar terecht op: Torthographie coolis au singulier 

est mauvaise; il faut écrire cooli. Quant au pluriel on le formera regulièrement 

coolis. Cependant quelques-uns le forment a 1'anglaise coolies.' Maar waarom 
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wordt hier in het geheel de Engelse schrijfwijze met oo behouden, waarvoor 

toch het Franse equivalent steeds ou is? Ik keur niet af dat men ook in het Frans 

groom en niet groum schrijft, maar dit is een zuiver Engels woord dat onveran

derd behouden wordt; cooli, cooly of coolee is ook in het Engels een vreemd 

woord, dat er geen aanspraak op kan maken, in andere Europese talen overge

nomen, een Engels karakter te behouden. Wat de betekenis betreft wil Littré in 

het Supplément bijgevoegd zien: '2. il se dit aussi des Chinois engagés comme 

travailleurs', alsof een woord dat 'dagloner' betekent, van betekenis verandert 

wanneer het van een Chinese in plaats van een Hindoestaanse dagloner gezegd 

wordt. 

Het minst nog schijnt Littré goedkeuring te verdienen op zijn bijvoeging of 

verbetering omtrent de afkomst: 'La dérivation de 1'anglais coolee, par 1'indou-

stani culi, laboureur qu'on loue a la journée, du turc coli, esclave, serviteur, 

parait fausse. En effet M.L. Rousselet, Rev[ue] Anthrop[ologique], T. II, p. 267, dit 

que coolee est le nom d'une peuplade dite aussi Kóle ou Khêle, qui fournit des 

hommes robustes et d'une force remarquable, employés dans les villes de la 

cöte aux rudes travaux.' 

De schrijvers die ik heb geciteerd, hebben allen de ware en enige betekenis 

van Koeli op de achtergrond geschoven en enige bijzondere gevallen bena

drukt, waarin van koeliediensten wordt gebruikgemaakt. Het aantal van die 

bijzondere gevallen zou men nog zeer kunnen vermenigvuldigen en spreken, 

bijvoorbeeld van Chinezen in dienst gesteld door de Europese tabaksplanters 

in Deli, Langkat en Serdang op Sumatra's oostkust of van Hindoes en Chinezen 

naar Suriname overgebracht, om daar op de plantages het werk te verrichten, 

vroeger aan de negerslaven opgedragen. Maar ook op deze en meer andere der

gelijke gevallen past altijd de algemene betekenis van het woord: een voor loon 

gehuurde arbeider. Strikt genomen heeft ook de nationaliteit daar niets mee te 

maken. Er zijn niet enkel Hindoestaanse en Chinese, er zijn bijvoorbeeld ook 

Javaanse koelies en er zouden ook Makassaarse koelies zijn, indien men een

maal zou besluiten te Makassar gehuurd werkvolk naar de tabaksplantages 

van Oost-Borneo over te brengen. Kwam het woord niet uit het Oosten tot ons 

en bleef het niet daardoor in het gebruik tot oosterlingen beperkt, men zou 

ook onze dagloners koelies kunnen noemen. 

De enige min of meer van de oorspronkelijke afwijkende, maar toch nauw 

met haar verwante, betekenis waarin het woord koeli voorkomt, is die van 'sjou

wer' of'lastdrager'. Ook de sjouwer verhuurt zijn diensten, maar niet voor lan

ge termijnen of met vaste verbintenissen, maar slechts voor een enkel karwei, 

dat meestal in weinige uren afloopt. Koelies van die soort worden zeker ook 

elders gevonden, maar zij horen vooral in Nederlands-Indië thuis. Wie, die 

maar enigszins in de literatuur van de reisverhalen en novellen thuis is waar

van Nederlands-Indië het toneel vormt, is niet met de Bataviase koelies 
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bekend? Dat onze lexicografen wel van Hindoestaanse en Chinese arbeiders, 

die zich als koelies verhuren, maar nooit van de Bataviase koelies gehoord heb

ben, is wel weer een van die treurige bewijzen, hoe weinig de Nederlanders 

hun koloniën kennen in alles wat niet rechtstreeks de belangen van de schat

kist raakt! Men vraagt zich af door wie toch al die boeken over Indië gelezen, 

voor wie zij toch geschreven worden. 

Het is hier de plaats niet om lang bij de Bataviase koelie stil te staan, die 

waarschijnlijk ook al in de laatste jaren bij het opkomen van stoom- en tram

wegen en het verleggen van de haven van Batavia naar Tandjong Priok, grote 

veranderingen in zijn bedrijf zal hebben ondervonden; ik zal alleen verwijzen 

naar de uitstekende schets die de heer W.L. Ritter, in zijn Java bij de afbeelding 

van de Bataviase koelies door de heer E. Hardouin, van deze klasse van mensen 

heeft gegeven (p. 137-143). Al het eigenaardige van hun bedrijf en hun levens

wijze, en de onkreukbare eerlijkheid waardoor zij zich onderscheiden, worden 

daar met levendige kleuren getekend. Ook de Padangse koelies en de diensten 

die zij, veelal met grote onwil, aan de expedities tijdens de Padri-oorlog bewij

zen moesten, worden daarbij niet vergeten. 

Het misverstand dat Rousselet, en in navolging van hem Littré, koeli als 

eigenlijk de naam van een volksstam deed opvatten, is gemakkelijk te verkla

ren. Er leeft inderdaad in Brits-Indië, met name in de provincie Gujarat, een 

wilde roofstam, Koolees geheten, verdeeld in talrijke clans, die ieder haar eigen 

opperhoofd hebben, en van oudsher befaamd als even gehard en dapper, als 

onrustig en bloeddorstig. Deze stam, die door de Britse troepen met veel moei

te bedwongen is, wordt in het kort beschreven in Stocquelers Oriental interpre-

ter, p. 128. 'The Portuguese,' zegt die schrijver, 'used the name coolee as a term of 

reproach, and from them it has passed in the same sense in the English lan-

guage. This must not be confounded with the word cooly, commonly used in 

Southern India, which is derived from the Tamil language, and merely means a 

labourer for hire.' [V] 

koelie 2 [dagloner]. Is, zoals dr. Ph. van Ronkel uiteenzet in zijn opstel 'L'Elé-

ment hindöstani', van twijfelachtige oorsprong. Er bestaat in het Hindoestani 

een woord küli, ook kuli, dat men beschouwt als ontleend aan een Dravidische 

taal. In het Tamil betekent küli: huur, loon, vanwaar de betekenis: gehuurde 

arbeider, dagloner. Daar er echter ook in het westen van Brits-Indië een volks

stam is die Mi's heet en die voor allerlei 'koeliewerk' gebruikt werd, staat de 

afleiding van küli 'loon' niet zo vast.3 1* [P] 

koempoelan [bijeenkomst]. Van het Maleis koempoel 'verzameld' + -an. [P] 

koenjit [bepaalde plant]. Maleis koenjit. [P] 

31*. Redactionele noot: Volgens RA.F. van Veen qulï, afgeleid vanKuft [een bevolkingsgroep uit 

en N. van der Sijs, Etymologisch woordenboek, Gujarat]; het eng. wolk is een directe ontlening 

1997: < Maleis kuli [dagloner, sjouwer] < Hindi buiten het nl. om. 
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koesambi [bepaalde boom]. Maleis koesambi. [P] 

koetang [onderhemd]. Javaans koetang. [P] 

koetilan [bepaalde plant]. Javaans ke (en koe)tilang. [P] 

kofo [bepaalde plant]. De vezelstof bereid uit de Molukse pisang-soort kofo (san-

gi), op Menado, volgens De Clercq, Maleisch der Molukken, genoemd pohon kofo. 

[*] 
kojang [inhoudsmaat]. Maleis kojang. [P] 

kokos1, klapper [kokosnoot]. De over alle tropische gewesten verspreide en in 

ontelbare behoeften van de bevolking voorziende Cocos nucifera is aan ieder 

onder de naam van kokospalm bekend, maar wordt in Nederlands-Indië onder 

de Europeanen klapperboom genoemd. De eerste van deze namen is via de Por

tugezen tot ons gekomen, de andere is een verbastering van een van de vele 

inlandse namen. Over beide heb ik het een en ander te zeggen. 

Kokos is eigenlijk de naam van de noot, zodat de boom terecht kokosboom of 

kokospalm genoemd wordt, terwijl kokosnoot strikt genomen een pleonasme in 

zich sluit. Van Linschotens Itinerario, p. 78, zegt: 'De Portugesen noemen deze 

vruchten coquo, om die drie gaetkens die daer in sijn, ghelijckheyt hebbende 

met een meerkattenkop.' Indien deze laatste woorden een verklaring beogen, 

zijn zij volkomen onverstaanbaar voor hem die in de Portugese taal geheel 

vreemdeling is; wie deze echter enigszins kent, kan althans naar de betekenis 

gissen. Coco (de vorm coquo is thans geheel verouderd) betekent in het Spaans en 

Portugees een momaangezicht of masker, waarmee men de kinderen vrees 

aanjaagt. Nu heeft de kokosnoot door de gaatjes of putjes die erin worden 

opgemerkt, enige overeenkomst met een aangezicht, 3 2 in het bijzonder, zoals 

Van Linschoten opmerkt, met dat van een meerkat, en is dus niet ongeschikt 

om als middel te dienen om kinderen bang te maken. Bepaaldelijk wordt de 

oorsprong van de naam zo voorgesteld door De Paiva: Sermöes, I, p. 232, waar 

hij, na de gedaante van de kokosnoot beschreven te hebben, aldus voortgaat: 

'per razao da qual figura [...] os nossos lhe chamarao coco, nome imposto pelas 

mulheres a qualquer cousa, com que querem fazer medo as criancas', dat is 'om 

reden van welke gedaante de onzen haar coco noemen, een naam die door de 

vrouwen gegeven wordt aan ieder voorwerp waarmee zij kleine kinderen wil

len bang maken'. 

Misschien zullen sommigen deze verklaring van de naam kokos wat gezocht 

vinden en liever aannemen dat het woord uit de een of andere taal van tropisch 

Azië, Afrika of Amerika afstamt. Het ontbreekt echter voorzover ik weet geheel 

aan getuigenissen die dat gevoelen zouden kunnen schragen. 3 3 

32. Vetge\ijkBalda.evis,AfgoderyederHeydenen, 33. De overeenkomst van kokos met koeki en 

p. 23, waar hij een mythe verhaalt, waaruit ver- koïx, namen voorkomende in de Historiaplan-

klaard wordt 'dat den Kokos een gedaante en tarum van Theophrastus, is onder andere 

aangezichte heeft als een mensch'. opgemerkt in Kramers-Bonte's Kunstwoorden-
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De naam klapper heeft aanleiding gegeven tot een zonderlinge verwarring, 

doordat hij ook aan de Nederlanders in Europa bekend is als naam voor een 

inheemse boom en een inlandse olie. De Europese klapperboom is volgens Van 

Dale de abeel, volgens Heremans' Nederlands-Frans woordenboek: le tremble, 

welk woord hij in het Frans-Nederlands deel vertaalt door 'ratelaar, ratelpopu-

lier, trilpopulier, klaterabeel'. Deze namen, die alle klaarblijkelijk de Populus 

tremula L. aanduiden en ontleend zijn aan haar lange, samengedrukte, bij het 

minste zuchtje het blad in trillende beweging brengende bladstelen, kunnen 

dus nog met 'klapperboom' vermeerderd worden. Van Dale's verklaring door 

'abeel', indien men daardoor als gewoonlijk de Populus alba verstaat, is niet vol

komen juist. De Europese klapperolie is volgens Van Dale en Heremans de 

papaverolie, de olie getrokken uit de klapper- of klaproos. Het maakt op hen 

die deze weinig gebruikelijke namen niet kennen en daarentegen met de Indi

sche betekenis van klapperboom en klapperolie bekend zijn, een komische 

indruk, wanneer zij bij Weiland onder de samenstellingen met klapper, klappe

ren: 'klapperboom, klapperman, klapperolie, klappertanden', door elkaar zien aange

voerd. Ik houd mij overtuigd dat Weiland, die klaarblijkelijk niets van Indië en 

Indische zaken wist, bij klapperboom en klapperolie alleen aan de Populus tremula 

en aan de papaverolie gedacht heeft. Zijn hem die woorden al eens in de Indi

sche betekenis voorgekomen, dan heeft hij ze hoogstwaarschijnlijk niet ver

staan of te goeder trouw gemeend dat ook in Indië ratelpopulieren groeiden en 

papaverolie in algemeen gebruik was. Heeft hij zich werkelijk zo vergist, dan is 

hij de enige niet. In de Annales de l'extreme Oriënt gaf de heer Meyners d'Estrée 

een uittreksel van een artikel over het landschap Deli in het Tijdschrift van het 

Aardrijkskundig Genootschap, waarin ik over de cultuur van klapperbomen sprak. 

De Franse schrijver vertaalde dit met 'la culture du tremble'. 

De kokosnoot heet in laag-Javaans kerambil, in hoog-Javaans kelopo of klopo. 

Dit laatste komt in de vorm kelapa of klapa ook voor in het Soendaas alsmede in 

het Maleis, dat echter ook een eigen naam voor deze vrucht heeft: njioer of nioer. 

Onze oude schrijvers maakten van kelapa of klapa met een latiniserende uit

gang: calappus of clappus, evenals vanjati soms Jatus (zie kajatenhout). Voorbeel

den van dit clappus (een enkele maal tot clappes verbasterd) vindt men onder 

andere bij Baldaeus, Malabaren Choromandel, p. 143, Afgoderye der Heidenen, p. 136; 

Wouter Schouten (uitgave van 1875), I, p. 190; Rumphius, Amboinsch Kruydboek, 

I, p. 1; Verhandelingen van hetBataviaasch Genootschap, V, p. 3. Later is klapper, klap-

tolk. Koïx heeft zeker niets te maken met de Coïx 

lacryma van de hedendaagse botanici, maar 

schijnt de Hyphaene of doempalm van Opper-

Egypte aan te duiden. Zie Fraas, Synopsisplanta-

rum Florae classicae, p. 278. Dit is althans een 

palm, en wel een palm waarvan de vruchten 

door de arme bevolking gegeten worden; maar 

de overeenkomst met de kokosboom, die de 

Grieken niet kenden, is zeer gering. Men heeft 

ook nog gewezen op de overeenkomst met het 

Griekse kokkos, de pit of kern van een vrucht, 

soms ook de gehele bes. 
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perboom, klapperolie, enz., in zwang gekomen, zonder twijfel als een uitvloeisel 

van diezelfde zucht om aan Indische zaken, onafhankelijk van de betekenis, 

namen te geven die de Europeaan vertrouwd zijn, waarvan ik een aantal voor

beelden onder kaalkop heb bijeengezet. [V] 

kokos 2 [kokosnoot]. Het wél in Holland, maar niet in de koloniën gangbare 

woord voor klapper, is duister van oorsprong. De Encyclopaedie van Nederlandsch-

Indië komt niet verder dan een uitroepteken achter de mening van prof. Veth, 

als zou het woord afgeleid zijn van coco, het Portugese en Spaanse woord voor: 

mombakkes, masker om kinderen mee bang te maken; door de gaatjes of put

jes zou de klappernoot enige overeenkomst hebben met een aangezicht, voor

al, zoals Van Linschoten opmerkt, met dat van de meerkat, dus wel geschikt om 

kinderen bang te maken. Niet ten onrechte echter vragen Yule en Burnell of we 

hier per slot van rekening niet te maken hebben met het Spaanse coca = schaal. 

kolang kaling [bepaalde vrucht]. Maleis kolangkaling. [P] 

kolot [sterke drank]. Soms gebruikt voor 'ouwe klare', is het gesubstantiveerde 

Soendase kolot=oud. [P] 

kondé1 [haarwrong]. Van de in Indië uit Europese ouders geboren vrouwen (cre

oolse dames) te Batavia sprekende, zegt Stavorinus: Reize naar Batavia, deel I, p. 

265: 'zij gaan alle blootshoofds; het hair, dat gitzwart is, dragen zij in een 

wrong, met gouden en juweelen spelden vastgemaakt; dit noemen zij een 

condé [...] Diegeene van haare slavinnen, die het best haar condé opmaakt, is 

haare voornaamste gunsteling.' 

Dat nog heden dit kapsel de gewone haardracht van de creoolse dames in 

Indië is, blijkt uit de Herinneringen van Van Rees, waar hij spreekt van 'open 

rijtuigen met schoone dames in een licht wit morgen-toilet; het zware haar 

eenvoudig tot een kondeh gedraaid'. 3 4 Doch niet de Europese vrouwen alleen 

dragen de kondé; zij is evenzeer in gebruik bij de Chinese, zoals men zien kan 

uit de volgende aantekeningen van Aquasi Boachi, bij zijn 'Mededeelingen 

over de Chineezen op Java', in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van 

Nederlandsch-Indië, deel IV, p. 281: 'Kondeh noemen de Chineezen eigenlijk dat 

vrouwelijke kapsel, hetwelk ook in Europa onder den naam coiffure è la chinoise 

bekend is, en hetwelk daarin bestaat, dat men de haren van alle kanten op

strijkt, in het midden te zamen bindt en met 2,3,4 of 5 haarspelden bevestigt. 

Met deze haarnaalden, die öf van zilver öf ook wel van goud en met diamanten 

en brillanten bezet zijn, wordt groote luxe gedreven.' Uit dezelfde aanteke

ning zien wij nog dat kondé ook wordt toegepast op de wrong gevormd van de 

lange haarstaart die de onderscheidende dracht is van de Chinese mannen. 

Men noemde oudtijds het van de Chinezen geheven hoofdgeld staartgeld. Tij-

34. Ik heb de woorden aangetekend met ver- ste vergist, zodat ik de plaats niet kan terug

melding van de bladzijde, maar mij in de laat- vinden. 
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dens de Compagnie moest, volgens Batavia in derzelvegelegenheid, deel III, p. 23, 

'ieder Chinees die een Conde draagt - dus noemt men 't haar in tuiten rondom 

het hoofd gelegd - 38 stuivers hoofdgeld geeven'. Het schriftelijk bewijs dat 

deze belasting, die eerst voor weinige jaren met de bedrijfsbelasting werd 

samengesmolten, betaald was, werd volgens Aquasi Boachi Soerat Kondeh 

genoemd. 

Maar ook door de inlandse vrouwen, Javaanse en Maleise, werd de kondé als 

haardracht aangenomen. Het woord, hoewel het van vreemde oorsprong 

schijnt, is in de taal van beide volken opgenomen. Niet alle Maleise vrouwen 

dragen het haar in een knoop, maar dragen zij die wél, dan schijnt kondé het 

enige, althans het gewone, woord daarvoor te zijn (zie Midden-Sumatra, Volken

kunde, p. 11). Het Javaans (zowel de hoge als de lage taal) en het Soendaas heb

ben daarnaast het woord gëloeng. Het zou echter niet juist zijn kondé geheel als 

een synoniem van gëloeng op te vatten. Onder de naam gëloeng zijn verschillende 

vormen van haarwrongen samengevat, die door de toevoeging van verschillen

de soortnamen worden onderscheiden. Zie daarover Poensen in de Mededeelin-

gen vanwege hetNederlandschZendelinggenootschap, deel XX, p. 418, deel XXI, p. 18. 

Een van die soorten, en wel een soort van waarschijnlijk vreemde oorsprong, is 

nu de kondé. 't Is waar dat Poensen de gëloeng kondé niet vermeldt, die misschien 

in de streken waar hij als zendeling werkzaam is, onbekend bleef, maar zij 

wordt als bijzondere vorm van gëloeng uitdrukkelijk genoemd in het Soendase 

woordenboek van de heer Oosting, p. 762, kolom 1. 3 5 

Crawfurd houdt in zijn Malay Dictionary op Kundai dit woord voor Telingaas 

(= Teloegoe). Daar mij die taal volstrekt onbekend is, durf ik dit niet tegen te 

spreken, maar daar in het hierboven over kondé bijeengebrachte, wel het een en 

ander voorkomt dat op een Chinese oorsprong schijnt te wijzen, wilde ik mij 

althans omtrent de mogelijkheid daarvan zekerheid verschaffen. Ik raadpleeg

de daarom onze sinologen, de heren J. Hoffmann en G. Schlegel. Aan beiden 

was echter kondé als Chinees woord onbekend, maar laatstgenoemde meende 

dat het woord van Europese afkomst was en wel van de 'Coiffure a la Condé', 

die, zegt hij, in de vorige eeuw in Frankrijk in de smaak was . 3 6 Het woord zou 

dus niet alleen door de inlanders, maar ook door de Chinezen van de Europe

anen zijn overgenomen, hoewel het thans, in Europa vergeten, in Indië als een 

woord aan de inlandse talen ontleend wordt aangemerkt. 

Is de mening van prof. Schlegel de ware, dan zou condé de beste schrijfwijze 

zijn. Zolang dit niet vaststaat doet men beter kondé te schrijven, als beantwoor-

35. Sanggoel, Javaans en Soendaas, schijnt mij spijt tevergeefs naar enige vermelding van de 

evenmin synoniem met gëloeng, en evenzo een coiffurea la Condé gezocht heb, wil ik gaarne 

bijzondere soort daarvan te zijn. aannemen dat zij werkelijk heeft bestaan. De 

36. Ofschoon ik zelfs bij Paul Lacroix, XVÏÏIe vormen van de kapsels, door de Parijse mode 

Siècle: ïnstitutions, Usages et Costumes, tot mijn voortgebracht, zijn inderdaad ontelbaar. 
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dend aan de gewone transcriptie in onze taal van Javaanse en Maleise woorden. 

Schrijft men met sommigen kondeh, dan is de h op het einde slechts als het 

teken van de lange e te beschouwen, maar deze schrijfwijze is bepaald onneder-

lands. [V] 

konde 2 [haarwrong]. Naar de oorsprong van het Maleise kondei, Javaanse kondé 

(niet kondè) behoeft men niet te zoeken, want die is bekend. Het is het Tamil 

kondei 'hair tied behind or on one side' (Winslow, Tamil Dictionary). Het naver

wante Teloegoe bezit hetzelfde woord; zie Ph. Brown, Telugu Dictionary. [K] 

konde 3 [haarwrong]. Is niet, zoals in het brein van de sinologen Hoffmann en 

Schlegel (Veth) is opgekomen, een verkorting van 'coiffure a la Condé', maar 

zoals Crawfurd heeft: het Teloegoe kundai, of beter nog, het Tamil kondei, dat 

eenvoudig betekent: chignon [haarwrong]. Tegelijk met de dracht is het woord 

in Indië ingevoerd door de Hindoes. [P] 

kongsi 1 [firma]. Kongsi is in Nederlands-Indië de gewone naam van de mijnver-

enigingen van de Chinezen, hetzij deze voor eigen rekening werken, zoals in 

Borneo's Westerafdeling, hetzij ze in dienst staan van het gouvernement, zoals 

op Bangka, hetzij ze voor een particuliere maatschappij van Europeanen arbei

den, zoals op Blitong. Zo bijvoorbeeld Lange, Het eiland Banka, p. 104: 'De Chi-

neezen welke een associatie door hen kongsie genaamd, uitmaken, worden bij 

den administrateur van het district gesignaleerd.' Dezelfde naam werd vroeger 

op Borneo ook toegepast op de verenigingen van enige van die mijnassociaties 

tot grotere politieke lichamen. Zie mijn Borneo's Westerafdeeling, I, p. 319. 

Dit woord kongsi is inderdaad Chinees, maar wordt door de Europeanen niet 

volkomen nauwkeurig gebruikt, daar het eigenlijk niet de gehele mijnvereni-

ging, maar haar bestuurders aanduidt, die intussen de gehele vereniging in 

alle publieke aangelegenheden in haar rechten en belangen vertegenwoordi

gen. Daar de Europese ambtenaren alleen met de eigenlijke kongsies of de 

besturen te doen hebben, wordt het woord natuurlijk genoeg niet alleen voor 

de besturen zelf gebruikt, maar ook voor de maatschappijen die slechts door 

tussenkomst van die besturen met de Europese ambtenaren in betrekking 

komen. Het woord kongsi is samengesteld uit de Chinese woorden kong 'pu

bliek', en ssi of 5 5 e 'bestuur'. De huizen waarin de leden van het bestuur verga

deren en alles bewaard wordt wat aan de vereniging gemeenschappelijk 

behoort, worden kongsihuizen genoemd, een naam die wij door 'gemeentehui

zen' zouden kunnen verklaren. 

Het woord kongsi heeft in Indië in het dagelijks leven een ruimere betekenis 

gekregen en wordt toegepast op iedere associatie van Chinezen voor handels

zaken, industriële ondernemingen, verpachtingen of wat ook (zie bijvoorbeeld 

Kielstra in De Gids voor 1888, deel IV, p. 62,64) en wordt er, althans in het dage

lijks gesprek, ook wel tot de maatschappijen of associaties van niet-Chinezen, 

bijvoorbeeld tot een spoorwegmaatschappij, uitgebreid. [V] 
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kongsie 2 [firma]. Chinees kong: publiek + ssi(sse): bestuur, dus: maatschappelijk 

bestuur, vergelijk kungsz' = public company (Hobson-Jobson onder consoo). Deze 

betekenis heeft zich verruimd tot die van associatie van Chinezen tot het drij

ven van handelszaken, ondernemingen, enz. en eindelijk tot die van: firma, 

vennootschap, maatschappij en zelfs geheim genootschap. [P] 

kontjo [makker].Javaans kontjo. [P] 

kopi daoen [bepaalde koffie]. Letterlijk: bladkoffie, van kopi, ons koffie + Maleis 

daoen 'blad'. [P] 

korakora [soort vaartuig]. Met betrekking tot de Molukken in gebruik; is vol

gens prof. Veth hoogst waarschijnlijk afgeleid van het Portugese coracora, dat 

weer afstamt van het Arabisch qorqör of qorqora. Er is echter ook een soort schild

pad die in het Maleis koera-koera heet en Yule en Burnell, hoewel onafhankelijk 

van prof. Veth dezelfde verklaring gevende, opperen toch de mogelijkheid dat 

het vaartuig genoemd is naar het dier vanwege de vorm - of omgekeerd, zoals 

Valentijn dat ook heeft. [Zie ook kraak.] [P] 

korma [dadel]. Oorspronkelijk Perzisch churmd met dezelfde betekenis. [P] 

kosong [huurrijtuig]. Maleis kosong: leeg, in het Soerabajaas taalgebruik: leeg 

rijtuig. [P] 

kotta [stad]. Van het Sanskriet kotta of kota, zoals prof. Kern opgeeft in zijn opstel 

over 'Sanskritsche woorden in het Tagala'. Bij Uhlenbeck nu vindt men kotta(m) 

= ringmuur, vesting, uit kostham = bewaarplaats, voorraadkamer, ringmuur. De 

betekenis heeft zich van 'bevestigde plaats' gewijzigd tot die van: hoofdvesti

ging, hoofdplaats, stad (tegenover de buitenwijken). [P] 

kraak, korakora. Een kraak of karaak is volgens Weiland 'zeker oud Spaansch of 

Portugeesch schip, zoowel tot den oorlog als tot den koophandel geschikt'. Het 

woord komt, hoewel niet dikwijls, toch van tijd tot tijd voor, zowel bij nieuwe 

als bij oude schrijvers. Zo bij Baldaeus, Beschrijvinge van Ceylon, p. 98: 'Korts na 

het overlijden van den Onderkoningh, hadden die van Goa [...] een carake lang

zaam met koopmanschappen beginnen te laaden' en bij Meijer, Heemskerk, 

p- 33: 

'Dat vrij uw oog van fierheid blaak, 

Bij d'aanblik van die reuzenkraak, 

Die uit den vloed rijst als een eiland.' 

De vorm karaak vindt men bij de Brune: 'Geen hukken, of karaken groot 

genoegh.' 

Het woord karaak of kraak is rechtstreeks ontleend aan het Spaanse en Portu

gese carraca, maar behoort met dit tot een talrijke familie van woorden, in ver

schillende talen van Europa, die alle tot het Arabische qorqêr of qorqêra en zijn 

meervoud qardqir zijn terug te brengen. Zie Dozy, Glossaire des mots espagnols, 

p. 248, die terecht opmerkt dat carraca, zoals vele andere Spaanse en Portugese 

woorden aan het Arabisch ontleend, van de meervoudsvorm afstamt, wat hier 
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te eerder kon gebeuren, daar vaak meerdere qorqors tot een vloot waren ver
enigd en men dan, het woord qardqir horende, dit gemakkelijk ook op de enke
le schepen kon toepassen. Hetzelfde gebruik van Arabische meervouden 
(namelijk van de zogenaamde pluralia fracta) met de betekenis van enkelvoud 
komt ook dikwijls voor in de talen van de Archipel, bijvoorbeeld in ngoelomo 
(meervoud van ngalim of liever 'alim; zie op ulema) en laat zich te eerder begrij
pen, daar de Maleiers en Javanen evenals de Spanjaarden en Portugezen van de 
eigenaardige vorming van de zo talrijke pluralia fracta geen denkbeeld heb
ben. In het Maleis heeft zich van het Spaans-Portugese carraca het woord 
kërakah gevormd, dat onder andere gelezen wordt in de 'Sjadjara Melajoe' (zie 
Klinkerts Supplement), en onmogelijk is het niet dat karaak of kraak eigenlijk 
door tussenkomst van het Maleis tot ons is gekomen. Voor 't overige behoren 
tot dezelfde familie als carraca niet alleen nog het Italiaanse caracca, het Franse 
caraque (vergelijk De Frémery in Journal Asiatique, augustus 1867, p. 185) en het 
middeleeuws Latijnse caraca, maar ook nog enige andere woorden die een wat 
sterkere verandering ondergaan hebben en waarop ik zo aanstonds terugkom. 

Het woord karaak of kraak had aanspraak mogen maken op een plaats in 
Dozy's Oosterlingen, temeer daar daarvan vermoedelijk afstamt het bekende 
kraakporselein, reeds door Weiland verklaard als 'fijn porselein, dat met Spaan-
sche karaken of kraken [uit China en Japan] werd overgevoerd.' 3 6* 

De hierboven bedoelde wat meer verwijderde afstammelingen van carraca 
zijn het Spaanse caracoa of carcoa (d'Argensola, Conquista de losIslasMolluccas, p. 
279: 'doze carcoas'), het Franse caracore, het middeleeuws Latijnse caracora en 
het Portugese coracora of corocora. (Vergelijk bij De Jonge, Opkomst, deel III, de 
uittreksels uit het dagboek van Craen, waar, p. 186, de vormen karacore en ka-
racolen - dit laatste denkelijk een schrijf- of drukfout - voorkomen.) Het Por
tugese coracora heeft weer een ander woord voortgebracht, dat dikwijls bij 
Nederlandse schrijvers over de Molukken voorkomt, te weten komkom of kor-
rakorra. De schijnbaar geredupliceerde vorm die aan korakora het aanzien geeft 
van een inlands woord, heeft niet alleen tot een verkeerde schrijfwijze {kora
kora of korra-korra) maar ook tot een verkeerde verklaring geleid. Korakora is de 
naam van zekere grote, overdekte en met bamboevlerken voor de roeiers toege
ruste staatsie-prauwen van de Molukse vorsten. Valentijn, II, 1, p. 183, misleid 
door de schijnbaar Polynesische vorm, behandelt dit woord geheel als een 
inlands, wanneer hij, denkende aan het Maleise kakoera of koera-koera, het ver
klaart door 'een waterschildpad' en erbij voegt: 'met reden zoo genaamt, alzo 
zij gemeenlijk zeer traag van voortgang is'. Korakora is klaarblijkelijk niets dan 
het reeds genoemde Portugese coracora, welks afstamming van het Arabische 

36*. Redactionele noot: Volgens anderen is ken 'breken', omdat het porselein erg kwetsbaar 
kraakporselein, net als kraakwerk en Fries kreak- is (N. van der Sijs, Leenwoordenboek, 1996, p. 489). 
kop 'kom van kraakporselein', afgeleid van kra-
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qorqêra en verwantschap met carraca en ons kraak reeds in het licht werd gesteld. 

Woorden van Portugese oorsprong zijn in de Molukken en de gehele Indische 

Archipel niet zeldzaam, maar slechts weinige worden, zoals korakora, ook tel

kens door Nederlandse schrijvers gebruikt. 

Naast korakora vindt men ook wel karakor, welke vorm een plaats heeft 

gevonden in Van Dale. Deze vorm is bijna geheel die van het middeleeuwse ca-

racor en van het Arabische meervoud qardqir. Caracora komt voor in Begin ende 

voortgangh, Tweede schipvaerd, p. 17, waar wij lezen dat die van Ambon de 

admiraal tegemoet kwamen 'met drie seer kostelijcke ende cierlijk toeghe-

maeckte galeijen, die sij caracora's noemen'. [V] 

kraal1 [omsloten ruimte voor vee]. Kraal is volgens Van Dale 'een dorp of gehucht 

der Hottentotten; eene opene plaats met staketsel afgeschut.' Weiland zegt op 

het woord: 'Zo noemt men, in beschrijvingen van de Kaap de Goede Hoop, de 

afgeperkte plaats waar de woningen der Hottentotten staan: een kraal van vier 

hutten; ook eene groote open plaats, met staketwerk omgeven, waarin men vee 

drijft [...] Het schijnt een uitheems woord te zijn.' Dit laatste kon met meer stel

ligheid worden uitgesproken; het woord is ongetwijfeld van de Hottentotten 

zelf afkomstig. Zo lezen we in het 'Dagregister van de Voyagie naar het Ama-

qua's [of Namaqua's] land' van Simon van der Stel bij Valentijn: 'Beschrijvinge 

van de Kaap der Goede Hoop' (V. 2) p. 592: 'De voorgedagte bergen [...] worden 

bewoond van eene natie, genaamt Hottentotten, dewelke zich met troepen van 

menschen en vee bij malkanderen houden, 't welk zij Kraaien noemen, waarvan 

wij er dezen dag drie zijn gepasseert.' Ook de dorpen van de Kaffers en andere 

Afrikaanse stammen worden, bij uitbreiding van het gebruik van het woord, 

kralen genoemd. Zie bijvoorbeeld Th. Tromp, Herinneringen uit Zuid-Afrika, 

p. 39; D. Veth's reizen in Angola, p. 359. 

Maar dit Hottentotse woord is door de Nederlanders ook naar Oost-Indië 

overgebracht, en wordt bij onze oude schrijvers (door verwarring met kraal, als 

samentrekking van koraal, poliepenhuis) soms ook Coraal geschreven. Zo leest 

men bij Baldaeus, Beschrijvinge van Ceylon, p. 198: 'Men vangt omtrent Mathure 

de Elephanten met Coralen, zijnde vele boomen in de aarde geslagen, die in 't 

eerste een ruymen ingank geven, maar van langhzamerhand enger worden, 

met valdeuren.' Een anoniem schrijver over Ceylon, door Weiland aangehaald, 

spreekt evenzo van 'eene groote en sterke houten kraal of bijkans rond palissa-

denwerk, waarin zij de olyphanten drijven'. 

Thans is het woord nog algemeen in Nederlands-Indië in gebruik om de 

afgeperkte ruimte voor de buffels aan te duiden. Zo bijvoorbeeld bij Pruys van 

der Hoeven, Een woord over Sumatra, I, p. 63: Tedere vier jaar nu verenigen zich 

de eigenaars en drijven de buffels in een daartoe gemaakte kraal, die, fuiksge-

wijs vervaardigd, uitloopt in een sterk omheind moeras met een nauwe ope

ning.'[V] 
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kraal 2 [omsloten ruimte voor vee]. Dit woord is, ondanks het bericht van Simon 
van der Stel, door prof. Veth aangehaald, geen Hottentots, maar, zoals reeds 
lang geleden door Robidé van der Aa - wij herinneren ons niet juist waar -
bewezen is, het bekende Portugese curral, Spaans corral. Ofschoon, voor zover 
wij weten, Robidé van der Aa de eerste is geweest die het bewijs hiervoor gele
verd heeft, is hij niet de enige. Geheel onafhankelijk van hem hebben Yule en 
Burnell hetzelfde aangetoond; kortheidshalve verwijzen wij naar hun artikel 
Corral. Van Ceylon sprekende bezigen zowel Baldaeus als nog in onze eeuw 
Emerson Tennent coraal, corral. Daar kraal geen inheems Nederlands is, kan het 
niemand verwonderen dat Van der Stel het voor specifiek Afrikaans hield. [K] 

kraal 3 [omsloten ruimte voor vee]. Is, zoals prof. Kern in zijn bespreking van Vit 
Oost en West aantoont, geen Hottentots, maar het door Robidé van der Aa 
gevonden Portugese curral: omheining voor vee, en Spaans corral: plaats, kip
penloop. Volgens Hobson-Jobson is juist ons woord kraal overgebracht naar Zuid-
Afrika. [P] 

kraboe [oorknop]. Maleis keraboe, vroeger door de Hollanders vaak verbasterd 
tot krab of zelfs krabbetje in de samenstelling oorkrab (vergelijk Veth). [P] 

krakal [strafarbeid aan de weg]. Oorspronkelijk Javaans kerakal: keisteen ge
bruikt bij het maken van wegen. Vandaar dat krakal de straf is die officieel heet: 
ten arbeidstelling aan de openbare wegen. Hiervan heeft men het werkwoord 
krakallen gemaakt. [P] 

kramassen [de haren wassen]. Javaans kramas: het hoofd wassen, in verholland
ste vorm. [P] 

krandjang1 [mand]. Men zegt en schrijft ten onzent gewoonlijk kranjang, maar 
niets zou nog beletten de ware vorm krandjang (of kërandjang) van het Maleis en 
Javaans te herstellen. Van Dale verklaart kranjang: 'matwerk of gevlochten riet, 
waarin suiker uit Oost-Indië verzonden wordt, baal.' In het Javaanse hand
woordenboek van prof. Roorda wordt krandjang verklaard: 'een meer of min 
groote, grof gevlochtene, lange, ronde mand, gewoonlijk van bamboe, tot ver
pakking en vervoer van goederen.' Uit De Sturlers Handboek voor den landbouw, 
p. 496, blijkt dat de krandjang ook wel van klapperbladeren (dat zijn kokosbla
deren) wordt gemaakt. Bij ons zijn de krandjangs het meest bekend door het 
gebruik om stukken van oude suikerbalen in onze tuinen ter beschutting van 
tere gewassen te gebruiken. [V] 

krandjang 2 [mand]. Javaans krandjang, Maleis kërandjang. [P] 
kras1 [sterk, flink]. De vrij talrijke woorden die in onze taal uit het Maleis stam

men, zijn deels namen van voorwerpen van natuurlijke historie die in de Ma
leise landen thuishoren, of handelswaren die vandaar worden uitgevoerd, 
deels woorden die betrekking hebben op het leven van de Maleise bevolkin
gen, bijvoorbeeld hun woningen, kleding, gebruiken en instellingen, vooral 
ook hun scheepvaart; maar niet weinige ook zijn uitdrukkingen uit het dage-

162 



KRAS 

lijks leven die, door matrozen of militairen overgebracht, zijn ingedrongen in 
de volkstaal en doorgaans in het geheel niet, of slechts in komische en sati
rische geschriften, ingang hebben gekregen tot de schrijftaal. Deze laatste wor
den dikwijls miskend. Daar onze germanisten zich niet veel met het Maleis en 
verwante talen inlaten, denken zij er zelden aan daarin de oorsprong te zoeken 
van volksuitdrukkingen, waarvoor zij met veel moeite een verklaring uit de 
Germaanse taalschat trachten op te sporen, terwijl een verklaring uit het 
Maleis voor de hand ligt. 

Een van de meest gebruikelijke van die woorden is kras in de betekenis van 
'sterk, flink, krachtig'. Is men geheel vreemdeling in het Maleis, dan is men 
natuurlijk geneigd daarbij aan het Latijnse crassus 'dik, stevig' te denken, of 
met Francks Etymologisch woordenboek aan het Franse crasse, een slechts in deze 
vrouwelijke vorm gebruikelijk adjectief dat geheel aan crassus beantwoordt. 
Het Maleise kras (eigenlijk këras, in welk woord evenwel, gelijk in honderden 
andere, de toonloze ë-klank tussen de zich gemakkelijk verenigende conso
nanten k en r in de uitspraak doorgaans verloren gaat) komt echter in betekenis 
en gebruik veel meer met het Nederlandse kras overeen, zozeer zelfs, dat het 
volstrekt overbodige moeite schijnt naar een andere oorsprong te zoeken. Men 
zie slechts het Maleise woordenboek van Pijnappel, waar de betekenissen aldus 
worden opgegeven: 'hard, stijf, onbuigzaam; stevig, vast; sterk, ook zooals wij 
kras gebruiken, bijvoorbeeld tjoekeidi bënoewa Tjina itoe terlaloe kras' dat is: de 
tollen zijn in het Chinese rijk heel kras. Uitdrukkingen als een krasse kerel, een 
kras wijf, of 'dat is wat kras, Keesje', zoals Hildebrand in de Camera Obscura tot 
het diaconiehuismannetje zegt, komen geheel met het Maleise gebruik van 
kras overeen. 

Daarbij bedenke men dat kras in deze zin in geen andere Germaanse taal 
voorkomt, dat het geen oud woord schijnt te zijn (het ontbreekt onder andere 
bij Kiliaan), en dat het, in overeenstemming met hetgeen boven over woorden 
van Maleise oorsprong werd opgemerkt, in deftige stijl niet gebruikelijk is. 
Het Javaans heeft hetzelfde woord en in dezelfde betekenis. [V] 

kras 2 [sterk, flink]. Met Veth geloven wij dat kras in sommige gevallen het Malei
se woord is, maar niet overal, bijvoorbeeld niet in krasse onwetendheid, overeen
komend met krasse Unwissenheit in het Duits. Dat kras een oorspronkelijk 
Germaans woord zou zijn, heeft, voor zover wij weten, nog nooit iemand 
beweerd. Hildebrand in Grimms Wörterbuch heeft: 'Krass: plump, grob, derb, 
dann arg, schrecklich, nach lat. crassus, doch vermengt mit grasz, grdszlich; ein in 
manchen kreisen beliebtes superlativisches kraftwort, bes. studentisch (krasser 
fuchs, kerl), seit ende 18 jh., wohl eben aus der studentensprache.' Dat zich hier
bij het Franse crasse aansluit, is moeilijk te ontkennen. Het door Veth geheel 
verworpen gevoelen van dr. J. Franck bevat dus onzes inziens een deel waar
heid. [K] 
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kras 3 [sterk, flink]. Is in sommige gevallen, bijvoorbeeld dat is me te kras, het 

Maleis keras, niet echter bijvoorbeeld in: krasse onwetendheid. Dit laatste is ver

want met het Duitse krass, plomp, grof, erg, verschrikkelijk, wat weer samen

hangt met het Latijnse crassus, waarvan het Franse crasse. [P] 

kratokboon [soort boon]. Madoerees keratok. [P] 

kraton [vorstenverblijf]. Kraton, samengetrokken uit Karaton, is een Javaans 

woord, volkomen regelmatig gevormd van Ratoe, dat is vorst, en betekent 'vor

stenverblijf'. Het woord wordt behalve van verschillende andere vorstenver

blijven op Java, waarvan de plaats veelal nog aan enige ruïnes kenbaar is, 

gebruikt voor de verblijven van de Soesoehoenan van Soerakarta, van de sultan 

van Jogjakarta, van de onafhankelijke prinsen Mangkoe Negörö en Pakoe alam 

[twee titels die respectievelijk betekenen 'beheerser van het rijk' en 'spil van de 

wereld']. Ook de vorstenverblijven te Bangkalan en Soemenep op Madoera 

worden kratons genoemd. In het Maleis is het woord uit den vreemde inge

drongen en wellicht is het alleen aan de Europeanen toe te schrijven dat het 

voormalig verblijf van de vorsten van Atjeh gewoonlijk de Kraton genoemd 

wordt. Naast Kraton of Karaton bestaat er in het Javaans nog een tweede woord 

van dezelfde grammaticale vorm en ongeveer gelijke betekenis, te weten Keda-

ton of Kadaton, afgeleid van Datoe, dat in betekenis niet kennelijk van Ratoe ver

schilt. Het spraakgebruik heeft echter gewild dat Kadaton gewoonlijk 

gebruikt wordt voor dat deel van de Kraton, waarin de vorst zelf met zijn vrou

wen en kinderen verblijf houdt. Men vertaalt het gevoeglijk door 'binnenhof'. 

De Kraton in zijn geheel is een aanzienlijke ruimte omringd door muren, voor

zien van poorten en bedekt door een groot aantal gebouwen en pleinen, stra

ten en wegen, kanalen en vijvers, kampongs en lusthoven, want bijna allen 

wonen in de Kraton die, al is het ook slechts als werklieden, tot het hof in enige 

betrekking staan. De Kraton van de sultan van Jogjakarta heeft meer dan een 

uur in omtrek en zijn bevolking wordt op wel 15.000 zielen geschat. De Kraton 

van Soerakarta, ons minder nauwkeurig bekend, zal voor die van het kleinere 

rijk wel niet onderdoen. 

Voor de hoofdingang van de kraton ligt altijd een uitgestrekt plein bestemd 

voor openbare plechtigheden en feesten, aloen-aloen genoemd. Een tweede 

maar veel kleinere aloen-aloen vindt men ook aan de achterzijde van de kra

tons van de Javaanse hoofdsteden. Het woord aloen-aloen is echter niet tot de 

voorhoven van de kratons beperkt. Het wordt ook gebruikt voor de dorpsplei

nen, die in eigenlijk Java worden aangetroffen op alle plaatsen waar regenten 

hun zetel hebben, en nog algemener zijn in de Soendalanden, waar ze in iedere 

hoofdplaats van een kaloerahan (zie kampong) worden aangetroffen. De aloen-

aloen bevindt zich altijd vóór de woning van de vertegenwoordigers van het 

gezag, en het teken van het gezag is de daarop geplante waringin-boom, waar

voor op de aloen van een vorst, vaak ook op die van een regent, een tweetal van 
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deze bomen, ieder afzondelijk door een sierlijk hek omsloten, in de plaats 
komt. 

Oudere schrijvers verwarden de aloen-aloen wel eens met de daarop voorko
mende open gehoorzaal, paseiban genoemd, waar de Javaanse ambtenaren 
ambtshalve met hun hoofden samenkomen en waar de rechtszittingen gehou
den worden. Dat woord stamt van séwa of séba, waarvan de betekenis is: zijn 
opwachting maken aan een vorst of hogere ambtenaar tot behandeling van 
dienstzaken. De verbastering van dit woord tot passeerbaan, waarvan onder 
kaalkop gewag wordt gemaakt, hangt waarschijnlijk met die verwarring 
samen, want de aloen-aloen was dikwijls het toneel van toernooien of steek
spelen en werd daarom als een 'renbaan' beschouwd. In Batavia en derzelvergele
genheid, deel I, p. 22, wordt de aloen-aloen van 't keizerlijk hof te Kartasoera 
beschreven als: 'eene zeer groote Renbaan, in welke alle Maandagen door de 
rijksgrooten en den Keizer zeiven, met de lancie, vermaakshalve wordt gestre
den, om elkander uit den zadel te ligten, of voorbij te rennen'. 

De waringin- of tjaringin-boom is de banianboom, de beroemde heilige 
boom van de Hindoes, waarvan de naam, verbasterd tot benjamin (zie wederom 
artikel kaalkop) het Ficus Benjamina van Linnaeus, het Urostigma Benjaminum 
van de hedendaagse botanici heeft voortgebracht. Intussen worden ook andere 
nauw verwante Urostigma-soorten (Microcarpum, nitidum, enz.) vaak onder de 
naam van waringin begrepen. De waringin is de mooiste en reusachtigste boom 
van Java en krijgt door het uitschieten van luchtwortels, die weer in de grond 
dringen, bijstammen die hem in staat stellen een loofkroon te dragen van ver
bazende omvang, zodat hij zich als een berg van groen vertoont. Het is deze 
boom waarvan Milton zingt: 

'Branching so broad and long that in the ground, 
The bending twigs take root, and daughters grow, 
About the mother-tree, a pillared shade -
High overarched with echoing walks between.' 

welke verzen ik elders 3 7 gewaagd heb aldus te vertalen: 

Zo lang en breed strekt hij zijn takken uit 
Tot 't nederhangend twijgje wortel schiet, 
En rond den moederboom de dochters groeien, 
Tot de echo van des wandlaars stap weerklinkt 
In de gewelfde schaüw, die pijlers dragen. [V] 

37. In mijn schets 'Een waringin', in Insulinde, door A. de Grijs, geëtst door C. L. van Resteren, 
twaalf tafereelen uit Nederlandsch-Indië, vol- met tekst van P.J. Veth. 
gens teekeningen en studiën naar de natuur, 
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kraton 2 [vorstenverblijf]. Samentrekking van het Javaanse karaton, van ratoe 
Vorst' met het voorvoegsel ka- en het achtervoegsel -an, dus letterlijk: de plaats 
van de ratoe of vorst. [P] 

kree [bamboe zonnescherm].Javaans kereid. [P] 
kreool. Zie creool. [P] 
kriepiek [chips]. Javaans kriepiek, eigenlijk: kruimelig. [P] 
kringetje [glas pure cognac]. Hollandse afleiding van het Maleise kering: droog. 

Van dranken gezegd betekent dit: onvermengd met water, evenals het Frans 
heeft boiresec.[T>] 

kris1 [soort dolk]. De kris is het gewone wapen van de Javanen, dat zij zelfs in de 
diepste vrede altijd bij zich dragen. 'Men kan de kris een ponjaard noemen, 
omdat het lemmer (behoudens de golving) steeds recht en slechts drie a vier 
palmen lang is; maar het is daarentegen altijd plat, als dat van een zwaard, 
ofschoon scherp aan beide zijden. De snede, hoewel nooit ver van de rechte 
lijn afwijkend, volgt in vele der meest voorkomende verscheidenheden eene 
golflijn met meer of minder, en grooter of kleiner bochten.' In deze korte 
beschrijving, die ik hier overneem uit mijn Java, deel I, p. 611, heb ik getracht de 
onnauwkeurigheden te vermijden, die gewoonlijk in de omschrijvingen van 
het woord worden aangetroffen. De kris heeft niet de vorm van een slang en 
kan zelfs geheel recht van snede zijn; een kris is dikwijls vergiftigd, maar dit 
behoort niet tot zijn wezen. 

Het is zonderling dat in een zo eenvoudig woord, dat met de letters van onze 
taal nauwkeurig kan worden uitgedrukt, zovele verschillende en verkeerde 
schrijfwijzen voorkomen, vooral daar men de juiste vorm cris (- kris) reeds 
vindt in Begin ende Voortgangh, Tweede schipvaerd, p. 12. Van Linschoten, Itinera-
rio, p. 25, schrijft: 'de pongiaerden, die men in Indië heet cryses'. Bij Wouter 
Schouten vind ik nog in de uitgave van 1780 kritzen gespeld. Vooral vindt men 
dikwijls geschreven. 

Van kris heeft men in Indië het werkwoord krissen gevormd, voor 'met de kris 
afmaken'. Zo zal men er bijvoorbeeld zeggen: 'De ter dood veroordeelde misda
digers werden vroeger in de Vorstenlanden op Java. gekrist.' [V] 

kris 2 [soort dolk]. Javaans keris. De oudste schrijvers hebben krits, wat af te leiden 
is uit het feit dat in de platte Hollandse spreektaal nog altijd ts als ss uitgespro
ken wordt. Bij Schouten (Reistogt, II, p. 46) vindt men in 1775 nog: 'Manicabo is 
insgelijks in deze streek gelegen, alwaar ook goede kritzen, of javasche pooken 
gemaakt worden.' Het hiervan afgeleide werkwoord krissen is zeer gewoon. [P] 

kroepoek [viskoekjes]. Javaans kroepoek, eigenlijk: bros, krokant. [P] 
krom [dorp]. Dit woord komt bij onze schrijvers over de Kust van Guinea ontel

bare malen voor, maar hoe Hollands het er ook uitziet, het schijnt een echt 
negerwoord te zijn. Het is op de Goudkust de naam van de dorpen. Gramberg, 
Afrika's Westkust, p. 31: 'Alleen bij de inlandsche dorpen of krommen vertoonen 
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zich eenige kokosboomen.' De regering van zo'n dorp bestaat uit de koning en 

zijn caboceeërs (van het Portugese cabeceira) of edellieden, dat zijn degenen die in 

de krommen of in de wijken waarin de voornaamste dorpen verdeeld zijn, de 

meeste slaven en het meeste goud bezitten (zie De Marree, De Goudkust, I, p. 

122). Zij worden door de Nederlandse schrijvers dikwijls de Kromsgrooten 

genoemd (bijvoorbeeld Gramberg, p. 65). De raadsvergaderingen van de vorst 

en de edelen worden in de openlucht gehouden. Gramberg, p. 64: 'Zelfs de 

kleinste krommen hebben hunne opene vergaderzalen; deze bestaan eenvoudig 

uit eene schoon geveegde plaats, afgesloten door vier bomen in carré gelegd.' De 

Marree, De Goudkust, II, p. 5, verwisselt krom met negerij (zie op dat woord), en 

Kan, Nederlanden de Kust van Guinea, spreekt van negerkrommen. [V] 

krontjong [muziekinstrument]. Maleis kerontjong, eigenlijk: bel, rinkelbel, in 

het spraakgebruik der Indo-Europeanen echter: een soort van gitaar. Reeds 

zijn verschenen een bundel Stamboel- en Krontjong-melodieën van W. F. Siep. [P] 

krossi gojang [schommelstoel]. Uit Arabisch koersi 'stoel' + Maleisgojang'schom

melen'. [P] 

krossi males [makkelijke stoel]. Is een machinale vertaling van ons: luie stoel, 

waarin krossi een verbastering is van het Arabisch koersi=stoel en males de Bata

viase uitspraak vertegenwoordigt van Maleis malas: lui. [P] 

kwee(-kwee) [gebak]. Volgens prof. Veth van het Soendase koeweh, maar vermoe

delijk van Chinese oorsprong. Naast de dubbelvorm is ook het enkele kwee nog 

in gebruik. [Zie padi.] [P] 

kwispedoor [spuwpotje]. Van dit woord heeft niemand ooit een verklaring uit 

het Germaans kunnen geven, ook niet in de vorm kwispeldoor, waardoor men 

het ons meer naar de mond heeft gemaakt; want wat toch zou kwispelen, een 

onbetwist Hollands woord, met een spuwbekken te maken hebben? 

