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Het T a a l f o n d s

achtermeluk, adje, afgelajen, afrooiemen, appeldoedas, bavianen, b a z a a r , bedibberen, doorslaan,
ezeltjesdrijver, flepje, gepiept, heipalen, katteborrel, okketaaien, poeplappie, stukkiesdraaien,
vinkendressuur, zoldertippelaar: een uniek historisch
Bargoens woordenboek voor het eerst uitgegeven.
In 1949 kondigde de redactie van het tijdschrift
O n z e T a a l aan dat er een Bargoens woordenboekje
was verschenen van professor Henry Roskam. Het zou
gaan om een boekje dat was bestemd 'voor rechters,
advocaten, politie en pers (niet voor u en ons)'.
Behalve boevenjargon zou het boekje veel woorden uit
'den zwarte handel'

bevatten.

Maar waar was dit boekje gebleven? Het was noch in
bibliotheken, noch in de archieven van politie en justitie
te vinden. Uiteindelijk dook in de nalatenschap van
J.G.M, Moormann, de grootste kenner van het Bargoens
uit het midden van de twintigste eeuw, een drukproef op.
Hoewel Moormann het materiaal 'van groot belang'
achtte, bleek het boekje - 135 pagina's dik - nooit te
zijn gepubliceerd. Taalhistoricus Ewoud Sanders en
etymologe Nicoline van der Sijs voorzagen het boekje
van Roskam van een thematisch register en vertellen in
de inleiding waarom de uit-
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gave van Roskams B o e v e n j a r g o n indertijd op het laatste moment niet doorging.
Het Taalfonds / L.J. Veen
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Bij m i s b r u i k k a n d e z e k a a r t onmiddellijk « o r d e n i n g e t r o k k e n

Foto's van Henry Stanislas Louis Roskam, auteur van
Boeven-jargon, op diverse leeftijden: twee pasfoto's,
een dienstkaart (zie noot 2) en tijdens een bezoek aan
Parijs met echtgenote en schoonzus.

Zoektocht naar Roskam
Eind 2001 stuitte ik tot mijn verbazing op het
boekje dat u nu in handen houdt. Dat wil zeggen:
op de titel van dit boekje. Het werd aangekondigd
in een oude jaargang van Onze Taal, die ik aan het
doornemen was in verband met een bloemlezing. In
1949 vermeldde dit tijdschrift in piepkleine letters op
pagina 36: 'Van de hand van prof. Henry Roskam
Brunner (een hoogst fatsoenlijk man overigens), is
een boekje verschenen over het boevenjargon, waarin
ook een zeer groot aantal woorden zijn opgenomen,
die in den zwarten handel worden gebruikt. Dat is
voor rechters, advocaten, politie, pers, (niet voor u
en ons).7
Zoals gezegd was ik verbaasd. In de tien jaar daarvoor had ik bij mijn weten alle publicaties over de
Nederlandse boeventaal verzameld, maar van professor Henry Roskam Brunner had ik nooit gehoord. Of
vergiste ik me? Ik ging naar mijn boekenkast, liep
alle titels nog eens na, maar nee, er zat echt niks van
Henry Roskam Brunner tussen. Had ik dan al die
jaren een Bargoens boekje uit 1949 over het hoofd
gezien? Zo oud was dat toch niet. En stond het dan
wel in de uitgebreide literatuurlijst van het Bargoens
woordenboek van Enno Endt en Lieneke Frerichs
(eerste druk 1972)? Nee, ook zij noemden Roskam
Brunner niet.
Vreemd. Ik logde in op Picarta - een kolossale
database van de voornaamste Nederlandse bibliotheken - en zocht op de naam Roskam Brunner.
Ik was benieuwd wat deze hoogleraar nog meer
had geschreven, maar zijn naam bleek helemaal
niet voor te komen. Alleen 'Roskam' leverde ruim
370 hits op, alleen 'Brunner' ruim zesduizend, maar
7