De ware verklaring van het woord gaf prof. De Vries in de Taalgids; het is hem 

evenwel daarbij ontgaan, dat hij dezelfde verklaring van mij in een vergade

ring van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde gehoord had. Ik had 

intussen die verklaring ook reeds vóór hem gepubliceerd, namelijk in het Tijd

schrift voor Nederlandsch-Indië, jaargang 1867, deel I, p. 296. Wat ik daar schreef 

zal ik hier eerst letterlijk herhalen, om er daarna nog enige opmerkingen aan 

toe te voegen. 

Gewoonlijk neemt men aan, dat dit woord bij ons van Spaanse oorsprong is 

en verbasterd uit escupedor of escupidero, en dat het in onze taal is ingedrongen in 

het tijdvak van de Spaanse heerschappij. Daarentegen houd ik mij verzekerd 

dat het woord Portugees is, dat wij het in Indië van de Portugezen geleerd heb

ben en dat het uit Indië naar Europa is overgebracht. Ziehier mijn gronden. 

Baldaeus spreekt in zij n Beschrijvinge van Malabar en Choromandel, p. 160, van een 

Naïk die cuspidoordrager was in het rijk van Carnatica, en van een tweede die hij 

's konings betelgever noemt. De beteldoos en het spuwbekken zijn inderdaad 
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van elkaar onafscheidelijk. Bij het woord cuspidoordrager tekent Baldaeus in de 

kantlijn aan: 'Cuspidoor is een spuwbekken of-pot. ' Nu heet werkelijk in het 

Portugees een spuwbekken cuspideira of cuspidèr, van het werkwoord cuspir of 

cospir, het Latijnse conspuere [spuwen]. De vorm cuspideira is de beste en meest 

gebruikelijke; cuspidèr betekent, volgens het Portugese woordenboek van 

Moraes Silva, eigenlijk Pessoa que cospe muito (een persoon die veel spuwt); maar 

hij kent het toch ook in de betekenis van vaso de cuspir, dat is een spuwbekken, 

en hij haalt daarvoor een plaats aan uit Castanheda's Historia da India, I, f. 39: 

'hum cuspidèr de oiro' (oiro=ouro), dat is een gouden spuwbekken. 

Hieruit trek ik de volgende besluiten: 1. het spuwbekken dat de Indische 

vorsten bij het betelkauwen gebruiken, noemden de Portugezen cuspidèr; 2. dit 

woord hebben wij in Indië van hen overgenomen, maar tot kwispedoor verbas

terd; 3. dit woord is uit Indië naar het moederland overgebracht. De afleiding 

uit het Spaans verwerp ik: 1. omdat Baldaeus, in 1669-1671, in welke jaren hij 

zijn werk te boek stelde, nog nodig had cuspidoor voor zijn lezers te verklaren, 

wat wel het geval niet zou geweest zijn, indien dit woord reeds in de Spaanse 

tijden in onze taal was gekomen; 2. omdat kwispedoor met het Portugese cuspidèr 

nog meer overeenkomt dan met het Spaanse escupedor. 

Tot dusver mijn vroegere verklaring. Ik voeg er nu nog de vrij afdoende 

opmerking bij dat wij, zoals later blijken zal, in Indië de namen van een aantal 

zaken van onze Portugese voorgangers hebben geleerd en ons toegeëigend, 

maar dat wij in onze taal geen enkel woord hebben dat onze voorouders vóór of 

gedurende onze vrijheidsoorlog van de gehate Spanjaarden hebben overgeno

men. In het geheel is onze taal aan het Spaans al zeer weinig verschuldigd, 

doch daarop kom ik later wel eens terug. [Zie echter de inleiding van deze her

uitgave.] 

Toen ik bovenstaande verklaring van het woord kwispedoor publiceerde, 

maakte ik aan het slot de opmerking dat cuspidèr misschien alleen op het vaste

land van Indië en niet op de eilanden in gebruik was geweest. Doch dit is stellig 

verkeerd. Forrest, in zijn Voyage to New-Guinea, p. 135, gebruikt het woord ook, 

waar hij spreekt van Mindanao, en wel als inlands woord, waarvan hij een ver

klaring nodig acht. Hij schrijft het woord, op het gehoor af, cuspadore, en zegt in 

een noot: 'an utensil well known to those who smoak tobacco and chew betel.' 

De Franse vertaling van Forrest, die veel meer verspreid is dan het oorspronke

lijke werk, heeft op p. 265 voor cuspadore eenvoudig crachoir en laat de noot weg 

- wel een waarschuwing dat, wie gelegenheid heeft het oorspronkelijke in te 

zien, zich nooit met de raadpleging van een vertaling moet vergenoegen. 

De plaats van Forrest bevestigt alleszins, dat cuspidèr een Indisch-Portugees 

woord is; het verdient echter opmerking dat het nooit vermeld wordt onder de 

vele Portugese woorden die in de inlandse talen van de Molukken, de Minaha-

sa, enz., zijn opgenomen. 
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Forrest reisde in 1774 tot 1776. Valentijn in zijn in 1726 verschenen 'Beschrij
ving van Groot-Java' (Oud en Nieuw Oost-indien, IV, 1) schrijft op p. 61 dat een van 
de groten van de vorst van Mataram hem een cuspidoor of spuwpotje nadraagt. 
Ook deze plaats leert ons dat cuspidor op de eilanden evenzeer als op het vaste
land bekend was; merkwaardig is het bovendien dat ook hij het woord nog in 
de Portugese vorm geeft en van een verklaring doet vergezeld gaan. Dit bewijst 
wel dat zowel het algemeen gebruik van het woord als zijn verhollandste vorm 
kwispedoor van recente oorsprong zijn. [V] 

L 

ladang [veld voor droge rijstbouw]. Maleis ladang. [P] 
lajar [zeil]. Maleis lajar= zeil, in het Europees taalgebruik overgegaan in de bete

kenis van: 1. zonnezeil, 2. schutdoek van een dos-a-dos, enz. [P] 
lakoe [gewild]. Maleis lakoe, in de betekenis van: gewild, getapt, door de Europe

anen veel gebruikt, zelfs van meisjes die al of niet makkelijk aan de man 
komen. [P] 

laksa [vermicelli]. Maleis laksa uit het Sanskriet Idksd volgens prof. Kerns opstel 
'Sanskritsche woorden in het Tagala'. In de betekenis van 'vermicelli' is het 
woord echter in Indische bronnen nog niet gevonden. In het Sanskriet bete
kent laksa: het wormpje dat de (rode) kleurstof oplevert. Het is dus mogelijk 
dat zich die betekenis gewijzigd heeft tot die van: vermicelliwormpje(s). [P] 

langanan [leverancier]. Javaans langanan. [P] 
langgar [koranschool].Javaans langgar. [P] 
larong [vliegende mier]. Javaans laron met aangehechteg als in orangoetan(g). [P] 
laskar, laskarijn [matroos]. Indische, ook Maleise en Javaanse matrozen, op 

Europese schepen varende, worden thans dikwijls ook in Nederland laskars 
genoemd. De Woordenlijst van De Vries en Te Winkel en Van Dale's Nederlandse 
woordenboek geven de vorm laskaar, meervoud laskaren, die echter minder 
gebruikelijk en mijns inziens ook minder juist is; eerder ware dan als verne
derlandste vorm laskar aan te bevelen. 

Dit woord is het Perzische lasjkar, dat eigenlijk 'leger' betekent en in die zin 
ook in de Maleise taal is overgegaan, zoals blijkt uit de in Marsdens Malayan 
Dictionary aangehaalde voorbeelden. Het tegenwoordige gebruik van laskar 
voor Indische matrozen hebben wij van de Engelsen overgenomen. In Stoc-
quelers Oriental Interpreter wordt het aldus verklaard: 'Lascar, a European term 
for certain descriptions of menials in India. Sailors (shipkeepers), employed in 
harbour, tent-pitchers, the people employed to do the dirty work of the artille-
ry and the arsenals etc. are called lascars. The term is derived from lushkur, lite-
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rally an army man.' Lucas, Englisch-Deutsches Wörterbuch verklaart lascar door 'der 

Lasker, der Indische Matrose im Dienste der Englischen Compagnie.' 

Bij deze verklaringen moet echter worden opgemerkt: 

1. Dat het Perzische lasjkar nooit iets anders betekent dan 'leger', en de bete

kenis 'krijgsman, soldaat' alleen toekomt aan het denominatieve lasjkari, waar

van onze oude schrijvers zeer juist in het Nederlands laskarijn maakten, 

bijvoorbeeld Van Linschoten, Itinerario, p. 59. En zo wordt ook bij Baldaeus, 

Beschrijvinge van Ceylon, p. 66,71,80,90, enz., aan de inlandse soldaten in dienst 

van de Compagnie de naam Lascaryns gegeven. 

2. Dat de samenhang en overgang van de betekenissen waarschijnlijk deze 

is: a. soldaat, b. inlands soldaat in dienst van de Engelse of Nederlandse Com

pagnie, aan wie, in vergelijking met de Europeanen, mindere diensten werden 

opgedragen, c. sjouwer, werkman op de werven en kaden, d. inlands lichtma

troos, met het gewone scheepswerk belast. [V] 

latah [zenuwziek]. Maleis latah. [P] 

lebaran [islamitisch nieuwjaar]. Javaans lebar: afgelopen + -an, dus: het ophou

den (van de poewasa-maand). [P] 

legen [palmwijn]. Javaans legen van legi: zoet + -an, dus eigenlijk: het zoete. De 

versmelting van i+a tot e zagen wij reeds bij kaboepaten. [P] 

leguaan1 [hagedisachtige]. Leguaan is de naam van de kamhagedis, Iguana tuber-

culata, die Midden- en Zuid-Amerika bewoont. Het woord is stellig uit Ameri

ka afkomstig en luidt in het Spaans, waarin het vermoedelijk het eerst is 

opgenomen, Iguana. Het woordenboek van de Real Academia Espanola zegt 

uitdrukkelijk dat Iguana de naam van een Amerikaanse hagedissensoort is, en 

Littré tekent aan op Iguane, 'Etym. Yuana, mot caraïbe, cité par Oviedo en 1525.' 

Maar evenals het woord caimdo of haaiman, is ook iguana of leguaan reeds zeer 

vroeg naar Oost-Indië overgebracht en op de daar voorkomende hagedissen-

soorten toegepast. Bontius, in het aanhangsel op Piso, De Indiae utriusque re 

naturali, p. 56, gelooft zelfs dat leguaan de inlandse naam van een hagedis op 

Java is, en nog worden de hagedissen van het geslacht Monitor in Nederlands-

Indië algemeen leguanen genoemd, ofschoon wij thans genoeg van de talen van 

onze Archipel weten, om in te zien dat die naam er niet inheems kan zijn. Zie 

Sal. Muller in de Verhandelingen over de Nationale Geschiedenis der Nederlandsche 

overzeesche bezittingen, afdeling Zoölogie, Reptiliën, p. 37. Nochtans zijn wij 

Nederlanders waarschijnlijk niet de eersten geweest die de Amerikaanse naam 

op Oost-Indische hagedissen hebben toegepast. Vermoedelijk zijn de Spanjaar

den ons daarin voorgegaan. In het Vocabularia de la lengua Tegala van Fray 

Domingo de los Santos wordt op p. 515 het Spaanse lagarto (lacerta) verklaard 

door Yguana, als ware dit een Tegalees woord, en door Bayauvac, het Biawak van 

de Maleiers. 

Wat de vorm betreft schijnt leguaan, waarvoor men bij onze oude schrijvers 
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(bijvoorbeeld S. de Vries, Curieuse aenmerckinghen, I, p. 82) ook legaan leest, een 

verbastering te zijn van het Spaanse iguana, dat de Engelsen onveranderd heb

ben overgenomen, terwijl men in het Frans iguan of iguane gebruikt. Geen 

andere Europese natie schijnt het woord te kennen in de door ons gebruikte 

vorm, met uitzondering van de Duitsers, die hun Leguan vermoedelijk van ons 

hebben overgenomen. [V] 

leguaan 2 [hagedisachtige]. Van het Spaanse iguana, de Caraïbische naam van een 

bepaalde kamhagedis. Al vroeg is dit woord naar Oost-Indië overgebracht en 

op de hier voorkomende hagedissoorten toegepast. Leguaan zal wel een verbas

tering zijn van dit iguana [samentrekking met het lidwoord la]. [P] 

[lekker zie soesah] 

lelang [openbare verkoop]. Van het Portugees leilïïo, dat afkomstig is van het Ara

bische i'lam (al-i'lam) betekenende: proclamatie, aankondiging (Hobson-Jobson). 

[P] 
lesoeng [rijstblok]. Maleis lesoeng. [P] 

[liblab zie liplap.] 

lidi [palmbladnerf]. Maleis lidi. [P] 

lila [draaibaar kanon]. Maleis lila. [P] 

limmetje [citroen]. Verkleinwoord van het Portugese lima, dat weer teruggaat 

op het Arabische lima. Vergelijk het Franse limette. [P] 

liplap 1 [Indo-Europeaan]. Naam die vooral op Java, misschien ook elders in 

Nederlands-Indië, gegeven wordt aan een zekere klasse van personen, in 

hoofdzaak afstammende van de Portugezen die tijdens de verovering van de 

bezittingen van Portugal door de Nederlandsch Oost-Indische Compagnie in 

haar nederzettingen gevestigd bleven en de Hervormde kerkleer aannamen, 

en ten behoeve van wie te Batavia en elders lange tijd in de Portugese taal werd 

gepredikt, totdat deze vrijwel geheel door de Maleise verdrongen was. 

Ofschoon van Europeanen, althans Europese vaders, die twee a drie eeuwen ge

leden leefden, afstammende, moeten zij echter, wegens de sterke inmenging 

van inlands bloed, als kleurlingen beschouwd worden. Doorgaans onder el

kaar huwende of zich weer met inlandse vrouwen verbindende, leven zij vrij

wel geheel gescheiden van de Europeanen of kleurlingen van nieuwere 

oorsprong, en vormen bijna een eigen ras, dat een mengelmoes van Maleis en 

Hollands van de slechtste soort als taal heeft aangenomen, eigenaardige ge

woonten volgt en zich, ten gevolge van grove verwaarlozing, veelal door grote 

stompzinnigheid en onkunde onderscheidt. 

'Geplaatst', zegt Van Rees, Herinneringen, 3e druk, ie serie, p. 239, 'tussen 

Europeanen, die zich niet met hun vorming bemoeien, en inlanders, met wie 

zij zich niet willen afgeven, blijven zij op een lage trap van ontwikkeling 

staan.' Beide seksen zijn bijzonder keurig op hun kleding, die bij de mannen, 

signo's geheten, zeer nauwsluitend en stijf is, maar bij de vrouwen, die nonna's 
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genoemd worden, en er in hun jeugd dikwijls allerliefst uitzien, zich door 
bevalligheid en goede smaak onderscheidt. De mannen schrijven doorgaans 
een fraaie hand, en worden dus dikwijls als kopiisten gebezigd, maar begrij
pen vaak zo weinig van hetgeen zij schrijven, dat hun kopieën van fouten 
wemelen; de vrouwen zijn vaardig in handwerken, hebben enige aanleg voor 
muziek en zijn hartstochtelijke danseressen. 

De naam liplappen die men hun geeft, en die ook wel, misschien beter, liblab-
ben geschreven wordt, is uit geen bekende taal te verklaren, of men moest er, 
met sommigen op Sumatra's westkust, het Batakse liplip in vinden, hetwelk 
betekent: iemand als zijn bloedverwant verloochenen, omdat men zijn schul
den niet wil betalen. Zie Van der Tuuk, Bataksch-Nederduitsch woordenboek, p. 
484. Deze verklaring is echter geheel onaannemelijk; behalve dat de betekenis 
in het geheel niet past, was de naam van Liplap reeds te Batavia in gebruik, 
toen men er zelfs de naam van de Bataks ternauwernood kende. Liplap schijnt 
mij een komisch, willekeurig gevormd woord te zijn, op de wijze van mikmak 
en dergelijke - een spotwoord dat, enigszins geluidnabootsend, op de hoogst 
gebrekkige en belachelijke taal van deze klasse van kleurlingen wijst. 

In de beruchte 'Relation de la ville de Batavia', als aanhangsel gevoegd bij de 
Voyages auxlndes Orientales van N. de Graaff, komt, p. 291, een plaats voor over de 
vrouwen te Batavia, waarin van de Hollandoises-Indiennes, dat zijn de in Indië 
uit Europese ouders geboren meisjes, gezegd wordt: 'on les appelle ordinaire-
ment les Enfants Liblabs; la plus part de celles-ci ont, a ce qu'on dit, le timbre un 
peu felé.' Ik weet niet recht wat ik van deze woorden maken moet. Is de naam 
Liblab in De Graaffs tijd (omstreeks 1720) de speciale naam geweest van de in 
Indië uit Europese ouders geboren vrouwen, of schuilt er iets bijzonders in dat 
Enfants Liblabs? Dat destijds de toon van de Bataviase Maatschappij uitermate 
slecht was, dat ook Europese ouders de opvoeding van hun kinderen schande
lijk verwaarloosden, ze vaak geheel aan slaven overlieten en zelfs niet zorgden, 
dat zij de Nederlandse taal leerden, en dat de dochters zich in reine zeden en 
beschaafde manieren vaak weinig boven de Liplapse dames verhieven, zijn 
zeker maar al te bekende zaken; maar dit is toch de enige plaats die mij ooit is 
voorgekomen, waarin dames van onvermengd Europees bloed, in weerwil van, 
ja men zou zeggen juist om hun zuiver Europese afkomst, Liplappen, of eigen
lijk, wat nog vreemder is, Liplapse kinderen worden genoemd. Wie tegenwoordig 
het wagen mocht een dame van zuiver Europees bloed, die gewoonlijk te Bata
via zelf al de voordelen van een Europese opvoeding heeft genoten en in niets 
bij haar zusters in het vaderland achterstaat, een Liplap of een Liplaps kind te 
noemen, zou haar een grove en waarschijnlijk geheel onverdiende belediging 
toevoegen. [V] 

liplap 2 [Indo-Europeaan]. Thans weinig of niet meer gebruikt, is, zegt prof. 
Veth, uit geen bekende taal te verklaren, of men moest er het Batakse lilip in vin-
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den, wat echter gewoonlijk betekent: iemand als zijn bloedverwant verlooche

nen, omdat men zijn schulden niet wil betalen. Maar dat is natuurlijk geheel 

onaannemelijk. Prof. Veth ziet er een komisch, willekeurig gevormd woord in, 

een spotwoord dat, enigszins geluidnabootsend, op de hoogst gebrekkige en 

belachelijke taal van deze klasse van kleurlingen wijst. Verder geeft hij nog een 

stukje van de geschiedenis van dit woord, de plaats bij De Graaff (Oost-Indise 

spiegel), waar deze zegt wat men onder Liblabs verstond omstreeks 1720. In het 

Hollands (prof. Veth citeert uit de Franse vertaling) luidt de passage: 'bij 

d'Oost-Indise [vrouwtjes verstaan wij] Hollandse, die in Oost-Indien van een 

Hollandsche vader en Moeder zijn geboren; en die gemeenlijk met de naam van 

Iip/afa-kinderen genoemd worden; vermids 't meerendeel (gelijk men seid) een 

slag van de Meulen heeft'. Ofschoon prof. Veth dit niet begrijpt, is het volmaakt 

in overeenstemming met een betekenis van het woord Liblab in het Duits, die 

ook in Nederland bekend kan zijn geweest, namelijk 'thörichter Mensch' 

(Grimm), dus iemand die wat 'tropenkolder' in de kop heeft. Overigens is De 

Graaff de enigste niet, die de naam liplap toepast op kinderen van Europese ou

ders in Indië geboren. In Hobson-Jobson vindt men de volgende aanhaling uit 

Stavorinus (1768-1771): 'Kinderen in Indië geboren krijgen den spotnaam lip-

laps van de Europeanen, al mogen de ouders beide uit Europa gekomen zijn.' 

Dit wijst reeds op een uitbreiding van de betekenis die het mogelijk maakt de 

minachtende naam van de Europese kinderen over te dragen op die van ge

mengd ras, vooral onder inwerking van het reeds in gebruik zijnde Ups, dat we 

mede bij De Graaff vinden op p. 10 van zijn Oost-Indise spiegel. Daar spreekt hij 

van de Indische kinderen die hun 'redenen' vermengen met een lipse tyolise of 

'bastaard-Portugese' taal. Hiermee is de zaak evenwel nog niet uit, om niet eens 

te spreken van de gissingen van H. Schuchardt in zijn KreolischeStudiën. Immers 

liblab betekende omstreeks het eind van de zeventiende eeuw: 'der etwa einen 

halben Finger dicken Milchrahm der an der inwendigen Schale der jungen Ko-

kosnüsse hangt, nachdem man das Wasser ausgetrunken [hat]' (G. Meister, Der 

Orientalisch-IndianischeKunst- undLustgdrtner, 1692). Overdrachtelijk zal hiernaar 

genoemd zijn het kostje dat men beschreven vindt in Innigo de Biervillas' Voy-

age, II, p. 37, ed. 1736: 'les Matelots et les Soldats sont nourris ordinairement 

dans eet Hópital, de ris a 1'eau, et de quelques morceaux de boeuf salé et de 

vieux lard jaune, avec une écuellée de lippelape tous les matins. Cette sorte de po-

tage se fait avec des herbes hachées et mêlées avec du ris, ce qui ressemble assez 

a la patée qu'on donne aux dindons qu'on veut élever.' Zouden we én bij Meis

ter, die in zijn verklaring van het woord geheel overeenstemt met wat Rumphi

us zegt in boek I, hoofdstuk 1, én bij De Biervillas te doen hebben met het Hol

landse liflaf'm de Maleise mond, dat wil zeggen met def=p, daar het Maleis d e / 

niet heeft? Eigenaardig is het zeker dat het woord op het ogenblik veel meer 

voorkomt in de praktijk van de inlanders dan in de Europese en Indo-Europese 
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maatschappij. In de betekenis van 'kleurling' is het zelfs opgenomen in Rigg's 
Dictionary of theSunda language, waar liplap omschreven wordt als volgt: 'a person 
whose parents are one of them European and the other native. Mostly born of a 
native mother by an European father.' Hoe rijmt dit alles tezaam, kan men wel 
vragen, en in hoeverre blijft de afleiding: persoon met lapachtig grote omge
krulde lippen, 'Upper', te handhaven? 3 7* [P] 

lobak [bepaalde plant]. Maleis lobak. [P] 
lodji [residentiehuis]. Van het Nederlandse loge = factorij. [P] 
loemboeng [rijstschuur].Javaans loemboeng. [P] 
loempang [rijstblok]. Maleis loempang. [P] 
loerah [dorpshoofd]. Javaans loerah '(opper)hoofd'. [P] 
loeri [halfaapje]. Van het Hollandse loeris = pummel, botterik? [P] 
[loerik zit ginggang, sarong.] 
loetoeng [aap]. Maleis loetoeng. [P] 
loewak [koffierat]. Javaans loewak = palmmarter. [P] 
[lomberen, lommer zie omberen.] 
lontar [palm]. Metathesis van ron-tal, letterlijk blad-tó/, op de kust van Malakka 

pohun tar genoemd. [P] 
lorre1 [bepaalde vogel]. Lorre, of de verkleinvorm Lorretje, is de gewone naam 

waarmee bij ons een papegaai, als huisdier in een kooi gehouden, wordt aange
sproken. Dus bijvoorbeeld in Potgieters 'Liedekens van Bontekoe' (Verspreide en 
nagelaten werken, Poëzy, deel II, p. 28): 

Ai! Lorretjen, 
Kaporretjen, 
Kapoe, kapoe, kapoe, 
Houd mij je bekjen toe! 

Ook bestaat er in onze taal een spreekwijze: 'Hij is van lorretje [in zijn hersens?] 
gepikt', dat is: hij is onnozel. 

Men heeft dit woord afgeleid van het Spaanse loro (volgens het woordenboek 
van de Real Academia Espanola: lo mismo que papegayo [hetzelfde als pape
gaai]); zie M. J. Koenen, Sprokkelingen (Tiel 1888). Dat loro (of huw, wat ik als Por
tugees vind opgegeven) in Indië reeds vóór onze komst door onze Spaanse en 
Portugese voorgangers gebruikt werd, is zeker mogelijk, maar de oorsprong 
van dit woord is stellig, evenals kazuaris, kaketoe en andere namen van alleen 

37*. Redactionele noot: Volgens P.A.F. van aanduiding voor een Indo-Europeaan (orang 
Veen en N. van der Sijs, Etymologisch woorden- [man, mens]); hetzelfde woord als liplop, de laag 
boek, 1997: < Maleis liplap [in laagjes van in de kokosnoot die de binnenkant van de 
verschillende kleuren], bv. mos liplap [imitatie- schaal bekleedt, 
goud] (mas [goud]); een orang liplap werd zo een 
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in het oosten van de Archipel voorkomende dieren, in de talen van de Molukse 

en Papoease eilanden te zoeken. Die fraaie, borsteltongige, driekleurige pape

gaaien, de meest gezochte en geliefde als huisvogels die aan de zoölogen onder 

de naam van lori(lorius) bekend zijn, komen in al hun soorten bijna uitsluitend 

op genoemde eilanden voor. Hun inlandse naam luidt noeri of, door de gewone 

verwisseling van de liquidae, loeri, is ook in het Maleis overgenomen en is het 

eigenlijke grondwoord van lori, loro, louw en lorre te achten. [V] 
lorie 2 [bepaalde vogel]. Vermoedelijk afkomstig uit een van de talen van de 

Molukse en Papoease eilanden. Klanknabootsend? Zeker is het een bijvorm 

van noeri. Dit laatste heeft men volgens Hobson-Jobson in verband gebracht met 

het Portugese nur=licht. In 1430 reeds omschrijft Conti nori met 'brilliant', als 

vertaling van Poggio's: 'quos Noros appellant hoe est lucidos' [die Noros heten, dat 

is 'schitterend']. [P] 

lorrie [kiepkarretje]. Het Engelse lorry, welks afleiding niet opgehelderd is. [P] 

lustre [weefsel]. Van het Franse lustrine, dat men misschien voor een adjectief 

heeft aangezien (Salverda de Grave, Franse woorden in het Nederlands). [P] 

M 

madapolam [katoenen weefsel]. Zo genoemd naar de plaats van herkomst, 

namelijk Madapol(l)am, van Madhava-palam, een voorstad van Narsapur in 

Madras. [P] 

madat [bereide opium]. Maleis madat, uit het Hindoestani. [P] 

magang [schrijver]. Javaans magang, eigenlijk: volontair, bij de Europeanen dik

wijls: klerk, schrijver. [P] 

maïs, miloe, djagoeng [graansoort]. Deze drie en nog vele andere namen beho

ren aan de voortreffelijke graansoort, de Zea Mays van de botanici, die, als men 

in aanmerking neemt hoe wijd haar cultuur over alle warme gewesten ver

spreid is, naast de rijst als het eerste van de voedselgewassen beschouwd mag 

worden. Dat de maïs uit Amerika afkomstig is, wordt thans nauwelijks meer 

betwijfeld, hoewel vroeger onder anderen Bonafous, Histoire naturelle du maïs 

(Paris, 1836), de mening is voorgestaan dat de maïs lang vóór de ontdekking 

van Amerika in de Oude Wereld bekend was en dat zij door de Arabieren en de 

kruisvaarders uit het Oosten naar Europa is gebracht. Zeker is het dat de maïs, 

tijdens de ontdekking van Amerika, daar overal door de Indianen verbouwd 

werd en dat men reeds masklossen (zo noemt men gewoonlijk de dikke rolron

de aren) in de graven van de Inka's heeft gevonden. Vandaar dat in de Verenig

de Staten, waar de cultuur van maïs een groot gewicht heeft gekregen, dit 

gewas nog met de naam van Indian corn wordt aangeduid. Ook is de naam maïs 
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stellig uit Amerika tot ons overgekomen; men meent dat het de naam is die 

deze plant op Haïti droeg. (Zie Hernandez, Nova plantarum, VI, 44). Van maïs 

(maïze) is afgeleid maïzena, zoals een fijn meel genoemd wordt dat van de maïs 

wordt bereid en in de laatste jaren ook bij ons een veelvuldig gebruik heeft 

gekregen in de samenstelling van puddingen. 

Miloe, de naam die de maïs bij inlanders en Europeanen in de Minahasa 

draagt, is een verbastering van het Portugese milho, dat zelf niets anders is dan 

het Latijnse milium. Onder de naam van milho worden in het Portugees ver

schillende soorten van gierstgrassen {Paniceae), zoals milho painco, milho miudo, 

enz., samengevat, maar hij is ook uitgebreid tot de maïs, die dan tot onder

scheiding ook wel milho grosso, milho zaburro of milho da India wordt genoemd. 

Waarschijnlijk noemden de Portugezen reeds in Amerika de maïs milho; ik 

vind ze althans millio genoemd bij Hartsinck, Beschrijving van Guiana, p. 901. 

Met het graan zelf brachten zij dan ook deze naam over naar Afrika en Oost-

Indië, en in beide gewesten werd hij, meer of min verbasterd, door de Neder

landers van hen overgenomen. Bij De Marree, De Goudkust, deel I, p. 82 en 93, 

vind ik milhio geschreven, maar in de Kaapkolonie is daaruit miellies of mielies 

ontstaan. Zie Tromp, Herinneringen uit Zuid-Afrika, p. 28, 39,164 en Mansvelts 

Kaapsch-Hollandsch idioticon. Met het Engelse adjectief mealy 'meelachtig', dat 

laatstgenoemde vergelijkt, heeft mielies ongetwijfeld niets uitstaande. 

Het voorkomen van de Portugese naam van de maïs tot in de Minahasa 

maakt het ongetwijfeld zeer waarschijnlijk dat de verbreiding van dit gewas 

vooral aan Portugal moet worden toegeschreven. Maar ook Spanje heeft daar

toe bijgedragen, en men beweert zelfs dat reeds Columbus maïs naar Spanje 

heeft gebracht, dat reeds in 1520 in dat land werd verbouwd en vandaar naar 

Italië', Turkije en de Levant kwam. 

Ook in Insulinde ontbreken de sporen van Spaanse herkomst niet. Rumphi

us, Amboinsch Kruydboek, deel V, p. 203, zegt: 'de Turkze Tarwe [...] wast nu ook 

op vele plaatsen van deze Eilanden, wordt echter voor een uitlandsch gewas 

gehouden, door de Spanjaarden eerst ingevoerd. Men noemt het op Maleyts 

Jagum, Baleys Jagum Castila. In Ternaten Bira Castela.' In deze namen is jagum 

kennelijk het Maleis-Javaanse djagoeng, waarop ik zo aanstonds terugkom, 

en Castela (Kastila) betekent 'Spaans' (van Castilië). Bira doet denken aan de 

Makassaarse naam van de maïs birdlle, in het Boeginees bardlle of waralle. Bdrra 

of würrd betekent in die taal het ontbolsterde graan, hetzij rijst, gierst of maïs 

(het Maleis-Javaanse beras, Makassaars berasd). Is bira daarvan soms slechts een 

andere vorm en birdlle een samentrekking voor bira castelle?38 Zo zou de anders 

vreemde l in birdlle en bardlls een natuurlijke verklaring gevonden hebben. 

Op Java, waar de cultuur van de maïs van betrekkelijk jonge oorsprong 

38. Die samentrekking ziet er oppervlakkig als met noodwendigheid toe gebracht door die 

niet zeer waarschijnlijk uit, maar men wordt er anders onverklaarbare /. 
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schijnt te zijn, is zij thans een algemeen en hoogst gewichtig voedingsgewas, 

dat niet alleen door de inlanders, maar ook door de Europeanen, zelfs als zij 

Nederlands spreken, altijd met de naam djagoeng of djagong genoemd wordt. 

Houdt men dit djagoeng voor een oorspronkelijk inlands woord, dan kan men 

het aanwenden om de mening omtrent de oosterse herkomst van de plant te 

steunen, maar waarom zouden dan alle andere namen van deze graansoort, in 

de Archipel gebruikelijk, naar Spanje en Portugal als het land van herkomst 

wijzen? Het reeds vermelde djagoeng kastila, dat is 'Spaanse djagoeng', door 

Rumphius vermeld als op Bali gebruikelijk, wijst ook daarheen en toont tevens 

dat djagoeng op zichzelf een ruimere betekenis had, want waartoe zou anders 

het bepalende kastila dienen? Vergelijkt men djagoeng kastila met het Terna-

taanse bira kastila, dan zal men zich genoopt voelen aan djagoeng een analoge 

betekenis met bira toe te kennen. Ik waag omtrent dit woord de volgende gis

sing. Djawa betekent 'gierst' (zie mijn Java, deel II, p. 3 en 5), of oorspronkelijk 

misschien in het algemeen 'graankorrel', dat dan in een land waar oudtijds 

geen ander graan groeide dan gierst, natuurlijk toch de naam van dit graan 

werd. Later noemde men op Java de gierst djawawoet, samengetrokken uit dja

wa awoet, dat is 'fijne korrel'. De maïs zal men daarentegen djawa agoeng of djawa 

goeng, dat is 'grote korrel', genoemd hebben, volkomen beantwoordende aan 

het Portugese milhogrosso. Later werd dan djawa goeng tot djagoeng samengetrok

ken. 

Eer ik dit artikel besluit, wil ik nog even opmerken dat de naam van Turks 

koren of Turkse tarwe, waarmee wij in Nederland veelal de maïs noemen, een 

navolging is van het Franse blé de Turquie, ook Turquet. Het schijnt dat in dit 

land de maïs eerst uit de Levant is ingevoerd, toen zij haar tocht door het zui

den van Europa volbracht had. De naam blé de Turquie wordt door Littré vol

strekt afgekeurd. [V] 

Maleier [volkerennaam]. Van melajoe; in het Oudjavaans is Malajoe de naam van 

Sumatra. De etymologie is onzeker. [P] 

malenger [simulant]. Waarschijnlijk van het Maleise melenga: luieren, onver

schillig zijn. Ook bestaat het werkwoord malengeren. Zo leest men onder srikaja 

in de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, p. 85: 'malengerende soldaten wrijven 

zich die [pitten van s.] wel in de oogen om zich een ooglidontsteking te ver

schaffen.'3 8* [P] 

malloot [gek]. Uit het Frans malote, in Nederland enkel als substantief in 

gebruik (zie Kluyver in Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, XVI, 

159). [P] 

maloe [verlegen]. Maleis maloe. [P] 

[mandarijn zie mandoor.] 

38*. Redactionele noot: De geaccepteerde ety- is ontleend aan Frans malingre, van mal 'slecht' 

mologie is tegenwoordig dat malinger, malenger en heingre 'uitgemergeld'. 
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mandau [koppensnellerszwaard]. Dajaks mandau. [P] 

mandiën [een douche nemen]. Van Maleis mandi=baden. [P] 

mandoor1 [opzichter], mandarijn [Chinese ambtenaar]. Ik voeg deze woorden 

bijeen omdat het mij waarschijnlijk voorkomt dat er tussen beide een nauwe 

verwantschap bestaat. 

Mandoor of mandoer (een gewone verscheidenheid van uitspraak waarbij, 

naar ik vermoed, dialectverschil ten grondslag ligt) betekent in Nederlands-

Indië een opzichter of meesterknecht op een fabriek of bij enig belangrijk 

werk, iemand dus die aan zijn minderen bevelen geeft. Het woord wordt alge

meen gebruikt in het Maleis, Javaans en Soendaas; maar is ook niet minder 

gewoon in de mond van de in Nederlands-Indië levende Europeanen. Zo 

spreekt, om een paar voorbeelden uit duizenden aan te halen, De Sturler, Hand

boek voorden landbouw, p. 1126, van 'meesterknechts of mandoors voor het voeren 

der cilinders bij het vermalen van het suikerriet', en Van Gorkom, Oostindische 

Cultures, II, p. 42, van inlandse opzichters of mandoers, die bij de indigoberei

ding het criterium of de tijd daar was om het vocht uit de trekbak af te laten, in 

de reuk of de smaak van het vocht vonden. Dit woord mandoor, stellig in het 

Javaans en Maleis van vreemde oorsprong, schijnt af te stammen van het Por

tugese mandar 'bevelen, gelasten', en is vermoedelijk door de inlanders samen

getrokken uit mandador 'lastgever'. Bij Heydt, Geographisch- und Topographischer 

Schauplatz von Afrika und Ost-Indiën (1744), leest men meermalen mandator, bij

voorbeeld p. 95. 

Van hetzelfde Portugese mandar, of waarschijnlijker nog rechtstreeks van 

het Latijnse mandare, komt nu vermoedelijk ook mandarijn, door de Portugezen 

mandarin of mandarim uitgesproken. Ik vind in het Portugese woordenboek van 

Da Costa uit 1794 de latiniserende vorm Mandarinus, die naar het mij toeschijnt 

zal zijn uitgedacht door de jezuïeten, die in de Latijnse taal zoveel over China 

en Japan geschreven hebben. Bij hen zal men vermoedelijk de oorsprong van 

het woord moeten zoeken, en ik acht het onnodig er het Sanskriet mantrin, in 

het Javaans en Maleis mantri 'minister of raadsman van een vorst, staatsbeamb

te' bij te halen, dat wat de vorm betreft zeker niet zo goed past. Het woord 

komt reeds voor bij Van Linschoten, Itinerario, p. 32, 33, in de opmerkelijke 

vorm Mandoryn. S. de Vries, Curieuse aenmerckingen (1682), deel I, p. 38, zegt over 

mandaryn: 'de naem mandarijn is geen Chineesch woord, maar voortgekomen 

van de Portugeezen, welcke alle magistraten in China dien naem geven, willen

de daermee sooveel seggen, als de Nederlanders met 't woord Commandeur. 

Gelijck 't dan ook schijnt, dat de naem mandarijn is afgeleyd van 't Lat. woord 

mandare.' 

Een Chinese oorsprong kan 't woord mandarijn stellig niet hebben, maar het 

wordt in alle Europese talen gebruikt om een hoge staatsbeambte in China aan 

te duiden. Ook noemen wij Manadarijnappels of Mandarijntjes (Frans Manda-
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riniers), een soort van kleine, zoete, bijzonder geurige, licht geribde, enigszins 
afgeplatte en zeer los in de schil liggende oranjeappels, die naar men zegt in 
China vooral gebruikt worden om ze aan de mandarijnen ten geschenke te 
zenden. Zie Lindley en Moore, Treasury ofBotany, p. 292. [V] 

mandarijn 2 [Chinees ambtenaar]. Een oude afleiding, die onder andere bij 
Hyde, De Ludis Orientalibus, voorkomt, is die van mandarijn uit het Portugese 
mandar 'bevelen, gelasten'. De plaats uit Hyde kan men vinden in Hobson-Jobson, 
p. 421. Prof. Veth verklaart zich voor dezelfde etymologie en verwerpt een ande
re, volgens welke mandarijn een verbastering is van mantri (stam mantrin), een 
oorspronkelijk Sanskrietwoord dat in de moderne Indische talen voortleeft en 
ook tot de Maleiers, Javanen, enz. is doorgedrongen. Van een tegengestelde 
mening zijn Yule en Burnell. In hun artikel Mandarin vermelden deze geleer
den de afleiding uit mandar en bestrijden die dan op even grondige als uitvoeri
ge wijze. Wij zullen de hoofdpunten van hun betoog beknopt meedelen. Een 
afleiding als mandarim, mandarij uit mandar is in het Portugees een taalkundige 
onmogelijkheid. Zij gispen Crawfurd, die het Maleise mantri uit het Portugees 
afleidt en wijzen op de nog grotere averechtsheid van Marsden, die, videns meli-
ora, deteriora secutus [het betere ziende, toch het slechtere volgend], zegt: 'The 
officers next in rank to the Sultan are Mantree, which some apprehend to be a 
corruption of the word Mandarin, a title of distinction among the Chinese.' Ver
der wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de oudste berichten die van 
mandarijn gewagen, niet eens betrekking hebben op China, maar op Indië en 
Indonesië. De bewijsplaatsen ter staving van hun gevoelen kunnen wij hier 
niet alle overnemen; de belangstellende lezer gelieve die zelf in Hobson-Jobson 
na te gaan. Slechts met één aanhaling willen wij een uitzondering maken, 
namelijk uit de kroniek van Gaspar Correa, die omstreeks 1512 in Indië moet 
gekomen zijn. Hij zegt, van de Molukken sprekende, volgens de Engelse verta
ling: 'and they cut off the heads of all the dead Moors, and indeed fought with 
one another for these, because whoever brought in seven heads of enemies, 
they made him a knight, and called him manderym, which is their name for 
Knight.' Derhalve, de Portugees Correa zegt dat mandarym, dit is mandarijn, in 
de taal van de inlanders van de Molukken zoveel als 'ridder' betekent. Hij ver
gist zich, uit gebrek aan kennis van de inlandse talen, maar zijn moedertaal, 
het Portugees, heeft hij stellig goed genoeg gekend om te weten dat manderym 
daarin onbestaanbaar was. 

Wij behoeven aan het betoog van Yule en Burnell niets toe te voegen. Alleen 
een korte opmerking over de neusklank aan het eind van het woord en over de 
d voor t. Uit meer voorbeelden blijkt dat de Portugezen de neiging hadden zo'n 
neusklank in de uitgang te gebruiken. Vandaar de vorm palankijn in plaats van 
palanki; Samorim, bij ons verder verbasterd tot Zamorijn, dat een verknoeiing is 
van Sdmudri 'zeekoning'. Bij Barbosa vindt men nauwkeuriger Zomodri, en bij 
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Varthema Samory. Trouwens van mandarijn bestaat een bijvorm zonder neus

klank, namelijk mandarij. Wat de d betreft, die achten wij ontstaan uit de 

Malayalam of Tamil uitspraak mandiri. [K] 

mandoer 3 [opzichter]. Portugees mandador= de bevelende, van mandar. bevelen. 

In zijn oorspronkelijker vorm mandadore is het woord ook Anglo-Indisch. [P] 

mangga [bepaalde vrucht]. Vergelijk Tamil mang-gay of mdingay, waarin gay ont

staan is uit kay = vrucht. Naam en vrucht zijn uit Zuid-India in de Archipel 

ingevoerd. De Maleise naam mempelam is wederom het Tamil mapalam of mdm-

param, dat wil zeggen de man-vrucht. [P] 

manggis [bepaalde vrucht]. Javaans manggis. [P] 

manggistan [bepaalde vrucht]. Maleis manggistan. [P] 

[manielje zie omberen.] 

manis [lief]. Maleis manis = zoet, lief, enz. In het Europese taalgebruik = het 

Duitse 'schonend', mak, niet flink, waar het geldt zakelijke beoordeling of per

soonlijke behandeling. Van manis komt manisan: het zoete, wat zelfs in de 

advertenties gebruikt wordt voor: Indische confituren. [P] 

manna [hemels voedsel]. Het is enigszins bevreemdend dat prof. Dozy aan dit 

woord geen plaats heeft gegeven in zijn Oosterlingen, daar het stellig van Semi

tische afkomst is en een bekend handelsartikel aanduidt. Het echte manna is 

een in kleine, gele, doorzichtige korrels voorkomende substantie, verhard uit 

het taaie en zoete sap dat uit een zekere in Arabië veel voorkomende struik, de 

Tamarix mannifera, vloeit ten gevolge van talloze voor het blote oog onzichtbare 

wondjes, door de steek van een insect, Coccus manniparus, teweeggebracht. Deze 

stof is, daargelaten het wonderbare gelegen in de verbazende overvloed waarin 

ze zich voordeed tijdens de omzwervingen van de Israëlieten in de woestijn 

van Arabia Petraea en in de omstandigheden waaronder ze zich vertoonde, 

hoogstwaarschijnlijk niet verschillend van dat hemels brood dat in Exodus 16 

onder de naam van man wordt vermeld. Manna is daarvan de gewone vorm, 

gebezigd in het Aramees dialect dat ten tijde van de opkomst van het christen

dom in Palestina werd gesproken en daarom ook, bij aanvoering van woorden 

in de landstaal, in het Nieuwe Testament wordt gebruikt (Johannes 6: 31,49, 

58; Hebreeën 9:4; Openbaring 2:17). Het woord man betekent in het Arabisch 

een 'geschenk', een 'gave', en wanneer de Arabische schrijvers het boven 

beschreven manna mannoe's samdï, dat is 'gave des hemels', noemen, dan schij

nen ook zij aan een wonderbare oorsprong te denken, hetzij alleen omdat de 

herkomst van deze stof ook voor hen in het duister school, hetzij omdat de 

kennis van de wonderbare spijziging van de Israëlieten in de woestijn ook tot 

hen was doorgedrongen. Voor dit laatste pleit de overeenkomst met de uit

drukkingen hemels brood en hemels koren, die in psalm 105:40 en 78: 24 worden 

aangetroffen. Bij de nauwe verwantschap tussen de Hebreeuwse en Arabische 

talen is er volstrekt geen reden om bezwaar te maken, ook in het Hebreeuws de 
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betekenis van 'gave' aan het woord manna toe te kennen. En wanneer wij dan in 

Exodus 16:15 lezen dat de Israëlieten, het manna ziende en niet wetende wat 

het was, tot elkaar zeiden: man hoe, dan is er geen reden om dit anders dan met 

'dit is een gave' te verklaren. Vers 31 wil dan ook zeker slechts te kennen geven, 

dat man, dat is gave, sindsdien de naam bleef van dit van de hemel neergedaald 

geschenk. Er bestaat wel een andere verklaring van die uitdrukking man hoe, 

aan de Griekse Septuagint ontleend, volgens welke die woorden op vragende 

toon moeten worden uitgesproken en vertaald worden: 'wat is dat?' zodat, ten 

gevolge van die vraag, 'wat' de naam van de onbekende stof zou zijn gebleven. 

Maar man als vragend voornaamwoord komt wel voor in de latere Aramaïse-

rende taal van Palestina, maar is in het echte Hebreeuws onbekend. 3 9 

De naam manna is later ook aan andere soortgelijke in de handel voorko

mende stoffen gegeven, zoals aan het manna van Fraxinus ornus, waarvan de 

uitvloeiing mede door de steek van een insect, Cicada orni, wordt bevorderd, of 

dat van HedysarumAlhagi, een struik op wier takken en bladeren zich korrels als 

gekristalliseerde suiker vormen, die men tegen het najaar op ieder uur van de 

dag kan inzamelen. Van deze gewassen komt het eerstgenoemde vooral in Ita

lië, het andere, behalve in Perzië, ook in Arabië voor. [V] 

mantri(e) [opzichter]. Maleis manteri is het Sanskriet mantri, nominatief van 

mantrin, dat wil zeggen de raadsman van een vorst, minister. In dit man hebben 

we de voorloper van het men in mens en de wortel van manyate = hij denkt. Ver

der is mantri in het Tamil overgegaan als mandiri en hieruit is voortgekomen 

het Portugese mandarim met de in het Portugees zeer gewone toevoeging van 

de neusklank. Wat de betekenis aangaat, die is in de Maleise landen, waar het 

recht van zelfbestuur nog bestaat, dezelfde als in het Sanskriet, namelijk raads

man, minister - ook: besturend ambtenaar. Op Java is de mantri zozeer in rang 

gedaald dat op de laatste trap die titel zelfs verleend wordt aan inlandse 

opzichters bij verschillende takken van dienst (vergelijk de Encyclopaedie van 

Nederlandsch-Indië). [P] 
Mardijker1 [vrijburger]. Mardijker is de vernederlandste vorm van het Maleise 

mardaheka of mardeka, Javaans mardikê 'vrij, een vrij man die niet tot herendien

sten verplicht is'. Men noemde Mardijkers een klasse van inlanders, die in de 

geschiedenis van Insulinde een vrij belangrijke rol heeft vervuld, maar 

omtrent wier oorsprong en betekenis veel onzekerheid heerst. Men vindt reeds 

sporen van het bestaan van de Mardijkers onder het Portugees bestuur, dat aan 

onze verovering van de Molukken is voorafgegaan. Zie Valentijn, II, 1, p. 123; 2, 

p. 16. Het is waarschijnlijk hun naam die Valentijn en anderen op het denk

beeld heeft gebracht dat zij afstammelingen waren van vrijgegeven of vrij

gekochte slaven; maar, ofschoon het zeer mogelijk is dat velen onder hen 

39. Wie het hier gezegde vergelijken wil met denhoek opgenomen, zal bemerken dat ik thans, 

mijn artikel Manna, in 1855 in het Bijbelsch woor- na 33 jaar, een andere mening ben toegedaan. 
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inderdaad vrijgelatenen of afstammelingen van dezen geweest zijn, staat het 
toch vast dat het woord niets meer betekent dan een vrij man, onverschillig of 
hij al of niet eenmaal tot de slavenstand heeft behoord. Men leert evenwel ook 
nog uit die naam, dat de bedoelde vrije lieden geen Europeanen, maar inlan
ders waren; want waarom zou men ze anders een Maleise naam gegeven heb
ben? De vrije, niet in dienst van de Compagnie staande of door haar bezoldigde 
Europeanen, met andere woorden, de blanken die als kolonisten naar Indië 
waren gekomen, werden Vrijburgers genoemd; zulke Vrijburgers waren nu 
ook de Mardijkers, maar als men hen met de naam van Vrijburgers noemde, 
voegde men er doorgaans tot onderscheiding zwarte bij, daar men gewoon was 
alle inlanders zwarten te noemen. 

Kolonel Haga die ons, als inleiding tot een lezenswaardige verhandeling 
over de Mardijkers van Timor (in het Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volken
kunde, deel XXVII, p. 191), de resultaten van zijn zorgvuldig onderzoek over de 
Mardijkers heeft meegedeeld, erkent als het doel van deze instelling een 
inlands element te scheppen dat, onder het rechtstreeks bestuur van de over
heersers geplaatst en door voorrechten aan dezen verbonden, een tegenwicht 
zou helpen vormen tegen de massa van de inheemse bevolking. Het lag in de 
aard der zaak, dat men onder die Mardijkers oorspronkelijk alleen zulke inlan
ders opnam, die ter plaatse waar men ze vestigde, vreemdelingen waren, die of 
om enige reden de bescherming van de Compagnie gezocht hadden, of door 
het voorspiegelen van voordelen waren gelokt. Later zich voortplantende en in 
aantal wassende, verkregen zij, vooral te Batavia, een belangrijke plaats in de 
maatschappij. Velen dreven een aanzienlijke handel, vooral in kleedjes en kost
baarheden, waren vermogend en bewoonden fraaie huizen; anderen leefden in 
de nabijheid van de stad van tuin- en akkerbouw. Zie Valentijn, IV, 1, p. 254; 
Batavia in derzelvergelegenheid, III, p. 35. 

De Mardijkers werden tijdens de Compagnie ook voor schuttersdiensten 
bestemd; waar hun aantal dit toeliet, werden de weerbare mannen onder hen 
in compagnieën of vendelen ingedeeld. Zie bijvoorbeeld de beschrijving van 
Batavia in deel I van de Verhandelingen van hetBataviaasch Genootschap, p. 61. Niet 
zelden namen de Mardijkers ook deel in de militaire expedities door de Com
pagnie uitgerust. Zie bijvoorbeeld Baldaeus, Beschrijvinge van Ceylon, p. 71 en 80, 
en De Jonge, Opkomst, deel VI, p. CVIII en 171. Nergens echter hebben de Mar
dijkers een grotere rol vervuld dan op Timor; alleen op dat eiland (te Koepang 
en Babauw) is nog onder deze naam een afdeling militairen, uit verschillende 
inlandse en vreemde elementen bestaande, in dienst gebleven. De verhalen 
echter omtrent hun heldendaden en de hun toegekende eerbewijzen bij een 
aanval van de Portugezen in 1749, berusten slechts op mondelinge overleve
ring en het legendarische karakter van deze berichten is door kolonel Haga in 
het aangehaalde stuk duidelijk in het licht gesteld. 



M A R D I J K E R 

Te Batavia is de naam Mardijkers sedert lang in onbruik geraakt, en vervan
gen door die van Papangers. Radermacher en W. van Hogendorp in hun 
beschrijving van de stad Batavia (Verhandelingen van hetBataviaasch Genootschap, 
I, p. 61) gebruiken Papangers en Mardijkers als synoniemen, en het Koloniaal 
Verslag over 1849 zegt over die Papangers het volgende: 'Dit corps, samenge
steld uit vrijgegeven slaven, Maleiers, Mooren, Bengaleezen en hunne afstam
melingen, die hun 16e jaar zijn ingetreden en hun 40e nog niet hebben bereikt, 
is reglementair eene inlandsche schutterij en staat dan ook, behoudens het 
gezag van den Resident, onder de bevelen van den kommandant der schutterij. 
Zij onderscheidt zich echter van de boven behandelde schutterijen daardoor, 
dat zij geheel voor 's lands rekening komt buiten de schutterlijke kas, en gere
geld al de wachten in de oude stad betrekt tegen dagelijksche soldij. De dien
sten welke dit corps bij voortduring verricht, geven reden tot tevredenheid.' In 
weerwil van deze laatste woorden blijkt uit het Indisch Staatsblad, 1849, no. 17, 
dat de regering destijds reeds het voornemen koesterde het korps Papangers te 
reorganiseren of geheel op te heffen. Dit laatste schijnt enige jaren later 
gebeurd te zijn. 