de combinatie kwam niet voor - ook niet op internet.
Ik las de aankondiging in Onze Taal nog eens zorgvuldig na. Ging het soms om een boekje dat niet
voor de handel was bestemd? Er stond immers: het
is Voor rechters, advocaten, politie, pers, (niet voor u
en ons)'.
Ministerie van Justitie
In de daaropvolgende dagen nam ik contact op met
het ministerie van Justitie, het Nederlands Politiemuseum, het Persmuseum, het Letterkundig Museum
en de Koninklijke Bibliotheek, maar nergens dook
iets van Henry Roskam Brunner op. Ik had net besloten dat ik met een spookauteur te maken moest hebben, toen ik zijn naam vond in Brinkman s catalogus
1946-1950, een bibliografisch overzicht van boeken
die in die periode in Nederland waren verschenen.
Volgens dit naslagwerk had H. Roskam Brunner in
1946 bij Kluwer in Deventer een boekje gepubliceerd
getiteld Typical English expressions for every use.1
Het ging om een werkje van slechts 39 bladzijden,
dat in geen enkele openbare collectie terecht is
gekomen.
Was Henry, met zijn Engels aandoende naam,
soms een Britse hoogleraar die slechts kort in Nederland had gewoond? En had hij in die korte tijd een
obscuur Bargoens woordenboekje samengesteld?
Sigarendoosje
Ik zal u alle verdere stappen van het onderzoek
besparen en vast verklappen dat het een tijdrovende
en enigszins frustrerende onderneming was, want
helaas zijn er verschillende vragen waarop ik geen
antwoord heb kunnen vinden. Maar er is ook goed
1. Je zou verwachten for everyday use (Voor dagelijks gebruik'),
maar het staat er zoals vermeld.
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nieuws, en dat bereikte mij nadat ik in een discussiegroep op internet had gevraagd of iemand ooit van
een Bargoens woordenboekje uit 1949 van Roskam
Brunner had gehoord.
Nog diezelfde dag mailde Theo Veenhof uit Groningen mij dat hij een woordenlijst van Roskam Brunner
was tegengekomen bij het persklaar maken van de
heruitgave van de belangrijkste studie die er over de
Nederlandse dieventaal is gepubliceerd, De Geheimtalen van J.G.M. Moormann.
Nu is dit tweedelige standaardwerk tussen 1932
en 1934 verschenen, maar in de decennia daarna
had Moormann aanvullend materiaal verzameld,
dat hij als derde deel had willen uitbrengen. Door
allerlei omstandigheden was dat er niet van
gekomen. De Utrechtse taalkundige Nicoline van
der Sijs had het manuscript van dit derde deel in
handen gekregen via de nazaten van Moormann.
Zij legde juist de laatste hand aan de heruitgave
van Moormanns studie, die met dit derde deel was
uitgebreid.
Nou ken ik Nicoline van der Sijs heel goed, dus ik
belde haar meteen op. 'Ja, ik heb hier het materiaal
liggen waarop Moormann dat derde deel heeft gebaseerd/ zei ze. 'Ik zal even kijken of die publicatie van
Roskam Brunner ertussen zit.'
Even later belde ze terug. 'Ik heb het gevonden.
Het is een klein boekje. Het zit in een sigarendoosje
van Willem 11. En in zijn manuscript schrijftbi^"Het
woordenboekje Boeven-jargon, dat Henry Roskam ^ ^
Brummer samenstelde in 1948, is nooit uitgegeven.
Er is een drukproef van, die me door de uitgever
geschonken is.'"
Raadsels
Goed, het boek was dus gevonden, maar het raadsel
was nog niet opgelost. Sterker nog: het was alleen
9
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maar groter geworden. Want waarom was er wel een
drukproef gemaakt, maar was het boekje niet uitgegeven? En hoe kon Onze Taal in 1949 nou schrijven
dat het wel was verschenen? En wat was nu de naam
van de auteur? Heette hij Roskam BruNNer, zoals
Onze Taal had geschreven, of Roskam BruMMer,
zoals het titelblad van de drukproef vermeldde?
Daarmee waren de vragen nog niet uitgeput. Want
waarom schreef Onze Taal eigenlijk dat Roskam
Brunner 'een hoogst fatsoenlijk man' was? Was hier
sprake van een journalistieke frivoliteit - kijk hier,
een Bargoens boekje van een hoogleraar, wat een
grappige tegenstelling - of kende de anonieme
samensteller van dit bericht Henry Roskam persoonlijk? Het is duidelijk dat Roskam contact met Onze
Taal moet hebben gehad, want het tijdschrift schreef
nog iets over het boekje, namelijk: 'Een zwarte handelaar is een knaap, die handel drijft "in het geheim,
stiekum", schrijft de professor.'
Maar dit bleek helemaal niet in de drukproef te
staan. Mogeli jk heeft Roskam dit dus in een brief aan
de redactie geschreven. Een brief waarin hij het
bestaan van het boekje aankondigde? Een brief bij
een opgestuurde drukproef? En deed hij dit vóór- of
nadat duidelijk was geworden dat het niet bij Van
Goor zou verschijnen? Ziehier een paar vragen waarop ik geen antwoord heb kunnen vinden, want het
archief van het genootschap Onze Taal is grotendeels
verloren gegaan.
Vermoedens
Dat laatste geldt helaas ook voor het relevante deel
van het archief van uitgeverij G.B. van Goor. Het oudste deel van dit archief is ondergebracht in Gouda,
van de latere periode is een ongeordend deel ondergebracht bij de Bibliotheek van de Koninklijke
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
10

Boekhandels in Amsterdam, en weer een ander deel
zou na de overname van Van Goor door Elsevier zijn
afgestaan aan het Gemeentearchief in Amsterdam. In
geen van die archieven bleek echter iets te vinden
over Boeven-jargon van Henry Roskam Brunner of
Brummer. De hamvraag - waarom is op het laatste
moment besloten om dit boekje niet uit te geven? kan dus niet worden beantwoord op basis van historische bescheiden.
Wel had ik twee vermoedens. In eerste instantie
dacht ik: Roskam is fout geweest in de oorlog en daar
is de uitgever op een gegeven moment achter gekomen. Naspeuringen bij het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie en het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging leverden echter niets op dat hierop wees. Mijn tweede vermoeden was gebaseerd op
het leven van Henry Stanislas Louis Roskam, want zo
blijkt de samensteller van Boeven-jargon voluit te
heten. Daar kwam ik achter nadat ik ; tot tweemaal
toe, in NRC Handelsblad had gevraagd of iemand iets
wist over deze schimmige man en zijn obscure boek.
Uiteindelijk meldde zich een kleindochter van Henry
Roskam, en toen er geen onzekerheid meer bestond
over diens naam, kon bij het Centraal Bureau voor
Genealogie in Den Haag een uittreksel van zijn persoonskaart worden opgevraagd.
Flitshuwelijk
Henry Stanislas Louis Roskam werd op 20 juli 1895
in Arnhem geboren. Hij was de zoon van Karei
Hendrik Roskam en Helena Brüner. Kennelijk heeft
hij op een gegeven moment de meisjesnaam van zijn
moeder aan zijn achternaam toegevoegd, in aangepaste spelling. Zijn kleindochter schrijft hierover:
'De naam Brunner is de meisjesnaam van de moeder
van mijn opa. Het is mij niet duidelijk waarom hij
die naam gebruikte, misschien heeft het iets te
11

maken met het feit dat zijn moeder joods was.'
In 1914, op negentienjarige leeftijd, verhuisde Roskam van Arnhem naar Den Haag. Daar trouwde hij
in 1925 met Petronella van der Wart. Na een jaar
kreeg het echtpaar een dochter, vijf jaar later gingen
zij uit elkaar. Heel opmerkelijk is dat Henry Roskam
binnen vijftien dagen na de scheiding - wettelijk
gezien kon het niet sneller - hertrouwde, met Sara
Bomli. Dit huwelijk hield bijna veertig jaar stand, tot
Sara's dood. Uit deze verbintenis werd in 1932 een
zoon geboren, Edward, die in 1997 overleed.
Tussen 1940 en 1941 woonde Roskam in Nijmegen; daarna keerde hij terug naar Arnhem, om in
1950 weer te verhuizen naar Den Haag, waar hij tot
zijn dood zou blijven wonen. In 1970 overleed zijn
tweede vrouw, en een jaar later - hij was toen zesenzeventig - trouwde Henry Roskam voor de derde
maal, met de twintig jaar jongere Maria Pronk. Hij
stierf op 12 januari 1973, zevenenzeventig jaar oud.
Hoogleraar?
Was Henry Roskam nu hoogleraar of niet? Zijn
kleindochter schrijft hierover: 'Mijn opa heeft klassieke talen gestudeerd, maar deze studie niet afgemaakt.
Omstreeks 1937 heeft hij (met anderen) een stichting
opgericht "Nederland en Nederland Overzee" met als
doel het geven van overbruggingsonderwijs aan middelbare scholieren (destijds met name bestemd voor
kinderen van Indische verlofgangers). 2 Ik herinner
mij dat hij aan huis in Den Haag een klaslokaal had
met een groot schoolbord, waar ik als kind graag op
tekende. Zijn school heette "de Brugschool". Mijn opa
was geen professor, al schijnt deze titel wel door
anderen te zijn gebruikt. Wellicht werd hij door zijn
leerlingen aangesproken als "professeur". Hij heeft
zich daar verder nooit tegen verzet.'
Het staat wel vast dat Henry Roskam geen hoogle12

raar was, maar toen hem in 1939 door de gemeente
Den Haag werd gevraagd wat hij deed voor de kost,
gaf hij als beroep 'hoogleraar' op. Zo staat het althans
op zijn persoonskaart. Formeel is daar niets tegenin
te brengen - hoogleraar is geen beschermde beroepsaanduiding.3 Maar het klopte natuurlijk niet.
Sinds wanneer, en bij welke gelegenheden, Henry
Roskam zich voor hoogleraar uitgaf is niet bekend,
maar in 1939 schroomde hij niet die titel op te geven
aan een officiële gemeentelijke instantie, en kennelijk
heeft hij zich in 1949 ook als zodanig gepresenteerd
bij het tijdschrift Onze Taai De kans leek mij dus
groot dat hij in 1948, toen hij het manuscript van
2. Henry Roskam was al vroeg in Nederlands-Indië geïnteresseerd. In 1 9 1 6 publiceerde hij bij Joh. Morks in Den Haag een
pamflet van zestien pagina's getiteld Schets eener Indische
Bestuursorganisatie. Hij uit hierin kritiek op een plan voor de
instelling van een Koloniale Raad. Een citaat: 'Ons hedendaagsche Regeeringsgezag voor de belangen van Indië herinnert
maar al te levendig aan de geschiedenis van het kleed van Penelope, wat heden op afgeweven schijnt te staan, zien we morgen
weder uitgerafeld, maar door een andere hand.' In 1932 was hij
'officieel geleider' op de Indische Tentoonstelling die van mei tot
oktober te 's-Gravenhage werd gehouden; zie de foto op pag. 6.
Deze tentoonstelling was een reprise van de Nederlandse
(Nederlands-Indische) bijdrage aan de Exposition Coloniale
Internationale, die van 6 mei tot 6 november 1931 werd gehouden in Parijs. Een particulier ondernemer haalde de resten van
de Nederlandse bijdrage naar het Haagse Westbroekpark. (Met
dank aan Giselinde Kuiper.)
3. Met name in Vlaanderen is het lang gebruikelijk geweest
om een leraar aan te spreken met professor. In Nederland was
dit indertijd echter ongebruikelijk. De Grote Van Dale van 1950
geeft als eerste betekenis van professor 'titel van en ben. voor
een hoogleraar' en als tweede betekenis '(bepaaldelijk) hoogleraar in de medicijnen voor zover hij medische of consultatieve praktijk uitoefent'. De betekenis 'leraar' wordt als derde
genoemd, met als label 'Zuid-Nederlands' (lees: Vlaams). Professor kon in bepaalde situaties nog doorgaan voor een aanspreektitel, voor hoogleraar gold dat niet.
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Boeven-jargon bij uitgeverij Van Goor inleverde, zich
ook daar als hoogleraar heeft bekendgemaakt.
Nou was uitgeverij Van Goor indertijd een van de
bekendste Nederlandse woordenboekenuitgevers.
Sinds het midden van de negentiende eeuw had de
uitgeverij tientallen woordenboeken uitgegeven die
op grote schaal in het onderwijs werden gebruikt.
Om de betrouwbaarheid van de boeken te benadrukken, vermeldde men in voorkomende gevallen de
wetenschappelijke titel van een auteur. Zo staat op
het titelblad van de derde editie van Kramers' Nederlands woordenboek, die verscheen in 1948, onder de
naam dr. C.B., van Haeringen 'hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen'.
Stel nu dat Henry Roskam zich bij uitgeverij Van
Goor had uitgegeven voor hoogleraar.4 En stel nu dat
men dit - om commerciële redenen - wilde vermelden op de titelpagina. Dan was onvermijdelijk de
vraag gekomen waar en waarin Roskam nu precies
hoogleraar was. ^an-welke-Hftivef&iteit? En wat
moest Van Goor doen toen eenmaal duidelijk was dat
hij helemaal geen hoogleraar was? Wat zei dit over de
betrouwbaarheid van zijn manuscript? Kon de uitgeverij zich wel veroorloven om een boekje uit te geven
van een auteur die had gelogen over zijn wetenschappelijke achtergrond?
Gesjeesd
De persoonskaart van Henry Roskam bevat enkele
gegevens die mijn vermoeden onderbouwden. Zoals
gezegd had Henry in 1939 aan de gemeente Den
Haag opgegeven dat hij hoogleraar was. Bij mutaties,
zoals verhuizingen, werd opnieuw naar het beroep
gevraagd. Toen Roskam het manuscript voor Boeven4. Dit kan hebben gestaan in de aanbiedingscatalogus uit 1948,
maar die is helaas niet bewaard gebleven.
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jargon schreef, woonde hij in Arnhem. Maar in 1950
verhuisde hij terug naar Den Haag. Op de persoonskaart is te zien dat het beroep 'hoogleraar' op een
gegeven moment is doorgestreept, en als je de verschillende schrijfmachineletters op de kaart vergelijkt, lijkt dit te zijn gebeurd bij de verhuizing in
1950. Naast het doorgestreepte 'hoogleraar' kwam
'zonder' te staan, dat wil zeggen 'zonder beroep'.
Bij een volgende verhuizing, nu binnen Den Haag,
werd een nieuw beroep toegevoegd, namelijk 'tolk
Slavische en Oosterse letteren' (niet alleen een ongewone combinatie, maar normaal is men tolk in een
bepaalde taal, niet in de 'letteren').
Deed Henry Roskam zich mooier voor dan hij was?
Voegde hij de opgepoetste meisjesnaam van zijn
moeder aan zijn achternaam toe om voornamer over
te komen? Hebben we hier te maken met een gesjeesde student klassieke talen die - geïnspireerd door de
aanspreektitel 'professeur'van zijn bijlesleerlingen hoopte dat hij meer respect zou afdwingen of verder
zou komen in de wereld als hij zich hoogleraar noemde? En heeft díé kwestie er uiteindelijk toe geleid dat
Boeven-jargon nooit op de markt is verschenen?
Tot zover was ik gekomen met mijn speculatie, toen
ik bedacht dat P.A.F. (Piet) van Veen indertijd bij uitgeverij Van Goor had gewerkt. Van Veen, samensteller van het Etymologisch woordenboek van Van Dale
en schrijver van een jubileumboek over uitgeverij
Van Goor,5 was inmiddels overleden, maar ik had nog
weieens contact met zijn weduwe, Marieke van VeenLombèrt. Ook zij had lang bij Van Goor gewerkt. Ik
5. Het gaat om P.A.F. van Veen, Drie generaties Van Goor (18391951). Het boek was een geschenk van drukkerij Geuze & Co
aan uitgeverij Van Goor. Het verscheen in een oplage van slechts
zes exemplaren.
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belde haar met de vraag of zij toevallig de aanbiedingscatalogus van Van Goor uit 1948 had staan,
maar toen ik vertelde waar ik die voor nodig had,
zei ze: 'Henry Roskam Brunner? Maar wacht eens...
Die naam ken ik! Die is indertijd ontmaskerd door
Piet. Roskam was in gesprek met uitgever Isaac
Noothoven Van Goor. Piet wantrouwde de kennis
van Roskam. Roskam maakte opmerkelijke foutjes.
Zo is het balletje gaan rollen.'
Boeven-jargon
Inmiddels dringt zich de vraag op wat nu de waarde
is van Roskams Bargoense woordverzameling.
Anders gezegd: deed uitgeverij Van Goor er wel
goed aan dit boekje niet uit te brengen? Zeker is dat
J.G.M. Moormann, die eminente kenner van het
Bargoens, het een waardevolle verzameling vond.
Hij moet de drukproef van Boeven-jargon ergens in
de jaren vijftig van uitgeverij Van Goor hebben
gekregen. Hij legde het boekje naast het zogenoemde
Bronnenboek, het deel van De Geheimtalen waarin
hij in 1934 de Bargoense woordenlijsten had gepubliceerd die hij voor zijn onderzoek had gebruikt. Daarnaast vergeleek hij Roskams materiaal met De
gabbertaal, een Bargoens woordenboekje dat in 1937
was samengesteld door E.G. van Bolhuis.6 'Het grootste gedeelte van de woorden,' concludeerde Moormann, 'is overgenomen uit mijn Bronnenboek.
Verder heeft Van Bolhuis een deel geleverd.'
Niet zo waardevol dus, zou je denken, maar Moormann vervolgt: 'Er blijft nu aanzienlijk veel woordmateriaal over, genoteerd ± 1950. Bij sommige
6. In 1999 werd het boekje van Van Bolhuis, samen met De Boeventaal van Koster Henke, heruitgegeven onder de titel Boeventaal & Gabbertaal. Twee Bargoense woordenboekjes uit de eerste
helft van de twintigste eeuw.
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woorden staat z.h. Ik vermoed dat de schrijver de
plaats waar zijn Bargoens voorkomt, heeft willen aangeven: Zuid-Holland. Een gedeelte zal dus wel afkomstig zijn uit Rotterdam of Den Haag. Dit is van groot
belang. Notities uit deze steden kenden we nog niet,
tenminste niet zó gelokaliseerd. Amsterdam was tot
nog toe de enige bron van Bargoens, dieventaal e.a.
Dit boekje van Roskam Brummer bevat veel woorden
ontleend aan het Jiddisch. Dit zijn voor een deel geen
woorden die direct tot de geheimtaalwoorden gerekend moeten worden. Jiddisch is zeker geen taal van
zwervers, dieven en deernen.7 Maar de onderwereld
heeft veel woorden aan deze taal ontleend, met alle
gevolgen van vervorming en klankverandering die
een overgenomen vreemde taal in deze kringen
ondergaat.7
Voor de goede orde: voor het derde deel van De
Geheimtalen maakte Moormann een uittreksel uit
het boekje van Roskam. Alles wat hij in zijn Bronnenboek of bij Van Bolhuis aantrof, nam hij niet op. Hetzelfde gold voor de platte woorden die al in Van Dale
stonden, maar dat waren er niet veel. Uiteindelijk
hield hij een lijst over van 235 woorden, terwijl er in
Boeven-jargon ruim 2200 staan. In het boekje dat u
nu leest, is het complete manuscript van Roskam
bezorgd. Over de herkomst van Roskams woorden
leest u meer in het stuk hierachter.
Ewoud Sanders