Van de oorsprong van de naam Papangers kan ik geen rekenschap geven. 
Onder de vreemde oosterlingen, te Ambon wonende, worden door Valentijn, 
II, 1, p. 156, ook Pampangers (bewoners van het gewest Pampanga op Manilla) 
genoemd. Men kan aannemen dat onder de Mardijkers ook afstammelingen 
van die natie scholen maar, daargelaten dat het woord Pampangers een m te 
veel heeft, is het niet aan te nemen dat zij onder de Bataviase Mardijkers ooit 
zodanig het overwicht hebben gehad dat hun naam die van Mardijkers verdrin
gen kon. [V] 

Mardijker2 [vrijburger]. 'Mardijker,' lezen wij, 'is de vernederlandste vorm van 
het Maleise mardaheka of mardeka, Javaans mardikö "vrij, een vrij man die niet 
tot herendiensten verplicht is".' Om te voorkomen dat deze of gene zou menen 
dat het woord oorspronkelijk Maleis of Javaans is, kan het dienstig zijn het een 
en ander aan het bovenstaande toe te voegen. Men weet, of kan het althans 
weten, onder andere uit de door prof. Vreede bewerkte laatste uitgave van het 
Javaanse handwoordenboek, dat het woord in het Oudjavaans luidt maharddhi-
ka 'een geestelijke, monnik'. Deze betekenis is nog herkenbaar in pradikan en 
pardikan dessa. In het Sanskriet, waarin het woord thuishoort, is maharddhika 
'grootmachtig, met grote, vooral geestelijke macht of wijsheid begaafd'. Tegen
woordig is de betekenis van 'geestelijke' geheel op de achtergrond geraakt, 
daargelaten in pardikan; in het Dajaks komt mardeka, maradeka voor in de zin 
van 'vrij (niet-slaaf); vrijgesteld (van belastingen, bevelen, enz.)'; in het Tagalog 
heeft mahadlika (voor mahaldika) uitsluitend de betekenis 'vrijgelatene'. Aange
zien van oudsher geestelijken en monniken vrijgesteld waren van belastingen 
en andere lasten, is het niet onwaarschijnlijk dat de tegenwoordig geldende 
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betekenis zich uit die van 'geestelijk persoon' ontwikkeld heeft. Hoe het ook 
zij, de oorsprong van het woord is bekend, al verdient de geschiedenis ervan in 
de Indische Archipel nog nader onderzoek. [K] 

Mardijker3 [vrijburger]. Thans een historisch fossiel na de afschaffing van de 
slavernij, wordt door prof. Veth afgeleid van het Maleise mardaheka of mardeka, 
Javaans mardika: vrij, een vrij man die niet tot herendiensten verplicht is. Men 
zou het ook weer kunnen geven door: vrijgegeven slaaf. Zoals prof. Kern 
opgeeft, komt het woord in de hoofdtaal van de Filippijnen ook voor en wel als 
mahadlika = vrijman, waarnaast kamahadlikadn = vrijheid (van slavernij). Als 
Maleis equivalent geeft hij mardahika (voor mahard(h)ikd) = vrij zijn. In het 
Sanskriet vindt men maharddhika = vermogend, begaafd met grote talenten of 
wijsheid, in welke laatste opvatting dit woord in het dichterlijke Javaans nog 
voorkomt, terwijl het in het Oudjavaans ook toegepast wordt als titel van gees
telijken, pandita's. Hiervan is afgeleid perdikan desa. Hoe men het echter in de 
zin van 'vrijman' is gaan gebruiken, is niet zo geheel duidelijk. Prof. Kern ver
moedt dat deze betekenis zich ontwikkeld heeft uit die van 'gezegende', dit is 
met vrijheid gezegende, begiftigde. Een poos lang heeft de etymologiserende 
spraakmakende gemeente er (volgens De Graaffs Oost-Indise spiegel op vele 
plaatsen) mordijkers van gemaakt. Juist is de opmerking van prof. Veth: 'Te Bata
via is de naam Mardijkers sedert lang in onbruik geraakt.' Even onbekend is 
thans die van Papangers, die er volgens Uit Oost en West voor in de plaats geko
men is, welke Papangers vermoedelijk huisjongens waren van de stam der Pam-
panga's op de Filippijnen. [P] 

martavaan1 [pot van aardewerk]. Martavaan, soms martevaan geschreven, is 
onder de Europeanen in Indië de naam van een soort van grote aarden vaten of 
potten van oude herkomst en bij de inlandse bevolking in groot aanzien. 
Beroemd was vanouds de martavaan van Soya op Ambon, door Valentijn, III, 1, 
p. 9, beschreven als 'een verglaasde, groote Siamsche pot', die omtrent een half 
uur van het dorp op een hoogte stond, waarbij een godheid haar zetel had die, 
als na het offer van een witte haan, met een bamboestokje uit het naburig bos 
in de pot geroerd werd, onmiddellijk regen gaf. Wanneer de inlanders boven 
de hoogte regenwolken zagen, plachten zij te zeggen: 'Radja Soya roert zijn 
pot.' Vergelijk nog aldaar p. 30 en Brumund, Indiana, II, p. 73. In het Tijdschrift 
voor Nederlandsch-Indië, 1871, deel II, p. 238 en volgende wordt gewaagd van 
merkwaardige overblijfselen van de oudheid, voornamelijk bestaande uit een 
oud stuk geschut, een verminkt beeld en een grote martavaan, gevonden bij de 
oorsprong van de Tjitaroem in de Preanger Regentschappen. 

Men leest soms van 'Japanse Martavanen', bijvoorbeeld bij Perelaer, Ethnologie 
der Dajaks, p. 112, die niet of nauwelijks verschillen van de oude tampajans of 
koelpotten, door de Dajaks zo hoog in ere gehouden (zie mijn Borneo's Wester-
afdeeling, deel II, p. 262). De herkomst van die oude, vaak zo verbazend duur 
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betaalde potten wordt als onzeker beschouwd. (Zie Sal. Muller, Reizen en onder
zoekingen in den Indischen Archipel, deel I, p. 264). Mij schijnt het toe dat zij echte 
martavanen zijn, maar dat thans onder die naam ook Japanse en Chinese 
namaaksels in de handel komen, die echter de Dajaks (vergelijk Perelaer, p. 117) 
zeer wel van de echte weten te onderscheiden. 

Doch, daargelaten welke betrekking er tussen de echte martavanen en de 
tampajans van de Dajaks bestaat, zeker is het dat de herkomst van eerstge
noemde aan onze oude schrijvers niet onbekend was. Valentijn, zoals ons reeds 
bleek, noemt ze Siamse potten, en dit is in zoverre juist, dat hun eigenlijke 
vaderland Martaban, een landschap van Achter-Indië, dat thans deel uitmaakt 
van de Britse provincie Tenasserim, aan Siam grenst en er oudtijds toe behoor
de (zie Valentijn, III, 2c, 'Tonkin', enz., p. 58). Dit Martaban, waarvan de gelijk
namige, aan de Golf van Martaban gelegen hoofdstad in vroeger eeuwen een 
zeer belangrijke handelsplaats was, maar thans als zodanig geheel door het 
naburige Maulmain in de schaduw is gesteld, wordt door Valentijn voortdu
rend Martavan genoemd, een spelling die wegens de zo gewone verwisseling 
van b en v niets bevreemdends heeft. Een nog oudere schrijver, P. v.d. B(roeck), 
in zijn Curieuse beschrijving van [...] verscheyden Oost-Indische gewesten (Rotterdam 
1677), schrijft zelfs herhaaldelijk Martavaan (p. 112, 117, 121), geheel zoals de 
naam van de potten gewoonlijk geschreven wordt. Maar V.d. Broeck noemt ook 
uitdrukkelijk waar hij, p. 121, de handelswaren van deze landen opsomt: 'Pot
ten, groot en kleyn, die men naar het land Martavanen noemt', en verzekert ons 
een paar regels verder dat deze potten alleen van Martavaan en Taway komen. 
Ook Valentijn, V, 1, p. 118, spreekt van: 'Verglaasde potten, Martavanen, na 't 
land daar zij eigenlijk vallen, genoemt', en voegt er ook bij dat zij alleen in 't 
rijk van Martavan en Taway worden gekocht. Er kan dus omtrent de herkomst 
van de martavanen en de oorsprong van hun naam geen twijfel bestaan. Die 
naam is een van de vele voorbeelden van waren, die eenvoudig naar de plaats 
van herkomst genoemd worden. 4 0 

Diezelfde naam voor dezelfde potten was ook, maar in de vorm Martaban, 
aan de Arabieren bekend en kan wellicht door onze voorouders van hen zijn 
overgenomen, een vermoeden dat voor de hand ligt, daar martaban of martavaan 
in de talen van de Indische Archipel niet bekend schijnt te zijn. De Arabieren 
gebruikten deze potten tot bewaring van confituren, specerijen, geneesmidde
len, enz. De Arabische reiziger Ibn Bathoetha verhaalt dat hij van een Indische 
vorstin vier Martabanen ten geschenke kreeg, gevuld met gember, peper, li
moenen en andere provisiën. Zie de noot op een fragment van Ibn Bathoetha 
door Dulaurier, Journal Asiatique, 1847,1, p. 252. 

40. Ik noemde enige voorbeelden van manu- Champagne, Madeira, Malaga, worden op de-

facturen onder gingang. Vele soorten van wij- zelfde wijze benoemd, 

nen, bijvoorbeeld Bordeaux, Bourgogne, 
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De heer Logan spreekt over de martavanen in jaargang 1850 van het Journalof 
the Indian Archipelago, p. 336. Hij gewaagt daar van 'the fame which Pegu, and 
especially Martaban, at one time enjoyed for their beautifully glazed and gil-
ded vases, sometimes of enormous size'. Deze woorden zeggen nog iets meer 
dan de plaatsen van V.d. Broeck, Valentijn en Ibn Bathoetha, van wie Logan de 
laatste aanhaalt, maar de beide andere waarschijnlijk niet eens kende; hieruit 
is af te leiden dat de martavanen en hun vervaardiging te Martaban hem ook 
uit andere bronnen bekend waren. Hij voegt erbij dat de vraag naar deze vazen 
(hij noemt ze 'dragon vases', omdat zij met draken versierd zijn) eenmaal zeer 
groot moet zijn geweest bij de Hindoe-kolonisten op Java, daar op dat eiland 
dikwijls martavanen met andere overblijfselen van de Hindoe-tijd worden 
opgegraven. Voor hem is het ook niet twijfelachtig of de tampajans van de 
Dajaks zijn werkelijk als martavanen te beschouwen. Volgens deze aanduidin
gen moet er eenmaal tussen de volken langs de Irawaddi en de bevolking van 
westelijk Insulinde een druk verkeer hebben plaatsgegrepen - een feit dat de 
bijzondere aandacht verdient van hen, die zich aan de studie van de etnologie 
en oude geschiedenis van de Indische Archipel wijden. [V] 

martavaan2 [pot van aardewerk]. Is reeds in 1677 etymologisch verklaard door P. 
v.d. B(roeck) in zijn Curieuse beschrijving van [...] verscheyden Oost-Indische gewesten, 
p. 121: 'Potten, groot en kleyn, die men naar het land Martavanen noemt'. Dit 
land is het aan Siam grenzende gewest Martaban, thans een deel van de Britse 
provincie Tenasserim, met de gelijknamige, in vroeger eeuwen een grote han
del drijvende hoofdstad Martaban. In de afgeleide betekenis is het woord mar
taban ook in het Indisch-Engels nog in gebruik. [P] 

mas [goudgewicht]. In het Javaans en Maleis mas, afkorting van emas: goud, 
goudgewicht, van het Sanskriet mdsha, goudgewicht. [P] 

masa [uitroep]. Maleis masa, uitroep van ongelovige verbazing. [P] 
massa [foelie]. Massa komt bij Van Linschoten voor als naam van de foelie, die in 

het Frans, Spaans, Duits en modern Latijn macis, in het Engels mace, in het Itali
aans gewoonlijk mace, doch in d'Ulloa's vertaling van De Barros, Decada II, boek 
6, hoofdstuk 7, mazza en in het Portugees ma$a. Van dit laatste is massa bij Van 
Linschoten ongetwijfeld afkomstig. De plaats, Itinerario, p. 90, luidt als volgt: 
'De notemuscaet heeft omheen een harde schulp gelijc hout, so dat die noot 
daer los in Ieyt, ende deze houte schille ofte schulpe is bedect ende becleet met 
muscaten bloemen, die men massa heet [...] Somtijds soo berst die foelie ofte 
massa; welcke is de oorsake dat altemet die noten sonder massa komen, ende 
wanneer men die note muscaten drooght, so gaeter die massa af, ende die 
coleur van root verandert in orangien coleur, gelijc men mach sien aan de mas
sa die herwaerts overgebracht wort.' Dat ook de andere genoemde naties dit 
woord aan de Portugezen verschuldigd zijn, acht ik zeer waarschijnlijk, hoe
wel de overgang tot de vorm macis moeilijk te verklaren is. 



MASSA 

Maar nog moeilijker is het van de oorsprong van ma$a zelf rekenschap te 
geven. Eertijds hield men het voor identiek met het Griekse maker, bij Plinius, 
Historia Naturalis, XII: 16 macir ('Et macir ex India advehitur, cortex rubens radi-
cis magnae, nomine arboris suae; qualis sit ea, incompertum habeo' [En macir 
wordt uit India aangevoerd, de rode bast van een grote wortel, genoemd naar 
de naam van zijn boom; van welke aard die is, heb ik niet kunnen vinden]). Uit 
die plaats volgt echter dat macir iets geheel anders moet zijn dan de foelie, zoals 
ook door Piso in Mantissa aromatica en Rumphius, Amboinsch Kruydboek, II, p. 16, 
zeer op de voorgrond wordt gesteld. Echter moet men erkennen dat een ver
warring van beide, in voorkomen, zo het schijnt, wel enigszins overeenkomen
de zaken niet zo geheel ondenkbaar is. 

Het is echter ook niet ondenkbaar dat het woord massa afstamt uit de taal 
van de Bandanezen, op wier eilanden de muskaatnoten het meest voorkomen. 
Van deze taal is ons zeer weinig bekend en de bevolking werd reeds door Koen 
verdreven en verstrooid. In de Curieuse aenmerekingen van S. de Vries, I, p. 125, 
leest men dat de muskaatnoten op Banda door de inwoners pala di massa 
genoemd werden, en de bloemen, dat is de foelie, bunapala. Volgens Rumphius 
heet de muskaatnoot op Banda en bij alle Maleiers pela. 'Het roode netjen,' zo 
gaat hij voort, 'dat op de houten schaalen ligt, werd in 't nieuw-Latijn genaamd 
macis [over welks verschil van macer hij dan verder uitweidt], maar 't woord 
macis schijnt afkomstig te wezen van 't Javaanse woord massa, gelijkze noch op 
het Portugeesch heet. Hedendaags noemt men ze in 't Maleyts Bonga-pala [...] 
op 't Nederduits foely en muschaaten-bloemen [...] De regte Maleiers verstaan 
door Bonga-pala de kleine bloempjes, ofte eigentlyke bloeizel van de Note-
boom, dewelke zij gedroogt tot eenige medicyne bewaaren, en men kan ze 
genoegzaam bekoomen aan de zoorte, die men Pola-Boy noemt en voor 't man
neken van de tamme nooteboom gehouden wert; daarentegen de foely noe
men ze sarony of boncus-pala, dat is scheede of zak van de Noot, en zeker dat met 
beter reden, want wat gelykenis heeft de foely met een bloem?' 

In de aangehaalde plaatsen, zowel van De Vries als van Rumphius, zijn de 
namen, uit de inlandse talen aangehaald, enigszins misspeld of verbasterd, 4 1 

maar zij zijn gemakkelijk te verbeteren. 
De muskaatnoot heet in het Maleis niet pela, maar pala; in plaats van buna 

pala en bongapala moet men boengapala lezen (van boenga 'bloem' en pala 'mus
kaatnoot'), in plaats van sarony, het bekende sarong of saroeng, dat is schede of 
koker; in plaats van boncus schrijve men boengkoes, omhulsel. Dat boenga-pala en 
het nog in het Duits gebruikelijke Muskatbliithe geheel verwerpelijke namen 
voor de foelie zijn en niets anders dan de bloesem van de muskaatbomen kan 

41. Burman, de uitgever van het Amboinsch daardoor het handschrift verkeerd gelezen. 
Kruydboek, heeft waarschijnlijk niet veel van de Men kan niet aannemen, dat Rumphius zelf nu 
inlandse talen van de Archipel geweten en eens pela, dan eens pala zal geschreven hebben. 
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aanduiden is ook, zoals wij zagen, reeds door Rumphius aangeduid. De foelie 
heeft niets met de bloesem te maken, maar is wat men thans gewoonlijk een 
zaadmantel of zaaddek (arillus) noemt. 

Wat nu de mening van Rumphius betreft, dat de naam massa Javaans zou 
zijn, deze wordt geenszins door onze woordenboeken bevestigd. Deze zijn in
tussen nog verre van volledig. Maar daar de muskaatboom op Java niet groeit, 
kunnen zijn producten ook niet goed oorspronkelijke Javaanse namen hebben, 
maar zullen ze wel door de Javanen genoemd zijn met de namen die er in het 
land van herkomst aan gegeven worden. Behoort het woord massa werkelijk in 
de inheemse talen van de Archipel thuis, dan zullen wij het wel in de eerste 
plaats op Banda moeten zoeken. Ik acht het daarom zeer opmerkelijk dat bij De 
Vries vala di massa als de Bandanese naam van de muskaatboom wordt opgege
ven. Sommige lexicografen (bijvoorbeeld Crawfurd) geven aan pala in de eerste 
plaats de algemene betekenis van vrucht. Mocht dus massa de naam van de foe
lie zijn, dan zou men misschien pala di massa door de 'vrucht' of 'noot in de foe
lie' kunnen vertalen. 

Ik wens hier nog een woord bij te voegen over het Nederlandse foelie, waar
van de oorsprong ook niet zo dadelijk klaar is. Hetzelfde woord komt ook voor 
in de betekenis van een dun blaadje of laagje metaal achter edelgesteenten en 
spiegels (Hoogduits Folie). Ook de foelie van de muskaatnoot is een blaadje, zij 
het ook in geheel andere vorm. Het woord stamt ongetwijfeld af van het Latijn
se folium, niet rechtstreeks echter, maar door tussenkomst van het Middella-
tijnse folia, Italiaans foglia, en vooral van het Franse feuille, waarmee foelie in 
vorm overeenkomt. Volgens Franck, Etymologisch woordenboek, moeten eenmaal 

foglia di noci moscate enfeuille de macis in het Italiaans en Frans gebruikelijke uit
drukkingen zijn geweest. [V] 

massooi [bast van bepaalde boom]. Uit het Maleis van de Molukken. [P] 
mata [gewicht]. Misschien van het Tamil mattu, dat toets of gehalte (van goud) 

betekent en misschien, volgens Hobson-Jobson, afkomstig is van het Sanskriet 
matra 'maat'. [P] 

[matador zie omberen.] 
mata glap [door razernij verblind]. Van het Maleis mata: oog+gelap: donker. Dit 

duidt de toestand aan van zinsverbijstering door woede, waarin de inlander 
amok maakt. Zola duidt die bij Europeanen die aan moordzucht lijden aan 
door voir rouge. [P] 

mata sa(m)pi [spiegelei]. Van Maleis mata: oog+sampi (sapi): koe. Is ongetwijfeld 
evenals krossi males en misschien kaki sariboe (duizendpoot) een Maleise verta
ling van: kalfsoog = spiegelei. Ofschoon 'kalfsoog' door Van Dale in deze zin 
opgegeven wordt, hoort men in Indië enkel de Maleise vertaling naast de term: 
spiegelei. [P] 

mawas [aap]. Maleis mawas, soms gebruikt voor orang oetan. [P] 
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melati [jasmijnbloem]. Javaans melati, oorspronkelijk Sanskriet malati, waarvan 

de oorsprong volgens prof. Uhlenbeck niet verder gevonden is. [P] 

meliewies [eend]. Javaans meliwis. [P] 

menier [bepaalde koffie]. Javaans menir=brokkorrelig. [P] 

menjan [harssoort]. Evenals benzoë (zie aldaar) teruggaand tot lo benjioi van 

luban Jawi. [P] 
merang [rijststro]. Javaans tnerang. [P] 

mertjon [rotje]. Van het Javaans mertjoe + -an. In dichterlijk Javaans is dit mertjoe 

= vuur, vandaar de betekenis: vuurwerk, voetzoekers, klappers. Dit mertjoe of 

mretjoe is weer het Sanskriet mrtyu = de dood, vergelijk mdrati, waarin men nog 

gemakkelijk het Franse meurt herkent. Via de schakel 'dodend element' ging de 

betekenis van 'dood' over in die van 'vuur'. [P] 

mesigit [islamitisch bedehuis]. Is een verbastering van het Arabische masdjid = 

plaats van de aanbidding, van de stam s-dj-d: aanbidden, met het plaatsaandui

dende voorvoegsel ma-. [P] 

mesties [halfbloed]. Onze oude schrijvers schreven mestice of ook wel mixtice en 

mixstice. Deze laatste vormen moesten zeker tonen dat zij daarin het Latijnse 

mixtus, deelwoord van miscere 'mengen', erkenden. Toch bewijzen de gewone 

vormen dat wij ook dit woord van de Portugezen en Spanjaarden ontvangen 

hebben, die ook in het Latijn de vorm met x reeds met mistus afgewisseld von

den. Wij zullen dus, om het gebruik van dit woord goed te leren kennen, ook 

nu weer de beste Spaanse en Portugese woordenboeken raadplegen. In het 

Spaans schrijft men mestizo, en het woordenboek van de Real Academia Espa-

nola zegt daarvan: 'Mestizo se aplica a la persona o animal nacido de padre y 

madre de diferentes castas', dat is: mestizo wordt gebruikt van een persoon of 

van een dier, geboren uit vader en moeder van verschillende stam. Evenzo leest 

men in het Portugese woordenboek van Moraes Silva op mestico of mistico: 'Fil-

ho de animaes que nao sao da mesme especie', dat is: afstammeling van dieren 

die niet van dezelfde soort zijn. Dit is dus de eerste en algemene betekenis die 

het woord nooit heeft verloren. Vooral blijkt dit uit het gebruik van métis (het

zelfde woord met uitstoting van de s) en de bijvorm métif in het Frans. Zo 

spreekt men van 'animaux métis', 'fleurs métisses', 'mestiz Francais, demi 

Bourgoings' en figuurlijk 'une classe métive également étrangère a la noblesse 

et au tiers état'. Zie het woordenboek van Littré op métis. Zo ook spreekt Mallat, 

LesPhilippines, II, p. 133, van métis Chinois, waardoor hij de afstammelingen van 

Chinezen en inlandse vrouwen te Manilla aanduidt, de klasse die wij te Batavia 

perdnakan tjina noemen. 

Maar behalve deze algemene betekenis van persoon of dier van gemengde 

afkomst heeft het gebruik aan mesties een speciale betekenis gegeven, waar

door het een bijzondere klasse van kleurlingen aanduidt. Het woordenboek 

van de Real Academia Espanola laat op de aangehaalde woorden volgen: 'Dice-
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se con especialidad del hijo de Espanol y India', dat is: met name zegt men het 
van de zoon van een Spanjaard en van een Indiaanse vrouw. Aan deze speciale 
betekenis houdt zich het Nederlandse woordenboek van Van Dale met de 
omschrijving: 'afstammeling van eenen blanke en eene Indiaansche (Ameri-
kaansche) of van eenen Indiaan en eene blanke.' Bij Moraes Silva zijn de woor
den: 'O filho de Europeu com India, branco com mulata', enz., dat is: zoon van 
een Europeaan met een Indiaanse, van een blanke met een mulattin, enz., meer 
als voorbeelden van het gebruik van mesties te beschouwen. 

Zowel in onze Oost- als in onze West-Indische bezittingen hebben wij het 
woord mesties van de Spanjaarden of Portugezen overgenomen. In Oost-Indië, 
waar geen negers en dus ook geen mulatten voorkomen, maar men de inlan
ders, ofschoon zeer ten onrechte, zwarten noemde, waren mixsticen volgens 
Valentijn, II, I, p. 256: 'kinderen of van Hollandsche vaders en swarte moeders 
(want nooit heb ik daar kinderen van een blanke moeder en swarte vader 
gesien, nog daar af gehoort) of wel van swarte moeders en Portugeesche vaders, 
die men Toepassen noemt, zijnde afsetsels der Portugeesen, die in de eerste 
tijden met eygen bewilliging hier gebleven zijn'. Valentijn spreekt hier wel 
bepaaldelijk van Ambon, maar hetzelfde gold van al de Indische gewesten 
onder het beheer van de Compagnie. Zo onderscheidt N. de Graaff in zijn Voya-
ges auxlndes Orientales, p. 290, de vrouwen te Batavia in 'Hollandoises, Indien-
nes, Mestices et Kastices'. De Hollandoises zijn de in Nederland geborenen die 
naar Indië zijn overgekomen; de Indiennes of Hollandoises-Indiennes de in Indië 
uit Hollandse ouders geborenen; de Mestices die gesproten zijn uit een Hol
landse vader en een inlandse vrouw; de Kastices (zie hosties) de kinderen van een 
Hollandse vader en een Mestice. Vergelijk ook nog Batavia in derzelvergelegenheid, 
deel III, p. 3< 4 2 De namen Mesties en Kasties worden thans in Nederlands Oost-
Indië weinig meer gehoord. 

In Nederlands West-Indië zou, volgens dr. Dumontier (in de Catalogus der 
afdeeling Nederlandsche Koloniën van 1883, groep I, p. 152) Mesties een speciale 
betekenis hebben, die evenwel van die bij de Spanjaarden verschilt; de Mes
tiezen zouden daar de afstammelingen zijn, niet van een blanke vader en een 
Indiaanse vrouw, maar van een blanke vader en een mulattin, terwijl de af
stammelingen van een blanke vader en een mestiezin kastiezen zouden heten. 
Van Sijpesteyn, Suriname, p. 161, bepaalt zich tot de opmerking dat de kleurlin-

42. Welk een zonderlinge voorstelling men 
zich, toen dit werk geschreven werd (1783), nog 
in het moederland van de Javanen en Maleiers 
vormde, blijkt uit het volgende. De Graaff had 
geschreven: 'Les Mestices sont venus d'un Hol
landais et d'une Moresse.' Hij had het woord 
Moresse, in navolging van de Portugezen, ge

bruikt voor een inlandse vrouw, niet met het 
oog op haar kleur, maar van godsdienst (zie 
hierover Moor). In het aangehaalde werk wor
den nu de woorden van De Graaff vertaald 
door: 'Mestische zijn eindelijk diegene, welke 
door een blanken vader bij een pikzwarte moe
der zijn geteeld.' 
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gen, naarmate zij meer tot het blanke type naderen, Mestiezen, Kastiezen en 
Poestiezen worden genoemd. [V] 

[mielies, miloe zie mats.] 
mindi [bepaalde boom]. Javaans en Soendaas mindi. [P] 
minjawak [varaan].Javaans minjawak. [P] 
minoeman [drankjes]. Maleis minoeman, van minoem: drinken + -an. [P] 
[modin zie mulat.} 
moekim [islamitische parochie]. Van het Arabische participium moeqim = vast 

vertoevend, vast inwoner zijnde. Deze betekenis wijzigde zich tot die van: 
bepaald aantal vaste inwoners en eindelijk tot die van: plaats van samenwo
ning (van hen die in dezelfde moskee de dienst bijwonen), dus zoveel als 
'parochie, kerspel'. [P] 

moendoe [bepaalde plant]. Javaans en Maleis moendoe. [P] 
moentjie [concubine]. Volgens Klinkert bestaat er een Maleis woord moentjikari 

= koppelaarster. Hieruit kan men de betekenis 'liefje' voor moentji afleiden. 
Speciaal wordt het woord gebruikt voor: 'huishoudster' van een soldaat. [P] 

moentjie kerrie [koppelaarster]. Zie moentjie. [P] 
moeson1 [periodieke wind]. Moesons heten bij ons de periodieke winden die 

tussen de keerkringen waaien. De spelling met dubbele s, in De Vries en Te 
Winkels Woordenlijst en Van Dale's Nederlandse woordenboek aangenomen, 
verliest alle grond zodra men met die schrijvers Pruisen, geesel en dergelijke 
schrijft. In het Frans is die dubbele s nodig om aan te duiden dat de s scherp is en 
niet de klank van z heeft; maar als men de regel aanneemt in paragraaf 105 van 
Te Winkels Grondbeginselen derNederlandsche spelling gesteld, moet men in onze 
taal moeson schrijven. Te meer is dit het geval, daar er niet de minste waarschijn
lijkheid bestaat dat wij het woord uit het Frans hebben ontvangen. Dat sommi
gen zelfs mousson spellen, moet alleen worden verklaard uit de gewoonte van 
schier alle in taalkwesties minkundige [ondeskundige] Nederlanders, om alle 
vreemde woorden voor Franse te houden en als Franse woorden te schrijven. 

Het woord moeson, op verschillende wijzen gespeld, is bij ons zeer oud en 
ongetwijfeld hebben wij het in Indië' van de Portugezen geleerd, van wie het 
ook tot alle andere zeevarende naties van Europa is overgebracht. Het verdient 
daarbij opmerking dat het bij de Portugese schrijvers in twee hoofdvormen 
voorkomt, namelijk moucdo (mousdo) en monc&o, waarvan de eerste misschien de 
oudere, maar de andere stellig de meer algemene is. In het woordenboek van 
Moraes Silva zijn beide vormen opgenomen. Bij De Barros, DaAsia, vindt men 
in de uitgave van 1553 nu eens moucdo, dan eens moncdo (bij welk laatste men 
echter wellicht aan een drukfout zou kunnen denken); maar in de uitgave van 
1628 vindt men reeds overal moncdo, dat de meer gebruikelijke vorm in het Por
tugees was gebleven. Intussen heeft de oudere vorm mougdo het Franse mousson, 
het Italiaanse mussone en ons moeson voortgebracht, terwijl daarentegen de 
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vorm mon$iïo wordt teruggevonden in het Spaanse monzon, het Engelse monsoon 

en het Duitse Monsun of Monsuhn. Ook zijn in het Frans de vormen tnonson en 

moncon niet geheel onbekend, en in Van Linschotens Itinerario lees ik eveneens, 

p. 24, van monsoyns. 

Ik heb vroeger aan de mogelijkheid gedacht dat de gehele vorm met n uit 

drukfouten kon ontstaan zijn; maar toch scheen mij dat wat al te avontuurlijk, 

zodat ik die n liever uit de zo gewone inlassing van een liquida (n of m) tussen 

een klinker en medeklinker 4 3 meende te moeten verklaren, welke inlassing, zo 

zij achter een lange klinker of tweeklank plaats heeft, deze tevens noodzakelij

kerwijs verkort, zoals in komfoor voor chauffoir, of 'mplanzier, gelijk het volk zegt 

voor pleizier. Later evenwel is het mij waarschijnlijker voorgekomen, dat de bei

de vormen in de grond een verschillende oorsprong hebben en dat de één door 

het Javaans uit het Sanskriet, de andere door het Maleis uit het Arabisch tot ons 

is gekomen, ofschoon tevens een verwarring en vermenging van beide toeval

lig zo weinig van elkaar verschillende woorden heeft plaatsgegrepen. 

In het Javaans heten de periodieke winden mongso, welk woord eenvoudig 

de Javaanse uitspraak is van het Sanskriet mdngsa 'tijd', verwant met mdsa 

'maand'. 4 4 Eigenlijk betekent dit mêngsê dan ook 'tijd, getijde, tijdperk, sei

zoen', en de Javanen zijn gewoon het natuurlijke of zonnejaar, met het oog op 

de werkzaamheden van de landbouw, in twaalf möngsö's of tijdperken van 

ongelijke duur te verdelen. De elfde en twaalfde möngsö vormen met de vier 

eerste van het volgende jaar het droge, de zes overige het natte jaargetijde, en 

deze grotere tijdperken worden insgelijks móngsö's genoemd. Maar daar het 

verschil tussen deze tijdperken geheel van de periodieke winden afhankelijk 

is, wordt de naam möngsö als vanzelf ook op die winden toegepast. 

In het Maleis dragen de periodieke winden de naam van moesim. Dit woord 

is het Arabische mausim, maar de tweeklank au, die de Maleier niet goed kan 

uitspreken, is daarin, evenals in moeloed, moeld, enz., met de vocaal oe verwis

seld. Mausim betekent in het Arabisch een 'bepaalde of gezette tijd' en vandaar 

ook dikwijls een 'feest, dat op gezette tijd van het jaar plaats heeft'. Zie de voor

beelden van dit gebruik van het woord, aangehaald in Dozy's Glossaire des mots 

espagnols etportugais, dérivés de l'Arabe, p. 317. Intussen is het duidelijk dat een 
woord dat 'gezette tijden' betekent, evenzeer kon worden toegepast op de jaar

lijks tussen de keerkringen regelmatig terugkerende tijden van droogte en 

vochtigheid en daarmee gepaard gaande meerdere warmte of koude, en zo ver

kreeg ook mausim de betekenis van 'jaargetijde' of'seizoen'. De Arabische zee

vaarders gebruikten mausim meer bepaaldelijk voor het seizoen dat hun 

gunstig was om naar Indië te varen, of, zoals wij ons uitdrukken, voor de west-

moeson. Zie bijvoorbeeld Niebühr, Reize naarArabië, deel I, p. 421. Evenzo is ook 

4 3 . Zie ook het woord amfioen. 4 4 - Masa komt ook in het Maleis voor in de zin 

van 'tijd, tijdperk, seizoen'. 
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bij de Maleiers de ware betekenis van moesim 'jaargetijde' en zij onderscheiden, 

gelijk de natuur van hun land met zich brengt, een moessin kering ofpanas, dat is 

een droog of warm jaargetijde, en een moesim oedjan of dingin, een vochtig of 

koel jaargetijde. Doch daar, zoals ik reeds opmerkte, in die gewesten de jaarge

tijden geheel bepaald worden door de periodieke winden, die met verwonder

lijke regelmatigheid waaien, is het al zeer natuurlijk dat men de naam moesim 

(evenals de Javanen die van möngsö) op de regelmatig afwisselende oosten- en 

westenwinden toepaste, zodat men thans ook van een moesim barat of west-

moeson en een moesim timor of oostmoeson spreekt. 

De Portugezen nu hebben, naar mijn mening, van mêngsó en moesim, welke 

beide woorden zij met elkaar verwarden omdat zij, bij toevallige overeen

komst in vorm, geheel dezelfde betekenis hadden gekregen, hun moncdo of 

mouccio gemaakt. Ook bij hen betekenen die woorden nu eens 'jaargetijde' of 

'seizoen', en dan weer de 'periodieke winden', die in Indië de jaargetijden 

beheersen. Zo zegt bijvoorbeeld De Barros op de ene plaats: 'Estes taes tempos 

por serem geraes pera navigar a certas partes, e nao a outras, commummente os 

mareantes nossos, conformando-se com os daquelle Oriente, chamam-lhe 

mongao, que quer dizer tempo pera navigar pera tal parte' (dat is 'Zodanige tij

den, omdat zij voortdurend geschikt zijn om naar zekere streken te varen, en 

niet naar andere, noemen onze zeelieden, in overeenstemming met die van het 

Oosten, gewoonlijk moeson, hetgeen wil zeggen een tijd om te varen naar deze 

of gene streek'). Maar op andere plaatsen van dezelfde schrijver heeft mongdo 

geheel de betekenis van de vaste wind (ventogeral) die gedurende dat jaargetijde 

waait. In de gewone Portugese spreekwijze/ra da moncdo heerst weer de eerste 

betekenis. Zij stemt letterlijk overeen met het Franse hors de saison. 

Ook in de andere Europese talen waarin dit woord uit het Portugees is over

genomen, heeft het dezelfde dubbele zin behouden. Zo vinden wij de eerste in 

de in Dozy's Glossaire aangehaalde plaats uit de reizen van Thévenot: 'Depuis ce 

temps plusieurs vaisseaux viennent a Bassora, chargés de marchandises des 

Indes, et le temps ou monson, comme ils 1'appellent, auquel viennent les vais

seaux, est au mois de juillet; et ils y demeurent jusqu'a la fin d'Octobre, passé 

lequel temps ils ne pourraient plus sortir du fleuve, a cause des vents contrai-

res; et justement alors commence la monson pour passer aux Indes, qui dure 

jusqu'au commencement de Mai.' En eveneens zegt Baldaeus, Beschrijvinge van 

Ceylon, p. 63: 'Mousson is een gety ende zaizoen des jaars', ofschoon hij el

ders het woord ook van de periodieke winden gebruikt. Maar bepaaldelijk in 

deze laatste betekenis vinden wij het woord reeds in Van Linschotens Itinerario, 

p. 24, waar hij de monsoyns omschrijft als: 'winden die op haer tydt wayen'. 

Bij ons hoort men tegenwoordig in de dagelijkse omgang niet zelden de uit

drukking 'het is er de rechte moeson niet voor' - een bewijs dat het woord ook 

in de volkstaal doordringt in de zin van 'de geschikte tijd'. [V] 
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moeson 2 [periodieke wind]. Maleis moesim is van het Arabische mausim = vaste, 

als het ware gemerkte tijd. De stam w (waarvan de oe)-s-m betekent: stigmati

seren, merken. Wij hebben dit woord echter niet uit het Maleis maar van de 

Portugezen, die het van de Arabieren overgenomen hadden in twee vormen: 

moucao en algemener monciïo. Ons moeson nu is van de oudere, minder gebrui

kelijke vorm moucao, misschien onder invloed van het Italiaanse mussone. De 

vormen met n (vergelijk het Engelse monsoon), die men bij Van Linschoten 

(1596) vindt, namelijk monssoyn en monssoen, hebben het tegen de «-loze vorm 

afgelegd. Wat de betekenis betreft, schijnt het woord in Holland zich reeds 

verder ontwikkeld te hebben dan in Indië. Een uitdrukking als voorkomt in 

Uit Oost en West op p. 26: 'het is er de rechte moeson niet voor' = het is er de 

geschikte tijd niet voor, is in Indië ten enenmale onbekend. Omtrent de spel

ling merkt prof. Veth terecht op dat de enkele s in het midden de voorkeur ver

dient boven de ss. Het heeft echter niet gebaat. Ook in de nieuwste uitgave van 

De Vries en Te Winkel's Woordenlijst staat moesson. Een pluimpje komt daarom 

toe aan de in 1903 verschenen tegenhanger van ons aller tiran, uitgegeven door 

de Vereenvoudigers. Daarin vindt men, zoals het hoort, moeson. Dit is echter 

slechts een kleinigheid. 'Weder een van die treurige bewijzen, hoe weinig de 

Nederlanders hunne koloniën kennen in alles wat niet rechtstreeks de belan

gen der (of hunner) schatkist raakt' (Veth), hebben we in een in 1904 uitgeko

men Hollands-Frans woordenboek. Na alles wat er over het woord moeson te 

vinden is, komt dit boek nog maar aldoor aanzetten met het Hollandse 

woord... moussonl [P] 

moestika [steen uit maag van herkauwers]. Maleis moestika voor 'bezoarsteen', 

in het Javaans moestika. Oorsprong onbekend. [P] 

Mogol [volkerennaam]. Mogol (vergelijk het Engelse Moghul) is de echte Aziati

sche naam van de Tartaarse volksstam die wij gewoonlijk met invoeging van 

een n 4 5 Mongolen noemen. De vorsten van deze stam worden doorgaans 'de 

grote Mogol' genoemd. De grondlegger van de dynastie van de Mogols, die 

sedert het jaar 1526 haar zetel had in Delhi in Hindoestan, was de beroemde 

Tamerlan, die dan ook veelal als de eerste Grote Mogol wordt aangemerkt. Zie 

bijvoorbeeld Valentijn, IV, 2, p. 165. Echter wordt ook de zevende Grote Mogol, 

Sjah Baber, wel eens als de eerste voorgesteld, omdat met hem de regering van 

deze dynastie te Delhi begint. De Nederlanders kwamen in de tijd van hun ves

tiging en veroveringen in Hindoestan met de Grote Mogols dikwijls in aanra

king; de Engelsen, die in hun voetstappen traden en hen uiteindelijk geheel 

uit dit gebied verdrongen, hebben het gezag van de Grote Mogols eerst allengs 

ondermijnd en uiteindelijk, toen het niets meer dan een schaduw geworden 

was, in 1828 opgehouden te erkennen. Desalniettemin komt de naam Grote 

4 5 . Zie moeson, amfioen,pampoesjes en vooral ook noot 10. 
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Mogol, of enkel Mogol, niet enkel veelvuldig bij onze geschiedschrijvers voor, 
maar is hij ook overgebleven in de volkstaal, om een potentaat, een despoot, 
iemand die zich op zijn gezag, zelfs in geringe zaken, veel laat voorstaan, aan te 
duiden. Zo wordt zelfs bij Cremer, Anna Rooze, II, p. 348, een keukenmeid 
schertsenderwijs 'een keukenmogol' genoemd, in dezelfde zin waarin wel eens 
in het dagelijks leven van de 'keukenprinsessen' gesproken wordt. [V] 

moksa [bepaalde plant]. Ik verkies deze schrijfwijze boven de gewone moxa, niet 
alleen omdat het Nederlands het gebruik van de letter x verwerpt, maar ook 
omdat, zoals zo aanstonds zal blijken in het Japans, waaraan dit woord is ont
leend, de k en z afzonderlijke letters zijn, zelfs door een korte vocaal geschei
den. Van Dale, artikel moxa, omschrijft de betekenis aldus: 'bijvoetwol, 
uitwendig als brandmiddel gebruikt ter genezing van jicht en podagra.' Inder
daad is het niet de bewerking, maar de stof die moxa genoemd wordt, zodat die 
naam ten onrechte door de Europeanen gebruikt wordt, wanneer men een 
andere stof dan de bijvoet voor de brandwond bezigt. Wijlen prof. Hoffmann 
gaf mij omtrent dit woord op mijn verzoek de volgende opheldering: 'Moksa is 
de vulgaire Japansche naam van Artemisia vulgaris L. (bij ons bijvoet). Het woord 
wordt ook Mo-kusa (Mo-ksa) en Mo-gusa geschreven, en beteekent naar mijne 
opvatting brandkruid, van Mo, Moye = branden (intransit.) en Kusa, kruid. De 
wetenschappelijke Japansche naam is Yo-mogi, de Chineesche Gai of Ngai. Men 
bezigt de stelen tot pitten van waskaarsen en de gedroogde bladeren tot het 
zoogenaamde moksa-branden, waarvoor de Europeesche kliniek thans schiet
katoen gebruikt. De Japanezen hebben het moksa-branden van de Chineezen 
geleerd, en de Europeanen (Kaempfer, Thunberg, enz.) zijn het eerst door de 
Japanezen hiermee bekend geworden.' Uitvoerige mededelingen over het 
moksabranden, de bereiding van de stof, de wijze en het doel van de aanwen
ding vindt men in Kaempfers Japan (Nederlandse tekst), p. 463-472. In de 
hedendaagse geneeskunde is het moksabranden nauwelijks meer bekend. [V] 

momok [spook]. Maleis momok. [P] 
monjet [aap]. Bataviaas Maleis, uit Soendaas monjet. [P] 
Moor, Moriaan [volkerennaam]. Moor komt van het Latijnse Maurus; de Mauri 

waren de bewoners van het noordwestelijk gedeelte van Afrika, dat tegenover 
Spanje ligt en thans door Marokko en Algerije wordt ingenomen. Door de Ara
bieren onderworpen en tot de islam bekeerd, smolten de Moren enigermate 
met hun overheersers tezamen, maar staken later het hoofd weer meer zelf
standig op, zodat de strijd die de christenen van Spanje en Portugal te voeren 
hadden om zich van hun moslimse, steeds uit Afrika ondersteunde, overheer
sers te bevrijden, veelal als een strijd tegen de Moren beschouwd wordt. 

In hoofdzaak zijn de oude Mauri hetzelfde volk dat later door de Arabieren 
Berbers werd genoemd, een naam ontleend aan het oude, klassieke barbaren. In 
een nadere ontleding van de stammen die onder de namen Moren en Berbers 
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worden begrepen, kan ik hier niet treden. Men zie het voortreffelijke artikel 
van prof. De Goeje over de Berbers, in De Gids van 1867, deel III, p. 13. 

De naam van Moren kreeg bovendien in tweeërlei richting een uitbreiding. 
De donkere huidskleur van de Moren, ofschoon op verre na niet zo zwart als 
die van de negers, was oorzaak dat zij in de voorstelling van de Europeanen 
met de overige donkerkleurige en zwarte rassen van Afrika samensmolten en 
Moor of Moriaan als synoniem met Zwarte of Neger werd gebruikt. Vandaar 
in het Engels blackamoor, vandaar dat Othello 'the Moor of Venice' heet; van
daar onze spreekwijze 'de Moriaan wassen' of 'schuren' voor vergeefs werk 
doen. Speciaal wordt nog in de Statenvertaling van de bijbel de naam van Mo
ren gegeven aan de Cuschieten of Ethiopiërs, een vanouds beroemde zwarte of 
donkerkleurige natie, wier rijk zich over het tegenwoordige Nubië en Abessi-
nië uitstrekte. 

De tweede uitbreiding van het gebruik van de naam Moor had haar oor
sprong niet zozeer in overeenkomst van huidskleur, maar in overeenkomst 
van belijdenis. De Moren, met wie de bewoners van het Iberisch schiereiland 
eeuwenlang in oorlog hadden geleefd, waren niet alleen vijanden van hun vrij
heid maar ook van hun godsdienst. De Spanjaarden en Portugezen streden 
voor het Kruis tegen de Halve Maan. Toen hun ontdekkingstochten hen naar 
Malabar en Koromandel voerden, vonden zij ook daar een groot aantal belij
ders van de islam, op wie ze de naam van Moros of Moren overbrachten, en van 
de Portugezen leerden ook de Nederlanders het gebruik om de Indische 
mohammedanen Mooren te noemen. Zo zegt bijvoorbeeld Valentijn, 'Choro-
mandel', p. 108: 'Behalve de Heydenen heeft men hier te lande ook zeer veel 
Mooren of Mohammedanen, die mettertijd ook meesters van het land gewor
den zij n.' Maar dit gebuik werd door ons hoofdzakelijk beperkt tot de moslims 
van het vasteland van Indië. Vergelijk Pijnappel, Geographie van Nederlandsch-
Indië, tweede druk, p. 59. Zo is het althans in onze dagen, maar bij vroegere 
schrijvers werd ook wat op Java mohammedaans is niet zelden Moorsch 
genoemd. Zo leest men bijvoorbeeld in Batavia in derzelvergelegenheid, deel I, p. 
19, van de Moorsche landvoogd van Japara; p. 22, van de Moorsche lijfwacht van de 
Soesoehoenan, in tegenstelling tot de Europese wacht hem toegevoegd; p. 23 
van de Moorsche tempel (dat is de moskee) van Toeban, enz. Doch van de Java
nen als Moren te spreken, is thans geheel in onbruik geraakt. [V] 

moslim [aanhanger van de islam]. Arabisch participium = die zich overgeeft 
(aan Allah); vergelijk Islam, beide van de wortel s-l-m. [P] 

mulat [halfbloed]. Door dit woord worden aangeduid die geboren zijn uit een 
blanke man en een negerin of uit een blanke vrouw en een neger, alsmede (tot 
zekere hoogte althans) die gesproten zijn uit mulatten en blanken. Het woord 
behoort uit de aard der zaak vooral op de westkust van Afrika en in West-Indië 
thuis, waar wij het hebben overgenomen van de Spanjaarden en Portugezen. 

196 



M U L A T 

De Engelsen kennen het evenzeer in de vorm mulatto, de Fransen in die van 

muldtre. 
Omtrent de oorsprong van dit woord bestaan twee gevoelens. Volgens het 

eerste stamt het af uit het Arabisch en wel van moewallad, waaraan men de bete

kenis toekent van 'iemand die uit een Arabische vader en een vreemde moeder 

(slavin) of uit een slaaf en een vrije Arabische moeder geboren is'. Deze verkla

ring is het eerst gegeven door Reiske in een noot op AbulfedaeAnnalesMoslemici, 

I, p. 264; beaamd door De Sacy, Chrestomatie Arabe, II, p. 155, en opgenomen in 

Freytags Arabische woordenboek en in Engelmanns Glossaire des mots espagnols 

etportugais dérivés de 1'Arabe. Vandaar dat ik in mijn aankondiging van Dozy's 

Oosterlingen, in De Gids voor 1867, deel I, mij verwonderde dat dit woord, aan 

welks afkomst uit het Arabisch ik toen niet twijfelde, niet in dat boekje was 

opgenomen. 

Later evenwel heb ik ingezien dat dit woord niet van moewallad kan zijn 

afgeleid om de volgende redenen. 

1. Vooreerst is de betekenis van moewallad door Reiske en De Sacy niet juist 

opgegeven. Het betekent: een onder de Arabieren opgenomen vreemdeling, ie

mand die tot Arabier aangenomen, als zodanig genaturaliseerd is, of, zoals het 

is uitgedrukt in Zamachschari's Lexicon Arabico-Persicum: 'iemand die uit vreem

den onder de Arabieren geboren en met de kinderen der Arabieren naar hun ze

den opgevoed is.' Prof. Dozy zegt in zijn vermeerderde uitgave van het Glossaire 

des mots espagnols, enz., p. 384, dat in Spanje, tijdens de Arabische heerschappij, 

de naam van moewallad werd gegeven aan de Spanjaarden die de godsdienst van 

de Arabieren aangenomen hadden en dus onder de Arabieren waren opgeno

men. De plaatsen van Abulfeda en Makrizi, die tot de verklaring van Reiske en 

De Sacy aanleiding gaven, kunnen ongetwijfeld evengoed van geadopteerde 

Arabieren als van personen van gemengde afkomst worden opgevat. 

2. Evenmin als de betekenis, begunstigt ook de vorm van het woord moewal

lad de bedoelde afleiding. Een samentrekking als van moewallad tot mulat zou 

in de Romaanse talen zonder voorbeeld zijn. Alleen in het Javaans zou men 

misschien een voorbeeld van zo'n samentrekking kunnen vinden, namelijk in 

modin voor het Arabische moadzdzin, de uitroeper van het gebed. Maar zelfs dit 

voorbeeld zou vervallen als men kon tonen dat de Javanen dit woord in de 

evenzeer bestaanbare, ofschoon dan ook minder gebruikelijke, vorm moedzin 

van de Arabieren of Perzen kunnen ontvangen hebben. 

De tweede afleiding van mulat is veel eenvoudiger; zij is die welke Engel

mann met de volgende woorden verwerpt: 'il va de soi-même que ce mot n'a 

rien de commun avec mule, dont on a voulu le dériver.' Ik zeg daarentegen met 

prof. Dozy, die trouwens zelf reeds heeft opgemerkt, dat ik later van gevoelen 

was veranderd: 'Je dois avouer que j 'approuve au contraire 1'étymologie repu-

diée par M. Engelmann.' 

197 



M U S K I E T 

Ik moet hier evenwel met een woord zeggen welk bezwaar mij aanvankelijk 
vooral weerhield mulat met de muilezel in verband te brengen. Deze heet in 
het Latijn mulus, in het Spaans mulo, in het Portugees gewoonlijk mu (afgekort 
uit mulo, waarvan echter het vrouwelijk mula nog in gebruik is). Later evenwel 
is mij gebleken, dat ook de verlengde vorm mulato oudtijds in het Portugees de 
muilezel aanduidde. Dit wordt uitdrukkelijk opgegeven in het woordenboek 
van Moraes Silva, die als voorbeeld deze woorden van Sa Miranda aanhaalt: 'ou 
dormindo no mulato'. Het is dus dit mulato zelf (waarmee men het Franse mulet 
vergelijke), dat figuurlijk de personen van half-blanke, half-zwarte afkomst 
aanduidde, gelijk de muilezel half paard, half ezel is. En zo wordt het ook door 
Moraes Silva opgevat. Op het eerste gezicht heeft deze verklaring wel iets van 
een snaakse inval, maar dit bezwaar vervalt als men bedenkt dat de kleurlingen 
een verdachte kaste vormen, wat het goed denkbaar maakt dat het volk hen 
spottend muilezels noemde. 

Voor de afkomst van mulat uit het Spaans of Portugees pleit ook nog dat wij 
creool en mesties, woorden die tot dezelfde klasse behoren, aan dezelfde naties 
verschuldigd zijn. [Vergelijk verder neger.] [V] 

muskiet 1 [steekmug]. Muskiet, zeldzamer ofschoon j uister moskiet geschreven, is 
bij de Nederlanders in Oost- en West-Indië de algemene naam voor alle steken
de en de mens aanvallende muggen en is ook in het moederland gebruikelijk, 
wanneer van Oost- en West-Indische muggen sprake is. Het is weer een woord 
dat wij in de koloniën van de Portugezen of Spanjaarden hebben overgeno
men. In de taal van beide volken is mosquito een verkleinwoord van mosca, het 
Latijnse musea, en betekent eigenlijk 'kleine vlieg', maar toch ook 'kleine mug', 
daar het volk deze verwante diertjes, beide evenzeer tot de diptera of tweevleu-
gelige insecten behorend, niet altijd nauwkeurig onderscheidt. [V] 

muskiet 2 [steekmug]. In Indië nooit moskiet, zoals hier en daar nog steeds wordt 
opgegeven, waar Koenen zich terecht bepaalt tot het hier gebruikelijke woord, 
is van het Portugese en Spaanse mosquito, verkleinvorm van mosca, dus letterlijk 
'kleine vlieg', want mosca is het Latijnse musea. [P] 

Muzulman [moslim]. Of liever Musuiman, het gewone woord in het Indisch-
Engels, is eigenlijk het Perzische meervoud van moslim. Door niet-Perzen werd 
de grammaticale constructie van het woord echter niet begrepen en heeft men 
het behandeld als een enkelvoudig woord. [P] 

N 

nam-nam [bepaalde plant]. Javaans en Maleis nam-nam. [P] 
nangka [bepaalde vrucht]. Maleis nangka. [P] 
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nansoek [weefsel]. Uit het Urdu nainsukh, van nain: oog + sukh: genoegen, genot. 