7. Deernen wordt hier gebruikt in de betekenis 'hoeren'.
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Zoektocht naar de herkomst van
Roskams woorden
Omdat de drukproef van Boeven-jargon geen inleiding bevatte, is niet bekend hoe Henry Roskam aan
zijn materiaal is gekomen. Toch is dit een belangrijk
gegeven: heeft Roskam zijn materiaal zelf verzameld,
door informanten te vragen welke Bargoense woorden ze kenden? En waar waren die informanten dan
woonachtig? Of heeft Roskam zich gebaseerd op
bestaande literatuur over het Bargoens? De Bargoenskenner J.G.M. Moormann constateerde, zo is hiervoor
al vastgesteld, dat Roskam zijn woorden voor een
groot deel had overgenomen uit het Bronnenboek,
het deel van De Geheimtalen waarin Moormann in
1934 alle bekende Bargoense woordenlijsten had
gepubliceerd, en voorts uit De gabbertaal uit 1937
van E.G. van Bolhuis. Kunnen Roskams bronnen preciezer worden achterhaald?
Boeven-jargon en Boeventaal
Een vergelijking met de verschillende bronnen in
De Geheimtalen levert een frappante conclusie op:
het grootste deel van Roskams Boeven-jargon is ontleend aan slechts één bron, namelijk De Boeventaal.
Dit werk, met de ondertitel Zakwoordenboekje
van
het Bargoensch, was in 1906 samengesteld door toedoen van de Amsterdamse commissaris van politie
W.L.H. Koster Henke ten behoeve van politieagenten,
gerechtsdienaren en gevangenisbewaarders. Niet
alleen de ingangen van Boeven-jargon komen overeen met het boek van Koster Henke, maar ook de
definities en voorbeeldzinnen. Een tekenend voorbeeld vormen de trefwoorden pooien en pooier. Bij
Roskam luiden deze:
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pooien eten. Moeke, schok wat te pooien. Ik moet
maar zorgen, dat er wat te pooien is, jij brengt
geen spie thuis. Zij kan zelf wel haar pooien verdienen.
pooier dikvreter. Kerel, die met een meid leeft, die
voor hem de kost verdient. Als ik zo'n pooier
moest hebben, liet ik hem gauw de moord
steken.
In Koster Henke staat 'zij kon zelf haar pooien verdienen', en hij voegt als verklaring van 'den moord
steken' toe: 'om hals brengen'. Het is zacht gezegd
onwaarschijnlijk dat Roskam ruim veertig jaar na
Koster Henke een informant heeft getroffen die
exact dezelfde voorbeeldzinnen gaf. En wat te
denken van de voorbeeldzin die Koster Henke in
1906 onder het trefwoord attenoj opneemt: 'attenoj
daar komen Heintje en Pastoortje, hemel, daar
komen twee bekende rechercheurs.' Exact dezelfde
zin noemt Roskam in 1948. Zouden Heintje en
Pastoortje werkelijk veertig jaar lang 'bekende
rechercheurs' zijn gebleven?
Het blijkt dat ongeveer 70 a 75 procent van de trefwoorden van Roskam letterlijk of vrijwel letterlijk
overeenkomt met die van De Boeventaal van Koster
Henke, en bovendien dat alle trefwoorden van De
Boeventaal en de meeste uitdrukkingen zijn opgenomen in Boeven-jargon van Roskam. De overeenkomsten met andere woordenboeken, zoals De gabbertaal,
zijn daarentegen slechts gering (op één uitzondering
na, zie verder). De overeenkomst tussen het werk van
Koster Henke en dat van Roskam is zo groot, dat ik
vermoed dat dit een bijkomende reden is geweest
voor uitgeverij Van Goor om van publicatie van Boeven-jargon af te zien.
Jiddisch
Het boekje van Roskam is dus vooral een uitbreiding
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van dat van Koster Henke: Roskam heeft 2212 trefwoorden opgenomen tegen Koster Henke 1695. Uit
wat voor soort woorden bestaat de uitbreiding van
Roskam? Daarvoor kunnen het best de woorden worden bekeken die Moormann in het derde deel van De
Geheimtalen heeft opgenomen. Deze woorden zijn in
het woordenboekgedeelte hierachter voorzien van
een asterisk. Van deze woorden heeft Moormann
geconstateerd dat ze niet voorkomen in zijn Bronnenboek (en dus ook niet in Koster Henke), in De gabbertaal van Van Bolhuis of in Van Dale 1950. Het zijn
dus waarschijnlijk Bargoense woorden die Roskam
als eerste heeft genoteerd.
De nieuwe woorden blijken voor het grootste deel 62 procent - een Jiddisch leenwoord of een afleiding
of samenstelling van een Jiddisch woord. Dat is veel.
Ter vergelijking: De Boeventaal van Koster Henke,
waarop Roskam zich grotendeels heeft gebaseerd,
bevat volgens de opgave van Moormann slechts 28
procent Jiddische leenwoorden.
Nu bevat het Bargoens sowieso meer Jiddische
leenwoorden dan het Standaardnederlands.8 Dat is
als volgt te verklaren. Omdat joden aanvankelijk niet
tot alle beroepen werden toegelaten, waren relatief
veel joden marktkooplui, handelaren in lompen en
tweedehands spullen, veehandelaren en slagers.
Hierdoor was er altijd veel contact tussen Jiddischsprekende joden en Nederlandssprekende niet-joden.
Toen Jiddisch in de loop van de negentiende eeuw in
Nederland niet meer als spreektaal werd gebruikt,
bleven in de taal van de handel veel Jiddische woorden in gebruik tussen joelen onderling en tussen
joden en niet-joden. Deze woorden kwamen in de
8. Voor de geschiedenis van het Jiddisch en Hebreeuws en een
overzicht van de leenwoorden uit beide talen in het Standaardnederlands zie Van der Sijs 1996.
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volkstaal en het Bargoens terecht, en vandaar belandde een deel in het Standaardnederlands. Het Jiddisch,
dat in de late Middeleeuwen in Duitsland is ontstaan,
is een variant van het Duits vermengd met
Hebreeuwse elementen, en met een beperkt aantal
Romaanse leenwoorden. De Hebreeuwse woorden
vormen een minderheid in vergelijking tot de Duitse.
De meeste Jiddische woorden in het Bargoens en de
volkstaal gaan echter terug op het Hebreeuws en niet
op het Duits. De reden hiervoor is dat de Jiddische
woorden door handelaren, dieven, kleine misdadigers
e.d. werden gebruikt als geheimtaal. Omdat Nederlanders Duitse woorden meestal wel begrijpen, verkoos men de onbegrijpelijke Jiddisch-Hebreeuwse
woorden boven de doorzichtige Jiddisch-Duitse.
Hoe komt Roskam aan de Jiddische leenwoorden
die niet in Koster Henke staan? Als we deze woorden
opzoeken in het register van Moormanns De Geheimtalen, blijken ze opvallend vaak ook of alleen voor te
komen in een bron uit 1860. Deze bron is een woordverzameling die de Utrechtse gevangenisdirecteur
M. Verwoert had aangelegd. De overeenkomsten zijn
te groot om aan toeval te denken, maar lang niet zo
groot als die tussen het boek van Koster Henke en
dat van Roskam: het gaat om een kleine tweehonderd
woorden. Uit Verwoert komt bijvoorbeeld: caskene
drinken. Jajim caskene, brandewijn drinken.' Hier
zijn dus zowel de ingang als de uitdrukking overgenomen. Er zijn echter ook duidelijke verschillen of
aanpassingen: Verwoerts makaayem 'slag' en
makaayumme 'slaan, vechten' luiden bij Roskam
makayam en makayumme, en ook de betekenis is
niet precies overgenomen; Verwoerts moozer
Verrader' en goole gevangenis' zijn bij Roskam
mozer en gole geworden.
De Jiddische leenwoorden vormen slechts een deel
van Verwoerts woordenlijst. Roskam heeft echter,
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voor zover ik kan nagaan, alleen Jiddische leenwoorden uit Verwoerts lijst overgenomen, geen andere
Bargoense woorden. En hij heeft niet zelf uitgezocht
welke woorden teruggaan op het Jiddisch, maar
zich daarbij verlaten op Moormann. Dat blijkt uit
het feit dat hij bij het overnemen van het commentaar van Moormann op Verwoerts lijst, verschillende
over schrijffouten heeft gemaakt. Vergelijk bijvoorbeeld:
Verwoert: afmetkaiem, afslag.
Moormann: afmetkaiem, afslag (zie makaaijem,
makaaijumme 'slag, slaan, vechten').
Roskam: afmetkaiem afslag, slag, slaan, vechten.
Spellingvarianten
Van de Jiddische leenwoorden in Boeven jargon
zijn veel spellingvarianten opgenomen, vergelijk
bijvoorbeeld baayes, bages, bajes, bajis, bayes voor
'gevangenis'; boosjer; boser; poser voor Vlees'; gabber;
gavver? gewerber; goweir voor 'kameraad'; gaw, geiw;
kaf kijf voor 'rug'; geilèg, geiluk, geliep, gijlek, gijlik
voor 'aandeel'; sjossem, sossem, sosser; sussem voor
'paard'; en vau, woof wow voor 'zes'. De vermelde
betekenissen zijn telkens die welke Roskam van de
Bargoense woorden geeft; deze kunnen afwijken
van de betekenissen die de woorden in het Jiddisch
bezitten.
De spellingvariatie is opvallend groot, zelfs als we
bedenken dat de spelling van Bargoense en Jiddische
woorden, anders dan van Standaardnederlandse
woorden, niet vastlag (of vastligt) en is opgetekend
uit mondeling taalgebruik. Hoe is deze grote spellingvariatie te verklaren? En kan op basis van deze variatie misschien verder achterhaald worden waar
Roskam zijn woorden vandaan had?
Er zijn ten minste drie redenen voor het grote
aantal spellingvarianten: uitspraakverschillen in de
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brontaal (Jiddisch of Hebreeuws), uitspraakverschillen tussen Nederlands en Jiddisch-Hebreeuws, en
transcriptie van het Hebreeuwse in het Latijnse alfabet. Deze drie zaken lopen overigens door elkaar
heen.
Uitspraakverschillen in de brontaal
Zoals gezegd gaan de meeste Jiddische leenwoorden
in het Bargoens terug op het Hebreeuws. De
Hebreeuwse woorden in Nederland kenden tot de
Tweede Wereldoorlog drie verschillende uitspraakwijzen: de Nederlands-Asjkenazische ('Duitse') uitspraak, de Sefardische ('Portugese') uitspraak en de
Nederlands-Jiddische uitspraak. De Asjkenazische uitspraak is die welke officieel in de Nederlandse synagogen werd gebruikt, de Sefardische uitspraak was
de regel op universiteiten en in wetenschappelijke
publicaties - dus in schriftelijk taalgebruik. 9 Het
Nederlands-Jiddisch was de dagelijks gesproken
variant van het Asjkenazisch, zoals die in Nederland
werd gesproken. Deze variant behoort, met het Duits,
tot het West-Jiddisch (tegenover het Oost-Jiddisch, dat
in Oost-Europa was ontstaan). H. Beem, de kenner en
beschrijver van het Jiddisch in Nederland, merkt hierover in de voorrede van zijn Resten van een taal
Woordenboekje van het Nederlandse Jiddisch uit
1975 op: 10 'De oorspronkelijk Hebreeuwse woorden
in het Jiddisch hebben als basis de Asjkenazische uitspraak. Ze pasten zich echter in vorm en klemtoon
bij de nieuwe omgeving aan; zo verschoof de klemtoon naar voren en werd de volle eindklank tot een
stomme e, een soortgelijk proces als zich in het Duits
voltrok.' Hij illustreert dit met een aantal voorbeel-