[P] 

nasi [gekookte rijst]. Maleis nasi. [Zie ookpadi.] [P] 

neger [zwarte]. Ik begrijp volstrekt niet, waarom Weiland en Lexer (in Grimms 

Deutsches Wórterbuch), dit woord van het Franse nègre afleiden. Nègre is de 

verfranste, gelijk het Hoog- en Nederduitse neger de verduitste vorm is van het 

Portugese (ook in het Spaans, Italiaans en, behoudens de wijziging van de uit

spraak, in het Engels onveranderd gebruikte) negro. Niet aan de Fransen, maar 

aan de Portugese zeevaarders hebben wij onze eerste kennis van West-Afrika te 

danken. Negro betekent 'zwart, een zwarte' en stamt af van het Latijnse niger. 

Met neger komt overeen het Arabische aswado, meervoud soeddn, vanwaar bila-

doe's-Soeddn, het land van de zwarten of negerland. 

De geografische bepaling van de naam Negerland is zeer moeilijk. Men gaf 

lange tijd de naam van Negers aan alle zwarte stammen van Afrika, en velen 

doen dit nog heden. De etnologen echter beperken de naam Neger tot de kool

zwarte stammen die ten zuiden van de Sahara tot omstreeks de evenaar wonen. 

Deze vormt, zeer ruw genomen, de grens tussen de Neger- en de in vele opzich

ten van hen verschillende Bantoe-stammen, die zich uitstrekken tot Afrika's 

zuidspits, behalve dat de zuidwesthoek door de Hottentotten en met hen ver

wante Bosjesmannen bewoond wordt. Ten noorden van de Negers wonen 

Semitische en Hamitische stammen, verspreid onder hen Nubiërs en Fellatah 

(Nuba-Fulah-volken). Wenselijk ware het dat zich het gewone spraakgebruik 

naar die wetenschappelijke onderscheiding richtte. Vergelijk mijn opmerkin

gen in D. Veth's reizen in Angola, p. 335-337. 
Heeft ons de Kaapkolonie in contact gebracht met de Zuid-Afrikaanse stam

men, onze voormalige bezittingen op de kust van Guinea plaatsten ons temid

den van echte negers. Ook daar zijn uit de vermenging van blanken en zwarten 

een zeker aantal kleurlingen gesproten, die eveneens, naar de graad van de ver

menging, verschillende namen dragen, welke niet geheel met de benamingen 

in Oost- en West-Indië gebruikelijk overeenstemmen. Ik lees daaromtrent bij 

De Marree, De Goudkust, deel II, p. 135: 'de dochter door eenen Blanke bij eene 

Negerin verwekt, is eene Tapoeijerin - bij eene Tapoeijerin, Mulat t in 4 6 - bij 

eene Mulattin, Castiessin - en bij eene Castiessin wederom Blanke. De dochter 

van eenen Tapoeijer of Mulat bij eene Negerin noemt men Caboegerin.' Uit 

hetgeen voorafgaat blijkt echter dat Mulat, daargelaten de speciale betekenis 

hier vermeld, ook de algemene naam is van afstammelingen van blanken en 

zwarten. 

4 6 . Op p. 4 4 worden Tapoeiers en Mulatten ge- trekken op als een compagnie in vol uniform, 

lijkgesteld; op p. 52 worden Tapoeiers ge- gecommandeerd door een kapitein en twee lui-

noemd 'kinderen van blanken en die van de tenants. De Tapoeiers hebben een grote nei-

kleur'. Zij vormen een zogenaamd kwartier en ging om de blanken na te apen. 
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Caboeger (er staat eigenlijk Cabocger, maar dat zal wel een drukfout zijn) 
schijnt mij hetzelfde als het in West-Indië gebruikte Karboeger, waarvan ik 
hierboven in een afzonderlijk artikel gesproken heb. Evenals deze naam moet 
ook Tapoeier uit Amerika afkomstig zijn. Het is oorspronkelijk de naam van een 
zeer woeste stam van Indianen, die onze bondgenoot was in onze oorlogen met 
de Portugezen in Brazilië. De Portugezen schrijven hun naam lapuya. Zie over 
hen onder andere Van Kampen Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, p. 411, 
425,433,446, enz. Hoe deze namen naar Afrika gekomen zijn, kan ik evenmin 
verklaren als de betekenis waarin zij gebruikt worden. 

De Engelse populaire vorm nigger voor neger en de omstandigheid dat de dui
vel gewoonlijk als zwart wordt beschreven, zouden ons bijna verleiden enig 
verband te zoeken tussen de Neger en de zwarte Nikker. Doch de Germaanse 
oorsprong van Nikker (bij Vondel Peter en Pauwels, II, 135, ook Ikker47 geschre
ven), verwant met het Zweedse nik, nek, het Engelse Mek (old nick), het Hoog
duitse Neck, Necker, Nicker, Nixe, enz., alles benamingen voor boze geesten, staat 
te vast om enige twijfel toe te laten. [V] 

negerij, negorij1 [gehucht]. Omtrent dit woord heersen zonderlinge dwalin
gen, die onmiddellijk worden ingezien als men de ware oorsprong heeft er
kend. Op de klank afbrengt men het doorgaans in verband met neger (van Latijn 
niger, zwart), zoals wij de zwarte Afrikanen noemen. Zo lezen wij bij Weiland 
onder neger: 'van hier negerij, een aantal hutten, als een dorp bij elkander gezet, 
waarin negers wonen, bijvoorbeeld: die landwaarts in hunne negerijen of dorpen heb
ben. Bogaert.' Hier is echter de betekenis 'dorp' niet geheel miskend; maar veel 
erger maakt het Van Dale, die eerst, op negerij, dit gelijk stelt met 'negerhuis', 
maar tegelijk naar de tweede vorm negorij verwijst, waarvan hij zegt: 'Negorij, ne
gerij (oudtijds), plaats, waar negers verkocht worden.' In deze weinige woorden 
zijn drie kapitale fouten bevat: want kennelijk wordt het woord met neger in 
verband gebracht, de betekenis is geheel verkeerd opgegeven, en het wordt zeer 
ten onrechte als verouderd vermeld. Het woord is nooit menigvuldiger ge
bruikt dan in de laatste jaren, nu zoveel over onze Oost-Indische bezittingen 
geschreven wordt. Doch die soort van boeken schijnen onze taal- en letterkun
digen zelden in te zien. In het Nederlands-Frans woordenboek van prof. Here
mans, doorgaans met zoveel zorg bewerkt, lees ik ook al: 'Negorij, village habité 

47. Van Lennep, Vondel, IV, p. 53, noot, meent melijk aantrekking van de n van het zelfstan-
dat van 't oude den Ikker, door de n van 't lid- dig naamwoord door het voorafgaande lid
woord bij het zelfstandig naamwoord te trek- woord, zoals in ar voor nar (narrenslede). Die n 
ken, later de Nikker ontstaan is, op de wijze tussen het lidwoord en het volgend met een vo-
zoals 't volk Noom heeft gemaakt uit den Oom of caal beginnend zelfstandig naamwoord was al-
mijn Oom. Maar ofschoon die mening het gezag tijd een zeer beweeglijk element, omdat zij 
van Bilderdijk voor zich heeft, schijnt het mij doorgaans niet de verborgen vorm van het lid
dat hier het omgekeerde heeft plaatsgehad, na- woord aanduidde, maar slechts eufonisch was. 
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par des nègres', en in het Nederlandsch-Hoogduitsch Woordenboek van dr. Sicherer 

vind ik zelfs aan negorij twee betekenissen toegekend: 1. Negerdorp, negerkraal, 

2. Negermarkt, plaats waar negers als slaven verkocht worden. Klaarblijkelijk 

heeft hij de verklaringen van Weiland en Van Dale gecombineerd. 

Voor hen die met de talen van onze Oost-Indische bezittingen in het geheel 

niet bekend zijn, moet men erkennen dat de uiteenlopende vormen waarin dit 

woord voorkomt en het verloop van zijn betekenis, iets verwarrends en mislei-

dends hebben. Zo schrijft bijvoorbeeld de heer Verkerk Pistorius in zijn Inland-

sche huishouding in de Padangsche bovenlanden, voortdurend negari, waarin men 
niet zo dadelijk hetzelfde woord herkent. Ook moet men, om het gebruik van 

het woord goed te begrijpen, met de herkomst van de betekenissen goed 

bekend zijn. Ik zal daarover zo kort mogelijk het noodzakelijkste zeggen. 

Het woord is eigenlijk het Sanskriet nagara of, in vrouwelijke vorm, negari. 

Van deze beide vormen is de eerste in laag-, de tweede in hoog-Javaans gebrui

kelijk. Ook de Maleise vormen verschillen hiervan niet veel; in het laag-Maleis 

spreekt men doorgaans negerioï negri uit. 

Aan dit laatste is de Nederlandse vorm negerij of beter negerie ontleend. Hoe 

men aan negorij is gekomen kan ik niet zeggen; misschien vond men het wel-

luidender. 

De betekenis van het woord is eigenlijk: de plaats waar een vorst zich met 

zijn volk gevestigd heeft. Soms wordt er het gehele vorstendom, land of rijk, 

soms alleen het binnenste hoofddistrict door de vorst in persoon bestuurd, 

soms ook alleen zijn hoofdstad of residentie door bedoeld; maar ook de zetel 

van de vazallen of regenten kan zo genoemd worden. Deze betekenissen vindt 

men in het Javaans. In het Maleis is de betekenis nog verder verlopen en duidt 

het woord, althans in de vorm negri, iedere stad of aanzienlijk dorp, iedere ver

zameling van één gemeente vormende kampongs of buurten aan. 

In het Nederlands schijnt mij de vorm negerie de verkieslijkste, omdat die het 

meest overeenkomt met de gewone Maleise vorm waaraan wij het woord ont

leend hebben. Negerie heeft overigens, ofschoon verreweg het meest gebruikt 

waar wij van onze Oost-Indische bezittingen spreken, bij ons de meer algeme

ne betekenis gekregen van een stad of dorp bij onbeschaafde of half-beschaafde 

volken, zoals uit het door Weiland aangehaalde voorbeeld bl i jkt . 4 7 [V] 

negorij 2 [gehucht]. Is de vrouwelijke vorm nagari (niet negari zoals in Veth staat) 

van het Sanskriet woord ndgara: stad, dat misschien verwant is met agaram en 

47**. Redactionele noot: Hans den Besten geeft oudere woordenboeken zullen moeten her-

diverse voorbeelden van negerij in de betekenis zien.' ('De makke van de etymologie van kolo-

'slavenkwartier', en concludeert: 'Er [heeft] niale woorden in het Nederlands', in: Jaarboek 

vroeger wel degelijk een al dan niet etymolo- van deStichtinglNL, overzichtvan het jaar 1591, 

gisch verband bestaan tussen neger en negerij. 1992, p- 70.) 

Dit betekent, dat we Veths honende kritiek op 
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in dat geval 'verzamelplaats' tot grondbetekenis heeft. In het laag-Maleis 
spreekt men doorgaans negari of negri uit en hieruit is het Nederlandse negorij 
voortgekomen. In het algemeen betekent het: plaats, dat wil zeggen stad of 
dorp als 'gemeente'. In uitgebreide zin heeft het ook een zeer minachtende 
betekenis. [P] 

neneh [grootmoeder]. Maleis nenek, maar in die taal ook 'grootvader'. [P] 
ngiloe [pijnlijk (van tanden)]. Maleis ngiloe = slee [zuur, wrang], dat Indische 

mensen niet kennen. [P] 
[nikker zie neger.] 
nipah [moeraspalm]. Maleis nipah. [P] 
nirwana [volkomen rust]. Uit het Sanskriet nirvana, letterlijk: uitwaaiing; van 

het werkwoord nirva: waaien. [P] 
njai [concubine]. Eigenlijk een Balinees woord=jongere zuster (vergelijk snaar= 

schoonzuster, maar in het Indisch gebruik: 'maitresse'). Dit woord is te danken 
aan de slaven-emigratie (men denke aan kampong Bali) vanuit Bali naar Bata
via. [P] 

njamploeng [bepaalde boom].Javaans njamploeng. [P] 
njo [jongeheer]. Afkorting van sinjo. [P] 
njonja [gehuwde vrouw]. Volgens Klinkert van het Chinese njonjah, wordt door 

de inlanders voor alle Europese dames en met deze gelijkgestelden gebruikt 
(vergelijk Veth: 'de inlanders [...] gebruiken [...] nona en nonja [...] ook wel eens 
van dames van zuiver Europese afkomst'), door de Europeanen alleen, wan
neer zij aan de betekenis 'mevrouw' een satirisch tintje willen geven. [P] 

noga [lekkernij]. Van het Franse nougat, dat uit het Provencaals is overgenomen 
en met het Spaanse nogada te herleiden is tot het Latijnse nux 'noot'. [P] 

non [meisje]. Zie non(n)a. [P] 
non(n)a [meisje]. Maleis nonah, misschien van het Portugese dona. Bij verkorting 

wordt dit non voor 'meisje', zowel als soortnaam als bij de aanspreking. Hier
van vormt men het verkleinwoord nonnie. [Zie ook fettor, liplap.] [P] 

nontonnen [voorstelling bijwonen]. Van het Javaanse nonton: zien. Van het 
werkwoord nontonnen is verder gevormd nontonner. [P] 

O 

obat [medicijn]. Maleis obat, oorspronkelijk: kruid, waaruit de betekenis: 
geneesmiddel, evenals wij hebben: er is geen 'kruid' tegen gewassen. [P] 

oebi [zoete aardappel]. Maleis oebi. [P] 
oedikker [volkerennaam]. Van het Maleis oedik: bovenloop van een rivier, boven

landen, dus: bewoner van de bovenlanden. [P] 
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oedit [gordel]. Javaans oedet. [P] 

oelama [schriftgeleerde]. Meervoud van het Arabische alim: geleerde. De gram

maticale constructie niet doorziende zet men dit nog eens in het meervoud en 

spreekt van oelama's. [Zie ook ulema.} [P] 

oeloebalang [krijgsheer]. Maleis oeloebalang, Atjees oelèëbalang, krijgsaanvoer-

der. [P] 

oeroeten [masseren]. Van het Maleise oeroet: wrij vend masseren, in tegenstelling 

totpidjet, dat knijpend masseren is. [P] 

oewa [gibbon]. Maleis oewa. [P] 

olenblad [palmblad]. Van het Tamil olai, Malayalam ola: palmblad, speciaal van 

de waaierpalm. [P] 

olla podrida [mengsel van spijzen]. Het zou kunnen zijn dat ons volk van de 

Spanjaarden geleerd had een Olla podrida te maken, een van hun meest geliefde 

nationale gerechten. Het is zelfs niet onmogelijk dat de beroemde ketel met 

hutspot, die bij het ontzet van Leiden in een van de schansen achtergelaten 

werd gevonden, een pot met olla podrida geweest is. Althans het woord olla po

drida komt in betekenis al heel veel met het Hollandse hutspot overeen. De olla 

podrida wordt ons beschreven als een mengsel van allerlei spijzen: ossenvlees, 

schapenvlees, ham, kippen en ander gevogelte, en alles wat men verder daarbij 

wil voegen om de smaak te verhogen. Men zal zich uit de Gilblas herinneren, 

dat een goed bereide olla podrida als een fijne lekkernij geldt. Evenwel, daar in 

het dagelijks leven de overschotten of klieken van verschillende spijzen voor 

de olla podrida gebezigd worden, zullen de bestanddelen wel niet altijd even 

keurig en ook zeker niet altijd even fris zijn. De naam ollapodrida, gevormd van 

het Latijnse olla, dat is 'pot', en podrida, het deelwoord van podrir (thans pudrir), 

dat 'bederven, verrotten' betekent, geeft hieromtrent veel te denken en is niet 

geschikt om een Nederlander naar het invoeren van deze schotel in zijn vader

land te doen verlangen. Hij houdt zich zeker liever bij de vaderlandse hutspot 

en heeft dan ook aan de vreemde naam geen behoefte. Waar die in Nederlandse 

geschriften voorkomt, zal het wel doorgaans zijn in verhalen, hetzij histori

sche of verdichte, waarvan Spanje het toneel is, of in reisbeschrijvingen waarin 

Spaanse zeden ter sprake komen. 

Meer nog dan ollapodrida is bij ons de letterlijke vertaling van die uitdruk

king in het Frans: potpourri bekend. Hier echter wordt het begrip van mengel

moes of poespas meestal niet op spijzen, maar op door overgangen aaneen

geregen melodieën toegepast. Maar hoe vreemd is toch soms dat cynisme van 

de zuidelijke volken, zelfs van dat volk dat bij ons als de wetgever op het gebied 

van de goede smaak geldt! Ons, ruwe zonen van het Noorden, zou de naam van 

ollapodrida, indien ik hem letterlijk durfde vertalen, van alle spijs schier afkerig 

maken, en om een verzameling van de goddelijke melodieën bijvoorbeeld van 

een Mozart een potpourri te noemen, zou ons, als wij niet het vreemde woord 
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gebruikten zonder aan de betekenis te denken, een heiligschennis dunken. [V] 
[Olloziefö.] 
omberen [kaartspel]. De naam van dit bij ons zo geliefde kaartspel is uit Spanje 

afkomstig, ofschoon het spel zelf, zoals het bij ons gespeeld wordt, door vele 
daarbij gebruikelijke termen (sans prendre, mariage, remise, remise royale, favorite, 
enz.) zijn Franse herkomst verraadt. In dit spel wordt degene die vraagt, en 
derhalve als hoofdpersoon zijn spel tegen de beide andere spelers te verdedi
gen heeft, de omber genoemd, welk woord klaarblijkelijk het Spaanse el-hombre, 
letterlijk vertaald 'de man' is. In het woordenboek van de Real Academia Espa-
nola leest men onder Hombre, dat el-hombre heet, 'el que in ciertos juegos de nay-
pes entra la polla, para jugarla solo contra los otros', dat is 'hij die in zekere 
kaartspelen de inzet doet om alleen tegen de anderen daarom te spelen'. Dit 
beantwoordt nu wel niet volkomen aan de rol die in ons omberspel door de 
omber wordt vervuld, maar toont toch klaarblijkelijk de juistheid van de gis
sing van de heren De Vries en Verwijs in het W N T , artikel Omber: 'Vermoedelijk 
is de naam van het spel eenvoudig ontleend aan den hoofdpersoon, dengene 
tegen wien de twee anderen spelen.' Maar men houde daarbij toch wel in het 
oog dat jeu de l'hombre de Franse, niet de Spaanse, althans niet de gewone 
Spaanse naam van dit spel is. In het Spaans heet het gewoonlijk/wego de espadil-
la (spadielj espel), of ook wel renegado (waarschij nlijk van het renonceren). In het 
Portugees zegt men eveneens jogo da espadilha of renegada. 

De Franse uitdrukking jeu de l'hombre heeft door misverstand aanleiding 
gegeven tot de nu verouderde bijvorm lomberen, evenals ons lommer naar alle 
waarschijnlijkheid uit l'ombre 'de schaduw' ontstaan is. 

Ofschoon, zoals ik reeds opmerkte, in ons omberspel vele Franse uitdruk
kingen gebruikt worden, zijn er toch nog verschillende andere, behalve de 
omber, die een Spaanse afkomst verraden. Zo heten de hoogste op elkaar vol
gende troeven matadors, omdat ze zeker zijn iedere kaart van de tegenpartij te 
slaan. Matador (van matar 'doden') betekent in het Spaans 'doodslager' en is ook 
in Spanje de naam van de personen die in de stierengevechten de stieren afma
ken. Schoppenaas, de hoogste kaart in het spel, heet spadielje. Dit is het Spaanse 
espadilla (Portugees: espadilha), dat 'degen' betekent. De plaats van onze schoppen 
in het kaartspel werd namelijk oudtijds door degens (espadas) ingenomen. De 
degens zijn met schoppen verwisseld waarschijnlijk ten gevolge van de over
eenkomst van de namen espada, spada, spado 'degen', met die van spade (Engels), 
spade (Nederlands), Spaten (Hoogduits), die alle een schop of spade betekenen. 
Klaverenaas heet basta, van het Spaanse basto 'knuppel', omdat oudtijds knup
pels de plaats van onze klaveren innamen, die nog in het Engels clubs heten. 
Manielje (Spaans manilla, Portugees manilha), ponto (Spaans punto, Portugees 
ponto), kodielje (Spaans codillo), casco, verraden dezelfde oorsprong, ofschoon het 
mij niet gelukt is een voldoende verklaring van deze namen te vinden. [V] 
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omong kosong [praatjes]. Javaans omong: gepraat + Maleis kosong: leeg (in 

figuurlijke zin). [P] 

[ompaggering, omwanding zie pagger.] 

oorkrab [oorsieraad]. Een merkwaardig Nederlands-Indisch woord, dat uit het 

Hollandse oor en het tot krab afgekorte Maleise kraboe is samengesteld. Men 

gebruikt ook de verkleinvorm oorkrabbetje. Het gewone oorsieraad van de Ma

leise en Javaanse vrouwen, in laag-Javaans of Ngoko Soeweng, in hoog-Javaans 

of Krömö Sengkang geheten, is geen ring, noch aan een ring gehangen, maar 

bestaat uit een spil of schroef die sluit in een vrij groot in de oorlel gemaakt gat, 

waarin aan de voorzijde de knop of schijf, die het eigenlijke pronkstuk vormt, 

wordt bevestigd, terwijl een plaatje of moer, aan de achterzijde aangebracht, 

het uitvallen verhindert. 

Men onderscheidt vele soorten van oorkrabben, die in de inlandse talen 

ieder een eigen naam hebben. Zij verschillen in grootte, vorm, materiaal en 

versiering. De grootste worden gedragen op Sumatra, waar een soort voorkomt 

waarvan de schijf dikwijls een middellijn heeft van elf centimeter en de wan

gen geheel bedekt. Zie wat de Sumatraanse oorsieraden betreft Nïidden-Suma-

tra, III, Volksbeschrijving, p. 8, 17 en platen XX-XXII van de Atlas. Van de 

Javaanse oorkrabben vindt men de nauwkeurigste beschrijving bij Poensen, 

'Iets over de kleeding der Javanen', in Mededeelingen vanwege het Nederlands Zende

linggenootschap, deel XXI, p. 15, waaraan ik de volgende plaats ontleen: 'De oor

krabben kunnen soms vrij kostbare voorwerpen zijn; doch men ziet ze ook 

dragen, die van luttel waarde zijn. Men draagt ze van goud en zilver, met edel

gesteenten, van been, hout, koper, enz. Het plaatje van goud enz. in den knop 

van een oorkrab, daar het rosetje van juweelen op vastgemaakt wordt, heet dja-

dam; vandaar soewëng-djadam, d.i. een oorkrab met een djadam.' 

oorlam [borrel]. Dit woord betekent volgens Van Dale: 1. een ervaren zeeman, 2. 

een rantsoen jenever aan boord van schepen, en in het algemeen een borrel of 

slok. De eerste betekenis zou volgens hem rechtstreeks ontleend zijn aan het 

Maleise orang lama, dat een 'ervaren, handig, bekwaam man' zou betekenen. 

Dit laatste is zeker volkomen onjuist. Lama betekent in het Maleis 'lengte' of 

'duur van tijd', en als adjectief 'oud, uit de oude tijd'. Orang lama is in goed 

Maleis 'een mens van de oude tijd', maar in laag-Maleis, als verkorte spreekwij

ze voor orang lama datang, een 'mens die lang geleden gekomen is, een oudgast', 

in tegenstelling tot een orang baroe datang of orang baroe, een pas aangekomene, 
een baar (van baroe 'nieuw' afkomstig), een nieuweling. 

Het woord Oorlam schijnt vooral aan de Kaap de Goede Hoop in gebruik te 

zijn geweest. In deel VII van de Historische beschrijving der reizen, p. 231, lezen wij 

daaromtrent het volgende: 'De Europeesche inwoners van de Kaap zijn 

gewoon alle aankomende Europeanen door twee bijzondere Maleische woor

den te onderscheiden. Die regelrecht uit Holland komen, doopen ze met den 
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naam van Baar, komende van Oram bari [moet zijn Orang baroe] en die uit Indië 
wederkeert met den naam van Orlam. Den orlammen-tijd [hierdoor wordt de 
tijd verstaan, waarop de retourschepen op de terugreis naar het vaderland de 
Kaap aandeden] houdt men daar voor een kermis, waarop schippers, boekhou
ders en matrozen zich van voorraad ontdoen, dien zij duchten dat in Holland 
niet door den beugel zal kunnen' [als op oneerlijke wijze, bijvoorbeeld door 
smokkelhandel, verkregen]. Een weinig verder wordt gezegd, dat 'de matroos, 
hier in een luilekkerland vallende, de schoonste gelegenheid had om al het 
opgespaarde te verteren en door den lekkeren Kaapschen wijn op hol te raken'. 

Men ziet hieruit dat de oorlammen veelal echte liefhebbers van de fles waren, 
en als men zich die talloze avontuurlijke uitdrukkingen herinnert die onze in 
dat opzicht maar al te zeer ontwikkelde volkstaal voor de dronkenschap en 
haar oorzaak, de jeneverborrel, heeft uitgedacht, zal men het misschien niet 
ondenkbaar vinden dat in oorlam de betekenis van 'borrelaar' in die van 'borrel' 
is overgegaan. 

Die nieuwe betekenis is hoofdzakelijk in gebruik aan boord van schepen en 
vooral voor het rantsoen jenever dat op vaste tijden aan de matrozen wordt uit
gereikt. 'Wanneer het wasschen is afgeloopen,' zegt Olivier, Land- en Zeetochten 
in Indië, deel III, p. 332: 'is de naastvolgende roep van des bootmans fluitje de 
ware blijde boodschap. Tot driemaal, met eenige niet onaardige roulades, bijna 
gelijk het gezang van een kanarievogel, klinkt de nu dubbel welkome scheeps-
muziek den zonen van Neptunus in de ooren. Het is "oorlam".' 

Aan de Kaap heeft oorlam ook de betekenis gekregen van een man van erva
ring en scherpzinnigheid. Deze hangt onmiddellijk samen met die van 'oud-
gast'. Terwijl de baren, nog geheel vreemd aan de zeden en gebruiken van het 
Oosten, dikwijls werden bespot en als erg onnozel uitgekreten, was de oorlam 
of oudgast in dat alles volkomen thuis, en daardoor ver boven de nieuweling 
verheven. De Namaqua's, een Hottentotse stam, noemen zich graag oerlams, 
omdat zij een uitstekende mening van hun eigen schranderheid hebben. Van
daar dat men soms onder de volksstammen van Zuid-Afrika ook de Orlams of 
Oerlams vermeld vindt. 

Die Namaqua's onderscheiden zich echter inderdaad door domheid en 
onkunde. Hierop slaat het volgende verhaal bij Schüssler, Zuid-Afrika, p. 77: 
'Aron vertelde ons, zeer ondeugend, dat, daar de Namaqua's veel van "soopie" 
houden, het woord oorlam, hetwelk zij door hunne domheid niet eens goed 
konden uitspreken, het eenige woord was, dat ze van een gedeserteerd zee
varende hadden geleerd en onthouden, en door beduiding met de hand ook 
verstaan en begrepen; want, zeide hij, als zij het uitspreken, keeren zij tege
lijk het plat van de hand naar den mond - wat werkelijk het geval is - en 
denken daarbij: veel "soopies" of "oorlams" maken domme mensen slim - oor-
lamsch.' 
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Er is dus wel iets waars in de mening van Van Dale dat oorlam ook een 'erva

ren, handig man' kan aanduiden, maar die betekenis is uit de oorspronkelijke 

van 'oudgast' afgeleid en volstrekt niet de meest gewone. [V] 

opium [verdovend middel]. Is evenals amfioen een afstammeling van het Griek

se opion, het verkleinwoord van opos: sap (vergelijk heulsap), dat verlatijnst opi

um werd. Reeds in 70 na Chr. maakt Plinius er melding van hoe de vader van 

Licinius Cecinna door middel van opium een eind aan zijn leven maakte (Hob

son-Jobson, p. 641). De Perzen maakten er afioen van, wat in het Maleis en Javaans 

overging als apioen of apjoen (naar de Arabische uitspraak ajfiori). Van Linscho

ten (1596) onderscheidt nauwkeurig de twee vormen. Zoals blijkt uit Veth 

vindt men op p. 98 van zijn Itinerario: 'het amfion, also ghenaemt van de Portu-

gesen; van de Arabyrs, Mooren en Indianen ajfion'. Hieruit besluit prof. Veth 

dat de in ons woord ingevoegde m van Portugese oorsprong is, in welke taal 

men naast opio ook anfiüo (ongeveer = amfion) aantreft. Dit opium is thans bij de 

Europeanen in de Indische Archipel het gewone woord, ook in de administra

tieve taal, en niet amfioen, zoals het W N T opgeeft. Niemand zegt hier amfioen 

schuiven of amfioenkit, -pacht, -schuiver, enz. [P] 

opiumkit [plaats waar opium wordt geschoven]. Samenstelling van opium (zie 

aldaar) + kit. Dit laatste vindt men in Dozy's Oosterlingen afgeleid van het joodse 

woord kissé, dat in het Oude Testament de deftige betekenissen heeft van: 

zetel, troon, zelfs troon van God. Bij de rabbijnen is echter bait ha-kissé (= huis 

van de zetel) reeds: heimelijk gemak [toilet], en sindsdien is de betekenis al 

meer en meer verlopen. In zijn Das deutsche Gaunerthum geeft Avé-Lallemant 

voor kitt onder andere op: Haus, Krughaus, Herberge, Bordell. In de laatste 

betekenis komt het in Holland voor. [P] 

opiumschuiver [iemand die opium gebruikt]. Afleiding van opium schuiven, 

niet, zoals de vroegere betekenis was: opium kauwen of eten, maar: opium 

roken. Uit de omstandigheid dat de opium vroeger gegeten werd, is toch mis

schien dit 'schuiven' te verklaren. Dr. F. de Haan ziet er een verhollandsing in 

van het Italiaans Bargoens scujfiare = het Franse bdfier: met gulzigheid eten. 

Ofschoon de opium langzamerhand op andere wijze genoten werd, kon het 

woord blijven voortbestaan. Dit is in elk geval aannemelijker dan met prof. 

Veth (zie amfioen) 'schuiven' af te leiden van het 'schuifelend' geluid bij het 

krachtig inzuigen van de rook van de opiumpijp. [P] 

orang [mens]. Maleis orang. Dit woord is ook reeds in de Hollandse spreektaal 

doorgedrongen, waar men reeds hoort: een vervelende orang, een onmogelijke 

orang. Zelfs komt het voor in de Franse boulevardroman En bombel van Willy, 

p. 147: 'je consentirai a ce que Toby chien lise les oeuvres complètes de l'orang 

Tailhade' [ik stem ermee in dat die hardvochtige Toby de complete werken van 

die kerel Tailhade leest]. Hier is het echter de verkorting van orangoetan(g). [P] 

orangkay [regent]. Maleis orang kaya, letterlijk: rijke man, vandaar: aanzienlijk 
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persoon, hoofdman. Vergelijk het Franse riche-homme bij Joinville (Hobson-Job
son). [P] 

orang ketjil [lagere middenstand]. Maleis orang ketjü, letterlijk ons 'de kleine 
man', 'de kleine luyden'. [P] 

[orang lama zie baar, oorlam.] 
orang oetan1 [mensaap]. Orang oetan, veelal (ook door Van Dale en Kramers en 

Bonte) orang oetang, en vroeger - ten gevolge van de zonderlinge voorkeur die 
ons volk in vreemde namen aan de Franse spelling geeft (als ware al wat 
vreemd is Frans) - orang outang geschreven, is de naam die wij, met het gehele 
beschaafde Europa, aan een bekende soort van mensapen geven, die alleen op 
Borneo en Sumatra voorkomen. De naam is volkomen duidelijk en bestaat uit 
twee zeer bekende Maleise woorden: orang 'mens' en oetan 'bos', die, aldus 
samengevoegd, aan ons bosmens beantwoorden. Wegens de grote overeen
komst van de in de bossen levende orang oetan met de mens, is deze naam niet 
ongepast; maar de oorsprong daarvan schuilt nochtans in het duister, daar de 
Maleiers zelf die naam wel aan wilde, in de bossen levende mensen, maar voor 
zover wij weten, nooit aan een soort van apen geven. Zij noemen de orang 
oetan mawas, waarvoor men op Borneo majas zegt. Het verdient echter opmer
king dat, volgens Burns' 'Vocabulary of the Kayan language', in Journal of the 
IndianArchipelago, 1849, p. 134, de majas in de taal van de stam van de Kajans op 
Borneo orangtuan heet, terwijl p. 182 tuan door 'wood, jungle', verklaard wordt, 
zodat dit woord geheel aan het Maleise oetan beantwoordt. Misschien is orang 
oetan een bij de Maleiers op Borneo wel eens gebruikte vertaling van deze naam 
en hebben oude reizigers die uit hun mond opgevangen. 

Daar orang oetan, voor de majas gebezigd, geen Maleis is, maar alleen de 
Europeanen deze verbinding van twee Maleise woorden tot aanduiding van de 
majas gebruiken, zijn sommigen van oordeel dat men ook de gewone Europe
se schrijfwijze orang-oetang moet behouden. De nasale n (ng) op het einde van de 
woorden is een gewone verminking van de op een zuiver dentale n eindigende 
Maleise woorden, in het bij de Europeanen in zwang zijnde zogenaamde laag-
Maleis of brabbel-Maleis. Daar het woord in de betekenis van majas inderdaad 
tot dit brabbel-Maleis behoort, wil men het dan ook de in die ontaai 4 8 thuisho
rende uitspraak en spelling laten. Het is een zaak van zeer weinig gewicht, 
maar daar de samenstellende woorden beide zuiver Maleis zijn, kan men ze, 
dunkt mij, ook de zuiver Maleise vorm doen behouden. [V] 

orang oetan 2 [mensaap]. Veth verklaart, zonder twijfel op goede gronden, dat 
'de Maleiers zelf die naam wel aan wilde, in de bossen levende mensen, maar, 
zoveel wij weten, nooit aan een soort van apen geven'. Doch, al mogen de Ma
leiers die naam nu niet meer aan zekere apen geven, vroeger deden zij het wel, 

48. Ik waag het onze taal, naar de analogie van onzin enz., met dit woord te verrijken. 
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want alleen van Maleiers, hetzij dan Sumatraanse of Borneose, kunnen de Java

nen hun wrang-oetan hebben overgenomen; zie de Oudjavaanse tekst Damar 

Woelan, uitgave Van Dorp, p. 153 en het Javaanse handwoordenboek onder rang-

oetan. Een plaats in de Tjentini, waarvan wij de aanwijzing aan prof. Vreede te 

danken hebben, heeft loetoeng, wrang oetan, oewa-oewa, dus alles bijeen. De Java

nen hebben de Maleise naam reeds eeuwenlang gekend en gebruikt; zo komt 

in het Oudjavaanse gedicht 'Smaradahana' het afgeleide awoerang-oetan voor, 

dit is als orang oetans. Dat de Javanen geen eigen woord voor het dier hadden, 

verklaart zich vanzelf: het dier is op Java niet inheems. Wie op Borneo de orang 

oetan majas noemen, blijkt niet; in geen geval de Dajaks, want die noemen het 

dier kahio. [K] 

orang oetan(g)3 [mensaap]. Maleis orang=mens + oetan = bos, dus: bosmens. De 

oorsprong van deze naam voor de mawas schuilt volgens prof. Veth in het duis

ter, daar de Maleiers hem wel aan wilde, in de bossen levende mensen, maar 

nooit aan een soort van apen geven. Hierbij tekent prof. Kern in zijn bespre

king van Uit Oost en West aan dat, al mogen de Maleiers thans die naam niet 

meer aan zekere apen geven, zij dit vroeger wél deden, want dat alléén van 

Maleiers de Javanen hun wrang-oetan49 kunnen overgenomen hebben. Dat de 

Javanen geen eigen woord voor het dier hadden, verklaart zich vanzelf: het is 

op Java niet inheems. [P] 

orang tani [boer]. Van Maleis orang 'mens, man' + tani, in het Javaans 'planten', 

dus: landman, landbouwer. [P] 

organdie [weefsel]. Uit het Franse organdi, waarvan de oorsprong nog niet is ont

dekt. [P] 

oto [borstlap].Javaans oto. [P] 

P 

paan [kleding]. Paan, ook dikwijls door de gewone zucht van de Hollanders om 

zich van verkleinvormen te bedienen paantje, is aan de westkust van Afrika een 

zeer gewoon woord voor een doek of lap van wollen, katoenen of linnen stof, 

die als kledingstuk wordt gebruikt. Het is alweer een Portugees woord pano of 

panno, afkomstig van het Latijnse pannus, in het Spaans pano uitgesproken, in 

het Frans pagne, ofschoon ookpan tot dezelfde familie behoort. Treffend juist is 

de omschrijving bij Littré (onder pagne): 'Morceau de toile de coton ou d'autre 

étoffe, dont tous les nègres d'Afrique qui ne vont pas tout-a-fait nus, s'envelop-

pent le corps, depuis la ceinture jusqu'aux genoux, et quelquefois jusqu'au 

49. Ook dit wrang bewijst dat de Javanen het woord ontleend hebben; want het echte 

Javaanse woord voor 'mens' is wwang, thans wong. 
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en prachtige doek genaamd, waarmede zij zich 
het hoofd bedekken.' Dit is een fout. Er is wel
iswaar geen reden waarom paan niet ook een 
hoofddoek zou kunnen aanduiden, maar hoofd
doeken zijn op Afrika's westkust niet gebruike
lijk. 
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milieu des jambes' [stuk katoen of andere stof waarin alle negers in Afrika die 
niet geheel naakt willen rondlopen, hun lichaam wikkelen van hun middel tot 
de knieën of soms tot halverwege de kuiten]. Van Dale, artikel paan, verklaart 
het door: 'schaamteschort der negerinnen', en de Kunstwoordentolk van Kramers 
en Bonte door: 'een stuk stof dat de negerinnen om haar onderlijf slaan en dat 
de plaats van een rok vervangt.' Hoe komt men er toch toe om de paan alleen 
door de zwarte dames te laten dragen? Ik sla een paar Afrikaanse reisverhalen 
op die mij het eerst in handen komen en lees bij De Marree in De Goudkust, I, p. 
28: 'De linnen of katoenen lap, paantje genaamd, mag [bij de meer vermogen
den] wat fijner stoffaadje en grooter zijn, teneinde dien over den linkerschou
der te kunnen slaan; doch overigens zijn zij allen aan elkaar gelijk.' Aldaar, p. 
31: 'De eilanders hebben de gewoonte, dat zij, zoo lang zij op hun eiland zijn, 
geen handbreed goed (of paantje) op hun ligchaam dragen, [...] de vrouwlieden 
zoowel als de manspersonen; [...] wanneer echter deze lieden van hun eiland 
naar een ander dorp gaan, dan kleden zij zich gelijk alle andere Negers met 
eenen paan, bestaande uit eenig stuk lijnwaad.' Aldaar, II, p. 57: 'De Koning 
zelf gaat in een op zijn manier kostbaren paan.' H. J. Pel, Aanteekeningen op eene 
reis van St. George Delmina naar Comassie, p. 12 : 5 0 'Het voedsel en de kleeding der 
Caboceeërs [dorpsgroten] zijn dezelfde als van den geringsten Neger; het paan
tje is somtijds iets beter, doch bij lange na niet van allen.' 

Het katoen voor depaantjes aan het stuk, zoals het in de handel voorkomt, 
wordt soms panen-goed genoemd (De Marree, I, p. 109). Veel fraai panen-goed 
wordt geweven te Accra, en de fraaiste soorten worden aan de Europeanen ver
kocht, die daarvan dekens en spreien voor bedden en rustbanken maken. 
(Aldaar, II, p. 129.) [V] 

[pabouche zie pampoesjes] 
padi 1 [te veld staande rijst]. Padi (soms paddi geschreven) is de Maleise naam voor 

rijst in de aarde, zoals zij halm voor halm met de padi-sikkel (ani-ani) gesne
den, verzameld en op de markt wordt gebracht. De Javaanse vorm is pari. De 
samengestelde woorden padi-sikkel, padi-oogst, padi-schuur, zaai-padi en vele an
dere bewijzen, hoezeer dit woord in de taal van de Nederlanders in Indië het 
burgerrecht heeft verkregen. De rijst komt echter ook gepeld en gereinigd in 
de handel en wordt dan in het Maleis bras genoemd. Dit woord is echter min
der in gebruik bij de Europeanen, en vandaar het voor een met Indische eigen
aardigheden minder vertrouwde Europeaan enigszins vreemd verschijnsel, 

50. Zie over dit wél gedrukte maar, zo het 
schijnt, nooit uitgegeven en slechts in enige 
overdrukken voorhanden reisverhaal, Veth en 
Kan, Bibliographie van Afrika, p. 32. De heer Su-
zanna, uitgever van Pels reisverhaal, tekent bij 
paantje aan: 'Aldus wordt de min of meer groote 
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dat in handelsstaten dikwijls naast een zekere hoeveelheidpadi, ook een zekere 

hoeveelheid rijst genoemd wordt. De rijst heeft in de inlandse talen, naar ge

lang van de omstandigheden, verschillende namen. Zij heet padi zoals ze 

gesneden wordt, gabah als ze van het stro ontdaan, maar nog in de bolster is, 

zoals zij gezaaid wordt, bras wanneer ze ontbolsterd is, zoals zij gekookt wordt, 

en nasi(nassi) als zij gekookt is, zoals zij gegeten wordt. 

Men onderscheidt van de rijst vier hoofdsoorten en talloze verscheidenhe

den. Van de hoofdsoorten worden oryza sativa en oryzapraecox gekweekt op vel

den die een groot deel van het jaar onder water worden gehouden, de algemeen 

bekende sawah's. Dit woord is Maleis, Javaans en Soendaas en ook bij de Neder

landers in Indië algemeen in gebruik. De namen voor de droge en hooggelegen 

gronden waarop de derde soort, oryza montana of bergrijst gekweekt wordt, Ja

vaans tëgal, Soendaas tipar, Maleis ladang, worden niet zo dikwijls van Europe

anen gehoord. De vierde soort, oryza glutinosa of kleefrijst, Javaans këtan, heeft 

vele verscheidenheden, deels voor natte, deels voor droge cultuur geschikt, en 

wordt voornamelijk gebruikt voor de bereiding van kwee-kwee (van het Soen

daas koewèh), zoals de Europeanen doorgaans het inlandse 'gebak' noemen. [V] 

padi(e)2 [te veld staande rijst]. Maleis padi. [P] 

padrie1 [priester]. Dit woord, sedert lang in de Maleise taal opgenomen om een 

priester aan te duiden, is het Portugese padre, vader. Marsden voert het aan in 

zijn Maleise woordenboek en verklaart het: 'een priester, een Europeesch gees

telijke'. Men moet zich daardoor niet laten misleiden om te geloven dat padre 

alleen voor Europese geestelijken gebruikt wordt. Het beste bewijs van het 

tegendeel is het door Marsden zelf uit een Maleis geschrift aangehaald voor

beeld: 'Wij hebben eenen padri, Hadji Kasim genaamd.' Want Hadji Kasim is 

een Arabische naam. 

Aan de hadji's en priesters die zich in de Menangkabause landen op Sumatra 

in 1803 aan het hoofd stelden van de beweging om de godsdienst te zuiveren en 

te hervormen, is door de Maleiers zelf de naam van padries gegeven (zie De 

Stuers, De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra, deel I, 
p. 33) en deze naam is later, ik denk vooral door ons Europeanen, tot alle aan

hangers van de hervorming uitgebreid. In de Nederlandse geschriften over 

Indië betekent dus Padries de ons vijandige partij op Sumatra, waarmee wij 

van 1821 tot 1838 in oorlog waren en die vooral door de heldhaftige verdediging 

van Bondjol in de geschiedenis van Nederlands-Indië beroemd is. [V] 

padri(e)2 [priester]. Bewaard in Padri-oorlog (1821-1838), is het Portugese woord 

padre = vader, evenals pater een aanduiding van een geestelijke. Nog verder dan 

in India, waar padre sedert het begin van de 18e eeuw de betekenis aangenomen 

heeft van dominee, heeft het woord zich ontwikkeld in ons Indië. In de Me

nangkabause landen op Sumatra hebben de Maleiers zelf de naam van Padri(e) 

gegeven aan de hadji's, die zich in 1813 aan het hoofd stelden van een beweging 
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die ten doel had de met de islam strijdige adats af te schaffen en de bevolking, 
desnoods met geweld, te dwingen de zuivere leer van de profeet te volgen. [P] 

pagaai1 [roeispaan]. Pagaai, Frans pagaie of pagaye, is de korte, brede, niet op het 
vaartuig rustende, maar aan een kruk met de handen vastgehouden roeiriem, 
schepriem of roeischop, waarmee de eilanders van de Stille Zuidzee hun kano's 
voortstuwen, maar die ook zeer veel gebruikt wordt bij de volken van de Indi
sche Archipel, en ook bij onze zeelieden, vooral op de oorlogsschepen, niet 
onbekend is. Men heeft ook pagaaien met twee roeischoppen, die door snelle 
omdraaiing beurtelings met het water in aanraking gebracht worden. In het 
Engels heet de pagaai paddie en het roeien met dit werktuig, dat wij pagaaien 
noemen, wordt in het Engels to paddie genoemd. 

Het woord pagaai is zoal niet rechtstreeks van Maleise oorsprong, stellig met 
de in het Maleis daarvoor gebruikte naam verwant. De lange riem heet in het 
Maleis dajoeng, de schepriem pengajoeh. Dit laatste komt van kajoeh, waarvan de 
verbaalvorm mengajoeh het voortstuwen van een boot met schepriemen aan
duidt. Denkbaar is het dat pagaai door verminking en afkorting van pengajoeh 
gevormd is, maar ik mag niet onopgemerkt laten dat kajoeh in het Javaans ook 
door gajoeh wordt vervangen, waarvan pëgajoeh of pagajoeh, met de betekenis 
van de zaak die dient tot datgene wat door het grondwoord aangeduid wordt, 
(zie Roorda's BeknopteJavaansche Spraakkunst, p. 108) met volkomen regelmatig
heid zou worden afgeleid. Ware deze vorm werkelijk in gebruik (en wie verze
kert ons dat hij dit nergens is of nooit geweest is?), dan zou men zeker geen 
bezwaar maken pagaai als rechtstreeks daarvan gevormd te beschouwen. [V] 

pagaai 2 [roeispaan]. Volgens Veth rechtstreeks uit het Maleise pengajoeh: korte 
schepriem, een etymologie die volgens de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië 
nog geenszins vaststaat. [P] 

pagger1 [hek]. Pagger is gevormd van het Maleise pagar (Javaans pager), zoals passer 
van pasar, dammer van damar, enz. Het woord betekent 'heining, heg, haag, 
wand, schutting, scheidsmuur, omtuining'. Hoezeer het woord in Indië is ver
nederlandst, blijkt uit het samengestelde paggerkoffie zoals, in tegenstelling tot 
de tuin- en boskoffie, die koffie genoemd wordt die, meestal onder de schaduw 
van pisangbomen, binnen de omheining van de inlandse kampongs groeit. 
Een in Indië zeer gebruikelijk en zuiver Nederlands, maar toch nauwelijks in 
het moederland bekend woord, omwanding, het omgeven door een wand,51 

51. Omwanding is in Indië, waar men van in
landse gebouwen spreekt, een zeer gepast 
woord, daar eerst het geraamte van het huis 
wordt neergezet en dit, eerst nadat het dak 
daarop geplaatst is, met een wand van planken, 
bamboe of boomschors wordt omgeven. Zie 
Van Hasselt, Volksbeschrijving van Midden-Suma-

tra, p. 159. De Vries en Verwijs hebben in de 
tweede reeks van het W N T (beginnende met de 
letter O), kolom 737, het woord omwanding op
genomen en vermelden kolom 754 het deel
woord omwand, maar beschouwen het 
werkwoord omwanden als ongebruikelijk. 
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heeft waarschijnlijk het voorbeeld gegeven voor ompaggering, het omgeven 
door een pagger, dat evenzeer in algemeen gebruik is. [V] 

pagger 2 [hek]. Van Maleis pagar (Javaans peiger), zoals passer van pasar. Het bete
kent: heg, haag, heining, schutting, omtuining. Vroeger had het ook de beteke
nis van: versterkte omheining, zoals blijkt uit De Graaff, Reisen, p. 198: 'De Kei-
ser hierop stierde Pangerang Sakker Ningrat [...] met enige honderd Javanen na 
de pagger of vastigheid van Soera Patti, die de pagger ingenomen hebbende, aan 
brand heeft gestoken.' Op dezelfde bladzijde wordt nog gesproken van de 'Hol
landse Pagger1. Een andere betekenis heeft zich ontwikkeld in India, zoals blijkt 
uit het volgende citaat van 1702 uit Hobson-Jobson: 'Some other out-pagars or Fac-
tories, depending upon the Factory of Bencoolen'. Vermoedelijk waren zulke 
buitenpaggers ook versterkt. Het woord is vroeg verhollandst, want dezelfde 
De Graaff heeft op p. 192 reeds een werkwoord afpaggeren, de voorloper van het 
door prof. Veth vermelde ompaggering. Bekend is ook de samenstelling pagger-
koffie, volgens Van Dale: koffie tussen een pagger gegroeid! [P] 

pait [bitter, jenever]. Maleis pahit: bitter. Zelfstandig wordt dit gebruikt voor de 
bekende sterke drank. Vaak hoort men een paitje voor: een bittertje, en ook 
bestaat het werkwoord paiten en de samenstelling paitfles. [P] 

pajah [moeilijk]. Maleispajah: moeilijk (van werk). [P] 
pajong [zonnescherm]. Maleispajoeng. [P] 
pakean [kostuum]. Soms pakian, is de Bataviase uitspraak van het Maleise paka-

jan, vanpakaj = kleren. Schertsenderwijze wordt ons 'in pontificaal' weergege
ven door: pakean-deftig. [P] 

pala [bepaalde vrucht]. Is van het Sanskriet phala: vrucht, verwant met phalati: 
(hij) barst. Van vrucht in het algemeen is de betekenis gewijzigd tot de naam 
van een bijzondere vrucht, misschien de vrucht bij uitnemendheid: de mus
kaatnoot, Sanskrietjati-phala. [P] 

palabber [bespreking]. Palabber betekent eigenlijk niets dan 'een woord', en is 
het Spaanse palabra, dat ook als palavra kan geschreven worden (omdat b en v in 
het Spaans niet verschillen) en steeds die laatste vorm heeft in het Portugees. 
Het woord is door de Spanjaarden en Portugezen in zwang gebracht bij de 
negers, en via dezen tot ons gekomen, gelijk het dan ook alleen in gebruik is 
onder de Nederlanders op Afrika's westkust, of waar door onze schrijvers van 
de bevolking van die kust wordt gewaagd. Palabber is waarschijnlijk de gewone 
negeruitspraak en daarom ook de meest gebruikelijke vorm. Somtijds leest 
men palaber en enkele schrijvers geven de voorkeur aan de vorm palaver. Zie 
Tengbergen, Reistocht en Expeditie naar de Nederlandsche Bezittingen ter Westkust van 
Afrika, p. 37, noot. 

Daar het woord van Europese afkomst is, mag men vermoeden dat het oor
spronkelijk gebruikt werd om een woordenwisseling, mondgesprek of onder
handeling met Europese handelaars of autoriteiten aan te duiden. Zie hier een 
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paar voorbeelden van dit gebruik. H. Muller Szn., De afstand der Kust van Guinea 
aan Engeland, p. 6: 'In de te Cape Coast verschijnende West-African Herald komt 
een uitvoerig verslag voor van een onlangs op het kasteel van Elmina gehou
den palabber of vergadering, waaruit zoowel de ijverige pogingen van de daar 
aanwezige Engelsche autoriteiten en onderhandelaren blijken om de Negers 
over te halen zich onder Engelsche vlag te stellen, als de onveranderlijke wei
gering der laatsten om daaraan te voldoen.' Roëll, in Jaarboek van de Nederland
sche Zeemacht, 1875-76', p. 302: 'De Koningen eischten, dat wij zouden gaan naar 
dezelfde plaats, waar het vorige jaar de Commodore Hewitt was geweest tot 
het houden van een palaver'; p. 307: 'De heer Pape begon dit palaver met de 
mededeeling van het gebeurde acht maanden geleden.' 

De negers gebruiken echter het woord palabber ook voor hun onderhandelin
gen onder elkaar, vooral van hun rechtsgedingen. Gramberg, Afrika's Westkust, 
p. 65: 'De rechtsgedingen, palabers genoemd, die voor de vergadering [der 
Kromsgroten 5 2] worden gebracht, beginnen met het drinken van rum; want 
zoowel de eischer als de beklaagde is verplicht twee flesschen vooruit te beta
len. Zulke rechtsgedingen zijn uiterst langwijlig en luidruchtig; de Neger, die 
zijne zaak voordraagt, houdt er van om veel over zijne familie uit te weiden, en 
begint gewoonlijk met zijn grootvader of overgrootvader,' enz. De Marree, De 
Goudkust, II, p. 53: 'De algemeene Elminasche Regeering bestaat uit den Ko
ning, een tweeden Koning, een Onderkoning, die eigenlijk eerste Secretaris is, 
en nog eenen anderen Secretaris, welke tevens in alle palabbers53 het woord 
voert.' 