9. Voorzanger en Polak 1915: 65-68, 72-73.
10. Zie voor de uitspraak van het Hebreeuws en Jiddisch ook
Beem 1970: 26-27 e n Beem 1974: 10.
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den; ik voeg hieraan de spellingen van de Bargoense
woorden van Roskam toe:
Asjkenazisch
choochom
(goochem)

NL-Jiddisch
choochem

Sefardisch
chacham

dalloes

dalles

dalloet

godoul

godel

gadol

kallo
makkous
poniem

kalle
makkes
ponem

kalla

makkot
paniem

Roskam
gochem,
gognum,
goochem
dalles,
dalus
godaul,
godel
kalle
makkes
ponem,
ponum

Bargoense woorden die ontleend zijn aan het Jiddisch, weerspiegelen in hun spelling de uitspraak van
het Nederlands-Jiddisch. De Asjkenazische en de
Sefardische uitspraak zijn niet relevant voor het Bargoens: de Jiddisch-Hebreeuwse leenwoorden zijn
immers niet uit schriftelijke of synagogale bron overgenomen, maar uit de levende, gesproken taal, dankzij mondelinge contacten. Tot eind negentiende eeuw
werden de Jiddische leenwoorden veelal direct overgenomen uit het Nederlands-Jiddisch. Dat Jiddisch
werd echter vanaf 1857, toen Nederlands onderwijs
voor joden verplicht werd, steeds minder gesproken.
In 1932 constateerde Moormann dan ook dat het Jiddisch 'bij het jonger geslacht althans, zoo goed als uitgestorven' was. Jiddische leenwoorden werden dus in
de twintigste eeuw vooral - en na de Tweede Wereldoorlog, toen Roskam zijn woordenboek samenstelde,
alleen nog maar - overgenomen door de ene Nederlandssprekende van de andere, en niet meer door een
Nederlandssprekende van een Jiddischsprekende.
De spelling van de Jiddische leenwoorden in het
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woordenboek van Roskam zouden dus de Nederlands-Jiddische uitspraak moeten volgen. Het blijkt
echter dat Roskam (ook) de Asjkenazische uitspraak
weergeeft: vergelijk Asjkenazisch dalloes, godoul met
Roskams dalus, godaul. Ook in andere gevallen hanteert Roskam de Asjkenazische uitspraak, bijvoorbeeld waar hij au vermeldt naast de Jiddische
uitspraak o: gamaur en gammor 'domoor'; rausj en
rosj 'hoofd'.
Eindlettergrepen hebben in het Nederlands-Asjkenazisch volle klinkers, die in het Nederlands-Jiddisch
gereduceerd worden uitgesproken. We verwachten
bij Roskam dus alleen gereduceerde klinkers aan te
treffen, maar die verwachting komt niet uit. Regelmatig geeft hij een spellingvariant met volle klinker,
vergelijk beheime en beheimoh 'beest'; gemme en
gem'oh 'boter'; kewijne en gewinoh 'kaas'; kippen en
kipoh 'aandeel'; por es en poroh 'koe'; sjo en sho'oh
'uur'. De uitgang -oh is de Asjkenazische vrouwelijke
enkelvoudsvorm. Dat feit is alleen bekend aan
iemand die Jiddisch kent, en alleen een Jiddischsprekende spelt de woorden aldus - een Nederlander
die het woord op het gehoor overneemt, zou nooit tot
deze spelling komen. Roskam zal waarschijnlijk Jiddisch hebben gekend, want zijn moeder was joods.
De spelling op -oh wordt ook gebruikt in het woordenboek Het Joodsch in Nederland van Voorzanger
en Polak uit 1 9 1 5 - het enige woordenboek over dit
onderwerp dat in de tijd van Roskam beschikbaar
was. Voorzanger en Polak hanteerden in hun boek
namelijk de Asjkenazische uitspraak, omdat dit de
officiële uitspraak van het Hebreeuws in de synagogen was.
Ook andere eindlettergrepen geeft Roskam zowel
met gereduceerde als met volle klinker weer, zoals
golef, golof; golow 'melk'. Door elkaar gebruikt hij de
volle klinkers -as, -is naast de gereduceerde -es. Daar25

naast vermeldt hij ook woorden op -us, dat soms staat
voor een gereduceerde klinker en soms voor de uitspraak [oes|. Zo vermeldt Roskam bijvoorbeeld bajes,
bajis 'gevangenis'; gedalast, gedallist'arm'; meimis,
meimus, mijmus 'dood'; rachmones, ragamonus
'medelijden'; en fogas, toges, tokes 'achterwerk'.
In de genoemde gevallen vertoont Roskams spelling dus overeenkomsten met de Asjkenazische uitspraak. In andere gevallen heeft hij de Sefardische
uitspraak opgenomen. Er bestaan een aantal verschillen tussen de Sefardische en de Nederlands-Jiddische
uitspraak. 11 Zo gebruikt het Sefardisch in sommige
gevallen een a waar het Nederlands-Jiddisch een o
heeft (zie bovengenoemde voorbeelden gadol - godel
en paniem - ponem). In de lijst van Roskam komt dit
verschil ook voor. Hij vermeldt namelijk daleth, dallet, dold; dollet 'vier' en zain; zojen, soyen 'zeven'. Een
ander verschil is dat het Sefardisch een t kent voor
een Nederlands-Jiddische s (zie het bovenstaande
voorbeeld dalloet - dalles). Ook dit verschil vinden
we bij Roskam terug, bijvoorbeeld in ges, get 'acht'.
Ten slotte gebruikt het Sefardisch vaak een e waar
het Jiddisch een ei kent. Bij Roskam vinden we dat
bij ageir, ager 'ander' en essew; eytsef 'tabak'.
De Jiddisch-Hebreeuwse leenwoorden in Roskam
zijn dus zowel gespeld volgens de Nederlands-Jiddische als volgens de Asjkenazische en Sefardische uitspraak. Dat kan maar één ding betekenen: dat de
woorden zijn genoteerd in joodse kring, waar alledrie
de uitspraakwij zen bekend waren en gebruikt werden. In niet-joodse kring was alleen - in bestaande
leenwoorden - de Nederlands-Jiddisch uitspraak
bekend, en Nederlanders kwamen nooit in aanraking
met de Asjkenazische of Sefardische uitspraak. Als
Roskam had overgeschreven uit het woordenboek
ï i . Beem 1974: 10.
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van Voorzanger en Polak - een mogelijkheid die niet
uit te sluiten valt dan zou hij alleen de Asjkenazische uitspraak hebben weergegeven en niet de Sefardische.
Uitspraakverschillen tussen Nederlands en
Jiddisch-Hebreeuws
Een tweede reden voor het grote aantal spellingvarianten van de Jiddische leenwoorden is dat er
in het Jiddisch en Hebreeuws klanken bestaan die
niet in het Nederlands voorkomen, en andersom.
Dergelijke klanken kunnen in het Nederlands op
meerdere manieren gespeld worden. Zo bestaat in
het Hebreeuws niet het Nederlandse verschil tussen
lange en korte klinkers. Klinkers worden, afhankelijk
van hun positie in het woord, ergens tussen de korte
en de lange Nederlandse klinkers uitgesproken. Het
gevolg is dat de Jiddische leenwoorden in Roskams
woordenboek zowel met enkele als met dubbele klinker worden gespeld: broger; broocher'man';
gochem,
goochem 'slim'; woof; wow 'zes'. Voor de [iej-klank,
die in het Jiddisch en Hebreeuws overwegend lang
wordt uitgesproken, komt zowel ie als i voor: chassi,
gassie 'pet'; navige, viege 'niets'; stiekem, stikum 'heimelijk'. Ook kan een klinker zowel door een enkele
als een dubbele medeklinker worden gevolgd (waardoor de klinker langer of korter wordt uitgesproken):
dalles, dalus 'armoede'; kippen, kipoh 'aandeel'; lammet, lamed 'dertig'.
De uitspraak van sommige medeklinkers ligt in
het Jiddisch of Hebreeuws ergens tussen twee Nederlandse klanken in. Dat kan leiden tot verschillende
spellingen. Zo kunnen v en w dooreenlopen, vergelijk gavver, goweir 'kameraad'. De g wordt in het
Jiddisch uitgesproken als de beginklank in goal of
Duits gut? en neigt dus naar [k]. Daardoor worden de
k e n g soms door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld in
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gewoer(em), kewoere 'begrafenis'; giß kif 'boosheid';
gooi, kooi 'christen'; en migweln, mikwe'bad'.
Zowel het Jiddisch-Hebreeuws als het Nederlands
kent de oppositie tussen de stemhebbende medeklinkers b, z, v tegenover de stemloze p, s, f De uitspraak van deze medeklinkers kan echter veranderen,
afhankelijk van hun positie in het woord (paard en
afdak klinken als [paart] en [avdak]), of in 'slordige'
spraak (feel voor Veel', see voor 'zee'). In Roskams
lijst komen naast elkaar woorden voor met b en
p, en met z en s, vergelijk bekaan, pekaan, piekaan
'aanwezig', en posser, pozer 'duit' en sokon, zoqon
'baard'. Ook wisseling van v en ƒ komt voor, en daarnaast wordt ook gevarieerd met w, vergelijk cenijve,
sereife 'brand'; goferd, ko werd 'hoed'; seweren,
ze f eren 'stelen'.
De afwisseling van ch en g (in ochelen, aggelen
'eten'; lechem, legem 'brood'; en seichèl, seigel 'verstand') kan duiden op een uitspraakverschil, maar het
kan ook gewoon spellingvariatie zijn - in Nederland
ten noorden van de grote rivieren klinken ch en g
identiek. Zeker is dat de keuze voor ei of ij niet teruggaat op een uitspraakverschil. Het naast elkaar
gebruiken van peiger; peijger en pijger 'dood' of treifel en trijfel 'betrapt' is gewoon een slordigheid of
inconsequentie. Datzelfde geldt voor het door elkaar
gebruiken van au en ou in bijvoorbeeld saugeir, sjoucher 'koopman' en shautier; sjouter 'politieagent'.12
Ook de afwisseling van -era en -urn weerspiegelt geen
uitspraakverschil, maar twee manieren om in het
Nederlands de gereduceerde klinker weer te geven.
Deze afwisseling komt bij Roskam voor in bijvoor-