In de derde plaats worden, bij overdracht, ook de geschillen, de rechtskwes
ties zelf, palabbers genoemd. De Marree, I, 25: 'Het recht van den sterkste 
heerscht hier, en waar dit niet geldt vormen zij [de negers] een allerwanvoege-
lijkst denkbeeld van het recht van eigendom, en de uitspraken over verschillen 
(palabbers) van dien aard zijn allerellendigst.' Aldaar, p. 28: 'Het ellendige 
denkbeeld dat zij vormen van het recht van eigendom, geeft aan hunne twist
zucht oneindige stof van verschillen (palabbers).' Aldaar, p. 159: 'Een Neger had, 
bij zekere afdoening van zijn palabber of geschil te Elmina, kennis gemaakt 
met een der Elminasche.' [V] 

palang pintoe [grendel]. Maleis palang: sluitboom+pintoe: deur. [P] 
palankijn1 [draagstoel]. Ieder die niet geheel vreemdeling is in de Nederlandse 

letterkunde kent ook de Reize in een palanquin van Jakob Haafner (Amsterdam, 
1808), de laatste schrijver van wie wij berichten hebben over de bezittingen van 
de Compagnie in Hindoestan en Ceylon, die sindsdien aan Engeland zijn af
gestaan. Palanquin is de Portugese vorm van het woord dat wij thans palankijn 
schrijven en dat in de verschillende talen en dialecten van Hindoestan in de 

52. Zie het artikel krom. vreemden natuurlijk niet buitengesloten. 
53. Hier zijn echter de onderhandelingen met 
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vormen pallangka, palankin en palki voorkomt, die alle (door verwisseling van 
de liquidae l en r) afstammen van het Sanskriet paryanka 'rustbed'. Het woord 
is ook in het Javaans en Maleis overgegaan in de vormen palangki enplangki. 

De Indische draagstoel, toegerust met een verhemelte en gordijnen, en 
geheel anders ingericht dan de Europese, behield natuurlijk de oorspronkelij
ke naam, toen hij door de Europeanen van de inlanders werd overgenomen. [V] 

palankijn 2 [draagstoel]. Wordt door prof. Veth nog altijd beschouwd als 'de In
dische draagstoel, toegerust met een verhemelte en gordijnen' naar aanleiding 
van Haafners Reize in een palanquin (1808), wiens berichten lopen over de bezit
tingen van de Oost-Indische Compagnie in Hindoestan en Ceylon. Maar het 
woord leeft hier nog enkel voort als afkorting van kareta pelangking, dat wil zeg
gen palankijn-rijtuig, dus wat in het Indisch-Engels palkee-garry heet. Evenals 
de Engelsen in Brits-Indië hebben wij het aan hunpalankeen enpalanquin beant
woordende palankijn van de Portugezen. Zoals prof. Veth opgeeft moeten deze 
vormen teruggebracht worden tot het Sanskriet paryanka met de bijvorm pa-
lyanka = bed, rustbed. De n aan het eind is een Portugees toevoegsel, evenals bij 
mandarijn. Een tijdlang is palankijn of liever plangki verbasterd tot plankie, dat 
soms nog gehoord wordt, als ware het een afleiding van ons woord plank. [P] 

[palaver zie palabber.] 
pamor [versiering van kris]. Javaans, eigenlijk: mengen, gemengdheid, vandaar 

mengmetaal, speciaal meteoorijzer. [P] 
pampoesjes [muiltjes]. Pampoesjes zijn onder onze varensgasten een soort van 

schoenen van zeildoek, die men bijvoorbeeld te Amsterdam in de winkels van 
scheepsbehoeften ziet uitgestald. Dit woord doet ons denken aan het Javaanse 
pampoes, schoenen zonder hakken of met lage hakken, vervaardigd van stof of 
zacht leer. Volgens een lijst van vreemde woorden in het Maleis van de Minaha
sa, door de heer De Clercq, voorkomende in het Tijdschrift voor Nederlandsch-
Indië, jaargang 1870, deel I, p. 364, betekent pampoes in de Minahasa pantoffels 
of damesschoenen. 

Het pampoesjes van onze varensgasten, waarmee men ook nog het Engelse 
pumps voor 'dansschoenen' kan vergelijken, kan zeer wel aan het Javaanse pam
poes, waarmee het de m vóór dep gemeen heeft, ontleend zijn, maar stellig is dit 
pampoes afkomstig van het Perzische papoesj, door de Arabieren baboesj uitge
sproken, en waarvan de Fransen babouche hebben gemaakt. De ingevoegde m is 
van dezelfde aard als die in amfioen (zie aldaar). 

Yiepapoesjes van de oosterlingen worden in de Reizen van C. de Bruyn, p. 95, al
dus beschreven: 'Als een goed Musuiman aan de reinigingen voldaan heeft, 
moet hij met nedergeslagen gezicht tempelwaarts gaan, en, gedenkende wat 
eerbiedigheid hij aan die plaats schuldig is, zijne schoenen aan de deur uittrek
ken, weshalven de Oosterlingen, dewijl zij er zoo menigmaal daags toe gehou
den zijn, een zoort van schoenen hebben uitgevonden, bekwaam om 'er zonder 
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het lighaam eens te buigen of'er het behulp der handen toe van nooden te heb

ben, met gemak te kunnen uittreden. Zij noemen ze Pabouches5* en [deze] mo

gen eer voor een slag van pantoffels of muilen, als voor schoenen te boek gesteld 

worden. De kleur is verscheiden, geel, rood, paars, swart, enz. De Turken en 

Franken draagen ze gemeenlijk geel, d'Armeniërs rood, de Grieken paars en de 

Jooden swart, maar niemand van alle deze natiën vermag ze, zolang als ze in het 

gebied van den Grooten Heer woonen, groen te draagen, gelijk al de wereld in 

Perziën mag doen. 't Zou een Christen, die in Turkije woonde, tot een misdaad 

gerekend worden, een koleur aan de voeten te draagen, welke bij de Mahome-

taanen door de genegentheid welke hun Propheet tot deselve had, voor heilig 

werd gehouden.' Elders, p. 131, voegt De Bruyn er nog bij dat de Pabouches 'bij

na van maaksel als muilen zijn, de hiel met het overige der zool gelijk, doch be

slagen met een halfrond ijzertje van gedaante als een hoefijzer.' 

Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des vêtements, heeft een aantal plaatsen van 

reizigers in het Oosten over de baboesjes bijeengebracht, maar de beschrijving 

bij De Bruyn is hem ontgaan. [V] 

[panengoed zie paan.] 

pangeran [hoge titel].Javaanspangeran. [P] 

panghoeloe [hoofd van een moskee]. Maleis boeloe: hoofd, met het voorvoegsel 

pang-, dat gebruikt wordt vóór de namen van betrekkingen, bedieningen, enz., 

dus: de man die het hoofd is (van de messigit [moskee]). Een andere vorm is 

penghoeloe. [P] 

pangka [waaier]. Van het Hindoestani pankha, oorspronkelijk: draagbare waaier, 

gewoonlijk van het blad van de waaierpalm. [P] 

panglima [hoofd]. Met betrekking tot Atjeh veel gebruikt, is afgeleid van Maleis 

lima: vijf, bij uitbreiding 'de vijf', de hand + het onder panghoeloe vermelde 

pang-. Letterlijk dus: de man van de hand, welke betekenis overging in die van: 

krijgsoverste, aanvoerder. [P] 

panoe [huidziekte].Javaanspanoe. [P] 

pantjoeran [goot]. Maleis pantjoer: naar beneden spuiten + -an. [P] 

pantoen [puntdicht]. Maleis panton. [P] 

papaja [bepaalde vrucht]. Komt waarschijnlijk met de vrucht uit Amerika. Zoals 

uit Hobson-Jobson blijkt, is er een Caraïbisch woord ababai=papajaboom. Op het 

eiland Cuba hebben de Spanjaarden daarvan gemaakt papaya. Eigenaardig 

noemt men op de Filippijnen verinlandste Europeanen...papaja's. [P] 

[Papangers zie Mardijker.) 

papegaai1 [bepaalde vogel]. Papegaai, Duits Papagei, Engels popinjay, oud-Frans 

papegai, papegaut, Italiaans pappagallo, Spaans en Portugees papagayo, stammen 

zonder twijfel af van het Arabische babagd of het Perzisch bapgd, maar daar deze 

54. Deze spelling is blijkens het voorgaande woord geschreven door Sir Walter Scott, St. Ro-

onnauwkeurig, maar juist zo wordt ook het nam well, hoofdstuk XXX. 
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woorden in hun oorsprong noch Arabisch noch Perzisch kunnen zijn, blijft de 
vraag over in welke taal zij oorspronkelijk thuishoren. Prof. Dozy, die papegaai 
niet in zijn Oosterlingen opnam, veronderstelt in zijn Glossaire des mots espagnols, 
p. 326 dat het een Afrikaans woord is: 'M. de Slane, dans une note sur la traduc-
tion d'lbn Khallican (II, p. 149) a soupconné qu'il appartient a quelque dialecte 
Indien. Notre savant indianiste, M. Kern, m'assure, qu'il n'est pas ainsi. Je sup-
pose donc que c'est un terme Africain.' Onmogelijk is dit zeker niet, maar de 
ondergeschikte rol die de papegaaien in Afrika vervullen, maakt het minder 
waarschijnlijk. Doch er is ook nog een andere veronderstelling mogelijk: het 
woord kan ook van Papoease oorsprong zijn, evenals kazuaris, of ook aan een 
van de Molukse landtalen behoren. Nieuw-Guinea en de Molukken zijn van
ouds wegens de veelsoortigheid en schoonheid van hun papegaaien beroemd 
geweest. Vergelijk het aangetekende op kaketoe en lort. [V] 

papegaai 2 [bepaalde vogel]. Veth brengt in herinnering dat de in Europa gebrui
kelijke woorden voor papegaai uit het Arabisch of Perzisch stammen, maar dat 
de eigenlijke oorsprong elders te zoeken is. Hij oppert de gissing of papegaai 
ook van Papoease oorsprong kan zijn. A priori klinkt die gissing niet waar
schijnlijk, want als de Arabieren of Perzen hun babagd, bapgd uit Indië ontvan
gen hebben, zal het toch eerder uit het westen dan uit het verre oosten geweest 
zijn. Bij de zeer gebrekkige kennis die men van de talen op Nieuw-Guinea 
bezit, zou het dwaasheid zijn te beweren dat daarin niets van wat op 'papegaai' 
lijkt te vinden is. Aan de andere kant is het niet geheel van belang ontbloot op 
te geven welke woorden voor papegaai ons uit enige Papoease talen bekend 
zijn. In het Mafoors heet de witte papegaai mdn (dit is 'vogel')gras; de groene en 
rode mdn nabeef; de rode mdnjawër. Bij dit laatste sluit zich aan het Hattamse 
oejoura, en naar het schijnt ook oejoi te Ansoes, en oijan aan de Humboldtbaai. 
Uit de taal van Ansoes wordt nog een andere naam opgegeven, karaboea, dat 
enige overeenkomst vertoont met kabrai van de Astrolabebaai. Te Hattam kent 
men ook nog de benaming hanjaka. 

Als een andere mogelijkheid wordt gesteld dat 'papegaai' bij een van de 
Molukse landtalen hoort. Maar in de twintig talen van Ambon, Batoemerah, 
Allang, Waai, Hitoe, Larike, Asiloeloe, de Oeliassers, Boeroe en Ceram draagt 
de vogel namen die niets op 'papegaai' lijken; zie de woordenlijst van Ludeking 
in Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, deel III, 
volgreeks 3, p. 254 en volgende. 

Wij mogen niet nalaten hieraan een opmerking toe te voegen, die Veth ons 
ten goede houde. Niet zonder reden verwijt men ons in het buitenland en 
klaagt men hier te lande dat er nog zoveel leemten in onze kennis van Indone
sië overblijven. Laten wij onze tekortkomingen eerlijk belijden, maar wachten 
wij ons het publiek te stijven in de mening alsof wij nog onwetender zijn dan 
werkelijk het geval is. [K] 
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Papoea [volkerennaam]. Wordt afgeleid van een Maleis werkwoord papoewa: 
verward zijn, waarnaast volgens Hobson-Jobson en Littré een poewa-poewa 'gefri
seerd' bestaat. [P] 

parang [kapmes]. Maleis parang. [P] 
parlesanten [vloeken]. Parlesanten of pariasanten is een woord uit de volkstaal 

dat zeer wel tot de dagen van Alva en Requesens kan opklimmen, maar dan 
toch niet van de Spanjaarden overgenomen is, doch door het volk uit de drie 
Spaanse woorden par (of por) los santos, dat is 'bij de heiligen', gevormd werd om 
de Spaanse krijgsknechten, die deze voortdurend in de mond hadden, te be
spotten. Het woord is in verschillende woordenboeken van onze taal opgeno
men, maar kan thans wel als verouderd worden aangemerkt en is aan de 
schrijftaal waarschijnlijk wel bijna geheel vreemd gebleven. Ik herinner mij 
echter de volgende woorden in een van de dichtbundels van Bilderdijk (welke 
is mij ontgaan) gelezen te hebben: 

'En of Tan te 
Parlesantte 
Als men aan haar koffers kwam, 
Uitgekeven 
En versteven 
Ligt zij als een schaap zoo tam.' 

Ik haal deze regels ook aan omdat zij doen zien in welke betekenis het woord 
gebruikt werd, namelijk in die van 'vloeken' en 'razen', en niet in die van 'pra
ten, snappen', zoals Van Dale ons wil doen geloven. [V] 

pasangrahan [gebouw voor tijdelijk logies]. Javaans pasanggrahan van het Sans
kriet sangraha, waarin we hebben de wortel grah: grijpen, vatten + sam: samen. 
Met het voorvoegsel pa- en het achtervoegsel -an verbonden betekent pa-sangra-
ha-an, waarbij sangraha te nemen is in de zin van 'ontvangst' of'beherberging', 
die het woord in het Oudjavaans heeft: gebouw bestemd tot tijdelijke ont
vangst of opneming van personen in 's lands dienst, wanneer zij op reis zijn. [P] 

paseban [auditorium]. Javaanspaseban, vroeger verhollandst totpasseerbaan. [P] 
[passeerbaan zie kaalkop, Toepassen.] 
passer1 [markt]. Zeer gebruikelijke vernederlandste vorm (zie ook rotting) van 

het Maleis-Javaanse pasar, markt of bazaar. Dit laatste woord, dat eigenlijk Per
zisch is maar ook door de Arabieren wordt gebruikt (zie Dozy's Supplément aux 
dictionnaires Arabes), heeft met pasar een overeenkomst die waarschijnlijk geheel 
toevallig is. Marsden in zijn Maleise woordenboek en Roorda in zijn Javaanse 
handwoordenboek schij nen pasar en bazdr voor identiek te houden, doch hier is 
veel tegen te zeggen. Vooreerst schijnt de betekenis niet geheel dezelfde te zijn, 
daar bazaar eigenlijk het 'overdekte marktgebouw' is (zie Dozy, Oosterlingen), en 
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pasar, evenals ons markt, in het algemeen 'tijd en plaats voor de samenkomst ten 
handel' schijnt te beduiden. Ten tweede doet het gebruik van pasar in het Ja
vaans, in verband met de heel oude instelling van depasarweek (zie mijn Java, 
deel I, p. 502), een ouderdom van dit woord vooronderstellen die veel hoger op
klimt dan de Perzisch-Arabische invloed. Ten derde is de overgang van de vorm 
geheel onaannemelijk. Bazaar zou in het Javaans en Maleis eenvoudig badjar 
zijn geworden (zie Van der Tuuk, Bataksch leesboek, deel IV, p. 211), want voor de 
verwisseling van b metp bestond hier geen reden, en de za van het Arabisch-Per-
zische alfabet gaat in het Maleis en Javaans steeds in dj over, zoals in tradjoe (het 
Perzische trazoe), djakat (het Arabische zakdh), djimat (het Arabische 'azimah), enz. 

Er bestaat in het Maleis voor 'markt' nog een tweede woord,pekan, dat in het 
Javaans pëkën wordt uitgesproken en in de hoge taal pasar vervangt. [V] 

passer2 [markt]. De mening dat het MaleisepOsar, Javaans pasar zijn oorsprong te 
danken heeft aan het Perzische bdzdr, een mening voorgestaan onder anderen 
door Roorda en Pijnappel, is indertijd bestreden door dr. Van der Tuuk en 
vindt nu ook een tegenstander in prof. Veth. Het is om meer dan één reden wel 
de moeite waard na te gaan welke gronden tegen de Perzische oorsprong van 
het woord worden aangevoerd. 

'Vooreerst,' zo luidt het eerste bezwaar, 'schijnt de betekenis niet geheel 
dezelfde te zijn, daar bazaar eigenlijk "overdekt marktgebouw" is (zie Dozy, 
Oosterlingen), en pasar evenals markt, in het algemeen "tijd en plaats voor de sa
menkomst ten handel" schijnt te beduiden.' Het hier geopperde bezwaar ver
dwijnt, wanneer men bedenkt dat niet de oorspronkelijke, maar de gewone 
betekenis van de woorden in aanmerking komt; de Turken, Georgiërs, Hin
does, enz. die het woord bdzdr van de Perzen hebben overgenomen, zijn geen 
geleerde etymologen, en verstaan daaronder 'markt, marktplaats'. 

Het tweede bezwaar is dat het gebruik van pasar in het Javaans, in verband 
met de heel oude instelling van depasarweek, een ouderdom van dit woord doet 
veronderstellen die veel hoger opklimt dan de Perzisch-Arabische invloed. 
Voorzeker, de instelling van de marktweek is heel oud en veronderstelt het 
geregeld houden van markt, maar wat heeft dit te maken met het woord pasar, 
dat in het oudere Javaans in het geheel niet voorkomt? De daarvoor gebruike
lijke benaming was pëkën, dat nu nog voortleeft in de beleefde taal [hoog-
Javaans]. Het gaat met het woord pasar als met het Arabisch adat, dat in de 
Indische Archipel eerst in nieuwere tijd is ingevoerd, wat niet wegneemt dat 
verscheidene 'adats' heel oud kunnen zijn. 

Het derde bezwaar, het eerst geopperd door dr. Van der Tuuk, lijkt op het 
eerste gezicht van ernstiger aard. Het Perzische bdzdr toch zou in het Maleis en 
Javaans eenvoudig badjar geworden zijn, want voor de verwisseling van b metp 
bestond hier geen reden, en een Perzische z gaat in het Maleis en Javaans steeds 
in dj over. Volkomen juist, indien de Javanen en Maleiers het woord rechtstreeks 
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van de Perzen overgenomen hadden. Behalve het reeds geopperde bezwaar is 
er nog een andere, die zich verzet tegen de stelling dat pdsar door de Maleiers 
uit de mond van de Perzen zou zijn opgevangen; immers bdzdr heeft de klem
toon op de laatste lettergreep, en de klemtoon wordt door de Maleiers en Java
nen bij het overnemen van Perzische woorden zoveel mogelijk bewaard. 
Derhalve zou bdzdr in het Javaans luiden badjdr, bëdjar, en niet pdsar. Er is dus 
geen twijfel aan: pasar hebben de Maleiers en Javanen niet van de Perzen ont
vangen, en toch is het woord oorspronkelijk Perzisch. Hoe kan dat, zal men 
vragen. Wel, zeer eenvoudig: het woord is niet rechtstreeks ontleend aan de 
Perzen, maar aan een ander volk, waarbij bazdr, de in Hindoestan gebruikelijke 
uitspraak van bdzdr, noodzakelijk pdsdr, met klemtoon op de eerste lettergreep 
en met verscherping van b totp moest worden. Dat volk zijn de Tamils, die het 
woord uitspreken ahpdsdr. 

Waarschijnlijk hebben de Javanen hun pasar van de Maleiers ontvangen, 
omdat het verkeer van de bewoners van Coromandel met Sumatra uit de aard 
van de zaak veel levendiger is dan met Java. Wanneer pasar, of zoals men in 
Balinese handschriften juister gespeld vindt: pasdr, bij de Javanen in gebruik is 
gekomen, laat zich vooralsnog niet uitmaken; het is best mogelijk dat het 
reeds drie of vier eeuwen geleden is overgenomen. In de bloeitijd van de Oud
javaanse letteren bezigde men, als gezegd, alleen de inheemse benaming van 
'markt', namelijk pëkën, of ook wel lëbuh. [K] 

passer3 [markt]. Vernederlandste vorm van het Maleis-Javaanse pasar, dat de Ja
vanen echter volgens prof. Kern (Indische Gids 1889, p. 1221) waarschijnlijk van de 
Maleiers hebben. Prof. Veth verklaart zich tegen de gelijkstelling van dit pasar 
met het Perzische bazdr. Yule en Burnell en met hen andere geleerden zijn het 
hiermee niet eens. Vermoedelijk is het in het Maleis gekomen door een of ande
re Tamil-vorm, namelijk ;>dft!r, met de klemtoon op de eerste lettergreep. [P] 

[patatten zie bataten.] 
patih [hoge bestuursambtenaar]. Javaans patih met de betekenis van: plaatsver

vanger, vizier. [P] 
patjakker [gemene kerel]. Verhollandsing van Maleis badjak (Javaans badjag): 

zeerover. [P] 
patjar tjina [bepaalde plant]. Letterlijk: Chinese patjar. De plant is uit China 

ingevoerd. [P] 
patjet [bloedzuiger]. Maleis patjet. [P] 
patjol [soort spade]. Maleis patjoel. Hiervan het werkwoord patjollen: met de pa-

tjol bewerken. [P] 
[patjollen zie soebatten.) 
pedas [heet]. Maleispedas. [P] 
pedati [kar]. Maleis pedati. [P] 
pelita [nachtlampje]. Uit het Perzisch via het Hindoestani. De oorspronkelijke 
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betekenis vanpalita is niet: lampje, maar: lont, lampenpit, kaars. Waarschijn
lijk is het een omzetting van het Arabische fatilah 'lont', van de wortel f-t-l: 
draaien. [P] 

penatoe [wasbaas]. Maleis penatoe. [P] 
pending [gordelversiering]. Maleis pending. [P] 
pendoppo [open galerij]. Van het niet genoeg verklaarde Sanskriet mandapa = 

hal, tempel, koepel. [P] 
peranakan [afstammeling van oosterling en inlandse]. Maleis peranakan van 

anak 'kind', met het voorvoegsel per- en het achtervoegsel -an. De betekenis is: 
in Indië geboren kind van Arabische, Klingalese of Chinese ouders. Daar de 
Arabieren en Chinezen enkel met inlandse vrouwen kunnen trouwen, heeft 
zich op zeer natuurlijke wijze de betekenis van 'halfbloed' (in een enkel geval) 
hieruit ontwikkeld. [Zie ook kë.] [P] 

perkara [zaak]. Zie abis perkara. [P] 
perkoetoet [tortelduif]. Javaansperkoetoet. [P] 
perloe [dringend]. Maleisperloe is ontstaan uit het Arabische fardl: verplicht, een 

woord dat gebruikt wordt voor de vijfde of hoogste graad van godsdienstige 
verplichting. Vandaar de betekenis: zeer urgent, zeer noodzakelijk, dringend, 
enz. [P] 

pertjoema [vergeefs]. Is van de stam tjoema uit het Bataviaas Maleis met het 
voorvoegsel per-. Dit tjoema is het Tamil tjoemmd: vergeefs. In Holland is dit 
reeds verbasterd tot voor tjomme = om niet(s), zoals blijkt uit Van Hulzen, De 
man uit de slop en uit A. Reydings Wereldroes, p. 151: 'En als je een beetje op de 
hoogte was van den toestand van den werkman [...] Heusch, die menschen 
werkten zich dood voor "tjomme".' [P] 

pesantren [koranschool]. Javaanspesantren uit santri metpe- ervoor en -an erach
ter: plaats, waar de santries samenzijn, zie santri. [P] 

pesoeratan [briefdrager]. Van het Maleise soerat: brief, met het voorvoegsel pe
en het achtervoegsel -an. [P] 

petassan [rotje]. Is naar men vermoedt een inlandse verbastering van het Engel
se petards. [P] 

peté [stinkboon].Maleispetaj,Javaanspete.[P] 
petiman [kookpot]. Van het Chinese tim met pe- ervoor en -an erachter: plaats 

(hier: pot), waar het ' t immen' [koken] gebeurt. [P] 
petinggi [dorpshoofd]. Javaans petinggi van tinggi hoog. [P] 
petjoe(k) [benaming voor kleurling van lage komaf]. Javaans petjoe(k), eigenlijk 

een zwarte watervogel. Overdrachtelijk toegepast op de donkerste soort van 
serani's. [P] 

pidjetten1 [masseren]. Van het Maleise en Javaanse pidjet, en dus minder juist 
dikwijlspitjitten geschreven. Door dit woord worden zekere manipulaties in de 
inlandse geneeskunde aangeduid, bestaande in wrijvingen en drukkingen met 
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de volle hand en zachte knepen met duim en vinger. Strikt genomen is pidjet de 

speciale naam voor het knijpen, terwijl het wrijven oeroet heet; doch dit laatste 

woord is minder bekend, terwijl pidjetten, zo gebruikt dat het beide omvat, een 

woord is dat door de Europeanen in Indië dagelijks gebezigd en ook in Neder

land niet zelden gehoord wordt. Dr. Van der Burg zegt van het pidjetten in zijn 

klassieke werk Geneesheer in Nederlandsch-Indië, deel I, p. 249: 'Dat systematisch 

knijpen en wrijven nuttig kunnen zijn, ook bij abnormale toestanden van het 

lichaam, is bekend, en dat beide als aangename prikkels reeds bij de volkeren 

der oudheid in zwang waren, behoeft niet herinnerd te worden. Zeer zeker zijn 

die bewerkingen hoogst aangenaam bij groote spiervermoeidheid, en hoewel 

somtijds zeer pijnlijk onder de operatie, is het effect ervan uitstekend. Nadee-

len van de behandeling zijn alleen waarneembaar bij menschen, die er om zoo 

te zeggen misbruik van maken en er zoo door verwend zijn, dat zij er niet meer 

buiten kunnen, en bijvoorbeeld niet kunnen slapen zonder geknepen en 

gewreven te worden. Men zou de gewoonte bijna onder de middelen tot genot 

kunnen brengen/ Vergelijk ook wat ik over het pidjetten en de pidjetsters van 

beroep gezegd heb in mijn Java, deel I, p. 487. 

De methode om voor zekere kwalen en lichaamsgebreken het knijpen en 

wrijven als geneesmiddelen aan te wenden, is in ons land in groot aanzien 

gekomen door de voortreffelijke resultaten, daarmee verkregen door onze 

beroemde Metzger [Dr. J.G. Me(t)zger (1838-1909) was een Amsterdamse arts 

die rond 1880 massage toepaste als geneeskundige handeling]. Men hoort ech

ter op zijn manipulaties nooit de naam van pidjetten toepassen, en zij schijnen 

inderdaad van die van de Javaanse pidjetsters (het vak wordt meest door vrou

wen uitgeoefend) nogal te verschillen. Dr. Metzger waakt tegen het misbruik 

door het te doen op een wijze waarbij van 'wellustig genieten' zelden sprake is. 

Ik heb nooit een van zijn patiënten zijn behandeling onder de middelen tot 

genot horen noemen. [V] 

pidjitten 2 [masseren]. Van het Maleise en Javaanse pidjet, knijpend masseren. 

Hiervan weer het zelfstandig naamwoord pidjitster. De spelling in de Nederland

se Woordelijst, namelijk piedjitten, geeft de uitspraak veel beter weer dan prof. 

Veths pidjetten. [V] 

pikeren, pikkeren1 [peinzen]. Deze woorden zijn ontleend aan het Maleise en 

Javaanse pikir 'overdenking, overleg, gedachte', dat zelf weer niets anders is 

dan de inlandse uitspraak van het Arabischefikr. Daar de Maleise taalstam geen 

/ken t , gelijk de Arabische taal geen ƒ>, moest de/door haar naaste verwante dep 

vervangen worden; voor het overige werd pikir van fikr, gelijk dikir van dzikr 

gevormd. De verdubbeling van de k in pikkeren, dat dikwijls in plaats van pike

ren gebruikt wordt, is ook een gewoon, reeds meermalen door mij ter sprake 

gebracht verschijnsel; zie rotting. In het Maleis en Javaans wordt, naar de aard 

van die talen pikir ook als werkwoord gebruikt in de zin van 'overleggen, over-
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denken'; bij de Indo-Europeaan wordt hetzelfde uitgedrukt door aan het 

inlandse woord de Nederlandse werkwoordsvorm te geven. Zie op soebatten. 

Over iets pikkeren is een gewone Nederlands-Indische spreekwijze, zoals 

onder andere opgemerkt is door Gevers Deynoot, Herinneringen, p. 41, en in Van 

der Hoogs roman Wonosari, deel II, p. 43, waar men leest: 'wat loopt gij dan ook 

zoo te piekeren, zooals men zegt.' [V] 

piekeren 2 [peinzen]. Zoals de Nederlandse Woordelijst terecht geeft en niet ook pik

keren (Veth), is van het Maleis pikir, dat het Arabische ƒ kr 'gedachte' vertegen

woordigt. Reeds spreekt men van bepiekeren en gepieker. [P] 

pienter [slim]. Javaans pienter. [P] 

pikol, pikkel 1 [bepaald gewicht]. Pikol, door velen, zonder enige reden, als ware 

het een woord van Latijnse of Franse oorsprong, picol geschreven, is het Malei

se en Javaanse pikol of pikoel, dat eigenlijk 'dragen', in het bijzonder 'over de 

schouders dragen' (waartoe veelal een over de schouder liggende en aan beide 

in evenwicht gebrachte zijden beladen draagstok, pïkolan, gebruikt wordt) 

beduidt, betekent als zelfstandig naamwoord 'de last die een man op deze wij

ze dragen kan', een 'schoudervracht'. Daar zo'n last gemiddeld op honderd 

kati's, gelijkstaande met 125 Amsterdamse ponden, begroot wordt, heeft pikol 

volgens de bepalingen van de Nederlandse regering, de betekenis van een 

gewicht van 125 Amsterdamse ponden of 61,7613 kilogram gekregen, en is men 

thans gewoon, zowel in Indië als ook in Nederland, de hoeveelheden van kolo

niale waren, bijvoorbeeld koffie, suiker, tin, enz., bij zulke pikols te berekenen. 

Hierdoor heeft dit woord, in deze bepaalde betekenis dagelijks in de dagbla

den voorkomende, het Nederlands burgerrecht verkregen. Zo zegt men bij

voorbeeld: 'Banka levert jaarlijks gemiddeld 80.000 pikols tin', 'de residentie 

Pasoeroean bracht in 1870 aan het Gouvernement 274.000 pikols koffie op'. De 

oude Preanger pikols van 225 Amsterdamse ponden behoren thans nog slechts 

tot de geschiedenis. 

Wanneer aan het woord pikol het Nederlands burgerrecht wordt toegekend, 

kan de vraag rijzen of het niet verkieslijk zou zijn daaraan de reeds nu niet 

geheel ongebruikelijke verhollandste vorm pikel te geven, die geheel met de 

gewone uitspraak overeenstemt, en waarvoor ook pleit het in Indië van pikol als 

werkwoord gevormde en in de zin van 'over de schouder dragen en vervoeren 

van lasten' gebruikte, vernederlandste werkwoord pikelen. 

Zoals damar, pasar, klapa, rotan, pikir en vele andere Maleise of Javaanse woor

den in het Nederlands met verkorte vocaal en verdubbelde consonant worden 

uitgesproken (zie op dammer,passer, klapper, rotting, pikkeren), zo kan ook uit 

pikol de nieuwe vorm pikkel ontstaan zijn. 

Het woord pikkel is in het Nederlands bekend: 1. als bijvorm van bikkel (zie 

Franck, Etymologisch woordenboek op bikkel), 2. in de aan de Vlaamse gewesten 

eigen betekenis van voet of onderstel (bijvoorbeeld van een tafel, een stoel, een 
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pot) 5 5 ; 3. in de betekenis van zeker weegwerktuig, dat alleen plaatselijk schijnt 
bekend te zijn, waardoor deze betekenis in onze woordenboeken niet vermeld 
wordt. Te Rotterdam en Dordrecht namelijk is pikkel de naam van een werktuig 
uit drie palen bestaande, die van boven onderling met scharnieren verbonden 
en van onderen van ijzeren punten, waarmee zij tussen de straatstenen kun
nen worden vastgezet, voorzien zijn. Tussen die palen hangt een haak, waar
aan een balans met schalen bevestigd wordt. Men bezigt dit weegwerktuig op 
de kaden bij het lossen van schepen. De arbeiders die met het wegen met de 
pikkel belast zijn, vormen in de genoemde plaatsen een soort van veem, en 
hieruit is de spreekwijze te verklaren: 'die man is aan de pikkel', dat is: hij 
behoort tot dat veem. Te Rotterdam (wellicht ook op andere plaatsen) zijn de 
pikkellonen bij stedelijke verordening vastgesteld. 

Dit weegwerktuig kan zijn naam ontleend hebben aan zijn vorm of aan zijn 
bestemming. In het eerste geval is misschien pikkel een verkorting van het 
Vlaamsepikkelstoel, dat volgens Heremans un trépied, volgens Van Dale 'een drie
voet, elk meubelstuk dat op drie voeten rust', betekent. Dit pikkelstoel zal wel 
met het bovengenoemde pikkel 'voet van een stoel of tafel', samenhangen, maar 
hoe het aan de speciale betekenis van een drievoet komt, blijft zeer onduidelijk. 
Intussen zijn het alleen de drie voeten, die niet oorspronkelijk tot het begrip van 
pikkel schijnen te behoren, die bij de pikkel als weegwerktuig aan de pikkel
stoel doen denken. 

Eenvoudiger is het wellicht aan te nemen dat pikkel als weegwerktuig het 
vernederlandstepikol is, dat allengs zijn betekenis van schoudervracht met die 
van een handelsgewicht heeft verwisseld. Misschien werd in de tijd van de 
Compagnie ook in Nederland bij pikols gewogen. Men zal dus de weeglonen 
pikkellonen genoemd hebben en vandaar het werktuig waarmee gewogen werd, 
de pikkel. 

Men ziet in alles wat hier over het woord pikkel gezegd is, niet meer dan een 
poging om op een verwaarloosd woord opmerkzaam te maken en om het raad
sel van zijn oorsprong op te lossen. Grote waarschijnlijkheid durf ik zelf aan 
mijn oplossing niet toe te kennen. [V] 

pikol 2 [bepaald gewicht]. Maleispikoel: dragen, als zelfstandig naamwoord: wat 
één man dragen kan. Hiervan is afgeleid pikoelan; draagjuk, en het werkwoord 
pikoelen ofpikelen: op de schouders dragend vervoeren. [P] 

pinang [bepaalde palm]. Maleis pinang. [Zie ook areek.] [P] 
pisang [banaan]. Maleis pisang. [Zie ook banaan.] [P] 
piso raoet [schrabber]. Maleis piso: mes, oorspronkelijk Chinees pisau + Maleis 

raoet: snijden, stam van meraoet=met een mesje bewerken. [P] 

55. Kiliaan op pickel: 'pes mensae, sedis' [voet mans, Nederlandsch-Fransch woordenboek: pikkel, 
van een tafel of stoel], op pickelpot 'chytropus, 'voet eener tafel, eens stoels.' 
olla pedes habens' [pot met onderstel]. Here-
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pitsjaren [bijeenkomst beleggen]. Pitsjaren is thans bij ons alleen gebruikelijk 
als zeewoord en betekent 'door middel van een sein aan boord roepen'. Het 
wordt ook wel gebruikt wanneer de bevelhebber van een schip het afwezige 
scheepsvolk door zulk een sein terugroept, maar oorspronkelijk schijnt het 
slechts gebezigd te zijn van een vlootvoogd die de bevelhebbers van de schepen 
van zijn eskader bij zich aan boord laat komen om zich met hen te beraden. De 
vlag die daarvoor dient, heet de pitsjaarvlag. 

Van Dale vergelijkt het Engelse pitch-yard, maar verzuimt ons te zeggen wat 
dit woord betekent. Ik heb het tevergeefs gezocht, maar indien het werkelijk 
onder de zeelieden in gebruik is, schijnt het mij een verbastering van pitsjaar, 
zodat het door dit laatste moet worden opgehelderd, en niet omgekeerd. 

Pitsjaar nu is stellig niets anders dan het Maleise bitjdra (door sommigen 
bitsjdra uitgesproken), dat, zelf uit het Sanskriet stammend, 'overlegging, raad
pleging, raad, raadsvergadering' betekent. Wanneer de admiraal met de kapi
teins een raad, een bitjara wilde houden, seinde hij met de pitsjaar, dat is de 
bitjara-vlag. Door misverstand heeft men later dit pitsjaren in de zin van 'sei
nen om aan boord te komen' opgevat. 

Dat pitsjaren werkelijk moet verklaard worden zoals ik hier heb voorge
steld, blijkt uit het gebruik van dat woord in oude Indische stukken. Een dui
delijk voorbeeld is het volgende uit een brief van de Gouverneur-Generaal aan 
Pieter Fransen te Bantam, de dato 17 april 1630, bij De Jonge, Opkomst, deel V, 
p. 187: 'Sult den Tommogon bij eene goede gelegentheyt voorhouden en te ver-
staen geven, dat het goed waare syn E. met ons daarover eerst hadde gepit-
schaert.' Zo ook leest men in een rapport van Couper, de dato 25 maart 1677 
(deel VII, p. 103): 'waerover seyden eerst te moeten pitsjaren'. 

Men heeft van pitsjaren ook een naamwoord, pitsjaring gemaakt. Zo bij De 
Jonge, Opkomst, deel V, p. 105: 'Off dit een Gabangsche pitsjaringh sy sal ons den 
tyt leeren', en deel VI, p. 32: 'dat onder ons geen gebruick was, bij de eerste beje-
geninge van eenige pitsiaringen te spreecken'. [V] 

plan-plan [langzaam]. Verdubbeling van het uit Maleis pelahan verbasterde 
plan. [P] 

plok [kus]. Dat zeer Hollands lijkt, vooral als verkleinwoord-plokje - is een ver
bastering van het Maleise peloek: omhelzen. 5 5* [P] 

plonko [paard, schimmel]. Javaans plongko, eigenlijk: bont met grote witte vlek
ken. [P] 

ploso [bepaalde boom]. Javaans plasa. [P] 
poekoel ampat [bepaalde plant]. Letterlijk: vier uur, van Maleispoekoel: slag, en 

poekoel ampat: vier. [P] 
poera-poera [voor de schijn]. Maleispoera-poera. [P] 

55*. Redactionele noot: Volgens het Woordenboek derNederlandsche Taal niet Maleis, maar een klank
nabootsing. 
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poerie [paleis]. Van het Javaanse poerie uit het Sanskriet puri: binnengedeelte van 
een paleis of burcht. [P] 

poesaka [erfstuk]. Maleispoesaka. [P] 
[poesties zie hosties.] 
poetrie [prinses]. Sanskriet pütri, vrouwelijk van putrd: zoon. In het Javaans 

heeft deze betekenis van 'dochter' zich gespecialiseerd tot die van: vorsten
dochter, prinses. [P] 

poewasa [ramadan]. Is zeer merkwaardig als zijnde een Sanskrietwoord dat in 
de islam gebleven is. Het komt van vas (letterlijk ons was van het werkwoord 
wezen), dat betekent: op een plaats verblijven. Met het voorvoegsel upa verbon
den wordt het: blijven bij, wachten, ophouden met (eten), vasten. [P] 

pohon merah [bepaalde boom]. Van het Maleise pohon: boom + Maleis merah: 
rood. [P] 

pohon tjat [bepaalde boom]. Van het Maleise pohon: boom + Maleis tjat = het 
Chinese tjef. verf. [P] 

[poleng zie sarong.] 
polowidjo [tweede gewas]. Javaans polowidjo uit Sanskriet phala: vrucht + Sans

kriet wija: zaad. [P] 
pompelmoes [grapefruit]. Kan niet met zekerheid nagespeurd worden. Het is 

vermoedelijk, volgens een hypothese van prof. Kern, een ineenschuiving van 
twee woorden, namelijk pompoen en limoes, dat in het Oudjavaans, in het Maleis 
en in het Lampongs voorkomt. Wat de vorming betreft, kan men het dus verge
lijken met het Engelse chemiloon uit chemise +pantaloon. De door Littré gegeven 
afleiding uit het Tamil is te verwerpen, daar een woord als bambolimas in die 
taal volstrekt onmogelijk i s . 5 5 * [P] 

pondok [vakantieoptrek]. Maleis pondok, misschien het Arabische fondok: hotel = 
het Griekse pandokeion? [P] 

pongo [gorilla]. Uit een van de talen van Borneo. [P] 
[pons zie punch.] 
pontianak [boze woudgeest]. Maleispontianak. [P] 
[ponto zie omberen.] 
poppie kosong [paspop]. Van het Maleise poppie uit het Nederlandse pop + 

Maleis kosong leeg, dus letterlijk: lege pop, daar de mannequins hier gewoon
lijk van rotan vervaardigd zijn. [P] 

potongen [loon inhouden]. Van Maleis potong: afsnijden, overdrachtelijk: kor
ten, inhouden, verminderen (van traktement, enz.). [P] 

55**. Redactionele noot: 'Pompelmoes komt 
waarschijnlijk van Tamil pampalimasu, onder 
invloed van pompoen. Het woord is al vanaf 
de 17de eeuw bekend. Er wordt ook wel een 
andere etymologie gegeven: het eerste deel 

zou vanpompei- (inpompeibeen) "dik" afkomstig 
zijn, het tweede van Maleis limoes "citroen", of 
moes.' (N. van der Sijs, Leenwoordenboek, 1996, 
p.450.) 
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[potpourri zie ollapodrida.} 
pradjoerit [soldaat]. Van het Javaanse djoerit: oorlog, met de persoonsaandui

ding pra- als voorvoegsel, dus: man van de oorlog, soldaat. [P] 
prang sabil [heilige oorlog]. Maleis perang: oorlog + Arabisch sdbil: weg (tot 

Allah), dus = oorlog langs godgevallige weg, heilige oorlog. [P] 
prauw1 [vaartuig]. Prauw, vernederlandst uit het Javaanse en Maleise prahoe, 

përahoe of praoe, is zeker een van de meest bekende en gebruikte onder de 
inlandse woorden, die eerst in Indië, later ook, waar over Indië gehandeld 
wordt, in Nederland, in onze taal zijn opgenomen. Maar dat het woord niet 
altijd juist wordt opgevat, blijkt uit de omschrijving in Van Dale: 'plat vaartuig 
der Indianen, waarmede de lading wordt gelost en aan boord gebracht.' Voor
eerst is hier Indiaan, geheel in strijd met het spraakgebruik, toegepast op Java
nen en Maleiers, terwijl het, tegenwoordig althans, bij ons uitsluitend pleegt 
gebruikt te worden voor de wilde stammen van Noord- en Zuid-Amerika, zoals 
Van Dale zelf op het woord Indiaan te kennen geeft. Men zou hierdoor in de 
waan kunnen worden gebracht dat de prauw in Amerika, in plaats van Insulin
de, thuishoort. Ten tweede is praoe inderdaad een woord van veel algemener 
betekenis. Terecht zegt Marsden in zijn Maleise woordenboek (Nederlandse 
vertaling van Elout): 'algemeene benaming voor alle vaartuigen, van de sampan 
of boot af tot de kapal of het schip met een vierkant zeil toe.' Verschillende soor
ten worden door toevoegsels onderscheiden, zoals praoe majang, de gewone vis-
serspink van de Javanen; praoe top, een soort van handelsprauw, in hoofdzaak 
op Europese wijze getuigd; praoe kroewis,56 de kruisprauw voor de handhaving 
van de zeepolitie; praoe koenting, voor een groot vaartuig met een schuins zeil 
(lajer, tandjak of tandja'), dikwijls alleen koenting en door de Europeanen bij uit
nemendheid prauw genoemd, enz. Bij de namen van de kleinste bootjes of 
kano's, zoals de sampan (van Chinese oorsprong naar het schijnt) en de djoekoeng 
of djoengkoeng (een Javaanse kano, vooral voor de visvangst gebruikt), wordt het 
woord praoe zelden gevoegd. 5 7 

Van Dale schijnt alleen gedacht te hebben aan de Praoe tambangan, de veer- en 
laadprauwen die in de verschillende havens voor het vervoer van personen en 
goederen, het laden en lossen van schepen werkzaam zijn. Daarvoor bestaan 
verschillende verenigingen of vennootschappen, zoals het Bataviaasch Prau
wenveer, het Nieuw Prauwenveer te Batavia, het Tagalsch Prauwenveer, het 
Semarangsch en Nieuw Semarangsch Prauwenveer, het Particulier Prauwen-

56. Men zal licht begrijpen dat kroewis een ver- mee dit wel eens het geval is, in de Nederlandse 
bastering is van het Nederlandse kruis. woordenboeken wilde opnemen, zou het aan-
5 7 . Djoekong (= Djoekoeng) en sampan zijn door tal schrikbarend groot worden. Ik heb mij be-
Van Dale opgenomen. Deze woorden komen paald tot degene die in algemeen gebruik zijn, 
zeker enkele malen in geschriften over Indië maar de grenzen zijn zeker moeilijk vast te 
voor, maar als men alle inlandse woorden waar- stellen. 
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veer en Nieuw Prauwenveer te Soerabaja, de Oost-Java Prauwmaatschappij en 

het Padangsch Prauwenveer. Deze verenigingen, waarin de belangen van vele 

in Nederland vertoevende oud-kolonisten betrokken zijn en waarvan versla

gen en mededelingen omtrent de geldelijke resultaten van tijd tot tijd in de 

dagbladen zijn te lezen, zijn in Nederland beter bekend dan de prauwvaart 

voor handel en militaire doeleinden, die geheel Insulinde omvat. [V] 

prauw 2 [vaartuig]. Maleis prahoe, blijkbaar hetzelfde woord als het Tamilpada-

wu, bijvorm vanpadagu, hoewel de etymologie onzeker is, zodat het Maleis, of 

liever het Javaans, wel het oorspronkelijke zou kunnen zijn. Prof. Kern houdt 

het Javaanse parahu voor een afleiding van rahu = [de boomsoort] Dracontomelon, 

van welk hout prauwen gemaakt worden. De eigenlijke Maleise vorm van rahu 

moet dahu geweest zijn; het Javaanse prahu moest dus in het Maleis p(a)dahu 

geweest zijn en hieruit verklaart zich het Tamil padawu. [P] 

Preanger [een provincie]. Eigenlijk Soendaas prijangan = het verblijf van dejang 

{per+jang+an) of goden. [P] 

prentah [bevel]. Maleisparentah, bevel. Soms verbasterd totprinta, maar enkel in 

de spreektaal. [P] 

punch, pons [drank]. Het woord punch, in de schrijftaal veelal onveranderd 

behouden, in de omgangstaal tot pons verbasterd, hebben wij uit het Engels, 

maar het is in deze taal zelf weer afkomstig uit Indië. Het is namelijk het Indi

sche en Perzische pandja enpendja 'vijf' (het Griekse penté), zo bekend door de 

eigennaam Pendjdb of Pundsjdb, het land van de vijf rivieren, in Hindoestan. In 

het Oosten bestaat de drank, die bij de Engelsen onder de naam van punch po

pulair is geworden, uit vijf bestanddelen; hij schijnt in Perzië volledig pandja 

noesj (de 'vijfdrank') te heten (zie Vullers' woordenboek, deel I, p. 376), maar 

tot enkel pandja te zijn afgekort. De vijf bestanddelen waren, zo men weet, oor

spronkelijk: brandewijn (rum of arak), thee, citroen, suiker en kaneel. Het 

laatste wordt thans gewoonlijk weggelaten, meestal ook de thee. Zie Littré, Dic-

tonnaire de la languefrangaise, onder 'Punch'. Maar als men de laatste behoudt en 

het bijgevoegde water als vijfde bestanddeel aanmerkt, blijft de oude naam 

gewettigd. De verschillende preparaten die onder de naam van siroop van 

punch in de handel komen, zijn wat de zuiverheid betreft zeker niet altijd te 

vertrouwen. 

De overgang tot pons vormt het Franse ponche, dat onder andere voorkomt in 

het volgende door Littré aangehaalde voorbeeld: 'il nous fit server (le capitaine 

hollandais) de la bierre, du vin de Madère, de la ponche et du pain d'épices.' 

Labat, Voyage aux knulles, VIII, p. 361. Punch is thans in het Frans mannelijk, in 

onze taal vrouwelijk; maar uit het aangehaalde voorbeeld blijkt dat ponche in 

het Frans ook als vrouwelijk werd gebruikt. [V] 
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[quadroon zie kasties.] 
[quarteroon zie kasties.] 
[quitasol zie kipersol.] 

R 

raden [adellijke titel]. Javaans raden, Oudjavaans rahadyan. Het vrouwelijk hier
bij is raden ajoe=raden + Javaans ajoe: mooi. [P] 

radja [vorst]. Maleis radja van het Sanskriet raja: koning. Dit hangt samen met 
een wortel raj = schitteren. [P] 

rajap [witte mier].Javaans rajap. [P] 

ramboetan [bepaalde vrucht]. Maleis ramboet: haar+-an, dus: de harige (vrucht). 

[P] 
rame-rame [feest]. Javaanse verbastering van het Sanskriet ramya: plezierig, van 

de wortel ram. Zo heeft men het substantief rama: lust. [P] 
ramie [gras]. Maleis rami. [P] 
rampassen [roven]. Hollandse afleiding van het Maleise rampas = roven. [P] 
rampokken [roven]. Evenals rampokker en rampokpartij van het Javaanse rampog= 

met zijn velen tegelijk met lansen op iets aanvallen. In Midden-Java worden 
nog steeds bij feestelijke gelegenheden dergelijke rampokpartijen op de tijger 
gehouden. Minder onschuldig zijn ze echter in de zin van: rooftocht van een 
georganiseerde bende, waarbij ook flink van vuurwapens gebruik gemaakt 
wordt. [P] 

randjoe [voetangel]. Maleis randjau. [P] 
randoe alas [bepaalde plant]. Javaans randoe: kapok+Javaans alas: bos. [P] 
rapat [landraad]. Maleis rapat, eigenlijk dicht bijeen, vast aaneensluitend enz., 

overdrachtelijk toegepast op wat dicht bijeen of vast aaneengesloten is, hetzij 
staande, zittende, liggende, enz., vandaar: raadsvergadering. [P] 

rasamala [bepaalde boom]. Maleis rasamala, volgens Maxwells Manual of the 
Malay Language, p. 24 van het Sanskriet surasa uit su: wel + rasa: geur en mala: 
krans? Het eerste gedeelte is duidelijk, want het hout van deze boom is zeer 
welriekend. [P] 

ratoe [titel]. Javaans ratoe; zie kraton. [P] 
rawa [moeras].Javaans rawa. [P] 
razzia [drijfjacht]. Dit woord is niet opgenomen in prof. Dozy's Oosterlingen, 

maar dat het wel had mogen opgenomen worden, is reeds opgemerkt door 
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prof. De Goej e in zij n aankondiging van genoemd werk in De Nederlandsche Spec

tator, 1867. Dozy geeft echter de verklaring van razzia in zijn Glossaire des mots 

espagnols etportugais, dérivés de l'Arabe, artikel Gazua. In de eerste uitgave van het 

Glossaire des mots espagnols etportugais dérivés de l'Arabe had de heer Engelmann 

alleen geschreven: 'Gazua portug. (expédition militaire), degazdt ou gazdwa, qui 

signifie: une expédition militaire contre les infidèles. De ce mot Arabe les 

Francais ont fait leur razzia.' Dozy doet hierbij nog opmerken dat ook de vorm 

gazwa, hoewel ontbrekende in het woordenboek van Freytag, in het Arabisch 

menigmaal voorkomt; dat dit eigenlijk de vorm is waarvan gazua afstamt en 

dat men in het Portugees ook gazia en gaziva aantreft. Dit gazia nu, dat het 

meest overeenkomt met het Franse razzia, heeft ook zijn voorbeeld in het Ara

bisch, zoals blijkt uit Dozy's Supplément aux dictionnaires Arabes, deel II, p. 212, 

namelijk ingdzia, attaque, coup de main, prise. Om te doen begrijpen hoe uit 

dit gdzia razzia kon ontstaan, heb ik alleen nog te doen opmerken dat de Arabi

sche letter gain of ghain, die noch aan onze g, noch aan onze r beantwoordt, 

maar beider klank enigermate in zich verenigt, evengoed door r in razzia, als 

door g in gazua kon worden uitgedrukt. 

Dit woord razzia kwam bij de Fransen in gebruik in Algiers, voor de menig

vuldige strooptochten op het gebied van vijandige stammen, om hen van hun 

vee en leeftocht te beroven. Maar men gebruikt het ook voor de slavenjachten 

die nog zo vaak door de moslims in Afrika gehouden worden, als een ontaard 

overblijfsel van de heilige oorlog tegen de ongelovigen die de islam zijn belij

ders tot plicht heeft gemaakt. 

Een paar voorbeelden van het gebruik van razzia in onze taal mogen hier 

niet ontbreken. In het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, jaargang 1863, deel I, 

p. 61, vindt men een artikel getiteld: 'Razzia's in Nederlandsch-Indië', waarin 

onder andere gelezen wordt: 'Razzia's, zooals er eene tegen de Alfoeren van 

Mani heeft plaats gehad, zijn voorzeker niet het middel om tot verwezenlij

king dezer inzichten te geraken.' D. Veth's reizen in Angola, p. 387: 'Portugal kan 

door geene dekreten de vormen veranderen die eenmaal het Afrikaansche 

leven heeft aangenomen, den stempel uitwisschen dien de razzia en de slaven

handel er sedert eeuwen diep hebben ingedrukt.' [V] 

rebab [soort viool]. Van het Perzische rübab (u = oe): citer, Arabisch rabab. [P] 

remboe [wildernis]. Van het Maleise rimba: wildernis. [P] 

rentjong [gebogen dolk]. Maleis rentjoeng: aan één kant schuin of spits toelo

pend, in het Atjees reuntjong. [P] 

riboet [herrie]. Maleis riboet, eigenlijk: storm. In het Nederlands-Indisch spraak

gebruik: drukte, lawaai. [P] 

ricksha [karretje]. Afkorting van het Japanse jinrikisha, samengesteld uit: jin: 

man + riki: kracht + sha: rijtuig, letterlijk dus: het door mensenkracht voortbe

wogen rijtuig(je). [P] 
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Rigel [ster]. Prof. Dozy heeft in zijn Oosterlingen een artikel gewijd aan de ster 
Aldebaran, ook aan niet-astronomen bekend door de regels in Beets' 'Guy de 
Vlaming': 

'En wat er in uw aadren gloeide, 
En wat er in uw oogen blonk 
Zal, opgegaan tot hooger sfeeren, 
Mijn Aldebarans gloed vermeeren 
Of Mixars helle schittervonk.' 

Maar gelijke aanspraak had zeker de eveneens Arabische naam Rigel, die de ster 
aanduidt in de voet van het sterrenbeeld 'Orion', en waarvan Nieuwland in zijn 
beroemde ode 'Orion' aldus zingt: 

"k Zie Betelgeuze's rooden gloed 
Uw schouder, naast Bellatrix, sieren 
En Rigel flonk'ren op uw voet.' 

Rigel is het Arabische ridjl, dat is 'voet', en als naam van de ster in de Orion 
afkorting van ridjloe'l-djabbdr, de voet van de reus. Door al-djabbdr, de reus, 
wordt het sterrenbeeld Orion aangeduid. [V] 

[riksja zie ricksha.] 
[rimboe zie remboe.) 
ringgit [munt]. Van het Javaanse ringgit = pop. Dit was de benaming van de 

Spaanse mat naar de 'pop', die erop stond. [P] 
ritsje1 [Spaanse peper]. Ritsje, veelal in het meervoud ritsjes, was eertijds in 

Nederlands-Indië onder de Nederlanders de gewone naam van de Spaanse 
peper of capsicum, die in het Javaans en Soendaas lombok en tjabé, in het Maleis 
ook tjili heet . 5 8 Over de oorsprong van ritsje zegt Rumphius, Amboinsch Kruyd
boek, deel V, p. 249: 'De Portugeesche naam is in Indien Recche, of gelijk wij lezen 
Retsje, waarvan komt rechear en rechead, d.i. allerhande vruchten in azijn en 
pekel ingeleid, 't welk nooit geschied zonder deze houwen. In 't Duits noemen 
wij ze Ritsje, en de Ternatanen en Amboinezen Ritsja.' Volgens De Clercq, 
Maleisch der Molukken, zou Ritje in gebruik zijn in Menado en Banda, en zou 
men op Ternate Koeroes, op Ambon tjili gebruiken. Ten onrechte zeker be-

58. Ik geloof dat de hier opgegeven namen al- de strenge onderscheiding van geslachts- en 
gemene voor alle capsicumsoorten zijn. In de soortnamen. Ik veroorloof mij daaromtrent te 
soortnamen heerst nog grote verwarring. Het verwijzen naar mijn inleiding op de 'Bijdragen 
ware wenselijk dat de gehele nomenclatuur tot de kennis der Flora van Midden-Sumatra' 
van de Nederlands-Indische plantennamen (in het grote werk Midden-Sumatra, deel IV, 2e 
zorgvuldig herzien werd naar het beginsel van gedeelte), p. 9. 
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schouwt hij op het artikel Ritja dit woord als een soortnaam voor Capsicum pyra-
midale, terwijl hij toch het artikel Kotrots als een synoniem aanmerkt van dit 
laatste, ofschoon hij daaraan de betekenis van capsicum in het algemeen geeft. 

Ik vind het woord reccht niet in de Portugese woordenboeken die ik op dit 
ogenblik kan raadplegen. 5 9 Misschien is het een woord van Amerikaanse 
afkomst, door de Portugezen naar de Molukken overgebracht. Miquel, Flora 
van Nederlandsch-Indië, deel II, p. 661, zegt dat waarschijnlijk alle capsicumsoor-
ten van Amerikaanse oorsprong zijn. Maar, zo laat hij volgen: 'in Oost-Indië en 
den Sunda-Archipel zijn deze gewassen reeds sedert aloude tijden ingevoerd, 
zoodat Rumphius tot de meening overhelt, dat zij aldaar inlandsch zijn'. Als 
men de plaats bij Rumphius inziet, bemerkt men dat hij niet slechts tot die 
mening overhelt, maar ze geheel omhelst. 'Ik houd het,' zegt hij, 'voor een 
inlands gewas, al van oude tijden door geheel Oost-Indiën bekend, en daar is 
niet een huisje of erfje zoo klein en niet een huisvader zoo arm, die maar een 
klein hoekje land bij zijn hutje heeft, of hij gund den Tchili-boom een plaats, 
omdat het een zoo algemeene specerij is, en in de dagelijksche kost noodig.' Dit 
neemt echter niet weg dat Rumphius een Capsicum occidentale kent, dat bij de 
Portugezen pimenta of pimentdo heet en de eigenlijke Spaanse peper van ons 
Nederlanders is 'omdat het uit de nieuwe Spaansche landen is aangebracht'. Al 
nemen wij nu aan dat slechts deze ene soort door de Portugezen naar de Mo
lukken is overgebracht, dan zou daarmee toch de verbreiding van haar Ameri
kaanse naam verbonden kunnen zijn geweest. 

Dat recche in enig verband zou staan met de Portugese woorden rechear en 
recheado, zoals Rumphius' mening was, komt mij in ieder geval zeer onwaar
schijnlijk voor. Rechear betekent niet 'inleggen', maar 'opvullen, volstoppen', 
het Franse farcir, of zoals het Portugese woordenboek van Da Costa het ver
klaart: 'Encher de carne picado, de peine picada.' Voor rechead, dat geen woord 
is, moet men bij Rumphius waarschijnlijk recheao lezen, dat vermoedelijk de 
betekenis 'vulsel' had. Echter heeft de tegenwoordige taal daarvoor recheio, 
door Da Costa verklaard: 'Carne, peixe ou outro monjar picado com hervas, 
ovos e especes, com que se enchem aves, alcachofras etc.,' dat is vlees, vis of 
andere spijs bereid met kruiden, eieren en specerijen, waarmee vogels, arti
sjokken, enz., gevuld worden. 

Ritsjes is thans niet alleen in Nederland onbekend, en ook in Nederlands-
Indië, zo het schijnt, in onbruik geraakt, maar het heeft zijn weg gevonden 
naar de Kaapkolonie, waar nog, volgens Mansvelts Kaapsch-Hollandsch idioticon, 
het woord rissies, verbasterd uit ritsjes, voor Spaanse peper in gebruik is. [V] 

ritsje* [Spaanse peper]. Dit is een verminking van het Javaanse maritja, dat de 

59. En waartoe niet behoort dat van Moraes sche Letterkunde te Leiden en toen bijzonder 

Silva, dat ik lange tijd in gebruik had van de bi- leerde waarderen, 

bliotheek van de Maatschappij van Nederland-
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Javanen, evenals ook tjabé, aan het Sanskriet ontleend hebben. In het Tomboe-

loes, Pakewas en Tonseas zegt men ritjajawa, in het Tondanos marisajawa, in 

het Tonsawangs, Ponosakans en Mongondous eenvoudig risa, in het Mafoors 

marisan, in het Makassaars en Boeginees maritja. Uit de toevoegingj'awa blijkt 

duidelijk vanwaar men in de Minahasa de benaming ontvangen heeft. Het ver

dwijnen van de eerste lettergreep in enkele talen van Celebes en de Molukken 

is een gevolg daarvan dat men in ma - natuurlijk bij vergissing - het bekende 

voorvoegsel gezien heeft. Omdat dit voorvoegsel in bedoelde talen bijvoeglijke 

naamwoorden vormt, en maritja een substantief is, meende men het laatste 

beter tot een substantief te stempelen door het gewaande voorvoegsel te laten 

vervallen. Wij hebben dus hier te doen niet zozeer met wat men 'volksetymolo

gie' noemt, als wel met een naïeve 'volksgrammatica'. Hieruit is ook, gelijk 

trouwens reeds door anderen opgemerkt is, te verklaren dat de Javaan de 

beginletter m van enige vreemde substantieven, als mandapa, mancaka veran

derd heeft 'mp, ook al om daaraan het karakter van substantieven te geven; hij 

ztgtpandopd,pantjèko. In andere Sanskrietwoorden, toevallig met ka beginnen

de, hebben de Javanen hun voorvoegsel ka- menen te ontdekken en het dan als 

onnodig laten vervallen, bijvoorbeeld in nista voor kanistha. Een tegenhanger 

van ritja voor maritja levert het Javaanse nastöpo voor manastdpa, in welk Sans-

krietwoord men eveneens het voorvoegsel ma- waande te zien. [K] 

risjes3 [Spaanse peper]. Ook ritsjes (beide verouderd) en nog in Zuid-Afrika ris-

sies, van Javaans maritja uit het Sanskriet marica: peperstruik; vergelijk tjabe. [P] 

roedjak [soort vruchtensalade]. Maleis roedjak. [P] 

roegi [schade]. Maleis roegi. [P] 

ronggeng [dansmeisje].Javaans ronggeng. [P] 

ropij [munt]. Met betrekking tot Brits-Indië soms gebruikt, is het Hindoestani 

rupiya (Maleis roepijah) van het Sanskriet rupya = (bewerkt) zilver - vergelijk ons 

gulden van goud. [P] 
ropo [rijtuig]. Zie ebro. [P] 

rotting 1 [Spaans riet]. Rotting is, volgens Weiland, 'eigenlijk een rietachtig plant

gewas, dat bij de kruidkenners den naam van rottang voert en verschillende 

soorten heeft, en in het gebruik een staf, van dat plantgewas genomen.' Deze 

verklaring is weer zeer gebrekkig; voor een juiste zijn weinig meer woorden, 

maar wat meer zaakkennis nodig. Ons rotting en het Engelse rattan zijn verbas

teringen van het Maleise rotan, hetwelk de algemene naam is van de rietpal-

men, behorende tot de botanische geslachten Calamus en Daemonorops, en in 

een verbazend aantal soorten in de bossen van de Indische Archipel voorko

mende. Over de oorsprong van het Maleise woord zelf uit te weiden ligt buiten 

mijn bestek; men zie daarover Van der Tuuk, Bataksch leesboek, deel IV, p. 119; 

maar wel is het van belang op te merken dat reeds in onderscheidene dialecten 

van de Indische Archipel zelf, in plaats van de finale n, in dit woord de neus-
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klank ng gehoord wordt, zoals in het Makassaarse raoekang, het Batakse hotang, 

het Daïrische këtang.60 In de talen van Insulinde gaat de finale n zeer licht in ng 

over en menen de Europeanen deze laatste letter dikwijls ook daar te horen 

waar de inboorlingen de enkele n schrijven. Zo bijvoorbeeld in het gewone 

kojang voor het Maleise kojan, in orang oetang voor orang oetan, in Bintang, zoals 

de Europeanen de naam van het eiland Bintan uitspreken, enz. Vergelijk ook 

tang. En zo hebben de Europeanen van rotan veelal rotang gemaakt, bijvoor

beeld in de botanische soortnaam Calamus rotang. 

Een andere opmerking tot verklaring van het verbasterde rotting is dat de 

Europeanen, daarvoor grond vindende in de inlandse uitspraak, geneigd zijn 

in Maleise en Javaanse woorden de tussen twee vocalen, waarvan de vooraf

gaande betoond is, geplaatste medeklinkers te verdubbelen of tussen de beide 

lettergrepen te verdelen, zoals in dammer, pagger, passer, slokkan, dessa en andere. 

Rotan werd dus rottang, en de toonloze a in de laatste lettergreep, door de ver

sterking van de voorlaatste nog meer verkort, ging in dammar,paggar,passar in ë, 

in rottang in de nagenoeg evenzo luidende ïover.61 Men schreef dus rotting, wel

ke vorm reeds zeer oud is en onder andere voorkomt bij Baldaeus, Beschrijvinge 

van Ceylon, p. 88. 

Rotting is geheel een Nederlands woord geworden, zoals blijkt uit de vele 

daarmee gevormde samenstellingen, bijvoorbeeld rottingknop, rottinghand, rot

tingolie, enz. In de handel onderscheidt men handrotting (zwaardere stukken op 

bepaalde maat gesneden voor wandelstokken) en bindrotting (lange, dunne 

stukken voor bindmiddel en vervaardiging van matten en meubelen ge

bruikt). [V] 

rottan 2 [Spaans riet]. Mogelijk van het werkwoord (me)raoet = met een mesje 

bewerken. Het daarmee bewerkte zou dus heten raoetan, wat dan geworden is 

rotan, volgens onze uitspraak rottan. Hiervan is verder door de Europeanen rot

tang gemaakt (vergelijk oetang van oetan) en hieruit ontsproot het bekende rot

ting, dat echter thans niet meer in Indië gangbaar is. [P] 

60. De Batakse vormen doen echter de hier 

aangenomen afleiding van raoet, met -an als 

vormingslettergreep, in twijfel trekken en eer 

denken aan de grondklank tang, die het begrip 

van rekbaarheid en buigbaarheid schijnt uit te 

drukken. Mocht dit juist zijn, dan is de Hg oor

spronkelijk. 

61. Indien men rotteng in plaats van rotting 

schreef, zou de uitspraak niet wezenlijk ver

schillen. [Redactionele noot: Hans den Besten 

('De makke van de etymologie van koloniale 

woorden in het Nederlands', in: Jaarboek van de 

StichtingINL, overzichtvan het jaar1991,1992, 

p. 71) meent dat we rotting via Afrikaans rottang 

hebben geleend en dat de klankverandering in 

het Afrikaans heeft plaatsgevonden.] 
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s 
saboet [vezelbast]. Maleis saboct. [P] 

saga bidji [bepaalde plant]. Maleis saga: zekere plant + bidji: korrel, pit, boontje. 

sago1 [voedingsmiddel]. Sago, eigenlijk Sagoe, ofschoon de eerstgemelde uit

spraak in onze taal alleen gebruikt wordt, is de Maleis-Javaanse naam van een 

soort van zetmeel of meelachtig merg dat in de stammen van de Cycadeeën en 

van vele soorten van palmen, zoals de Arengpalm, de Gebangpalm, enige soor

ten van het geslacht Caryota, maar bovenal in de palmen van het geslacht Me-

troxylon, bij uitnemendheid sagobomen genoemd, wordt aangetroffen. De 

sagobomen zijn over de gehele Archipel verspreid, ook op Java, waar zij in het 

Javaans boeloe, in het Soendaas kirai heten en in de administratieve taal bij de 

naam van zoetwater-nipah bekend zijn. Zij worden daar in sommige streken veel 

aangeplant, omdat de bladeren een goede dakbedekking (atap) opleveren en 

uit de bladstelen sterke matten gevlochten worden, maar het meel is er niet in 

tel en wordt slechts door zeer arme lieden of bij grote schaarste van rijst als 

voedsel gebruikt. Van de sago en haar aanwending op de overige grote Soenda-

eilanden schijnt weinig bekend te zijn, behalve dat met Maleise vaartuigen 

grote hoeveelheden ruwe sago van Borneo's noordwestkust en Sumatra's oost

kust te Singapore worden aangebracht om daar in fabrieken, die bijna alle aan 

Chinezen behoren, tot korrel- of parelsago, de vorm waarin de sago in Europa 

in de handel komt, te worden verwerkt. Maar het eigenlijke gebied van de 

sago, waar met geringe moeite uitgestrekte sagotuinen worden aangeplant en 

onderhouden, waar het merg uit de gevelde en doorgezaagde stammen losge

klopt en uitgelicht en vervolgens gewassen en van houtvezels gereinigd wordt, 

en waar het zo verkregen meel, op verschillende wijzen bereid, namelijk als 

pap (papeda), broodjes (lempeng) en als koekjes en gebakjes van velerlei soort, het 

hoofd voedsel van de bevolking uitmaakt, zijn de Molukse en Papoease eilan

den in het algemeen en Ambon met de omliggende eilanden bovenal. [V] 

sago 2 [voedingsmiddel]. Maleis sago of sagoe. [P] 

sagoeweer [palmwijn]. Waarschijnlijk van het Portugese sagueiro, waarmee 

zowel het sap van de arènpalm als de boom zelf wordt aangeduid (Veth). Yule 

en Burnell leiden dit sagueira (niet sagueiro) weer af van sagu, daar de boom, 

ofschoon niet de sago-palm van de handel, toch een sago-soort oplevert van 

mindere kwaliteit. In het Indisch-Engels is het woord overgenomen als sagwire. 

[Zie ookfj'oe.] [P] 

sajoer(an) [groente]. Maleis sajoer(an). [P] 

saki [rijstwijn]. Sake, meestal als saki uitgesproken, is de algemeen bekende 

naam van een bierachtige drank die de Japanners uit rijst bereiden. Prof. Hoff-
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mann schreef in de Bijdragen tot Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 
3e volgreeks, deel V, p. 179, een uitvoerig opstel over de 'rijstbier- of sakibrou-
werij in Japan' naar Japanse bronnen, waarin de volgende verklaring van het 
woord voorkomt. 'De uit rijst of andere granen bereide gistende drank, die in 
het Chineesch Ts ieu 6 2 genoemd wordt, heet in het oud-Japansch Ki, hetgeen de 
Japanneezen zeiven voor identisch houden met het Chineesche Ki, geest, 
essence. Vandaar de Japansche woorden Sira-ki en Kuro-ki, dat is wit of klaar en 
donker of troebel rijstebier, en Mi-ki, de eerewijn, die aan de goden en vorstelij
ke personen wordt voorgezet. De naam sake (saki) later aan deze aftreksels gege
ven, wordt verschillend uitgelegd: de meeste waarschijnlijkheid heeft die 
uitlegging voor zich, welke in Ke eene variant van het oude Ki, essence, ziet, en 
het woord Sake terugbrengt op Masa-ke, echte geest.' [V] 

salak [bepaalde plant]. Maleis salak. [P] 

salanganen1 [klipzwaluwen]. 'De tot de gierzwaluwen behoorende Salanganen 
(Colocallia esculenta en Cjiiciphaga) bouwen tegen den wand van de holen der 
kalkrotsen, uit eene kleverige zelfstandigheid, die in den krop wordt afgeschei
den, de bekende eetbare nesten, die zulk een geliefd artikel voor de tafel der 
Chineezen zijn, dat de exploitatie voor Gouvernementsrekening eene niet on
belangrijke bijdrage aan de schatkist levert.' (Zie mijn Java, deel I, p. 213.) In het 
Javaans heten deze vogeltjes manoek walet, in het Maleis lajang boehi, doch van
waar komt de naam salangane, die voor deze vogeltjes bij Fransen, Duitsers en 
Nederlanders algemeen is? (Zie Littrés Dictionnaire, Brockhaus' Conversations-
Lexicon, Pijnappels Geographie van Nederlandsch-Indië, ze druk, p. 4.) Sommigen 
leiden die af van Salanga bij de westkust van het Maleise schiereiland (bij Valen
tijn Oedjang Salang, en op zijn kaart Junsalan, bij Engelse schrijvers Junk Cey
lon met allerlei verscheidenheden in de schrijfwijze), maar ik heb geen bewij
zen kunnen vinden dat dit tinrijke eiland ook door zijn vogelnesten beroemd 
was. Een andere verklaring, die ik niet geloof aan een eigen inval verschuldigd 
te zijn maar meen ergens gelezen te hebben, is dat salangane (door een verwisse
ling van de liquidae / en r, waarvan wellicht de sporen in sommige Maleise taal
takken zijn weer te vinden) gevormd is van het Maleise sarang, nest. 6 3 Gelijk bij 
ons in de handel de eetbare vogelnestjes doorgaans alleen vogelnestjes heten, 
noemen ook de Maleiers ze enkel sarang boeroeng, dat hetzelfde betekent, en die 
uitdrukking is ook door de Javanen onveranderd overgenomen. Dit sarang zou 
dan, als salang uitgesproken, en met een Europese uitgang vermeerderd zijn, 
zodat salangane zoveel als 'nestvogei' zou betekenen, 'nest' in de speciale bete
kenis van de bekende eetbare vogelnestjes genomen. [V] 

62. Vergelijk het artikel tjoe. tions van mei en juni 1703, salamga als een op 
63. In het Bisajaas, een taal van de Filippijnse Lucon gebruikelijke vorm van dit woord ver
eilanden, heet een nest salag, en volgens Littré meld. 
wordt door Camelus in de Philosophical transac-
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salangaan2 [klipzwaluw]. Wordt door Hatzfeld-Darmesteter onder salangane 

opgegeven als: 'Mot de la langue des indigènes des Philippines', wat in Uitoost 

en West uitvoeriger te vinden is in noot 63. [P] 

sambal1 [kruiderij]. Het Maleise sambal, in het Javaans sambël uitgesproken, 

heeft sedert lang een soort van burgerrecht in onze taal gekregen, en is toch 

door Van Dale niet opgenomen. Ik hoorde het als kind in de ouderlijke woning 

gebruiken voor een toespijs bij vlees, hoofdzakelijk bestaande uit komkom

mers die door middel van een speciaal mesje in zeer fijne reepjes worden 

gesneden of geschaafd. Volgens een oud recept werden zij daarna 24 uur in de 

pekel gelegd en vervolgens met bijvoeging van peperwortel en laurierbladeren 

in een fles gedaan, die verder met beste azijn werd gevuld. 

In het Kaaps-Hollands betekent sambal, volgens Mansvelts Kaapsch-Hol-

landsch idioticon: 'een bij vleesch gebruikte toespijs, uit fijn gesneden uien, 

kweeperen, komkommers enz. bestaande en met azijn toebereid.' In het Ma

leis en Javaans heeft echter sambal geen zo tot een enkele toespij s beperkte bete

kenis. Het is een algemene naam voor allerlei als toespijs bij de rijst gebruikte 

bereidselen, die onder een grote verscheidenheid van namen voorkomen. 

Gemalen Spaanse peper is meestal een hoofdbestanddeel. De sambals die 

gebakken of gefruit worden, heten sambal goring. Bij de families uit Indië in 

Europa weergekeerd, wordt vaak nog de rijsttafel bereid en de benodigdheden 

voor de toespijzen, die echter niet altijd in gelijke volledigheid worden aange

boden, zijn in de voornaamste magazijnen van comestibles in onze grote koop

steden geregeld voorhanden. Wanneer men in deze families het woord sambal 

zonder specificatie hoort gebruiken, denkt men daarbij aan de Maleise beteke

nis, die alle eindeloze verscheidenheden van de toespijs bij de rijst omvat. [V] 

sambal 2 [kruiderij]. Maleis sambal. Ook bezigt men sambalan. [P] 

[sambok zie tjambok.] 

sambreel [zonnescherm]. Van het Portugees sombreiro, hoed, zonnescherm, in de 

18e eeuw in Indië gebruikt voor pajong. [P] 

sampan [kustvaartuig]. Maleis sampan uit het Chinees, waarin san = drie en pan = 

plank, dus: het drieplanksvaartuig. Er is ook volgens Hobson-Jobson een wu-pan 

of'vijfplank'. De oudere spelling schampan (bij De Graaff, Oost-Indise spiegel, p. 

17) wijst op Portugese invloed. [Zie ook prauw.] [P] 

sampi [koe]. Bataviaas Maleis en Balinees voor sapi. [P] 

sampiran [kapstok]. Javaans sampir: over iets hangen + -an. Soms in de spreek

taal verbasterd tot sempirang. [P] 

Sandelwood [bepaald paard]. Wordt gebruikt ter aanduiding van een paard van 

het eiland Soemba (Sandelwood-island). Hiervandaan de samenstelling: Sandel-

wood-stamboek. [P] 
santen [gedehydreerde kokosmelk]. Maleis santan. [P] 

santri [leerling van een koranschool]. Javaans santri. [P] 
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sapi [koe]. Maleis sapi. [P] 

sapoe [bezem]. Maleis sapoe. Met het Maleise lidi vormt het de samenstelling 

sapoe lidi [bezem van palmbladnerven]. [P] 

Saraceen [muzelman]. Dat dit woord niet voorkomt in de Oosterlingen van prof. 

Dozy en, hoewel het ook aan de Spanjaarden en Portugezen bekend is, even

min in zijn Glossaire des mots espagnols etportugais dérives de l'Arabe, kan nauwe
lijks daaraan worden toegeschreven dat het vergeten is. Ik vermoed dat hij het 

als een eigennaam van onzekere afkomst beschouwde, waarvan alleen bekend 

is dat hij via de Grieken en Romeinen tot ons is gekomen. Onder de verschil

lende afleidingen van het woord, die men heeft voorgesteld en kan nalezen bij 

Pococke, Specimen Historiae Arabum, ed. White, p. 33, en in Gibbons Decline and 

Fall of the Roman Empire, in een noot op hoofdstuk I, is er één die bij de eerste 

oogopslag grote waarschijnlijkheid heeft: deze namelijk, dat Saracenen, het 

Griekse Sarakènoi, afstamt van het Arabische Sjarq 'het oosten', dus overeen

komt met Sjarqioena 'oosterlingen', en staat tegenover Maghrebioena 'westerlin

gen' (Magrebynen), zoals de latere Arabieren de Mauretaniërs noemden. Men 

denke daarbij dan ook aan de naam Bené Qèdem 'zonen van het oosten', in het 

Oude Testament aan de Arabische stammen ten oosten van Syrië en Palestina 

gegeven. De vorm biedt hoegenaamd geen probleem, want de sjin gaat in het 

Grieks vanzelf in sigma (onze 5) over en aan de lange i beantwoordt in het 

Grieks de èta. 

Er bestaan echter tegen deze afleiding twee bezwaren. De Arabieren konden 

zichzelf niet goed oosterlingen noemen, en hoe kan men zich voorstellen dat 

de Grieken, die hen zeer natuurlijk zo noemden, dit deden met een aan de Ara

bieren zelf ontleende naam. Het is vooral dit bezwaar dat mij doet twijfelen. 

Het andere is van minder gewicht. Zij bestaat daarin, dat bij Ptolemaeus, 

Geographia, V, 17, 6, Sarakènè als een landschap van Arabia Petraea, en VI, 7, 21, 

Sarakènoi als een stam in Arabia Felix voorkomen. Hieruit maakt men op dat 

Saracenen oorspronkelijk de eigennaam was van een klein deel van het Arabi

sche volk, die later, waarom blijkt niet, bij de Grieken de algemene naam van 

het gehele volk is geworden. Aan analoge voorbeelden ontbreekt het niet. De 

naam van de stam Tai is bij de Syriërs de naam van alle Arabieren geworden 

(Tajöjé); bij de Fransen werd de naam van de Alamanen de algemene naam van 

alle Duitsers (Allemands); wij Nederlanders zelf worden in den vreemde naar 

een deel van ons volk algemeen Hollanders genoemd. Maar daaruit volgt vol

strekt niet met enige zekerheid, dat de naam Saracenen, zoals Ptolemaeus 

terecht van een kleine bevolking aldus geheten in Arabië gewaagt, oorspronke

lijk alleen aan die kleine stam toekomt, en daar men, wat de landen van het 

Oosten betreft, bij de oude geografen op velerlei verwarring en misverstand 

kan rekenen, mis ik zelfs de overtuiging dat werkelijk Saracenen ooit de naam 

van een bijzondere stam is geweest. Indien dus slechts een aannemelijke reden 
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kon worden opgegeven, waarom de Grieken een oosters volk noemden met een 

woord dat in zijn eigen taal 'oosterlingen' betekent, zou ik aan de afleiding van 

sjarq de voorkeur blijven geven. [V] 

[sarat zie adat.] 

sarong1 [kledingstuk]. Sarong (van het Maleis en Javaans saroeng) noemen we 

gewoonlijk de op Java en elders in Nederlands-Indië bij de inlanders gebruike

lijke rok, die ook bij ons te lande door vele dames die vroeger in Indië hebben 

gewoond, als huisgewaad wordt gedragen, en die in onze vaderlandse katoen-

fabrieken op grote schaal ten behoeve van Indië wordt vervaardigd. Evenwel 

wordt aan het woord, in die algemene zin gebruikt, een ruimere betekenis 

gegeven dan het oorspronkelijk bezit. Wat in de strikte zin een sarong is, zal ik 

hier kort uiteenzetten. 

Het woord saroeng betekent eigenlijk 'schede' of 'koker', en inderdaad be

staat de sarong uit een lap katoen op de bepaalde grootte geweven, waarvan de 

beide einden zijn aaneengenaaid, zodat men er de benen door moet steken. 

Een sarong is dus strikt genomen tegenovergesteld aan een kain pandjang of 

kain lepas, dat is een 'lange doek' of'losse doek', waarvan de einden niet aaneen 

zijn gehecht en die om het lichaam gewonden en ingestoken wordt. Zo'n lange 

doek heet in het Javaans in de lage taal djarik (in de volksmond veelal verbas

terd tot djarit) en in de hoge taal siendjang. Zowel de sarong als de kain pan

djang worden op het smalle inlandse weefgetouw slechts op de halve breedte 

geweven, zodat twee banen in de lengte worden aaneengezet. De Europese 

industrie weeft ze echter op de volle breedte. Beide worden door beide seksen 

gedragen. De saroeng, ook samping geheten, is meer in West-Java of de Soenda-

landen, de djarik, die als kleed van de mannen bëbëd, als vrouwenrok tapih heet, 

in het eigenlijke Java thuis. Op de volle breedte wordt voor de sarong een lap 

van ten hoogste twee meter, voor een djarik van ten hoogste 2V2 meter vereist. 

Beide worden meestal om het middel bevestigd door een gordel, die door een 

gesp wordt vastgehouden. 

Zowel de sarong als de djarik kunnen bestaan uit doeken die wit geweven en 

later effen geverfd of gebatikt (met figuren beschilderd) worden, en uit doeken 

die van vooraf geverfde draden in ruiten of strepen worden geweven. De geba

tikte stoffen komen met onze gedrukte katoenen, de geruite en gestreepte met 

onze gekleurde weefgoederen overeen. Geruite katoenen (kain polèng) zijn, 

naast effen gekleurde, meer in trek in West-Java; gestreepte katoenen (kain he

rik) genieten, naast de gebatikte stoffen, in Midden- en Oost-Java de voorkeur. 

Voor de gebatikte is de inlandse nijverheid het meest door de Europese ver

drongen. 

In de inlandse gebruiken en drachten is veel aan vaste regels onderworpen, 

waarin een willekeurig ingrijpen van luim of mode niet gaarne wordt gezien. 

De sarong, die zich als een meer afgewerkt en afgerond geheel voordoet, moet 
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met de beide aaneengenaaide einden volkomen aaneensluiten. Aan beide 

einden van het doek wordt een zogenaamd hoofd (kapala) gemaakt. De beide 

verenigde hoofden, die tezamen ongeveer een vierde van het gehele doek uit

maken, verschillen geheel van het grondpatroon. Bij de in kleuren geweven 

sarongs hebben deze verenigde hoofden een effen grondkleur, met een aantal 

evenwijdige, verschillend gekleurde strepen; bij de gebatikte vormen de kapa-

la's altijd twee reeksen van met de punt naar elkaar gekeerde spitsen of zoge

naamde torens. De djarik mist in de regel de kapala's; slechts Chinese vrouwen 

ziet men wel eens djariks met kapala's dragen. 

Indien men het gebruik van het woord sarong door de Europeanen, niet 

slechts in het moederland maar ook in Indië, aan de hier opgegeven eisen van 

een echte sarong toetst, zal men waarschijnlijk bevinden dat het zeer dikwijls 

verkeerd aangewend wordt. Ook in mijn werk over Java zijn in de beschrijving 

van sarong en djarik (deel I, p. 601-603) enige misstellingen ingeslopen, die ik 

hier volgens de mededelingen van de heer Van Musschenbroek over de inland

se katoennijverheid en volgens de aantekeningen op mijn werk van wijlen 

Tjondrö Negöró, de regent van Brebes, heb verbeterd. [V] 

sarong 2 [kledingstuk]. Maleis en Javaans saroeng, eigenlijk: schede, koker. [P] 

sateh [geroosterd vlees aan een stokje]. Javaans sateh, oorspronkelijk Tamil sataj 

= vlees. [P] 

saudagar [islamitisch koopman]. Perzisch saudagar, wat ontbonden kan worden 

in sauda: koophandel + het achtervoegsel -gar met dezelfde betekenis als ons 

-aar of-er. [P] 

sawah [nat rijstveld]. Maleis sawah. [Zie ook padi.} [P] 

sawaslang [bepaalde slang]. Heeft met sawah = rijstveld niets te maken. [P] 

sawi [groente]. Maleis sawi-sawi. Ook genoemd sawi-poetih, dat wil zeggen: witte 

sawi. [P] 

sawo(e) [bepaalde boom]. Maleis sawoe. [P] 

schorseneren [bepaalde plant]. Is ook dit woord van vreemde oorsprong? 

Ongetwijfeld, zoals men reeds kan opmaken uit de onzekerheid van vorm en 

spelling. In de schrijftaal gebruikt men naast schorseneer ook schorseneel, ten 

gevolge van de gewone verwisseling van de liquidae, maar in de volkstaal ko

men erger verbasteringen voor, waaronder schotse nero's zeker wel de grappigste 

is. Ik herinner mij zeer goed dat ik reeds als kind dacht dat schorseneer eigen

lijk écorce noire betekende, en ik ben in die mening gebleven tot ik later mij over

tuigde dat die uitdrukking in het Frans onbekend is, en de schorseneer in 

die taal in het dagelijks leven salsifis, maar meer wetenschappelijk scorsonère 

heet. Nu, dat dit laatste geen oorspronkelijk Franse benaming is, maar uit een 

vreemde taal afkomstig moet zijn, was gemakkelijk in te zien. Van Dale hielp 

mij nu aan een vroegere reeds half vermoede verklaring, waaraan ik lange tijd 

niet twijfelde. Schorseneer zou het Italiaanse scorza nera zijn, dat evenals écorce 
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noire 'zwarte schors' betekent, en de Hollandse vorm nog gemakkelijker schijnt 

te verklaren. Van Dale's mening werd ook bevestigd door het gezag van Littré 

(onder Scorsonère) en door de vergelijking van het Duitse Schwarzwurzel. 

Intussen hadden die schrijvers een kleinigheid, maar een belangrijke klei

nigheid over het hoofd gezien, of althans niet genoegzaam in aanmerking 

genomen. Heet de schorseneer in het Italiaans wel scorzanera? De vorm is inder

daad enigszins anders; hij luidt scorzonera, en geen taalkundige zal zeker in 

staat zijn uit de samenstelling van scorza en nera, wanneer die als substantief en 

adjectief worden bijeengevoegd, scorzonera te verkrijgen. Reeds het Franse 

scorsonère had Littré moeten waarschuwen. 

Voorgelicht door deze eerste moeilijkheid, ontdekt men weldra nieuwe 

bezwaren. Is zwarte schors voor de schorseneren wel een goede naam? Zij heb

ben een zwarte schors - ja! - maar niet aan het zichtbare deel van de plant, 

maar alleen als bekleedsel van de als spijs gebruikte vlezige penwortel. Schwarz

wurzel is daarom een goede naam, maar zwarte schors zou vreemd gekozen zijn 

voor een plant, waarvan slechts de wortel een zwarte schors heeft. 

Is de naam Italiaans, dan dient de plant ook wel uit Italië afkomstig of van 

Italië uit over Europa verspreid te zijn. Maar is dat werkelijk het geval? De 

botanische naam is Scorzonera Hispanica, en ofschoon die naam niet als een 

afdoend bewijs kan gelden dat de plant niet vroeger in Italië dan in Spanje is 

bekend geweest, is hij toch voldoende om bij het zoeken van het land van her

komst onze aandacht vooral bij Spanje te bepalen. 

In het Italiaans-Franse woordenboek van de abt De Villanova wordt Scorzone

ra aldus verklaard: 'Sorta da pianta, venuta dall' Indie in Europa, e che prende 

tal nome, per preservar essa dai morsi dello scorzone', dat is 'een soort van 

plant, uit Indië naar Europa overgebracht, en die deze naam draagt omdat zij 

beveiligt tegen de beten van de scorzone'. Scorzone wordt in hetzelfde woorden

boek verklaard door 'Specie di serpe velenosissima di color nero', dat is een 

soort van zwartkleurige, zeer vergiftige slang (adder). 

Deze verklaring wordt opgehelderd door de volgende bijzonderheden, 

medegedeeld in Lindley en Moore, TreasuryofBotany onder Scorzonera: 'Scorzone

ra Hispanica is a native of Spain; but is cultivated in this country [Engeland], 

and the root is sold in the markets as Scorzonera, a name derived from escorza, the 

Spanish name of a serpent, in allusion to its cooling antifebrile effects, it 

having formerly been employed in Spain on account of these properties for the 

cure of serpent-bites. It has also sometimes been called viper's grass.' 

De afleiding van Scorzone met de uitgang -era is zeker te verkiezen boven die 

van Scorza nera; maar wanneer Spanje terecht als het vaderland van de plant 

beschouwd wordt, zal men als grondwoord niet escorza (waarvan ik betwijfel of 

het bestaat), maar escorzon, dat in het Spaans aan scorzone schijnt te beantwoor

den, behoren aan te nemen. De voorslag e voor sc is in het Spaans volkomen 
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regelmatig, en doet niets ter zake. Ook de plant wordt in het Spaans escorzonéra 
genoemd. [V] 

sedekah [offermaal]. Van het Hebreeuwse sidkah = de gerechtigheid, de deugd 
bij uitnemendheid, de milddadigheid, de vrijwillige liefdegave. Dit zijn de 
betekenissen in de Arabische landen. Hier heeft het woord die van 'aangebo
den godsdienstige maaltijd' aangenomen. [P] 

sedep malam [bepaalde plant]. Maleis sedap: aangenaam + malam: avond, dus de 
bloem die 's avonds aangenaam is. [P] 

semangka [watermeloen].Javaans semangka. [P] 
sembah [groet]. Maleis sembah; zie sembahjang. [P] 
sembahjang [gebed]. Maleis sembah: teken van huldebrengende aanbidding + 

jang: godheid, dus: de prosternatie, waardoor de godheid hulde gebracht 
wordt. [P] 

senang [lekker]. Maleis senang, komt in de spreektaal veel voor in plaats van ons: 
aangenaam, lekker, behaaglijk, Engels comfortable. [P] 

sepet [wrang]. Maleis sepat, een nuance van: wrang zijn. [P] 
[sepoy zie cipay.] 
serang [bootsman]. Maleis serang, mogelijk uit het Perzisch sarhang 'a comman-

der or overseer', in Indië in gebruik voor: inlandse bootsman, hoogste onder
officier aan boord. [P] 

serani [scheldwoord voor christen geworden moslim]. Van het Arabische Nasra-
ni: (de) Nazarener. Deze naam werd oorspronkelijk op de Portugese christenen 
van halfbloed toegepast, maar thans op Euraziaten van de allerminste soort. [P] 

sereh [citroenkruid]. Soendaas sereh, Javaans sere, eigenlijk een soort van Andropo-
gon. Wegens de overeenkomst in de vorm van ziek suikerriet met dit gras, is de 
bekende ziekte van het suikerriet sereft-ziekte genoemd (Encyclopaedie van Neder
landsch-Indië). [P] 

serikaja [bepaalde vrucht]. Ook sirikaja, is in het Maleis serikaja, Javaans srikaja. 

[P] 
serimpi [hofdanseres]. Javaans serimpi. [P] 
seroetoe [sigaar]. Soms gebruikt voor 'sigaar' in de spreektaal; is Javaans, van het 

Tamil 'suruttu: rol (tabak). [P] 
[sigaar, sigaret zie cigaar:] 
[signo zie liplap.] 
[sikker zie smous.] 
singkeh [pas uit China aangekomen Chinees]. Zie fee. [P] 
singkong [bepaalde plant]. Javaans singkong. [P] 
sinjo [jongeheer]. Van het Portugese senhor, oorspronkelijk benaming voor de 

afstammelingen van de Portugezen, is thans: halfbloed in het algemeen. 
Tevens komt het woord voor in de betekenis van: jongeheer, voor ieder manne
lijk kind. [P] 
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[sin-kë zie singkeh, ke.] 
[sipahi, sipoy zie cipay.] 
sirammen [besproeien]. Verhollandsing van het Maleise siram: gieten, in de 

betekenis van: begieten (planten), afspoelen (bij het mandiën). [P] 
sirap [houten dakpan]. Maleis sirap. [P] 
sirih [bepaalde plant]. Maleis sirih, komt ook voor in samenstellingen als: sirih

doos, sirihpruim, enz. [Zie ook betel.] [P] 
sits [bont katoen]. Sits werd vroeger en juister chits geschreven, de eerste letter 

toch van het oorspronkelijke woord is de tja of tsja van de Hindoestaanse, Per
zische, Javaanse en Maleise alfabetten, die in vele Europese talen door ch wordt 
vervangen. Daarom heet ook het sits in het Frans chite, in het Engels chintz of 
chints. Vroeger was bij ons ook dezelfde transcriptie in zwang, zoals blijkt uit 
de bekende naam Cheribon. Chits komt nog voor in Cannemans Dissertatio de 
Batavorum Mercatura Levantica, p. 20, waar wij lezen: 'Per Caravanas Halebum 
etiam mittebantur species [pannorum] levigatae Persicae ex Ispahan et Tebriz, 
quae Malaico nomine tchit, vulgo chits, vocantur' [Via karavanen van de Halebes 
werden ook gladgemaakte Perzische stalen [van lappen] uit Ispahan en Tebriz 
gezonden, die in het Maleis tchit, gewoner chits heten]. Hier is de Maleise naam, 
die echter ook wel tjita (Javaans tjito) luidt, correct opgegeven, maar uit het bij
gevoegde bericht blijkt dat het niet nodig is aan te nemen dat wij die naam het 
eerst van de Maleiers ontvangen hebben. De gebloemde katoenen stof die wij 
sits noemen, werd oorspronkelijk in Hindoestan geweven en geverfd of 
gedrukt, en niet enkel over de Indische Archipel, maar ook over Perzië en de 
Levant tot ons gebracht; en ook de Perzische naam luidde tsjit of tjit. Dat behal
ve het echte Indische sits of Indienne vele Europese namaaksels onder dezelfde 
naam in de handel komen, is bekend. [V] 

sjalot [uitje]. Ook deze naam van een algemeen bekende moesgroente stamt in 
zekere zin uit het Oosten, want hij is ontleend aan de stad Askalon, een van de 
in het Oude Testament vermelde steden van de Filistijnen. Het voorkomen van 
uitgestrekte uienvelden bij Askalon wordt vermeld bij Strabo en Stephanus 
Byzantinus. Die uien werden echter onderscheiden als een bijzondere soort, 
reeds bij Theophrastus ascalonion krommyon, bij Plinius en Columella caepa asca-
lonia genoemd. Vandaar ook de tegenwoordige botanische naam van de sjalot 
Allium ascalonicum. 

De verbastering van dit ascalonia of ascalonium tot sjalot (Duits Schalotte, En
gels shallot) schijnt aan de Fransen te moeten geweten worden, uit wier taal het 
tot de andere moderne talen schijnt te zijn overgebracht. Bij Oudfranse schrij
vers door Littré, artikel échalote, aangehaald, vindt men de vormen escalone, 
eschaloigne en eschalote. Het onbegrepen woord schijnt in de uitspraak allengs 
meer verbasterd te zijn. [V] 

sjambok [zweep]. Zie tjambok. [P] 
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sjeich [hoofd]. Arabisch sjaich: stamhoofd. In Indië wordt het door Europeanen 
gebruikt als onderscheidende benaming voor een Arabier, daar het eigenlijk 
een afstammeling van de vrienden van de Profeet aanduidt, iemand van lagere 
adel, tegenover de sajjids, die van de Profeet zelf afstammen. [P] 

skola [school]. Vermaleising van het Portugese escola: school. [P] 
slamat [heil]. Door Europeanen gebruikt bij felicitaties, is het Maleise selamat, 

van het Arabische saldmat: heil! [P] 
slamatan [dankmaaltijd]. Letterlijk: heilmaaltijd; zie slamat. [P] 
slendang1 [sjerp]. 'Slendangs,' zegt Van Dale's Nederlandse woordenboek op het 

woord, 'zekere geweven stof.' Klaarblijkelijk kent hij het woord slechts van 
prijscouranten van fabrieken of dergelijke stukken, en kon dus voor een bij
zondere stof houden wat eigenlijk een bijzonder soort van kledingstuk is. Men 
zou menen dat de slendang of selendang genoeg bekend is door het gebruik dat 
onze uit Indië gekomen dames en haar bedienden ervan maken, en door de 
veelvuldige vermelding in alle geschriften uit en over Nederlands-Indië, om 
althans een juiste opgave van de betekenis te waarborgen. De inlandse vrou
wen dragen de slendang als sieraad (of ook om er een kind of iets anders in mee 
te voeren) over hun overige kledingstukken. Het is een lange, smal opgevou
wen, veelal gebatikte 6 4 doek, die, dubbel toegeslagen, zo over de schouders 
wordt gelegd dat aan de rechterzijde de beide slippen lang van voren afhan
gen. Soms wordt ook de slendang over het hoofd gedragen. Het woord is in het 
Maleis en Javaans gewoon. [V] 

slendang 2 [sjerp]. Maleis selendang. [P] 

slof roempoet [strooien pantoffels]. Letterlijk: grassloffen, daar Maleis roempoet 
= gras.[P] 

slokan [goot]. Bataviaas Maleis selokan [van Nederlands slootkant]. [P] 
smous [Jood]. Evenmin als Kë schijnt ook dit woord naar zijn eigenlijke beteke

nis iets beledigends te bevatten. In de taal van de boeren van Zuid-Afrika is nog 
alle bijgedachte van schimp of smaad aan het woord vreemd. Volgens Mans-
velts Kaapsch-Hollandsch idioticon is een smous een te voet, te paard of per kar 
voorttrekkende Jood die zijn waren rondvent. Zie ook Schüssler, Zuid-Afrika, 
p. 9: 'Zij verkoopen hun voorraad aan reizende kooplieden of smousen. Dit 
woord getuigt volstrekt niet van minachting [...] Reizend koopman en smous 
zijn woorden van één betekenis.' H. P. N. Muller in De Gids van mei 1888, p. 225: 
'Marskramers worden door de Boeren steeds met den lieflijken naam smous 
betiteld, ook al zijn zij Christenen. Het is geen scheldwoord, maar slechts een 
beroepsaanduiding.' Uit deze laatste plaats blijkt dat smous in Zuid-Afrika een 
uitbreiding van betekenis ondergaan heeft, zodat het niet enkel bepaaldelijk 
een 'Joodse marskramer', maar een 'marskramer' in het algemeen aanduidt. 

64. Zie op batikken. 
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De oorsprong van het woord smous is niet zo duister als gewoonlijk geloofd 

wordt. In het Hoogduits beantwoordt daaraan Mauschel; Heyne, in Grimms 

Deutsches Wörterbuch, zegt over dit woord: 'Spottname für einen Juden, weiter-

gebildet aus dem jüdischen Namen Moses, in jüdisch-deutscher Aussprache 

Mausche oder Mêsche, wie denn diese und verwandte Formen als allgemeiner 

Rufnahme für Juden begegnen.' Hij brengt daarna voorbeelden waarin Mau

sche, Moschi, Moschgen als zodanig voorkomen. Eerst de vorm Mauschel of Mauschl 

(een diminutiefvorm) 'bezeichnet in verachtlicher Weise den Juden, nament-

lich den Schacherjuden'. In het Hollands is Mausche of Mösche overgegaan in 

mous of moos, maar met toevoeging van de sisklank, zo gewoon vóór de liqui

dae, als in smoel voor moei of muil, smerlijn voor merlijn (de steenvalk), sneb voor 

neb, snugger voor nugger, snikken (snokken) voor nokken (nikken), slinker, slinks voor 
linker, links, slank (voor lang of lank), enz., geheel in de geest van de volkstaal. 6 5 

Terecht dus heeft reeds Weiland ons smous afgeleid Van den eigennaam Mozes, 

waarvoor de Joden in de gemeenzame verkeering mous, mousje, bezigen, dat 

met voorzetting van eene s, smous, smousje geworden is'. Daar nu een gebruike

lijke eigennaam op zichzelf geen scheldnaam kan zijn, is smous meer door de 

minachtende toon waarop het wordt uitgesproken, dan door zijn betekenis tot 

scheldwoord gestempeld. Bij ons volk bestaan niet die bittere vooroordelen 

tegen de Joden die hun in andere landen bloedige vervolgingen op de hals 

halen, maar het is hun geest van sjacheren en woekeren die hen bij de menigte 

in minachting brengt, zonder dat men bedenkt hoezeer die geest een uitvloei

sel is van de verdrukking, waaraan zij zovele eeuwen waren blootgesteld. De 

betekenissen van het woord smous laten zich dunkt mij het best zo ordenen: 1. 

een Duitse Jood, 2. een Joodse marskramer, 3. een marskramer in het algemeen 

(Zuid-Afrika), 4. een sjacheraar, een woekeraar. 

Prof. Dozy heeft het woord smous in zijn Oosterlingen niet opgenomen. Dit 

gaf aanleiding dat bij verschijning van dat werkje twee nieuwe afleidingen 

beproefd zijn. Prof. De Goeje wilde het in verband brengen met Schammösj, een 

kerkdienaar, prof. Land met Isj-mówet (uitgesproken Schmöwës) 'een man des 

doods', dat dan zoveel zou betekenen als 'galgenbrok, pendard'. Beide verkla

ringen zijn veel te gezocht en te geleerd en geen van beide komen met het 

gebruik van smous overeen. 

Ik wens hier ook nog iets over enige Joodse woorden bij te voegen, die van te 

weinig gewicht zij n om een afzonderlijk artikel te verdienen. Prof. Dozy zegt in 

de voorrede van zijn Oosterlingen: 'Van Joodsche woorden zijn er misschien in 

enkele steden, waar veel Joden wonen, vooral te Amsterdam, meer in de volks

taal overgegaan, dan ik heb opgetekend.'Juister ware het te zeggen dat daar de 

Joden, die onder elkaar hun eigen, met Hebreeuws en Chaldeeuws [Aramees] 

65. Zo'n s komt enkele malen ook voor andere (Latijn truncus), strubbel voor trubbel (Frans en 

letters voor, bijvoorbeeld stronk voor tronk Engels trouble). 
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doorspekt Duits spreken, ook in het verkeer met christenen vaak Joodse woor
den in hun taal mengen, die door hen met wie ze spreken dikwijls niet of 
slechts half verstaan worden. Wanneer nu zulke woorden kunnen gezegd wor
den in de volkstaal te zijn overgegaan, is moeilijk te bepalen. Waar Van Maurik, 
die Amsterdam kent zoals Dickens Londen kende, in zijn schetsen en novellen 
Joden ten tonele voert, legt hij hun niet zelden woorden in de mond die stellig 
niet algemeen verstaan worden en toch in de mond van een Jood zeer gepast 
zijn, bijvoorbeeld waar in Uit één pen, p. 181, David de loterijman tóf (het He
breeuwse tob, volgens de uitspraak van de Duitse Joden) voor 'goed ' 6 6 engammor 
(verbastering van het Hebreeuwse chdmoor) voor 'ezel' bezigt. Maar deze woor
den kunnen geen aanspraak maken om zelfs als vreemde gasten in de Neder
landse taal beschouwd te worden. Meer aanspraak daarop heeft sikker dat, zo ik 
geloof, vrij algemeen, althans in Amsterdam, verstaan wordt, en dan ook door 
Van Maurik, Uit één pen, p. 142,148, aan een Amsterdamse nachtwacht in de 
mond wordt gelegd. Het is het Hebreeuwse sjikkor, dat 'dronken' betekent. [V] 

snees [sjacheraar]. Verouderd; samentrekking van Sinees = Chinees, zoals ons 
onder andere blijkt uit De Oost-Indische Theeboom, uitgegeven in het begin van 
de 18e eeuw: 

Ik nam mijn weg regt na de Stad 
Ik ging bij 't Sneesje leggen. [P] 

sobat [vriend]. Van het Arabische sahabat: vriend, via het Maleis in het Neder
lands gekomen. Verbonden met 'ouwe' en 'goeie' is het veel meer in gebruik 
dan ons: vriend. [P] 

soebatten1 [vleiend vragen]. Het is jammer dat prof. Dozy zich omtrent de oor
sprong van dit woord, dat hij in de voorrede van zijn Oosterlingen als van Arabi
sche herkomst vermeldt, niet nader verklaard heeft. Wij zouden dan wellicht 
meer zekerheid hebben van die afkomst, die mij wel zeer waarschijnlijk voor
komt maar niet historisch kan bewezen worden. Maar het schijnt hopeloos een 
Germaanse oorsprong voor het woord te ontdekken, en daar het toch de vorm 
heeft van een Nederlands werkwoord, ligt het voor de hand het te vergelijken 
met die menigte werkwoordsvormen die, door toevoeging van de lettergreep 
-en, al of niet door een verdubbeling van de sluitconsonant van de vorige letter
greep voorafgegaan, dagelijks door de Europeanen in Indië van Javaanse en 
Maleise woorden gevormd worden. Men denke aan tombokken voor rijststam
pen, tandakken voor op Javaanse wijze dansen, batikken voor op Javaanse wijze 

66. Men heeft ook voorgesteld uit dit tob het het 'goed' is. Het schijnt mij een geluidnaboot-
Nederlandse top te verklaren, het tussenwerp- send woord te zijn, dat de klank van de met 
sel waarmee de koop wordt aanvaard of toege- kracht ineengeslagen handen nabootst en ver
slagen. Hier schijnt echter iets meer, iets sterkt. Zie Littré onder toper. Vergelijk ook Wei-
levendigers en krachtigers gevorderd te wor- land op top en toppen. 
den dan een woord dat eenvoudig uitdrukt dat 
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katoenen stoffen verven, amokken voor amok maken, patjolkn voor met de pa-
tjol bewerken, pikelen voor op de schouders dragen, pikeren voor denken, en 
ontelbare andere. Zo er in het Maleis of Javaans een woord mocht gevonden 
worden dat op soebat gelijkt, kan daarvan, als de betekenis klopt, zonder twijfel 
het werkwoord soebatten gevormd zijn. 

Zulk een woord bestaat nu inderdaad, maar het is een woord dat, hoewel in 
de genoemde talen zeer gebruikelijk, aan het Arabisch is ontleend. Het is het 
woord tsohbat, dat in het Maleis overgegaan is als sohbat en in het laag-Maleis 
geheel als sobat wordt uitgesproken, waarvan soebat slechts een geringe wijzi
ging is. Sobat betekent eigenlijk 'vriendschap', maar wordt, door een in de Ma
leise taal zeer begrijpelijke overgang, ook in de zin van 'vriend' gebezigd. Daar 
de Maleiers, wanneer zij iets te verzoeken hebben, veelal zeer mild zijn met 
vleiende vriendschapsbetuigingen, en daarbij vooral in de aanvang van hun 
brieven veelvuldig van het woord sobat gebruikmaken, vormden de Europe
anen daarvan het werkwoord sobatten of soebatten, met de betekenis van 'steeds 
het woord sobat in de mond hebben', en vandaar, zoals Van Dale het verklaart, 
'vleiend vragen, aanhouden om iets door vleiende woorden gedaan te krijgen'. 
Van soebatten of sobatten heeft men dan verder soebatter, soebatster en soebattery 
afgeleid. Het gebruik in Indië is duidelijk uit het volgende, aan het Soerabajasch 
Handelsblad van 23 augustus 1871 ontleende voorbeeld: 'De hoofddjaksa is in 
zijne plaats tot ronggo benoemd, welke keuze men algemeen gunstig acht, 
daar deze ambtenaar bij de bevolking niet erg getapt is, waarvan men voor de 
politie meer goeds verwacht, dan van die sobattery tusschen hoofden en gere-
geerden.' 

In Nederland behoort het woord soebatten met zijn afleidingen vrijwel uit
sluitend tot de volkstaal. Behalve bij die would-be komische schrijvers die 
geestigheid in platheid zoeken, zal men het in gedrukte schriften zelden aan
treffen. Prof. De Vries wees mij een voorbeeld in de Volgeestige werken van S. van 
Rusting (Amsterdam, 1712), waarin op p. 97 de volgende woorden voorkomen: 

'Daar stond hij nu gelijk een aap, 
Die zoebat.' [V] 

soebatten2 [vleiend vragen]. Vermoedelijk van sobat. Letterlijk: de sobat spelen, 
steeds het woord sobat in de mond hebben. [P] 

soedah [klaar]. Vergelijk Sanskriet guddha = rein, schoon, van cundhati: hij rei
nigt. De betekeniswijziging van 'schoon' tot 'al' of'reeds' heeft een parallel in 
het Duits, waar schon 'al, reeds' eenvoudig de adverbiale vorm is van schön 
'schoon'. De tussenschakel is het idee: 'op behoorlijke wijze, zodat er niets meer 
aan ontbreekt'. [P] 

soeling [fluit]. Maleis soeling. [P] 
soempitan [blaaspijp]. Van Maleis soempit: schieten met een blaasroer + het ach

tervoegsel -an. [P] 
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Soenda [geografische naam]. In concrete zin, als naam voor West-Java, bestond 
het woord zeker reeds 1000 na Chr. Op de beschreven steen van Tjitjatjih (1030 
na Chr.) noemt zich Maharadja Cri Djajabhoepati ookprahadjian Soenda = vorst 
van Soenda. Deze vorst is tijdgenoot van Erlangga, monarch van Oost- en Mid-
den-Java. Hij moet dus Hindoe-Javaan geweest zijn, die onafhankelijk heerser 
van West-Java wist te worden. Zo is het antagonisme tussen 'Soenda' en 'Java' 
reeds geboren. Men denkt terug aan Soenda en Oepasoenda, de twee reuzen-
vorsten uit het ie boek van het Mahabharata, en hun strijd. In dit verband is 
het ook zeer merkwaardig dat nu nog soenda in het Javaans 'tweevoudig' bete
kent. Als sondai verschijnt de naam voor het eerst in 1459 op een kaart van de 
Venetiaan Fra Mauro, maar ter aanduiding van een eiland dat de plaats 
inneemt van de tegenwoordige Straat Soenda (vergelijk Rouffaer in de Encyclo-
paedie van Nederlandsch-Indië). [P] 

soerat [brief]. Maleis soerat. [P] 
soerau [koranschool]. Maleis soerau. [P] 
soesa1 [drukte]. In een oppervlakkig maar niet onaardig stukje over de Maleise 

taal in het tijdschrift Vreemd en Eigen, zt jaargang, aflevering 8, p. 107, wordt de 
volgende opmerking gemaakt: 'De woorden soesah en senang, die een tegenstel
ling vormen, spelen een groote rol in het Maleisch. Met soesah bestempelt de 
Maleier alles wat hem onaangenaam aandoet, wat hem zorg of vrees inboe
zemt, hem benadeelt of in zijn plannen dwarsboomt. Slecht weer, veel muskie
ten, honger, geldverlies, enz. is soesah; een onwelkome gast maakt soesah, en de 
laatste en grootste soesah is de dood. Als de Maleier geen soesah heeft, dan voelt 
hij zich senang. Senang is bijgevolg alles wat aangenaam aandoet: een flink en 
mak paard vindt hij senang, gemakkelijke schoenen en goed passende klederen 
zijn senang, ook een mensch kan in den omgang senangzijn.' 

Aan het begrip door senang uitgedrukt, beantwoordt in de taal van de Indo-
Europeanen in de meeste gevallen het woord lekker, maar het woord soesah, ook 
in het Javaans en Soendaas gebruikelijk, is bij hen even algemeen als bij de 
inlanders zelf, en is door hen ook naar Europa overgebracht, waar het zelfs niet 
meer tot de Indische families beperkt bleef, maar een gewoon woord van het 
dagelijks leven is geworden, in het bijzonder om de kleine zorgen en beslom
meringen in de huishouding aan te duiden. Met ons soezen en soes heeft het 
woord natuurlijk niets te maken. [V] 

soesah2 [drukte]. Maleis soesah. [P] 
soesoehoenan [titel van vorst]. Javaans soesoehoenan, eigenlijk: de aangebedene, 

van de stam soehoen: aanbidden. Soms wordt het verkort tot soenan. [P] 
soja1 [pikante saus]. Gewoonlijk schrijft men Soya, maar ik zie geen reden waar

om wij een lettergreep volkomen gelijkluidend met ja enjagen en Java, in ande
re woorden j a zouden schrijven. In het Engels heeft de y de waarde van onzej , 
en de j de waarde die wij in vreemde woorden door dj (of dsj) uitdrukken, 
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omdat geen letter in onze taal aan die klank beantwoordt. Iedere taal houde 

zich in de spelling aan haar eigen klankstelsel, anders geraakt men in onoplos

bare verwarring en bevordert verkeerde uitspraak. Dus ook geen u (als in het 

Duits en Italiaans) of ou (als in het Frans) voor de klank die wij met oe uitdruk

ken. Alleen in vreemde eigennamen waarvan geen Nederlandse vormen 

bestaan en die in het oorspronkelijk met dezelfde lettertekens (ofschoon niet 

altijd met dezelfde waarde) als in de onze geschreven worden, moet men de 

vreemde spelling behouden. Het spreekt echter vanzelf dat deze regels niet 

van toepassing zijn op wetenschappelijke werken, waarin een vast stelsel van 

transcriptie gevolgd wordt, zoveel mogelijk alle talen omvattend. De lezer 

behoort dan echter gewaarschuwd te worden dat hij met een algemene, niet met 

een Nederlandse spelling te doen heeft. 

Soja is de naam van een Japanse saus die ook bij ons door velen als een aange

naam toevoegsel bij vele spijzen beschouwd wordt. In het Japans luidt het 

woord soo-joe of sjoo-joe en betekent 'uitstekende saus'. 

Het hoofdbestanddeel van deze saus is een soort van boon, die door Lin-

naeus Dolichos soya, door Mönch Soya hespida genoemd werd. De plant is, naar 

het schijnt, oorspronkelijk in Japan thuis, waar men zomer- en herfstbonen 

onderscheidt. De late soort komt in Europa, zoals uit proeven in de Leidse hor

tus gebleken is, zelfs na een gunstige zomer niet tot rijpheid. Daarentegen is de 

plant met goede uitslag naar de tropische delen van Azië overgebracht. Op Java 

noemt men ze soms katjang djëpoen, dat is Japanse boon, maar gewoonlijk kadëlé 

of këdëlé. De Javanen bereiden daaruit behalve de soja ook de tempé die, tot plat

te koekjes gevormd en gebakken en gebraden, een zeer geliefde toespijs is bij 

de rijst. 

In de soja onderscheiden de Japanners twee soorten, naarmate ze met gerst 

of met tarwe is vermengd. De met tarwe bereide wordt smakelijker geacht. 

In een stukje over de 'bereiding van de Japanse Soja', meegedeeld door prof. 

Hoffmann in de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 
3e volgreeks, deel V, p. 192, wordt de bereiding van de soja nauwkeurig beschre

ven volgens de Japanse encyclopedie Wa-kan sansai dzu-e, en ter vergelijking ook 

de beschrijving opgegeven die in Kaempfers Amoenitates exoticae wordt aange

troffen. [V] 

soja 2 [pikante saus]. Ofschoon veel minder gebruikelijk dan ketjap, komt het in 

Indië toch wel eens voor. Het is het Japanse soo-joe of sjoo-joe (Veth). In Hobson-

Jobson echter vindt men dat dit laatste - op zijn Engels gespeld sho-yu - de uit

spraak van het woord is. Het klassieke Japans heeft siyau-yu, wat zelf weer 

ontleend is aan het Chinese sze-yu (in Sjanghai), si-iu (in Amoy) of shi-yau (in 

Kanton). Het eerste element betekent 'gezouten bonen', het tweede 'olie'. [P] 

sono kling [bepaalde plant]. Javaans sênê keling, waarin sênó is Sanskriet sana: 

licht, glans + keling: Klingalees. [P] 
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sopie [jenever]. Vermaleising van het Nederlandse zoopje. [P] 
spada [bediende]. Verbastering van Maleis sapa ada = wie is daar? Vaak wordt het 

reeds gebruikt voor 'jongen'. Men zie de Guide through Netherlands India van de 
K.P.M. [Koninklijke Paketvaartmaatschappij, door J. F. van Bemmelen en G.B. 
Hooyer, 1903], p. 14: 'The waiting [...] is done by native boys called "spada".' Zo 
wordt het ook nog gebruikt in het bekende boek van Bas Veth. [P] 

[spadielje zie ombreren.] 
spen [provisiekast]. Verbastering van dispens, op zijn Maleis dissepen, wat een 

afkorting is van: dispenskast. Vroeger was de dispens een soort van kelder, zoals 
blijkt uit de Reize naar Batavia van Stavorinus (1793): Zes of zeven trappen opge
gaan zijnde heeft men een opkamer, die boven de dispens of kelder is, waarin 
de provisie van wijn, boter, enz. geborgen wordt (deel I, p. 217). [P] 

stalie [munt]. Maleis setali, eigenlijk sa: één + tali: touw, dus zoveel duiten als er 
aan één koord geregen kunnen worden. [P] 

stamboeltroep [toneelgroep]. Van: komedie stamboel + troep, waarin stamboel is de 
samentrekking van het Grieks eis tanpolin, letterlijk: naar de stad, waaruit de 
Turkse naam Istambul voor de stad bij uitnemendheid, namelijk Constantino-
pel, is ontstaan. [P] 

stangi [wierook]. Maleis setanggi van Sanskriet astangga, samenstelling uit asta = 
acht+angga = lid, dus: het achtdelige, als bestaande uit: witte suiker, suikerriet, 
aloëhout, sandelhout, muskus, witte benzoë, rasamala-olie en kastoeriehout. 

[P] 
stenga kompenie [gouvernementsmarine]. Letterlijk: halve compagnie, van 

Maleis satengah = half + kompenie = compagnie. [P] 
stief [elastiek]. In de schooltaal voor gomelastiek in gebruik, is een verbastering 

van het Duitse Stift, van Gummi-Stift, dat op de gomelastiekstaafjes staat. [P] 
straphaan [geboeide veroordeelde]. Is Europees mis gehoord voor setrapan, met 

-an afgeleid adjectief van setrap, het vermaleiste straf, dus: gestrafte, eigenlijk 
orang setrapan. [P] 

streep koening [bepaalde vogel]. Letterlijk: gele (Maleis koening) streep. [P] 
sulky [eenpersoonswagentje]. Engels sulky, so called because it obliges the rider 

to be alone (Whitney, The Century Dictionary) en dus: 'sulky' [triest, nukkig] te 
zijn. [P] 

Sumatraan [volkerennaam]. Van Sumatra of liever Soematra uit Samoedra, de 
naam van een vroeger belangrijke zee- en handelsplaats, waarmee het nabijge
legen Pasei spoedig tot één staatje samensmolt. Waarschijnlijk is dit Samoedra 
het Sanskriet samudra: oceaan, dus: de oceaanstad? (vergelijk Encyclopaedie van 
Nederlandsch-Indië). [P] 

surrah [soort slaapziekte]. Is het Indisch-Engelse woord surra. [P] 
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taboe [verbod]. Verengelsing van een in Nieuw-Zeeland voorkomend Polyne
sisch woord tabu = verbod. [P] 

tales [bepaalde plant]. Javaans taks. [P] 
tali api [lont]. Van Maleis tali (zie aldaar) + api: vuur, dus: vuurtouw. Thans is de 

zaak nog enkel in de binnenlanden in gebruik. [P] 
talie1 [touw]. Dit woord is in de meeste betekenissen waarin het in onze taal eer

tijds gebruikelijk was of nog is (zie Kiliaan) niets anders dan het Franse taille; 
maar in de betekenis van 'touw' is het stellig uit de Indische Archipel afkom
stig. Talie in de zin van 'touw' heb ik reeds gevonden bij Baldaeus, maar de 
plaats is mij ontgaan. Gewoonlijk echter is het een zeewoord voor 'scheepstou
wen, takel, takelage' en vooral gebruikt in samenstellingen als taliehaak, talie
reep, talieloper, noodtalie, inhaaltalie, reeftalie, Spaanse talie, enz. In het Maleis en 
laag-Javaans is tali het gewone woord voor 'touw', het meest bekend door de 
tali api of lont (letterlijk 'vuurtouw') om sigaren aan te steken, maar het woord 
is ook zeer bekend bij de Maleise zeevaarders om de scheepstouwen aan te dui
den, die dikwijls collectief tali-toemali of tali-mali genoemd worden. Er kan dus 
weinig twijfel bestaan of wij hebben ook dit woord aan matrozen te danken, 
die het uit Oost-Indië meebrachten. [V] 

tali(e)2 [touw]. Maleis tali: touw. [P] 
tali rami [grastouw]. Van Maleis tali (zie aldaar) + ramt (zie aldaar). [P] 
tamarinde1 [bepaalde boom]. Reeds in Dozy's Oosterlingen verklaard als tamr (of 

tamar) hindi, dat is in het Arabisch 'Indische dadel'. Zie ook Glossaire des mots 
espagnols et portugais dérivés de l'Arabe, op Tamarindos. In het Frans zegt men 
tamarin en voor de boom tamarinier, hoewel men tegenwoordig in de dagbla
den dagelijks tamar indien leest. De verklaring van het woord levert grammati
caal niet het minste probleem, maar waarin het punt van vergelijking tussen 
de tamarinde en de dadels gelegen is, blijft raadselachtig, ook na raadpleging 
van de plaats van Van Linschoten, Itinerario, p. 99, die ik hier laat volgen. 'De 
Malabaren heetent pulii, de Gusaratten en de ander Indianen ambilii, de Ara-
byers tamarindi, overmidts dat tamaras in Arabyen zijn, die men bij ons daalen 
heet , 6 7 ende omdat se de Tamarinio anders geen beter gelijckenis weten te 
geven als naer de datylen ofte daalen, soo noemen se die Tamarindi (d.i. tamaren 
ofte daalen van Indië), waerom van de Portugesen ook tamarinio genoemd 
wordt.' Het moeten dus de vruchten zijn, die tot de naam Indische dadels aan
leiding hebben gegeven; maar wanneer men bedenkt dat de tamarindeboom 
(Tamarindus indica) tot de leguminosen behoort en een lange peul draagt die zes 

67. Thans zegt men dadels, maar te Amsterdam hoort men nog steeds de Joden 
geconfijte dalen venten. 
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tot twaalf kleine zaden bevat, en de dadel (Phoenix dactylifera) een palm is met 
vlezige, slechts één zaad bevattende vruchten, dan gevoelt men dat ook de 
overeenkomst tussen de vruchten niet groot kan zijn. Zij schijnt hoofdzakelijk 
te bestaan in de trossen waarin beide groeien. 

Dat de tamarindeboom een overvloed van fijn gevederd loof draagt en de 
prachtigste lanen vormt, en dat de vrucht een heerlijk zuur voor de spijsberei
ding oplevert, waarom de boom in het Javaans wit-asëm, in het Maleis pohon-
asam, dat beide de 'zuurboom' betekent, genoemd wordt, zijn bijzonderheden 
die geen plaats laten voor de mening dat hij soms in andere opzichten iets met 
de dadelpalm gemeen kan hebben. [V] 

tamarinde 2 [bepaalde boom]. Door Dozy in zijn Oosterlingen verklaard als het 
Arabische tamr (tamar) hindi=Indische dadel, letterlijk door de Fransen overge
nomen als het uit advertenties wel bekende tamar indien. Waarin echter de over
eenkomst zit tussen een dadelpalm en een assemboom is nog niet uitgemaakt. 

[P] 
tambangan [overzetveer]. Van het Maleise tambang: overhalen + -an. Letterlijk 

dus: overhaalvaartuig. [P] 
tandakken [dansen]. Verhollandsing van het Javaanse tandak. [Zie ook soebat

ten.] [P] 
tandik [hoofdkoeli]. Malayalam tandal, Teloegoe tandelu en in andere inlandse 

talen van Brits-Indië tandel, tandail. [P] 
tandjoeng [kaap]. Javaans en Maleis tandjoeng. [P] 
tandoe [draagstoel]. Is door dr. Van Ronkel nagespeurd en teruggevonden in het 

Tamil tandu (u = oe). Eigenlijk betekent dit: een dikke stok. Hieruit ontwikkel
den zich de betekenissen: bamboe, roeispaan, kandelaar, enz. Bij wijze vanpars 
pro fctfö-aanduiding werd het gebruikt in de zin van: draagstoel, palankijn, en 
in deze betekenis is het door de Maleiers overgenomen (Tijdschrift voor Indische 
taal-, land- en volkenkunde, XLVI, afl. 6). [P] 

tang [oud wijf]. Dit woord zullen de meesten van mijn lezers wel niet verwacht 
hebben hier aan te treffen. Het is dan ook slechts in de zeer bijzondere beteke
nis die het als scheldwoord heeft, dat er hier sprake van kan zijn. De uitdruk
kingen: een tang van een wijf, een oude tang, zouden volgens een gissing van prof. 
De Vries in De Taalbode, II, p. 292, afkomstig zijn van seetang of zeetang, een Euro
pese verbastering van het Maleise seitan of sétan. Prof. Moltzer zegt daarvan in 
zijn aankondiging in De Gids van 1872, II, p. 161: 'Lepidius quam verius' [eerder 
grappig dan juist], en drukt zijn overtuiging uit dat te eniger tijd de ware eerste 
tang van een wijf uit het een of andere oude kluchtspel zal tevoorschijn treden. 
Maar dit is geen verklaring. Zou de tang ook kunnen staan voor de persoon die er 
zich van bedient? Het is een werktuig dat men gebruiken kan om te slaan en te 
knijpen en vast te houden, en dat een vrouw uit de volksklasse allicht ter hand 
neemt als zij haar toorn wil koelen. Onmogelijk schijnt mij die opvatting niet. 
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De gissing van prof. De Vries is echter lang zo onwaarschijnlijk niet als zij 
zich op het eerste gezicht voordoet en kan ook nog wel voorgesteld worden op 
een wijze die haar meer aannemelijk maakt. Het woord sectan is oorspronkelijk 
niet Maleis, maar het Arabische sjeitan (dat echter van het Hebreeuwse Satan 
schijnt af te stammen), door de Maleiers en Javanen, wier spraakorganen de sj 
(of sch) van het Arabische alfabet niet kunnen voortbrengen, als seitan of sétan 
uitgesproken. Daaruit schijnt in het zogenaamd laag-Maleis, dat is het door de 
Europeanen gesproken brabbel-Maleis, sëtang ontstaan, want ofschoon die 
vorm in onze Maleise woordenboeken en woordenlijsten, ook die van het laag-
Maleis, voorzover ik weet nooit wordt opgegeven, vind ik hem reeds bij de 
oude Bontius, Historiae naturalis, p. 79, waar hij van een kleine gehoornde vis 
sprekende zegt: 'Piscatores Indi vocabulo Arabico ipsum kan sétang vocant, i.e. 
piscem diabolum, vel quod cornua gerat, seu, quod ictus ejus admodum viru-
lentus sit' [Indische vissers noemen die vis zelf met de Arabische naam ican 
sétang, dat wil zeggen duivelsvis, ofwel omdat hij horens draagt, ofwel omdat 
zijn steek zeer giftig is]. De betoning van de a in de laatste lettergreep, die Bon
tius door een accent aanwijst, vordert bepaaldelijk dat de e in de eerste als ë 
wordt uitgesproken. Echter is die verkorting van de klinker e'bevreemdend en 
alleen te verklaren uit een verplaatsing van de klemtoon, zoals ook in andere 
talen soms plaats heeft. Men zegt wel te Amsterdam steeds vierkdnt in plaats 
van vierkant en te Groningen óverleg in plaats van overlég, ofschoon beide geheel 
met ons taaleigen strijden. Minder bezwaar heeft de verandering op het einde 
van de zuivere n in de nasale ng, die bijzonder aan het laag-Maleis eigen is, 
zoals ik bij orang oetan en rotting opmerkte. Stel nu (wat ik niet durf verzeke
ren, maar dat gemakkelijk kan worden uitgemaakt door ieder die enige tijd te 
Batavia heeft vertoefd) dat die vorm sëtang nog heden in het straat-Maleis in 
gebruik is, dan kan het woord gemakkelijk door onze matrozen zijn opgevan
gen en, met verwaarlozing van de eerste toonloze lettergreep, waardoor het 
tevens de vorm kreeg van een gewoon Nederlands woord (zie bij artikel kaal
kop) in de Nederlandse volkstaal overgebracht. Ik vind orang sétan als een 
gebruikelijke laag-Maleise uitdrukking voor een 'duivels, boosaardig mens' 
vermeld. Dezelfde betekenis heeft dan sëtang of tang. [V] 

tangan dingin [geluk hebben]. Letterlijk: koude hand, van Maleis tangan: hand 
+ Maleis dingin: koud. [P] 

tank 1 [vloeistofreservoir]. Dit woord komt zeer dikwijls en, als algemeen 
bekend, doorgaans zonder enige verklaring voor bij onze schrijvers over de 
bezittingen van de Compagnie in Hindoestan en op Ceylon. Men zie bijvoor
beeld Baldaeus, Afgoderye derHeydenen, p. 24,30,48; Begin ende voortgangh, deel II, 
nummer 17, p. 10; Valentijn, deel V, 2, 'Ceilon', p. 240; Visscher, Mallabaarse brie
ven, p. 151; Stavorinus, Reize naar Batavia, p. 240. Men vindt echter uitvoerige 
beschrijvingen van de tanken bij Valentijn, deel V, 1, 'Coromandel', p. 172, en bij 
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Stavorinus, p. 83 en volgende. Vergelijk ook Stocqueler, Oriental interpreter, 

onder Tank. Het blijkt uit die plaatsen dat de tanken grote kunstmatige vijvers 

of waterbakken zijn, voor badplaatsen ingericht. Het woord is Hindoestani. 

Een andere, minder gebruikelijke naam van de tanken in Hindoestan is Tullao. 

Zit Stocqueler. 

Sinds wij onze bezittingen in Hindoestan verloren hebben, is het woord 

tank bij ons in vergetelheid geraakt, maar, vermoedelijk door Engelse invloed, 

wordt het thans weer gebruikt om de grote ijzeren reservoirs op de petroleum-

schepen aan te duiden. [V] 

tank 2 [vloeistofreservoir]. Dit woord schijnt uit een of andere moderne Indo-

Iraanse taal door de Portugezen te zijn overgenomen. Intussen mag niet 

verzwegen worden dat tanque reeds in het begin van de zestiende eeuw bij Por

tugese schrijvers voorkomt en dat de bewerkers van Hobson-Jobson daarom ge

neigd zijn het bestaan van twee gelijkluidende woorden aan te nemen. Zij 

vergelijken het Portugese tanque met het Spaanse estanque, Franse étang, Itali

aanse stagno, uit Latijn stagnum. Hiertegen hebben wij groot bezwaar, aange

zien ons geen voorbeeld bekend is dat st aan het begin van een woord in het 

Portugees t wordt. Zonderling is de Spaanse vorm estanque, waaraan nauwkeu

rig beantwoordt het bij Burns voorkomende Schotse stank; zie Hobson-Jobson, p. 

684. Onzeker is de afkomst van het Indische tdnkh, tdnken of taken, tanki, tdnka 

zelf; de waarschijnlijkste gissing, reeds in Hobson-Jobson geopperd, is dat het 

ontstaan is uit Sanskriet tatdka, een bijvorm van taddga (taldga), waaruit recht

streeks gesproten is het Hindoestani taldo; alsook het Javaanse talogö, Maleis 

tèlaga. Het door Veth uit Stocquelers Oriental Interpreter aangehaalde tullao is 

een Engelse wanspelling voor taldo. Zo'n wanspelling is ook Pundsjdb, genoemd 

onder punch. Verkiest men de Hollandse spelling, dan schrijft men Pandzjaab; 

houdt men zich aan de internationale schrijfwijze, die Panjdb eist, ook goed. 

Die ongelukkige u bij Engelse schrijvers heeft de argeloze Hollanders meerma

len lelijke parten gespeeld. Niet zelden stuit men in onze tijdschriften en dag

bladen op afgrijselijkheden als poendiet, Dsjoemna, Nerboedda en dergelijke om 

geen andere reden dan dat de meest voorkomende Engelse spelling pundit, Jum-

na, Nerbudda is. Dit is het gevolg van de omstandigheid dat de gewone Engels

man geen korte a vermag uit te spreken en daarvoor u, zoals die bijvoorbeeld in 

duck klinkt, bezigt. De Indische uitspraak van de aangehaalde woorden, voor

zover de Hollandse spelling die kan weergeven, is pandiet, Dzjamna, Narbadda. 

[K] 

tank 3 [vloeistofreservoir]. Dat velen voor een Engelse ontlening houden. Het is 

een echt Indisch woord. Baldaeus heeft het reeds in 1672 en nog dagelijks 

wordt het gebruikt met betrekking tot de petroleumverscheping. Prof. Veth 

zegt alleen dat het een Hindoestani woord is. Prof. Kern gaat echter verder. Vol

gens hem is het reeds in het begin van de 16e eeuw (lees eind 15e) bij Portugese 
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schrijvers voorkomende tanque niets anders dan een Indisch tankh, tanki, tanka, 

dat ontstaan zal zijn uit het Sanskriet tataka, een bijvorm van taddga, het ons zo 

bekende [Maleise] telaga: waterkom, meer. [P] 

[Tapoeier zie neger.] 

tarra [verpakkingsgewicht]. Men schrijft thans gewoonlijk tarra, en het is ook 

alleen in die vorm dat het woord voorkomt in de Woordenlijst van De Vries en Te 

Winkel. Weiland behandelt het op tara, de gewone vorm van het woord in het 

Italiaans, Spaans en Portugees. In de vorm tare vindt men het ook in het Frans 

en Engels. Wij hebben het woord, als zovele andere in de handelstaal, waar

schijnlijk van de Italianen ontvangen. Het betekent, gelijk men weet, het ver

schil tussen bruto en netto gewicht of maat, met andere woorden: wat voor 

emballage moet worden afgetrokken. 

De oorsprong van dit woord was aan prof. Dozy nog onbekend toen hij zijn 

Oosterlingen schreef. Hij zegt in de Voorrede: 'het woord tara of tarra kan Ara

bisch zijn, maar het is mij nog niet gebleken dat de Arabieren het in die zin 

gebruikten.' Maar in het twee jaar later verschenen Glossaire des mots espagnols et 

portugais dérivés de l'Arabe heeft alle twijfel omtrent de Arabische oorsprong 

opgehouden. Het Arabische woord is tarha, van de wortel taraha, die de beteke

nis heeft van 'verwerpen', en tarha is dus het deel van de koopwaren dat men 

verwerpt, niet meerekent, bij de prijsberekening aftrekt, te weten de balen, kis

ten, vaten, enz., waarin de goederen gepakt zijn. 

Er bestaat in het Arabisch nog een synoniem woord merma, dat ook in het 

Spaans is overgegaan. Ook dit merma betekent letterlijk het 'verworpene' en 

bevestigt de juistheid van de verklaring van tarra. De beide woorden helderen 

elkaar op, zoals door Dozy in het Glossaire, p. 313, in het licht wordt gesteld. [V] 

tawarren [afdingen]. Verhollandste vorm van Maleis tawar=bieden, dingen. [P] 

tee, teeboei [drank van bladeren]. De gewone schrijfwijze thee wil mij niet uit de 

pen vloeien, omdat er voor de h noch in de oorsprong, noch in de uitspraak van 

het woord enige grond is. De letterverbinding th wordt bij ons gebezigd in vele 

woorden van Griekse oorsprong om de thèta aan te duiden en in enkele andere 

vreemde woorden, bijvoorbeeld Thaler, Thallium, enz. In echt Nederlandse 

woorden komt ze slechts voor in thuis, thans, althans, omdat deze uit te huis, te 

hands, al te hands zijn samengetrokken. De naam tee, zowel als de plant (de Thea 

Chinensis van de botanici) is tot ons gekomen uit China. De echte Chinese vorm 

is tscha, waaronder de Chinees eigenlijk het tee-aftreksel verstaat. Het blad 

noemt hij tscha-yë, teeblad. Rechtstreeks van het Chinese woord stamt het Por

tugese cha, waarnaast echter thans ook teha gebruikt wordt. In sommige Chine

se dialecten nadert de uitspraak wat meer tot de bij ons gebruikelijke vorm, 

maar vooral is dit het geval met het Javaanse té of héte en het Maleise teh, wat 

het vermoeden wekt dat wij wellicht ons tee door tussenkomst van deze talen 

hebben ontvangen. Onze oudere schrijvers (bijvoorbeeld Baldaeus, Malabaren 
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Choromandel, p. 183), hebben dikwijls tee zonder de h. Ook de Engelsen schrijven 
tea zonder h, en spraken oudtijds, gelijk dit nog in Ierland geschiedt, dat woord 
juist zo uit als wij ons tee, zoals blijkt uit de volgende regels van Pope's 'Rape of 
thelock': 

'Here thou, great Anna, whom three realms obey, 
Dost sometimes counsel take, and sometimes tea.' 

Daar nu de h zuiver overtollig is, schijnt de latere schrijfwijze thee, enkel door 
de voorkeur voor een ingewikkelde spelling, misschien onder de invloed van 
het Franse thé, te zijn voortgebracht. Onze oude taal heeft echter meer recht om 
hier de toongeefster te zijn dan het Frans. Want ofschoon de tee aan vele oude
re reizigers bekend was, staat het genoegzaam vast dat deze drank het eerst 
door onze landgenoten over Europa verspreid is. Zie Schotels Letterkundige bij
dragen tot de geschiedenis van den tabak, de koffij en de thee, p. 185 en volgende. 

Onder de samenstellingen met thee noemt Weiland onder andere theeboe, 
maar zonder dit woord te verklaren. Het is natuurlijk hetzelfde als het Franse 
thé hou, waardoor in vroeger tijd de zwarte tee, ter onderscheiding van de groe
ne, werd aangeduid. Men meende namelijk dat de zwarte en groene tee van ver
schillende planten afkomstig waren, die de botanici door de namen van thea vi-
ridis en thea bohea onderscheidden, en het is van dit bohea dat het Franse bohé of 
bou afkomstig is. Ook in het Engels is bohea (de ea uitgesproken als tegenwoor
dig in tea) als de naam van een soort van tee bekend. Onze voorouders gebruik
ten dit woord evenzeer, maar spraken het boei uit, zodat ik niet recht weet hoe 
Weiland aan zijn theeboe komt. Theeboeileest men nog bij Schotel, p. 205. 

De oorsprong van bohea (eigenlijk boe-ie-tschd) is te zoeken in de geografische 
naam van een gebergte in de Chinese provincie Foekiën of Hokkien, vanwaar 
men de aldus genoemde soort verkreeg, Woe-ie of Boe-ie. Voor het overige weet 
men thans dat het onderscheid tussen groene en zwarte tee meer van de wijze 
van bereiding dan van het soortverschil afhangt. Want hoewel in de teeplant 
talrijke soorten voorkomen, zoals met alle op grote schaal in ver uiteenliggen-
de streken en onder verschillende omstandigheden gekweekte cultuurplanten 
het geval is, kan men, in het algemeen gesproken, van dezelfde soort zowel 
groene als zwarte tee bereiden, wat niet buitensluit dat men wellicht sommige 
soorten bij voorkeur voor het bereiden van groene tee verkiest. 

Aan verschillende in de handel voorkomende teesoorten, waarvan het 
onderscheid nu eens op werkelijk verschil in de planten, dan weer op de sorte
ring in top-, fijn-, middel- en grofblad, dan weer op de wijze van behandeling 
schijnt te berusten, worden verschillende namen gegeven. De meest bekende 
zijn Congo (eigenlijk koeng-foe, dat is 'werk'), Souchong(siao-tschoeng, dat is 'kleine 
soort'), Hyson [hi-tschoen, dat is 'glanzende lente'), Uxim (You-tsiën, dat is 'vóór de 
regens') en Pecco (pih-koe of pë-hao, dat is 'wit haar', ook 'tee met witte puntjes'). 
In Engeland is, of was althans tot voor kort, ook de bohea nog in de handel 
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bekend, maar de naam heeft zijn vroegere betekenis van zwarte, in tegenstel
ling tot groene tee, verloren en dient alleen nog om tee van de geringste kwali
teit aan te duiden. Over de beste tee, Joosjes-tee geheten, ziet men het artikel 
Joosje. [V] 

tegal [niet-bevloeid land]. Javaans tegal. [P] 
[teiferen zie tijferen.] 
tekoekoer [tortelduif]. Maleis tekoekoer, vermoedelijk een klanknabootsend 

woord. [P] 
tempajan [watervat]. Maleis tempajan, oorspronkelijk Siamees. Op Singapore 

heten deze aarden watervaten nog altijd Siamjar. [P] 
tempo doeloe [tijd van vroeger]. Verbinding van het Portugese tempo: tijd, en 

het Maleise dehoeloe: eerder, vroeger. [P] 
tengkawang [plantenvet]. Maleis tengkawang voor verscheidene Hopea-soorten, 

gewoonlijk echter toegepast op het daaruit verkregen plantenvet. [P] 
tepekong [Chinees godenbeeld]. Eigenlijk Chinees tapekong=heilig. [P] 
[terceroon zie hosties.) 
terlaloe [erg]. Maleis terlaloe = te, al te, te erg, van Maleis Moe: voorbij, gepas

seerd. [P] 
terong [aubergine]. Maleis teroeng. [P] 
[testies zie hosties.] 
thail [gewicht]. Van het Maleise tahil. [P] 
[thee zie tee.] 
tijferen1 [bomen aftappen]. In werken over Nederlands-Indië wordt niet zelden 

het woord tijferen gebezigd in de zin van 'palmwijn door insnijding uit een 
boom tappen'. Zie bijvoorbeeld TijdschriftvoorNederlandsch-Indië, 1870, II, p. 240: 
'de plaats waar de inlanders de saguweer tijferen'. Het zou zeer zeker een ver
geefse poging zijn voor dit woord een Germaanse afstamming te zoeken; maar 
uit welke taal is het dan afkomstig? 

In Rumphius' Amboinsch Kruydboek, deel I, p. 5, leest men daarover het volgen
de: 'De personen die op het tappen van drank uit boomen afgericht zijn, noemt 
men hier te lande met een Portugeese naam Tiffadoros en het werk zelfs tiffar, bij 
onze Duytsche tyfferen.' Op p. 60 herhaalt hij dit in de volgende, in hoofdzaak 
alleen in de spelling verschillende woorden: 'Het werk en de wetenschap om 
diergelijke dranken uit boomen te tappen, heet men hier met een Portugees 
woord tifar en de personen die zulks doen Tifadores, waartoe wel de bequaemste 
en ervarenste zijn de Baleyers, die ook een bijzondere en van de Amboinsche 
verschillende manier van teifferen hebben,' enz. Intussen vind ik ook in de beste 
en volledigste Portugese woordenboeken van deze woorden tifar of tiffar en tifa-
dor of tiffador geen melding, en ofschoon men zeker op gezag van Rumphius 
mag aannemen, dat de Nederlanders in de Molukken het woord tijferen van hun 
voorgangers hebben overgenomen, is daarmee de oorsprong nog geenszins 
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verklaard. Misschien is het door de Portugezen ontleend aan een van de dialec

ten van Timor of de Molukken, waarin, zoals men weet, de letter ƒ voorkomt, 

die aan het Maleis en Javaans geheel en al vreemd is. 

't Is zeker een curieuze bijdrage tot de kennis van 't gebruik van 't woord tijfe

ren in onze taal, dat in 1670 bij A. v.d. Burgh te Amsterdam een bundel gedichten 

in 't licht werd gegeven door zekere M. Cramer onder de titel: D'Indiaensche tijjfer-

boom, uyt-tijjferendeverscheyden heylsame rijmen. Om zo'n titel te begrijpen, moest 

het publiek waarvoor men schreef toch wat meer van Indië weten dan het tegen

woordige geslacht. Thans zou dat niemand verstaan en wanneer iemand de be

staande woordenboeken ging raadplegen om over de betekenis van tijferen te 

worden ingelicht, zouden ook de volledigste hem teleurstellen. [V] 

teiferen z [bomen aftappen]. Volgens Veth uit het Portugees. Prof. Veth haalt uit 

Rumphius' Amboinsch Kruydboek, I, p. 5 aan: 'De personen die op het tappen van 

drank uit boomen afgericht zijn, noemt men hier te lande met een Portugeese 

naam Tijfadoros en het werk zelfs tiffar, bij onze Duytsche tijjferen.' Waar dit tif-

far vandaan komt, is niet opgehelderd. [Zie echter de inleiding van deze heruit

gave.] [P] 

tijong [vis]. Maleis tijoeng. [P] 

tikar [matje]. Maleis tikar. [P] 

tike [vermengde opium]. Chinees tike. [P] 

tinka 1 [gril]. Zo wordt dit woord geschreven door de heer J. ten Brink, die er tel

kens gebruik van maakt in zijn Oost-Indische dames en heeren, en wel altijd in de 

betekenis van 'grillen, kuren, nukken'; bijvoorbeeld deel I, p. 35: 'Tinkaas! als ze 

niet dadelijk stil is, moet Moenah met haar naar binnen'; p. 7Z: 'We moeten ze 

wat ontzien, al hadden ze ook de lastigste tinkaas; p. 214: 'Altemaal tinkaas!'; 

deel II, p. 165: 'Lucy is een zottin met een massa kuren en tinkaas.' Bij Van Rees, 

Herinneringen, vinden wij hetzelfde woord, in dezelfde betekenis tingka 

geschreven; bijvoorbeeld deel I, p. 124 (3e druk): 'Het is geen wonder dat die 

paarden tingka's hebben.' Inderdaad is tinka voldoende, daar de n vóór de k van

zelf als ng wordt uitgesproken. 

Het woord, zeer gebruikelijk in de samenleving van de Indo-Europeanen te 

Batavia, is uit de inlandse talen overgenomen. Het is gewoon in het Javaans, 

Soendaas en Maleis en heeft in die talen niet alleen de ng, maar ook nog een h 

op het einde (dus tingkah), die echter in de uitspraak niet of nauwelijks gehoord 

wordt. Het heeft echter oorspronkelijk een meer algemene betekenis, namelijk 

die van 'wijze van zijn of van doen, manier'. De overgang tot de meer beperkte 

betekenis van 'bijzondere, in het oog lopende manieren, grillen' of 'kuren' is 

nagenoeg dezelfde als die in onze taal, wanneer wij van 'manier' en 'gema

nierdheid' in de kunst spreken. [V] 

tinka 2 [gril]. Maleis tingkah: (bijzonder) gedrag, in het oog lopende manier, gril, 

kuur. In de twee laatste betekenissen is het in onze taal overgegaan. [P] 
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tipar [droog rijstveld]. Javaans tipar. [Zie ook padi.] [P] 
tjabe [Spaanse peper]. Javaans en Maleis, is aan het Sanskriet ontleend. Bij 

Uhlenbeck vindt men cavi 'Pepper chaba'. Merkwaardig genoeg is ook het Javaan
se maritja, door de soldaten schertsenderwijze totMarietje verbasterd en door de 
Hollanders van een oudere generatie tot ritsje(s), uit het Sanskriet afkomstig, 
namelijk marica (mannelijk) = peperplant, marica (onzijdig) = peper. [P] 

tjakra tjikri [bepaalde boom]. Javaans tjakra tjikri. [P] 
tjambok1, sambok [zweep]. Dit woord behoort tot het Hollandse dialect van 

Zuid-Afrika of de zogenaamde Afrikaander taal en is waarschijnlijk daarin 
overgenomen uit het Maleis, waaraan ook de woorden amper, baar, bakklei voor 
bakkeleien, banjak, veelal afgekort tot banje of baing,68 oorlam, sambal en andere 
ontleend zijn. Ik heb die woorden niet behandeld, tenzij ze ook in Nederland 
in gebruik zijn, maar wens een paar opmerkingen te maken over tjambok 
omdat het, ofschoon in het moederland niet gebruikelijk, dikwijls - zij het ook 
in zeer verschillende vormen - in Nederlandse geschriften over Zuid-Afrika 
voorkomt. Ziehier eerst enkele voorbeelden. Schüssler, Zuid-Afrika, p. 128: 'Wij 
voorzagen ons van den noodigen voorraad zweepen en tjambokken.' Aldaar 
p. 129: 'Bij het uittrekken van zware vrachten uit rivieren of tegen hoogten, be
zigt men, buiten de zweep, ook stokken met ijzeren punten of tanden voor
zien, om door prikken of steken de ossen tot meerdere krachtsinspanning aan 
te sporen. Ook gebruikt men tot dit doel lange of korte karwatsen - tjambokken 
- van rhinoceros-huid vervaardigd, welke bijna onverslijtbaar is.' H.P.N. Mul
der, Herinneringen uit Afrika, p. 69: 'De koetsier pakt zijne zweep, die verscheide
ne meters lang is [...] en weet dan behendig de voorste dieren te treffen, terwijl 
de tweede reiziger met een kort karwatsje van nijlpaardenvel vervaardigd, 
een zogenaamde sjambok, de achterste ezels aandrijft.' D. Veth's reizen in Angola, 
p. 306: 'De huid van den hippopotamus verschaft hun de grondstof voor een 
soort van zweepen, die zij achterossimbok noemen, en die bij het drijven der 
ossenwagens worden gebezigd.' Nog andere vormen van het woord leren wij 
kennen uit Mansvelts Kaapsch-Hollandsch idioticon, die het behandelt op sambok, 
bij verkorting smok, en omschrijft als 'een soort van karwats, bestaande uit een 
lange, dunne reep van de huid van een zeekoe (rivierpaard), 6 9 ook aapsterf0 

genoemd. Om de achterossen van een span aan te sporen, bezigt men de achter
os- of handsambok.' Dat op al deze plaatsen hetzelfde werktuig bedoeld wordt, al 

68. Zie Tromp, Herinneringen uit Zuid-Afrika, p. rijkskundigGenootschap, ze serie, deel IV, Versla-
174,180. Mansvelt in zijn Kaapsch-Hollandsch idi- gen en Mededeelingen, p. 490: 'Van de Merwe 
oticon schijnt alleen de verminkte vormen banje wilde zich hier eenige tijd ophouden om "zee-
en baing of bajang te kennen, maar dat ook ban- koeien te jachten", wat, in gewoon Hollands 
jak gebruikt wordt, blijkt uit Schüsslers Zuid- overgebracht, zoveel zegt als: "rivierpaarden te 
Afrika, p. 8 en 79. jagen".' 

69. Van der Keilen in Tijdschrift van het Aard- 70. Dat is apenstaart. 
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is nu eens de huid van een rhinoceros, dan weer die van een hippopotamus 
genoemd als de stof waaruit het vervaardigd is, kan dunkt mij aan geen twijfel 
onderhevig zijn. Het materiaal wordt waarschijnlijk nu eens van de een, dan 
weer van de ander van deze dikhuiden verkregen. 

In de Maleise woordenboeken vinden wij het woord in de volgende vormen 
en met de daarachter gevoegde betekenissen vermeld: bij Marsden (vertaling 
van Elout) tjaboek, een zweep; bij Roorda van Eysinga tjabokh, zweep, gesel; bij 
Crawfurd: chabuk, a whip; bij Pijnappel tjaboek, tjamboek, zweep, en tjëmoek, 
geselroede (met een vraagteken). Het Javaanse handwoordenboek van prof. 
Roorda vermeldt de vormen tjaboek, tjamboek en samboek, met de betekenis 
'zweep', en het Soendase woordenboek van de heer Oosting tjamboek en tjamoek, 
met de betekenis 'karwats', soms ook 'rijtuigzweep'. 

Pijnappel, Roorda, Oosting, Crawfurd en ook Van der Tuuk, en Homans 
Handleidingvoor 'tBataviaansMaleisen, p. 88, zijn allen van mening dat het woord 
uit het Perzisch stamt, maar verschillen ook ten opzichte van de Perzische vorm 
die de drie eerstgenoemden tjamboek, de beide laatsten tjaboek (chabuk) schrij
ven. Mansvelt vergelijkt ook een paar vermeende Perzische vormen, te weten 
tsjoembah of tsjambah. In het woordenboek van Vullers vind ik alleen de vorm 
tjaboek (scutica,flagellum) en wel als een zeldzaam, slechts bij enkele schrijvers 
voorkomend en waarschijnlijk uit Hindoestan stammend woord voor het ge
wone tdzijdnah of t&z&nah. Het schijnt mij derhalve nog lang zo zeker niet dat de 
talen van Maleise stam werkelijk dit woord uit Perzië hebben ontvangen. 

De verschillende vormen, wanneer wij het waarschijnlijk foutieve of enkel 
lokale sjimbok terzijde stellen, laten zich gemakkelijk verklaren en worden 
dadelijk erkend als door gewone letterverwisselingen naast de insertie van de 
liquida m (zie amfioen,pampoesjes en banaan), wanneer men ze in de volgende 
orde plaatst: tjabok, tjambok, sjambok, sambok, tjdmok, tjëmok, smok. Het verschil 
tussen tjabok en tjaboek, enz., is onwezenlijk. 

De betekenis is kennelijk noch bepaaldelijk een 'zweep', noch bepaaldelijk 
een 'karwats', maar in het algemeen een werktuig om trekdieren aan te drijven 
en omvat dus beide. De Afrikaanse boeren hebben een lange zweep met een 
verbazend lange riem, waarmee zij zeer behendig elke os van het uit veertien 
tot twintig bestaande span die een vermaning behoeft, weten te treffen, en 
bovendien een kort karwatsje dat alleen voor het aanzetten van de achterste 
ossen bestemd is. Dit laatste noemen zij achterssambok of achterossambok, soms 
ook handsambok, en daar voor de lange zweep het woord sambok enigszins in 
onbruik schijnt geraakt te zijn, ook dikwijls enkel sambok. [V] 

tjambok 2 [zweep]. Eigenlijk behorende tot het Hollands dialect van Zuid-Afri
ka, is ook hier in de laatste jaren voor karwats of hunting-crop in gebruik geko
men. In het Maleis vindt men tjaboek en tjamboek. Yule en Burnell veronderstel
len dan ook dat het vanuit Indië naar de Kaap is verzeild. Aan Perzische 
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oorsprong denken zij evenmin als prof. Veth, die op dit punt noch met Pijnap

pel, Roorda, Oosting, Crawfurd of zelfs Van der Tuuk mee wil gaan. In het In

disch-Engels is het woord chawbuck geworden. [P] 

tjampedak [bepaalde plant]. Maleis tjempedak. [P] 

tjampoer adoek [potpourri]. Maleis tjampoer: vermengd + Bataviaas Maleis 

adoek: roeren, schudden, dus: mengelmoes, potpourri, enz. In de spreektaal 

hoort men dikwijls zowel het werkwoord tjamperen als adoeken. [P] 

tjandoe [bereide opium]. Maleis tjandoe. Alle woorden voor opium zijn in het 

Maleis van vreemde oorsprong, zegt dr. Van Ronkel in het Tijdschrift voor Indi

sche taal-, land- en volkenkunde, XLVI, afl. 6. Dit is een vanzelfsprekend feit: het 

geldt immers een uitheems genotmiddel. Behalve Arabisch apioen en het Chi

nese tengkoh heeft men madat en tjandoe. Volgens dr. Van Ronkel is dit laatste het 

Tamil-woord sandu = cement, pleister, zalf, dus in het algemeen: taaie, half-

vloeibare substantie. In het Maleis evenzo: dik, kleverig vocht en dan door spe

cialisering: toebereide opium. [P] 

tjankokan [stek]. Maleis tjankok + het achtervoegsel -an. Hiervan ook het werk

woord tjankokken voor: marcotteren [op een bepaalde manier stekken]. [P] 

tjap [stempel]. Maleis tjap, waarschijnlijk Hindoestani chhdp. Het thans in Hin

doestan gebruikte werkwoord voor 'drukken' van boeken is volgens Hobson-Job

son nog chhapna. Het woord chhap (Engels chop) heeft in Brits-Indië dezelfde 

betekenissen gehad als tjap hier, namelijk: zegel, zegelafdruk, merk. Terwijl 

het daar echter nu in die zin zelden voorkomt, is het hier een van de meest 

gebruikte woorden. Het afgeleide werkwoord tjappen voor 'zegelen' of'stempe

len' wordt haast niet meer als een onhollands woord gevoeld. [P] 

tjap diki [kaartspel]. Komt uit het Chinees van Amoy: tjap + dzi + ki, letterlijk: 

tien + twee + stuks, waarin ki een telwoordpartikel is. De betekenis is dus: (spel 

van) twaalf kaarten. [P] 

tjapoeng [libelle]. Bataviaas Maleis tjapoeng=glazenmaker. [P] 

tjek [Chinees]. Van het in het Maleis overgegane Chinese woord entjek, eigenlijk 

'oom'. [P] 

tjelana monjet [tuinbroek]. Maleis tjelana: broek + monjet: aap, dus 'apen-

broek'. [P] 

[tjélé zie ginggang.] 

tjemara [spar, haarwrong]. Maleis tjemara uit het Sanskriet camara, volgens 

Uhlenbeck: 1. bosgrunniens [runderstaart] en 2. de staart van dit dier als waaier 

of versiering gebruikt. In het Europese taalgebruik toegepast 1. op de casuarina 

[spar] en 2. op de vlecht vals haar voor de chignon [haarwrong]. [P] 

tjempaka [bepaalde boom]. Maleis, van het Sanskriet campaka, volgens Uhlen

beck 'unerklart' in zijn oorsprong. [P] 

tjerewet [vitterig]. Javaans tjrèwèd=veel praats maken. [P] 

tjerita [verhaal]. Maleis tjerita en Javaans tjeritera, van het Sanskriet carita en cari-

261 



T J E R M E H 

tra, eigenlijk: gang, gedrag, daden. In het Maleis is dit opgenomen in de bete

kenis van het verhaal (van de gang van zaken) en zo is het door de Europeanen 

overgenomen. [P] 

tjermeh [bepaalde plant]. Javaans en Soendaas tjermeh. [P] 

tjies [foei]. Javaans f/tes. [P] 

tjiktjak [huishagedis]. Bataviase uitspraak van het Maleise tjektjak, de klankna

bootsende naam van het diertje; vergelijk tokè. [P] 

tjina babi [Chinese varkensslager]. Bataviaas Maleis tjina: Chinees + babi: var

ken. [P] 

tjina lowa [Chinese uitdrager]. Bataviaas Maleis tjina: Chinees + lowa: mand, dus 

de Chinees met de mand (van de opkoper van oude rommel). [P] 

tjintjangen [in stukjes bakken]. Reeds in Hollandse kranten gebruikt, is het 

Maleise tjentjang+de werkwoordelijke uitgang -en. [P] 

tjoba [kom!]. Maleis tjoba, vaak gebruikt voor ons: 'eens' na bevel of verzoek. [P] 

tjoe 1 [sterke drank]. Tjoe is in Nederlands-Indië een ook bij de Europeanen alge

meen bekende Chinese naam voor een soort van sterke drank die de heer Lan

ge, Het eiland Banka, p. 105, Chinese arak noemt. Het is het Chinese tsioe, dat in 
het Kantonese dialect als tsau, maar in andere dialecten ook als tsieu, tsjoe of tjoe 

wordt uitgesproken. Volgens de woordenboeken betekent het een drank uit 

rijst gedistilleerd, en is dus het Chinese equivalent voor het Japanse saki; maar 

het wordt ook op andere sterke dranken en zelfs op wijn toegepast. Het 

behoeft ons dus niet te verwonderen indien wij bij de heer De Sturler, Handboek 

voorden Landbouw op p. 162 lezen dat de Chinezen op Java ook aan de saguweer de 

naam van tjoe geven. 

Saguweer, om dit hier even in het voorbijgaan op te merken, is een van de 

meest gebruikelijke namen voor de palmwijn of het gegiste sap dat van de 

aren- of suikerpalm verkregen wordt. Men schrijft ook wel sagoweer. De oor

sprong van de naam is onbekend, maar het schijnt dat wij die hebben overge

nomen van de Portugezen, die zowel het sap als de boom sagueiro noemen. 

Misschien is die naam afkomstig uit dezelfde Molukse taal waaruit ook tifar, 

ons tijferen (zie op dat woord) afkomstig is. Zie Rumphius, Amboinsch Kruyd-

boek, deel I, p. 59, en De Sturler, p. 157,161 en volgende. [V] 

tjoe 2 [sterke drank] Bataviaas Maleis tjoe; is de niet meer zo algemeen bij Europe

anen bekende naam voor een soort van Chinese arak. Het woord is uit het Chi

nees en luidt in het dialect van Kanton tsau, in andere dialecten ook tsjoe of tjoe 

(vergelijk Veth). [P] 

toeankoe [vorst]. Maleis toeankoe, letterlijk: heer-mijn, dus ongeveer: monseig

neur. [P] 

toedoeng [hoed]. Maleis toedoeng, eigenlijk: bedekking, (hoofd)deksel. [P] 

toekan ajer [waterdrager]. Van Maleis toekang: baas, ambachtsman, bedrevene + 

Maleis ajar: water, dus: waterdrager. [P] 
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Toepassen [volkerennaam]. Zo heet een deel van de bevolking van de door de 
Compagnie beheerde gewesten, dat veel overeenkomst had met de Mardijkers 
en dikwijls met hen verward wordt. Zo lezen wij in Batavia in derzelver gelegen
heid, deel III, p. 35: 'de Mardijkers of Toepassers zijn Indianen van verschillende 
natiën, volgens veler meening Toepassers genoemd, omdat zij de zeden en 
godsdienst der volkeren, bij welke zij woonen, lichtelijk, als bij toepassing, 
aannemen.' Valentijn onderscheidt echter tussen Mardijkers en Toepassen, en 
zegt dat deze laatsten, althans te Ambon, afstammelingen zijn van Portugese 
vaders en inlandse moeders. De belachelijke verklaring van de naam Toepas
sers, zo-even vermeld, zal wel niet veel voorstanders vinden; maar het woord is 
klaarblijkelijk verhollandst en zal moeten afstammen van het een of ander 
inlands woord, dat met het Nederlandse woord toepassen een toevallige over
eenkomst had. Het zal dus gevormd zijn op de manier van kaalkop van kakap, 
passeerbaan van paséban, boetjongen van boedjang, Bokje van Boegis of Boeginees, Ba
viaan van (het eiland) Bawéan en andere dergelijke producten van Europese 
onwetendheid of vals vernuft. Zo'n woord vinden wij in het Malayalam toepay, 
dat volgens Visschers Mallabaarse brieven, p. 121, 'tolk' betekent. Men werpe niet 
tegen dat deze verklaring niet met de klankwetten strookt; zulke willekeurige 
verbasteringen zijn aan geen wetten onderworpen. Visscher bevestigt de 
mening van Valentijn, dat de Toepassen in hoofdzaak van Portugese vaders en 
inlandse vrouwen afstammen en verzekert ons, dat zij, ofschoon met slaven
kinderen en vrijgelaten slaven van allerlei naties vermengd, zich veel op hun 
Portugese afkomst lieten voorstaan. Allen echter werden door hen afgestoten 
die niet de roomse godsdienst beleden. 'Daar wordt,' zegt gemelde schrijver, 
die een lange brief aan de Toepassen wijdt, 'een groote menigte van deze 
Toepassen gevonden door Mallabaar en bijzonderlijk aan den zeekant en bij 
Fortressen en Losiën (Loges) der Europeanen; men vindt er ook vele in en 
rondtom deze stad Couchim, die zich generen met allerlei Ambagten [...] ook 
begeven zich degene welke buiten de stad wonen tot den landbouw. Daarbij 
worden ze van de E[uropese] Maatschappij gebruikt in den oorlog, of tot het 
bezetten van Posten, daar ze meteen tot briefdragers dienen.' 

De Toepassen schijnen dus oorspronkelijk op de kust van Malabar thuis te 
horen, en vandaar hun verminkte naam naar Batavia en de Molukken te heb
ben meegebracht. De weinige naar die gewesten afdwalenden verloren zich 
onder de Mardijkers, waarvan, om dit in het voorbijgaan te zeggen, ook velen 
de christelijke godsdienst beleden. [V] 

toeri [bepaalde boom]. Maleis toeri. [P] 
toetoel [gevlekte tijger]. Javaans toetoel = plek, spikkel. In het Europees gebruik 

afkorting van matjan toetoel = gevlekte tijger. [P] 
toetoepen [verhelen]. Verhollandsing van het Maleise toetoep: sluiten, maar 

altijd gebruikt in de zin van: in de doofpot stoppen. Van toetoep heeft men ook 
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nog toetoepan: glazen deksel, en toetoepje=jas toetoep: tot aan de hals gesloten jas, 

waarbij geen boord gedragen hoeft te worden. [P] 

toetoepje. Zie toetoepen. [P] 

toewak [gegist palmsap]. Maleis toewak. [P] 

toewan [heer]. Maleis toewan. [P] 

[tof zie smous.] 

tokè [nachthagedis]. Maleis tokek, klanknabootsende naam van de gekko (zie 

aldaar). [P] 

toko 1 [winkel]. Toko is in Nederlands-Indië, zowel onder de Europeanen als on

der de inlanders, een 'winkel', een 'magazijn van allerlei koopwaren', een 'ba

zaar' waar van alles te verkrijgen is. Men houdt het woord gewoonlijk voor Chi

nees, hoewel prof. Roorda in zijn Javaanse handwoordenboek onder toko achter 

Chinees een vraagteken heeft geplaatst. Prof. Hoffmann, die ik over dit woord 

raadpleegde, schreef mij daarover het volgende: 'Wanneer het zeker is dat het 

woord toko niet tot de Indische talen behoort, maar Chineesch is, dan kan het, 

hoewel ik een samengesteld woord toko, dat zooveel als bazaar zou moeten be-

teekenen, nog niet gevonden heb, niets anders zijn dan eene samenstelling van 

Toe, Kantondialect To, plaats, lokaal, en Koe, magazijn. Toe-koe of To-ko bete

kent dan "het plaatselijk magazijn, het magazijn voor een bepaalde plaats", in 

denzelfden zin als wij van plaatselijk bestuur, van lokale tongvallen spreken.' 

Deze verklaring, hoewel niet onaannemelijk, toont echter dat toko, voorzo

ver bekend is, geen gewone Chinese uitdrukking is. En wat de reserve betreft, 

door prof. Hoffmann gemaakt: 'wanneer het zeker is dat het woord toko niet tot 

de Indische talen behoort' moet worden opgemerkt dat het zeer gewaagd zou 

zijn die verzekering te geven. In het Javaans is toekoe, in sommige streken bijna 

als toko uitgesproken, het gewone woord voor 'kopen'. Het betekent weliswaar 

nooit een winkel of magazijn, maar hoe lichtelijk kan door de onkunde van 

Chinezen of Europeanen het woord in de betekenis van winkel zijn overge

gaan. Men kan zich bijvoorbeeld zeer goed voorstellen dat men een winkel 

aanvankelijk een tokohuis, dat is een 'koophuis', heeft genoemd en dit tokohuis 

allengs tot enkel toko heeft afgekort. 

Hoezeer het woord toko het burgerrecht in de Nederlandse taal heeft verkre

gen, blijkt uit de zeer gewone samenstelling tokohouder. Ook begint men reeds 

aan enige magazijnen of verkoophuizen in onze grote steden de naam van toko 

te geven. [V] 

toko 2 [winkel]. Volgens prof. Veth misschien van het Javaanse toekoe, in sommige 

streken bijna als toko uitgesproken = kopen. Dan zou het dus een afkorting zijn 

van tokohuis = koophuis, winkel. [P] 

[tombokken zie soebatten.] 

tongkang [vaartuig]. Chinees tongkang. [P] 

tongtong [seinblok]. Maleis tongtong, klanknabootsend. [P] 
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topeng [masker].Javaans topeng. [P] 
toppen [kaarten]. Van het Chinese to-pok of topho = hazardspellen spelen. [P] 
toppie [hoed]. Maleis topi, hetzelfde woord als het Hindoestani topi, waarnaast 

ook nog top = helm, hoed. Vroeger heeft men het verhollandst tot topje: 'Behal
ve dat gaan zij naakt, alleenlijk dragen zij een topje of klein mutsje op het 
hoofd' (Stavorinus, Reize naar Batavia, I, p. 201). [P] 

toptafel1, topbaan [gokhuis]. De Chinese speelhuizen, die alleen in de hoofd
steden van Java mogen worden gehouden en wel door hen die uitsluitend recht 
daartoe hebben gepacht, worden in de administratieve taal toptafels of topbanen 
genoemd. Het eerste lid van deze namen is Chinees, namelijk een samentrek
king van toe-pö, to-pok of to-pho, hazardspellen spelen, in het bijzonder naar het 
schijnt met kaarten. 

Gewoonlijk onderscheidt men in Indië het to-pho of Chinese kaartspel, het 
pho of dobbelspel en het tafui, een spel dat met tinnen duiten of bonen gespeeld 
wordt, die men in kopjes telt op de wijze van het tjongkak- of dakon-spél van de 
Maleiers en Javanen. 7 1 Ik moet de nadere verklaring van deze namen aan de 
sinologen overlaten. 

Toptafel komt onder andere voor in Batavia in derzelver gelegenheid, III, p. 17: 
'Aan de luitenants der Chineezen zijn tot een bestaan gegeven de toptafels dier 
natie', doch het is vreemd dat daar van de toptafels wordt onderscheiden het 
Chinese spel pho en to-pho, dat gezegd wordt aan de kapiteins van die natie te 
zijn afgestaan. Het onderscheid schijnt hier niet juist te zijn gemaakt; tenmin
ste zou uit de hierboven voorgestelde, ook door de heer G. Schlegel goedge
keurde afleiding volgen dat de toptafel juist voor het to-pho-spe\ diende. 

Zeer vreemd klinkt in onze oren de uitdrukking topbaan. Wij verstaan onder 
baan een geëffende vlakte, zoals inderdaad gevorderd wordt voor sommige 
spelen. De namen kolfbaan (of zoals men oudtijds ook zei klosbaari), kegelbaan, 
kaatsbaan zijn ons niet vreemd, maar dat plaatsen waar men zich met kaart- en 
dobbelspel bezighoudt, ook banen genoemd worden, is in strijd met ons 
hedendaags spraakgebruik. Intussen schijnt baan bij uitbreiding ook de alge
mene betekenis te hebben gehad van 'speelplaats'. Volgens Kiliaan betekent 
bane: via, platea, planities, callis [weg, straat, vlakte, pad], maar hij scheidt daar
van af een tweede bane met de betekenis van area, locus ubiluditur [plein of plaats 
waar wordt gespeeld], waarbij hij klosbaan (kolfbaan) en tuischbaan (elders door 
hem area aleatoria [speelplaats] verklaard) als voorbeelden noemt. Mijns inziens 
is baan voor 'speelplaats' hetzelfde woord als in de zin van gebaande weg of 
vlakte, maar, nadat het in gebruik was gekomen in de zin van speelplaats voor 
spellen die een geëffende baan vereisen, door minder eigenaardige uitbreiding 
voor iedere plaats gebruikt, die bepaaldelijk voor enig spel bestemd was. [V] 

71. Een dergelijk spel is ook bekend bij sommi- Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 
ge stammen van Afrika. Zie Van der Keilen in Verslagen en Mededeelingen, 1887, p. 506. 
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toptafel2 [goktafel]. Tafel voor het spel to-pok of topho, van het Chinese topho = 
hazardspellen spelen (Veth). [P] 

tor 1 [kever]. Dit bekende synoniem van kever (Hoogduits Kaf er, Engels, ofschoon 
slechts plaatselijk, chafer) schijnt in het Nederlands alleen te staan; men wil het 
afleiden van tieren, wegens het snorrend of gonzend geluid dat sommige torren 
maken. Dit is echter slechts eigen aan enige weinige onder de vele duizenden 
soorten van deze insecten. Men zou dus moeten aannemen dat het woord oor
spronkelijk tot een of meer van de meest geraasmakende soorten beperkt was 
en bij uitbreiding een algemene naam van de schildvleugelige insecten gewor
den is. In ieder geval is kever, wanneer daarin zoals men meent het begrip van 
knagen ligt, een veel gepaster naam voor de gehele groep. Merkwaardig is het 
dat van tor noch in het Duits, noch in het Engels, ook zelfs in de dialecten enig 
spoor schijnt voor te komen. 

Die sporen ontbreken echter niet in het Zweeds en Deens en wijzen in die 
talen op een geheel andere oorsprong van tor dan hierboven werd aangegeven. 
In het Zweeds heet een kever torbagge, tordyjvel en skalbagge. In het laatste schijnt 
skal 'de schaal, het vleugelschild' het eigenaardig kenmerk van de kevers of 
schildvleugelige insecten te betekenen. Bagge houd ik voor hetzelfde woord als 
het Engelse bug, dat thans weliswaar bijzonder de wantsen of halfvleugelige 
insecten aanduidt, maar vroeger wel niet zo'n scherp begrensde betekenis zal 
gehad hebben, daar vele hemiptera, met hun halve dekschilden, niet in 't oog 
lopend van de torren verschillen. 7 2 Men moet zich altijd bedenken dat derge
lijke namen eeuwenlang gebruikt zijn, voordat er entomologen opstonden die 
de klassen, geslachten en soorten nauwkeurig onderscheidden. Van dit bagge 
en bug schijnt mij ook het Nederlandse bok en torbok niet wezenlijk te verschil
len. Ik ken dit torbok slechts uit de woordenboeken van Weiland en Van Dale en 
zag nooit een voorbeeld van het gebruik, maar het is mij onmogelijk met Wei
land aan te nemen, dat het hetzelfde is als boktor. Boktorren zijn de Cerambyci-
dae of Longicornia, die zich door lange gebogen horens, als die van een bok, 
onderscheiden. Hoe onmogelijk het volgens ons taaleigen is dat torbok, tenzij 
door later misverstand, hetzelfde zou betekenen, daarvan kan men zich zon
der geleerde beschouwingen gemakkelijk door een proef overtuigen. Geen 
Nederlander zal zich laten diets maken, dat een snuitkever ook een keversnuit of 
een loopkever ook een keverloop kan genoemd worden. In het Deens heet een tor 
torbist, skarnbasse of, met een vage benaming zoals ons worm, ook somtijds bille. 
In skarnbasse betekent de eerste lettergreep 'mest' en bewijst dus dat die naam 
eigenlijk aan de mestkevers (Geotrupes) behoort. Bist en basse zullen wel met bag
ge, bug en bok verwant zijn. 

Wij vinden nu in verschillende van deze namen als eerste lettergreep tor, en 
72. In Amerika wordt bug dikwijls van kevers gebezigd. Zo noemt men er bijvoorbeeld 
de Coloradokeverpotato-bug. 
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vele van mijn lezers zullen wellicht vreemd opkijken wanneer ik het waag uit 
te spreken, dat daarin de naam schuilt van de door de Scandinaviërs meest ver
eerde godheid, de dondergod Thor. Gelijk aan de meeste andere godheden 
waren ook aan Thor verschillende diersoorten toegewijd, en daaronder ook de 
mestkever, misschien oorspronkelijk wegens het nut dat hij sticht door het 
verteren van onreine stoffen. Ook bij de oude Egyptenaren bestond, zoals ieder 
weet, een heilige mestkever die zeer groot aanzien genoot: de Scarabaeus 
(Ateuchus Sacer). Men leerde in Gothland dat wie zo'n heilige mestkever op de 
grond zag liggen en weer op de poten zette, daarmee zeven zonden uitdelgde, 
en zag hierin een herinnering van Thors voorspraak bij Alvader. 7 3 Men noem
de dus oorspronkelijk de mestkever, en later ook andere grote kevers of zelfs de 
kevers in het algemeen, bagge, bug, bok, bist (of welke andere vormen men ook 
bezigde), dat is 'kever' van Thor, en toen men later, bij de invoering van het 
christendom, diepe afkeer voor al zulk heidens bijgeloof begon te koesteren, 
de thordjejvul, dat is de duivel van Thor, waaruit in het tegenwoordige Zweeds 
als algemene naam van de kevers tordyfvel is ontstaan. Bij ons zei men, naar het 
schijnt, oorspronkelijk torbok, dat later tot enkel tor is afgekort. 

Ik ben het meeste wat ik hier heb meegedeeld verschuldigd aan Cowans 
Curious facts in the history oflnsects (Philadelphia, 1865), p. 28. Doch daar ik het 
werkje slechts uit de tweede hand ken en in mijn aantekeningen mijn eigen 
bijvoegsels en gevolgtrekkingen niet van die van de schrijver heb onderschei
den, kan ik niet meer met juistheid opgeven wat ik hem verplicht ben. De toe
passing op het Nederlandse tor en torbok is in elk geval van mij, en zo zij een 
dwaling blijkt te zijn, komt die voor mijn rekening. 

Sporen van bijgeloof met betrekking tot de torren ontbreken ook in Duits
land niet. Scheffel, zeker een van de uitstekendste kenners van de Germaanse 
oudheid, weet ons in zijn Ekkehard (p. 242) veel van de eerbied van het Duitse 
volk voor de Hornschröter, ons vliegend hert, te verhalen. Een van de namen van 
deze mooie kever, de grootste van Europa, is de Donnerkafer (ook Donnergugi), en 
het blijkt dat hij werd beschouwd als het middel waarvan de tovenaars zich 
bedienden om donder te verwekken. Scheffel haalt daarbij de volgende woor
den aan uit Grimms Mythologie (3e Ausgabe, p. 657; vergelijk p. 176): 'Dem 
Schröter, den es mit Donner und Feuer in Bezug setzt, mag das Deutsche Volk 
besondere Ehre angethan haben.' De hier vermelde bijzonderheden voeren ons 
terug tot de dondergod Thor. 7 4 

73. Men vindt deze bijzonderheden ook ver
meld in het pas verschenen tweede gedeelte 
van De Dieren in het Germaansche volksgeloof en 
volksgebruik, door mr. L.A.J.W. baron Sloet, 
P- 389-

74. In het bovenaangehaalde werk van baron 
Sloet, p. 387, wordt gezegd dat het vliegend 
hert in verband met Thor staat omdat het op de 
aan Thor gewijde eikenboom leeft, en dat het 
als de drager van het hemelvuur als de oorzaak 
van brand wordt beschouwd. 
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Het vliegend hert is te zeer van de mestkever onderscheiden om aan te 
nemen dat zij vereenzelvigd werden; maar het eerstgenoemde kon met het
zelfde recht als de laatste 'Thors kever' genoemd worden en dus meewerken 
om, toen men de zin voor de oude mythologie verloor, aan alle kevers zonder 
onderscheid de naam van thorbagge, torbok of bij afkorting tor te doen geven. 

De vraag doet zich mij voor of het woord tor, als waarschijnlijk niet werke
lijk van vreemde afkomst, hier wel een plaats had verdiend. Daar evenwel, door 
het verloren gaan van tussenschakels, de ware verklaring van het woord in het 
Nederlands niet meer te vinden was, kon het slechts door de hulp van vreemde 
talen worden opgehelderd. Ook blijft de vraag of wij het niet inderdaad aan de 
invallen van de Noormannen in ons land verschuldigd zijn. [V] 

tor 2 [kever]. Terecht vergelijkt Veth hiermee een paar Deense en Zweedse woor
den. Hij had eraan kunnen toevoegen het IJslandse tordyfill en het Engelse tord-
wifel. Dit laatste stelt de oorsprong van de benaming in het helderste licht: het 
is, gelijk men weet, samengesteld uit tord 'drek, stront, mest', Engels turd, en 
wifel, Oudhoogduits wibil 'kever'. Het woord betekent dus eigenlijk drek- of 
mestkever, en bestond eertijds ook bij ons in de vorm van tortwevel; zie Kiliaan, 
die tevens als synoniem opgeeft schitwevel. Het Deense en Zweedse skarnbasse 
komt op hetzelfde neer. Met de Noorse Thor (Oudnoors Thórr) heeft het woord 
niets gemeen; vooreerst omdat tord en thórr nooit verward kunnen worden, en 
ten tweede omdat thórr in de Nederlandse uitspraak donder luidt. 

De vorm torre, tor is volgens Kiliaan gewestelijk Hollands en Fries, en dat zal 
wel juist zijn, want rd gaat in het gewone Nederlands niet in rr over; de echte 
algemeen-Nederlandse vorm was tordwevel, thans verouderd. Of torre, tor een 
afleiding is van tord, dan wel een verkorting, dient nog nader onderzocht te 
worden. Een soortgelijk woord is mol, waarvoor de Duitsers Maulwurf zeggen; 
ook dit laatste is een verbasterde vorm, waaromtrent de etymologische woor
denboeken het nodige leren. [K] 

toro [koetsiersjas]. Javaans toro, maar in het Europees gebruik hebben we te doen 
met een afkorting van badjoe toro. Dit toro nu betekent in het Portugees 'blok, 
gevangenis' en het is dus mogelijk, dat het badjoe toro oorspronkelijk het hemd-
achtige gevangeniskleed was. Reeds adverteert men hier behalve klamboek-goed 
ook toro-goed. [P] 

totok [volbloed Hollander]. Javaans totok. Eigenlijk betekent het: onvermengd, 
bij uitbreiding: iemand van onvermengd (Hollands) bloed. Men is en blijft 
totok als men uit Holland is. Daardoor kon het woord dus zowel gebruikt wor
den voor wat men oudtijds noemde 'baren', in tegenstelling tot Euraziaat. Uit 
de voorliefde die men heeft voor Indische woorden is het te verklaren dat het 
reeds zo verhollandste 'baar' verdrongen werd. Van totok zijn afgeleid het zelf
standig naamwoord totokker en het bijvoeglijk naamwoord totoks. [P] 

trang [duidelijk]. Maleis terang: helder. [P] 
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trasi [garnalenpasta].Javaans terasi. [P] 
trima kassi [bedankt!]. Maleis terima kasih, van terima: aannemen, ontvangen + 

kasih, van sih: liefde, toegenegenheid, dus: dank je wel (in ironische zin). [P] 
tripang [zeekomkommer]. Javaans tripang. [P] 
troeboek [kaviaar]. Maleis teroeboek. [P] 
[Trojeender zie Bokje.] 

u 
ulema [schriftgeleerde]. Dit woord, dikwijls gebruikt waar van het Turkse Rijk 

sprake is, zou schijnen van Duitse schrijvers te zijn overgenomen, daar aan de u 
hier de klank moet worden toegekend die wij uitdrukken door oe. 't Is echter 
waarschijnlijker dat het uit Frankrijk tot ons kwam, want de Fransen schrijven 
het evenzo (hoewel het naar hun klankstelsel oulema geschreven moest wor
den), en wij volgen hen dikwijls na in de fout het als een enkelvoud te beschou
wen en in het meervoud ulemas of ulema's te schrijven. Het woord is inderdaad 
een Arabisch meervoud en hetzelfde dat wij onder kraak hebben leren kennen 
in de Javaanse vorm ngoelomo, die ook als enkelvoud gebruikt wordt. Het enkel
voud is in het Arabisch 'alim en betekent letterlijk een 'wetende' en vandaar, 
evenals het Franse savant, een 'geleerde'. In het Turkse Rijk betekent oelema de 
stand van de wetgeleerden, samengesteld uit de imams of voorgangers bij de 
godsdienstoefeningen, de mufti's of verklaarders van de wet, de rechtsgeleer
den, en de kadi's of rechters. Dozy nam het woord niet op in zijn Oosterlingen, 
maar het komt voor in Van Dale. [Zie ook oelama.] [V] 

V 

vanielje [vrucht, specerij]. Ofschoon dit product, dat tot de orchideeën behoort, 
uit Amerika afkomstig is, moet de naam niet uit enige Amerikaanse taal, maar 
uit het Spaans worden verklaard. Hij luidt in die taal vaynilla, een verklein
vorm van vayna, het Latijnse vagina. Vayna betekent in het algemeen een 'sche
de' en in het bijzonder de schede die het zaad van sommige planten bevat, de 
zaaddoos, peul of hauw. De vruchten van de vanielje (vanilla aromatica) bestaan 
werkelijk uit kleine, lange hauwen, zodat de reden van de naam geheel voor de 
hand ligt. De Mexicaanse naam van de vanielje is Tlilxochitl. Zie Piso, Mantissa 
aromatica, p. 200. [V] 

veranda [open uitbouw]. Veranda is een open galerij aan de buitenzijde van een 
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woning, zoals in de laatste jaren meer en meer aan villa's en op tuinen uitzien
de vertrekken in zwang komen. De naam zowel als de zaak is ons uit Indië aan
gebracht. In Brits-Indië zijn namelijk veranda's, uit een lichte stenen 
buitenmuur en jaloezieën bestaande, en bestemd om de warmte en het licht in 
de vertrekken te temperen, van oudsher in algemeen gebruik geweest. Zowel 
de Portugezen, die varanda, als de Engelsen, die meestal verandah schrijven, 
hebben het gebruik van deze aanbouwsels nagevolgd, en in hun koloniën 
zowel als in het moederland en verder over Europa verspreid. Ook in Neder
lands-Indië zijn zij in zwang gekomen, en de naam veranda is in de vorm bëran-
da in het Maleis opgenomen. Bij ons schrijft men meestal in navolging van de 
Engelsen verandah; maar beter is het de h, voor het gebruik waarvan geen reden 
bestaat, weg te laten. Het woord is ontleend aan het Sanskriet of liever Prakrit, 
waarin het waranda luidt, dat ons tevens aan een ander vanouds gebruikelijk 
Nederlands woord, warande, doet denken. Vondel schreef reeds een verzame
ling fabels onder de naam van Warande der dieren, en nog in onze dagen gaf de 
heer J. Alberdingk Thijm een aan kunst en letteren gewijd tijdschrift onder de 
titel van DeDietsche Warande in het licht. 

In de laatste tijd vindt men in onze dagbladen van tijd tot tijd veranda door 
het oude warande vervangen, waarbij de schrijvers ongetwijfeld ten doel hebben 
de uit Engeland ingedrongen vorm weer door een oudere Nederlandse te ver
vangen. Er is trouwens geen twijfel aan of veranda en warande hangen etymolo
gisch ten nauwste samen en gaan beide terug tot dezelfde wortel war (waarvan 
waren, bewaren). Maar dat is nog geen voldoende reden om de beide woorden 
met elkaar te vereenzelvigen. Zij zijn langs heel verschillende wegen tot ons ge
komen en drukken voor ons iets geheel anders uit. Kiliaan, die waerande 
schrijft, verklaart dit door: 'Roborarium, vivarium, cunicularium, leporarium, 
theriotrophium; locus septus ubi ferae inclusae custodiuntur et asservantur', 
en vergelijkt het Franse garenne en het Engelse warren. Hieruit blijkt dus dat de 
eigenlijke betekenis van warande is 'bewaarplaats voor levende dieren, dier
gaarde, dierenpark'. Daar echter zulke dierenparken doorgaans ook fraai be
plant waren, werd de warande ook een lustoord, een wandelpark. Zo zegt Von
del in de Inleiding tot de Warande der dieren: 

'Opdat wy onzen geest gins in die groen waerande, 
Een vorstelycke plaats, ververschen in de schaeuw'; 

terwijl hij enige regels verder, in het vers: 
'Wy naerdren meer en meer, de lust-plaets loopt ons teghen', 

het woord warande door lustplaats vervangt. Men kan dus onze tegenwoordige 
diergaarden of zoölogische tuinen in volmaakt goed en tekenend 7 5 Neder-

75. Ik vrees dat men dit woord onnederlands een vochtig merk aanduidt tot hoe hoog het ge-
zal vinden, doch wanneer men van het water wassen was, of van een paard dat het niet meer 
kan zeggen dat het tekent, wanneer bij zij n val tekent, wanneer zij n tanden niet langer zij n 
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lands waranden noemen, maar juist daarom klinkt het zeer vreemd, ja on
gerijmd, wanneer men leest 'dat in de Rotterdamsche diergaarde belangrijke 
uitgaven zijn gedaan voor het aanbrengen van warande's'. Ik acht het dus ver
kieslijk voor de open galerij de vorm veranda te behouden, maar geschreven 
zonder de overtollige h. [V] 

w 
wadoek [reservoir].Javaans wadoek. [P] 
wajang [poppenspel]. Javaans wajang. [P] 

wakil [gevolmachtigde]. Maleis wakil, uit het Arabische wakil = gevolmachtigde. 

[P] 

walang-sangit [insect]. Javaans walang: sprinkhaan + Javaans sangit [stinkend]. 

[P] 
wangkang 1 [jonk]. Waar van de scheepvaart van de Chinezen sprake is, worden 

de benamingen jonk en wangkang meestal door elkaar gebruikt, zoals ik ook 
zelf gedaan heb in mijn Borneo's Wester-afdeeling, I, p. 313. Strikt genomen 
behoort men echter de jonken, als de grotere vaartuigen, van de wangkangs, als 
de kleinere, te onderscheiden. Zo bijvoorbeeld Batavia in derzelver gelegenheid, 
III, p. 24: 'Wegens de groote vaart van zwaare Chineesche vaartuigen op Bata
via, werdt in 't jaar 1654 een besluit genomen, om voor een groote jonk, wegens 
uit- en inkomende rechten, te doen betalen 1500 rijksdaalders, en voor een 
wangkan, zijnde een kleiner soort van vaartuig, 1000/ Op de hier aangehaalde 
plaats vindt men wangkan, elders wankang geschreven, maar prof. G. Schlegel 
verzekert mij dat de juiste uitspraak wangkang is. Omtrent de oorsprong ver
keert hij echter geheel in het duister. 'De Chineezen op Java,' schrijft hij mij, 
'zeggen zeiven dat het niet Chineesch is.' 

In het Javaanse handwoordenboek van prof. Roorda wordt het woord ook 
als wangkang geschreven en als gewoon in de hoge en lage taal opgegeven. Hij 
verklaart het: 'naam van een soort van Chineesche jonk.' Men zou hieruit 
opmaken dat prof. Roorda aan het woord een Polynesische oorsprong toekent, 
en hiertegen pleit eigenlijk ook niets dan dat het zo bepaald voor Chinese vaar
tuigen gebruikt wordt. Neemt men aan dat dit louter toevallig is en dat het 
oorspronkelijke woord in het algemeen een 'boot', een 'klein vaartuig' bete
kent, dan wordt de Polynesische oorsprong aanbevolen door de vergelijking 
van waa (vaa), waka (vaka), wangka, waardoor een kano in de talen van de Tahiti-
en Sandwicheilanden, van Nieuw-Zeeland, de Marquesas- en de Tonga-eilan-
ouderdom aanwijzen, dan mag men zeker ook neer het juist en scherp aanwijst wat men uit-

van een woord wel zeggen dat het tekent, wan- drukken wil. 
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den en van de Fidji-eilanden wordt aangeduid. De sluiting van de open letter
grepen door de neusklank ng is, zoals iedereen weet, een zeer gewoon ver
schijnsel in de Polynesische taalstam. [V] 

wankang 2 [jonk]. Is volgens prof. dr. H. Kern een Maleis-Polynesisch woord. 
Men vindt wangka = kano onder andere in de taal op de Fidji-eilanden. [P] 

[warande zie veranda.} 
waringin [bepaalde boom]. Is het Maleise beringin, waarvoor men op Java heeft 

waringin. Een tussenvorm is weringa, dat men bij Stavorinus vindt op p. 50 van 
zijn Reize naar Batavia (1793). [Zie ook kraton.] [P] 

warong [winkel].Javaans waroeng. [P] 
wedono [districtshoofd]. Javaans wadana. Te vergelijken is het Sanskriet vadana: 

mond, gezicht, voorste deel, spits. [P] 
[weringin zie kraton.] 
Wetanger1 [Javaan van beoosten Bantam]. In de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Vol

kenkunde van Nederlandsch-Indië, N.V., deel I, wordt, in een rapport over de staat 
van Bantam in 1786, op p. 147 gewag gemaakt van Wettangers of Compagnies
onderhorigen. De redactie tracht dit woord in een noot te verklaren en noemt 
het 'een bastaardwoord ontleend aan Wettang (wetan), het Oosten, zoodat 
Wetangers "menschen uit het Oosten" zou beteekenen'. Die verklaring is ech
ter zeer onvoldoende. Waar komen die oosterlingen vandaan? Waarom wordt 
in een land waar Makassaren, Boeginezen, Timorezen, Alfoeren, Papoea's en ik 
weet niet hoeveel stammen meer, terecht 'oosterlingen' kunnen genoemd wor
den, die naam in het bijzonder geschonken aan een klein deel van de bevol
king, dat er bezwaarlijk een speciaal recht op hebben kon? 

Wij weten thans beter wat in de tijd van de Compagnie de Wettangers of liever 
Wetangers waren, uit het Resumé van het onderzoek naar de rechten van den Inlander op 
den grond in Bantam, p. 3. Ziehier wat wij daar lezen: 'Zij waren tot zekere straf
fen veroordeeld en gehouden tegen de zeeroovers en ander kwaad volk in 
Straat Soenda en langs de kusten te kruisen, omtrent de schepen te rapportee
ren en andere zware diensten te doen, hetgeen ten gevolge had dat velen zich 
daaraan onttrokken, door zich in de bovenlanden te vestigen. Zij waren ver
plicht nabij St. Nikolaaspunt te wonen.' 

De toestand van deze Wetangers schijnt mij verklaard te moeten worden uit 
het inlands recht, volgens hetwelk schuldenaars die hun schulden niet kunnen 
betalen, ter voldoening daarvan tot lichamelijke diensten ten behoeve van hun 
schuldeisers verplicht worden, en dus in een staat van onvolkomen slavernij 
verkeren. Men noemt zulke pandelingen orang beroetang of orang oetangan, en 
uit dit laatste woord schijnt wetanger verbasterd. Zij zullen dus als het ware 
pandelingen van de Compagnie zijn geweest, haar door de rechter toegewezen 
om door persoonlijke diensten de boeten of andere straffen te vervangen, hun 
wegens misdrijven opgelegd. [V] 
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Wetanger2 [Javaan van beoosten Bantam]. Volgens Veth niet van wetan: het oos
ten, maar van orang oetangan: pandeling [die voor schuldeiser werkt] (van de 
Compagnie). [P] 

widjen [sesam]. Javaans widjen, van widji: zaad (Maleis bidji) + het achtervoegsel 
-an. [P] 

wouwouw [aap]. Wouwouw is de naam van een soort, of j uister misschien van een 
geslacht van in Insulinde levende apen, en is door de Europeanen gevormd van 
de klanken oea-oea of oa-oa, door de inlanders gebezigd als nabootsing van de 
onwelluidende kreet, die deze apen telkens doen horen. (Zie Sal. Muller in Ver
handelingen over de Nationale Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen, 
afdeling Zoölogie, p. 48). 

De vermelde inlandse benamingen zijn lokaal. Oea-oea (door Mohnike, Blicke 
auf das Pjlanzen- und Thierleben in den Niederlandischen Malaien-landern, p. 356, 
wau-wau geschreven) behoort volgens Muller bij de Maleiers op Borneo, oa-oa 
bij de Soendanezen op Java thuis. Het geslacht Hylobates telt vier op de grote 
Soenda-eilanden wonende soorten, maar alleen op Java leeft Hylobates leucis-
cus, alleen op Borneo Hylobates concolor, terwijl Hylobates syndactylus (de 
Siamang) en Hylobates variegatus of agilis (de Oengko) tot Sumatra bepaald 
zijn. De bewoners van Borneo bedoelen dus met hun oea-oea Hylobates conco
lor, die van de Soendalanden met hun oa-oa Hylobates leuciscus; maar ook de 
soorten van Sumatra uiten kreten die, hoewel enigszins verschillend, met die 
van de andere in hoofdzaak overeenkomen, zoals onder andere blijkt uit de 
mededelingen van de leden van de Sumatra-expeditie in het grote werk Mid
den-Sumatra (I. Reisverhaal, 1, p. 118, II. Aardrijkskundige beschrijving p. 158, IV. 
Natuurlijke historie, Fauna, 1, p. 5 en 8; vergelijk ook D. Veth's reizen in Angola, p. 
89). Het hele geslacht Hylobates, althans voor zover het op de Soenda-eilanden 
voorkomt, heeft dus eigenlijk aanspraak op de klanknabootsende naam wouw-
wouw, en toen de heren J. van Iperen en Fr. Schouwman in de Verhandelingen van 
het Bataviaasch Genootschap, deel II, hun 'Beschrijving der wouwouwen' lever
den, sloten zij ook de verdere soorten geenszins buiten, al moest hun beschrij
ving zich, bij gebrek aan bekendheid met de andere soorten, tot de Javaanse 
soort bepalen. Met betrekking tot het gebruik van het woord verdient nog 
opmerking dat in genoemde verhandeling het wijfje wouwwouwin genoemd 
wordt. 

Het is zeer vreemd dat men het woord wouwouw, zo dikwijls in geschriften 
over Indië voorkomend, in geen enkel Nederlands woordenboek, zelfs niet in 
Kramers Kunstwoordentolk, vindt opgenomen. Het is evenwel een echt Neder
lands woord omdat het natuurlijke klanken, geuit door een in Insulinde leven
de klasse van dieren, nabootst op een wijze die alleen in onze taal bestaanbaar 
is. Ook was het, hoewel thans vergeten, eenmaal in onze volkstaal lang niet 
zeldzaam. Ik herinner mij zeer goed het ongeveer zestig jaar geleden dikwijls 
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in mijn geboortestad Dordrecht gehoord te hebben; ik meen zelfs dat het een 
gewone spreekwijze was een knaap, die men als vlug en vlijtig prijzen wilde, 
'een koninkje van de wouwouwen ' 7 6 te noemen. Misschien dacht men bij deze 
uitdrukking aan de bekende en niet geheel ongegronde verhalen omtrent de 
in Indië' voorkomende apenkolonies die een oude aap tot leidsman, koning of, 
zoals men op Java zegt, tot koewoe hebben; doch in dat geval heeft men zich 
bedrogen, daar zulke kolonies altijd uit apen van een geheel andere soort, 
namelijk Macacus of Cercocebus cynomolgus, de grijze aap of meerkat, bestaan. 

Voor vreemde dieren, in afgesloten landen vertoevende, heeft onze taal 
slechts een zeer beperkt aantal eigen woorden. De taal wordt in die richting, 
gelijk op zo menig ander wetenschappelijk gebied, niet ontwikkeld, omdat 
onze geleerden meer en meer het gebruik van de moedertaal versmaden. Men 
moet zich dan ook in onze musea en diergaarden veelal met Latijnse of Franse 
namen behelpen, die de beschouwer zo vreemd zijn, dat hij ze dadelijk weer 
vergeten is. Een naam als wouwouw, die op een duidelijk kenmerk van het 
dier, namelijk de vreemde klanken die het voortbrengt, berust, wordt daaren
tegen dadelijk in het geheugen gegrift. Wensende dat deze naam, gelijk andere 
dergelijke, in onze taal zou herleven, heb ik daarvan ook reeds in mijn Java, 
deel I, p. 258, gebruikgemaakt, na in mijn vertaling van Wallace's Insulinde, I, p. 
107, het minder Hollandse wauwau te hebben gebezigd. [V] 

z 
zoeten [lootje trekken]. Heeft niets te maken met ons zoet. Het is een werkwoord 

gevormd van het klanknabootsende zutl Dit is niet de bekende Franse uitroep, 
maar het geluid bij zekere manier van beslissing wie 'm is of wie bij het spelen 
beginnen mag, enz. Hierbij geldt de regel, dat van beide partijen de duim de 
olifant voorstelt, de wijsvinger de mens en de pink de mier. De olifant wint het 
van de mens, de mens van de mier, maar de mier van de olifant, omdat ze in 
zijn neus kan kruipen. De jongens tussen wie de beslissing vallen moet, staan 
met de hand verborgen achter het hoofd tegenover elkaar en onder het maken 
van het bovengenoemde geluid laten zij gelijktijdig hun symbolische vinger 
zien. Dit staat dus gelijk met het Hollandse aftellen, opgooien of strootje trek
ken. Eigenaardig is het zeker dat de Japanse kinderen iets dergelijks doen bij 
het pandspel. Dit heet Kitsune ken. Ik laat hier de beschrijving uit Brownells The 
Heart of Japan, hoofdstuk X volgen: 'Kitsune ken is a forfeit game for two or for 
any number of players. The players use signs for kitsune (fox), teppo (gun), and 

76. Of moet het soms 'koning van de wouwen' zij n, met toespeling op de koningswouw 
(Milvusregalis)? 
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otoko (man). The idea of the game is that the man is mightier than the gun, the 

gun more deadly than the fox, and the fox more cunning than the man. Hands 

on the thighs or hips is the sign for otoko; one hand at the side and the other 

higher, and in front of the body, as though aiming a gun, is for teppo; while both 

hands up, one at each side of the head like a fox's ears, is kitsune. The players 

sit facing each other, clap hands, or chant a line of a song; at the end of this 

each makes a sign [...] Exactly the same in principle is the forfeit game with 

one hand, where a closed fist represents a stone, an open palm a handkerchief, 

and the fist and second fingers extended apart with the other two fingers 

and thumb closed, represent scissors. Stone beats scissors, handkerchief beats 

stone, and scissors beat handkerchief.' [P] 

zonnehout 1 [houtsoort]. Zo noemt men soms in Indië' het fraai gevlamde hout 

van Pterocarpus Indicus, dat in de Molukken Lingoa en in de Minahasa Aga-aga 
heet. Zie Miquels Flora van Nederlandsch-Indië, 1,1, p. 135 en Pijnappels Geographie 

van Nederlandsch-Indië, p. 29. Ik laat hier een plaats volgen uit het Amboinsch 

Kruydboek van Rumphius, deel II, p. 206, die schijnbaar de verklaring van deze 

naam geeft. 'Deze stukken [hout] zijn zomtijds zo schoon geadert, dat men een 

grooten brand, met een draayenden rook, daarin speculeeren kan, diergelyke 

de Maleyers en Macassaren zeer zoeken, om krisscheeden van te maken. Zij 

laten zig redelyk wel polysten, maar houden hare coraal-roode verwe niet lan

ge, en besterven bruin-rood. Zulke stukken vind men ook omtrent de schorsse, 

daar de stam gescheurt is, en gestadig van de zon geraakt werd, dewelke de vet

tigheid na deze plekken trekt, dezelve van buiten swart en verbrand maakt, 

waaronder 't bruine, en daar na 't ligt-roode hout leid, doch overal zo vet, dat 

voornoemde oly aan 't vuur uitsweet. Ik heb diergelijke boomen op steenige en 

steile stranden gevonden, wiens voorste wortelen van 't zout water bespat, en 

met beurten door de heete zon gebrant wierden, maar de achterste of lande-

lijkste geenszints, als zijnde met eenige ruigte bedekt, waaraan ik bemerkte, 

dat de eerste wortelen vet, schoon rood en welriekende waren, en daaruit 

besloot, dat de zonnehitte de vettigheid in dezen boom bij elkander vergader

de.' 

Wie deze plaats met de naam zonnehout vergelijkt, zou allicht geneigd zijn 

om die naam te verklaren uit de invloed die de zon gezegd wordt op dit hout 

uit te oefenen. In waarheid echter is de naam zonnehout niets anders dan een 

verbastering van de Javaanse naam van dit hout, kajoe sênö. Kajoe betekent 

'hout' en sênö is het Sanskriet sana, dat 'licht, glans' betekent (vergelijk het 

Soendase seuneuh, vuur). Valentijn zegt in deel III, I, p. 215, dat 'sommige stuk

ken van dit hout den heerlijken gloed van een brandend vuur vertoonen'. [V] 

zonnehout 2 [houtsoort]. Verbastering van Javaans sênö-hout (voor sono zie sono 

kling); het betreft het hout van de sono kembang ofwel de Pterocarpus indicus, die 

het Andaman redwoord oplevert. [P] 
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zuurzak 1 [bepaalde vrucht]. Met deze naam noemt men thans in Nederlands-
Indië algemeen de nangka, de vrucht van Artocarpus integrifolia. Dat hij echter 
zeer ongepast is, kan blijken uit iedere goede beschrijving van de vrucht, bij
voorbeeld uit de volgende bij Valentijn, III, 1, p. 160: 'Deze vrugt is van groote 
en dikte als een lange watermeloen, zijnde omtrent anderhalve voet en ook wel 
langer, en wel zoo dik als een man boven aan zijn dije is [...] Zij smaken zeer 
zoet, ten deele als zoete limoenen en ook wel wat na honig.' Heeft dus al de 
vorm van de vrucht enige overeenkomst met een zak, er is geen enkele reden 
om haar zuurzak te noemen. 

Doch bij onze oude schrijvers leest men ook niet zuurzak, maar soorsak, en wij 
schijnen hier wederom een voorbeeld te hebben van die verbastering van 
vreemde woorden, om ze een meer Nederlands voorkomen te geven, waaraan 
wij klapper voor kalapa en een aantal dergelijke (zie kaalkop) verschuldigd zijn. 
Valentijn, p. 159, noemt de Artocarpus integrifolia de Soorsakboom, schrijft soorsak 
cursief als een vreemd woord, noemt als soorten de Biloelang-soorsak en de Brij
soorsak (de laatste dus genoemd omdat zij papachtig is), en geeft niet de minste 
aanleiding om te denken dat hij soorsak voor een Nederlands woord houdt. 
Anders echter Rumphius, Amboinsch Kruydboek, deel I, p. 105, die van deze 
vrucht sprekende zegt: 'Naam, in 't Latijn, Saccus arboreus major, bij onze Duit-
sche soorzak of schorzakken, omdat ze wel een schorre of ruige zak gelijken.' 
Doch in deze verklaring schijnt Rumphius mij in twee opzichten de taal 
geweld aan te doen: vooreerst door soor, zonder opheldering, met schor te ver
wisselen; ten tweede door aan schor in het algemeen de betekenis van 'ruw, ruig' 
toe te kennen, terwijl het, voorzover ik weet, alleen in de uitdrukking schorre 
(dat is ruwe, kale, steile) kusten, een zeemansterm, in het dagelijks leven onbe
kend, een betekenis heeft die daarnaar zweemt. Soorsak heeft een geheel onne-
derlands aanzien, en daar alle pogingen om het woord in enige taal of dialect 
van Insulinde weer te vinden tot hiertoe vruchteloos zijn gebleven, ligt het 
voor de hand te gissen dat de naam uit Hindoestan zal afkomstig zijn. De 
Malayalam naam van deze vrucht is echter jaka of jakka, waarvan het Engelse 
jack,jackfruit. Ook deze naam jaka komt bij onze oude schrijvers voor, bijvoor
beeld bij Van Linschoten, Itinerario, p. 73 (die Iaqua of Iaacca schrijft); Nieuhoff, 
Gezandschap aan den grooten Tatarischen Khan, deel II, p. 146; Batavia in derzelver 
gelegenheid, deel IV, p. 39. 

Het verdient uit dien hoofde opmerking dat de Engelsen de uit West-Indië 
afkomstige An[n]ona's, die sedert lang naar Oost-Indië zijn overgebracht, 
onderscheiden in custard-apple (An[n]ona squamosa), sweet-sop (An[n]ona reticu-
lata), en sour-sop (An[n}ona muricata). Zie Drury, Usefulplants of India, p. 44. Als 
enigszins overeenkomende met de inlandse Nangka, maar door de Hollanders 
ingevoerd, noemt men de An[n]ona muricata in Indië Nangka welanda of hollanda 
(Hollandse nangka). De naam soursop, verbasterd tot soorsak en vervolgens tot 
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zuurzak, schijnt door Rumphius, Valentijn en hun opvolgers op de ware inland
se Nangka te zijn overgebracht. De vrucht van An[n]ona muricata heeft werkelijk 
een zuursappig, verfrissend vlees. Zie Bisschop Grevelink, Planten van Neder
landsch-Indië, p. 28. [V] 

zuurzak 2 [bepaalde vrucht]. Ofschoon van aanzien een zuiver Nederlands 
woord, is het dat in genen dele. Het is een verhollandsing van een door prof. 
Veth vruchteloos nagespoord woord soorsak, dat, naar hij vermoedt, uit Hin
doestan afkomstig moest zijn. Ook Yule en Burnell weten met hun soursop geen 
weg, maar vermoeden dat het uit West-Indië komt. Het tweede lid van de 
samenstelling waarmee we bezig zijn, sak, moet een verbastering zijn van een 
woord dat in het Malayalam luidt tsjakka, in het Tamil s'akkei, en dat de naam is 
van de broodvrucht. Hieruit is voortgekomen het Engelse jack en het Portugese 

jaca, waaraan Schouten zijnjaca ontleend heeft, dat in de volgende passage van 
zijn Reistogt, II, p. 143 voorkomt: 'Soorsak, de vrucht Jaca bij de Indianen, en 
soorsak bij de Nederlanders genoemd [...] in dezelve zijn [...] harde pitten, die 
gebraden zijnde omtrent eenen smaak hebben als de kastaniën.' 

Voor de verklaring van suur, soor, sour gaat prof. Kern uit van een bericht van 
Thunberg in Hobson-Jobson, die, sprekende over de broodvruchtboom, zegt: 'De 
soort welke een kleinere vrucht, zonder zaad, oplevert, vond ik te Colombo, 
Gale en verscheiden andere plaatsen. De naam, waaronder die hier eigenlijk 
bekend staat, is de Maldivische SourSack, en ze is hier minder gewoon dan de 
andere (grootere) soort.' 

Daar de Zuid-Indische Dravidische naam van de broodvrucht in het alge
meen teruggevonden wordt, min of meer verbasterd, in jaca, jack, sak, mag men 
veronderstellen dat in suur een Dravidisch woord schuilt voor 'klein' of iets 
dergelijks. Het woord dat aan deze voorwaarde voldoet is volgens prof. Kern 
het Tamil s'iru: klein, gering, minderwaardig. Men moet hierbij in het oog 
houden dat de i in dit woord als onze u of de Hoogduitse ü klinkt, en dat de u in 
de uitgang zó kort wordt uitgesproken, dat ze voor een ongeoefend oor nau
welijks hoorbaar is, nagenoeg overeenkomende met de Franse e muet [stomme 
e]. Op deze wijze geeft suur dus in Hollandse spelling vrij nauwkeurig het 
Tamil s'iru weer. 

Tot steun van deze verklaring vermeldt prof. Kern erbij dat dit s'iru in een 
zeer groot aantal plantnamen het eerste bestanddeel vormt. Oorspronkelijk 
heeft 'zuurzak' dus betekend de 'kleine nangka', zoals duidelijk blijkt uit de 
boven geciteerde plaats uit Schouten. Ook Rumphius en Valentijn pasten die 
naam toe op de nangka of Artocarpus integrifolia, waarin zij nog gevolgd zijn tot 
aan het eind van de 18e eeuw, bijvoorbeeld door Stavorinus (1793), die in zijn 
Reize naar Batavia zegt: 'De Suursak-boom heeft een soortgelijke vrucht als de 
Durioens, maar zulk een walgelijken reuk niet.' Wanneer de naam overgegaan is 
op de nangka blanda ofwel An[n]ona muricata Dun, die wij met suiker eten of 
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waarvan we het gezeefde vruchtsap met wijn of brandy genieten, is niet met 

zekerheid te zeggen / 6 * [P] 

76*. Redactionele noot: Hans den Besten 

merkt met spij t op: 'Veths observaties be

treffende soorsak en zuurzak hebben het niet ge

haald in onze etymologische woordenboeken.' 

Net als Veth gaat Den Besten uit van West-Indi

sche herkomst, maar hij beschouwt niet Engels 

soursop, maar Papiaments sèrsaka als de bron 

van zuurzak. ('De makke van de etymologie van 

koloniale woorden in het Nederlands', in: Jaar

boek van deStichtingINL, overzicht van het jaar 1951, 

1992, p. 52-82. 
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In geen van de hier opnieuw uitgegeven werken was een literatuuroverzicht 

toegevoegd; de aangehaalde werken werden kort, met auteursnaam of verkor

te titel, maar meestal zonder jaar en plaats van uitgave in de tekst vermeld. Ik 

heb een overzicht gemaakt van de werken waarnaar in de tekst regelmatig 

wordt verwezen, en de bibliografische gegevens hiervan nagezocht. Die gege

vens zijn opgespoord via het elektronische bibliothecair e zoeksysteem Picarta, 

met onder meer de Nederlandse Centrale Catalogus en de Short-Title Catalo-

gue of the Netherlands; gegevens over woordenboeken zijn (ook) gebaseerd op 

A bibliography ofDutch dictionaries van Frans Claes en Peter Bakema uit 1995. Van

wege de onvolledige gegevens was het niet altijd eenvoudig de titels te achter

halen. Uiteindelijk is dat wel gelukt, maar daarbij kan ik geen zekerheid geven 

over de gebruikte drukken; ik heb telkens de meest waarschijnlijke opgeno

men. Bij woordenboeken waarvan nieuwe drukken verschenen in de periode 

tussen de publicatie van Veth (1889) en Prick (1910), zijn de verschillende jaren 

van de nieuwe drukken toegevoegd. Net als in de oorspronkelijke werken heb 

ik de literatuurverwijzingen in de tekst verkort weergegeven (zo staat 'Bal-

daeus, Malabar en Choromandel' voor: Baldaeus, Philippus (1672), Naauwkeurige 

beschryvinge van Malabar en Choromandel, Amsterdam); die verkorte verwijzingen 

heb ik geüniformeerd. Op grond van onderstaand overzicht kunnen de volle

dige titels eenvoudig gevonden worden. Werken die slechts eenmaal in de 

tekst genoemd worden, staan niet in deze lijst - van die werken heb ik de volle

dige bibliografische gegevens in de tekst gegeven. 
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der Oost-Indische heydenen, Amsterdam. 

Baldaeus, Philippus (1672), Afgoderye der Heydenen, en Beschrijvinge van Ceylon: 

onderdelen van: Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, 

Amsterdam. 

Barros, Joao de, DaAsia. Decada 1-12, Lissabon. 

Barros, Joao de (1562), L'Asia: de'fatti de' Portoghesi nello scoprimento, & conquista de' 

mari & terre di Oriente, vertaald in het Italiaans door Alfonso de Ulloa, 

Venetië. 
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