12. Hier kan ook sprake zijn van een verschil in transcriptie; zo
hanteren Voorzanger en Polak (1915: 68) consequent au, terwijl
Beem (wiens boeken later zijn gepubliceerd dan Roskams Boeven-jargon) alleen ou gebruikt.
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beeld lechem, legem, legum 'brood'; ponem, ponum,
porem, porum 'gezicht'; en schorem, schorum 'leugens'.
Uitspraakverschillen tussen het Nederlands en het
Jiddisch-Hebreeuws kunnen ook het gevolg zijn van
verbastering of vormverandering van de JiddischHebreeuwse leenwoorden binnen het Bargoens. Dit
komt veelvuldig voor, doordat de leenwoorden mondeling werden overgeleverd en niet altijd begrepen
werden. Men had de neiging de woorden inzichtelijker te maken door ze aan bestaande Nederlandse
woorden of woorddelen aan te passen of Nederlandser te doen klinken. Hierdoor ontstonden verschillende spelling- of vormvarianten van een en hetzelfde
Jiddische leenwoord. Zo noteerde Roskam bijvoorbeeld meier naast meie 'honderd', temeyer naast
temeie 'hoer' (de r is telkens in het Nederlands toegevoegd), porem naast ponem 'gezicht' (de r is een
Nederlandse ontwikkeling), en godin (aangepast aan
het bestaande woord) naast kadin, kedin 'veilig, goed'.
Dergelijke verbasteringen komen in alle Bargoense
woordenlijsten voor, niet alleen bij Roskam.
De spellingvarianten die voortspruiten uit uitspraakverschillen tussen het Nederlands en het Jiddisch-Hebreeuws, geven geen aanknopingspunten
voor het bepalen van de herkomst van Roskams
woorden. Overigens kunnen sommige van de hier
genoemde verschillen tevens teruggaan op een uitspraakverschil in de Jiddisch-Hebreeuwse brontaal.
Transcriptie
Een aantal van de spellingvarianten blijkt te herleiden te zijn tot transcriptieverschillen. Het Jiddisch en
Hebreeuws worden geschreven in het Hebreeuwse
alfabet, terwijl het Nederlands gebruik maakt van
het Latijnse alfabet. De weergave van het ene in het
andere alfabet kan op verschillende manieren plaats29

vinden. Enerzijds kan men de klanken van het
Jiddisch en Hebreeuws omzetten in Nederlandse
schrifttekens, anderzijds kan men de Hebreeuwse
schrifttekens omzetten in Nederlandse (dat heet
translitteratie). In beide gevallen ontstaan problemen
bij de omzetting van Jiddische en Hebreeuwse letters/klanken die in het Nederlands binnen een lettergreep niet voorkomen. In concreto gaat het vooral
om de letter/klank [s] (zoals in sjorren of chocola) en
[ts] (zoals in tsaar), en om de zogenaamde 'glottal
stop', een pauze in de uitspraak tussen twee klinkers
(zoals in eende-ei).
De klank |s] wordt in het Nederlands het best
benaderd door de spelling sj, en die spelling komt
in Roskams woordenlijst dan ook het vaakst voor.
Daarnaast komen echter ook andere spellingen voor,
namelijk sch en sh, vergelijk: scheg, sjech 'neus';
shautier\ sjouter 'politieagent'; schoechem, sjoechem
'antwoord'; schorem, schorum, sheqorim 'leugens';
sheid, sjed 'duivel'; schim, sjim 'naam'; schoefe, shewu'oh'eed'; schore, segauroh 'goederen'; sjoges, shogaur, zoger 'erwten'. Vergelijk ook het complex
besjoche, bezokke, mesjoche, mesokke, mezokke,
meshugo 'gek'. Het is niet uitgesloten dat in sommige
gevallen (tevens) sprake is van een uitspraakverschil
in de brontaal.
De klank [ts] wordt meestal weergegeven door ts,
maar Roskam gebruikt ook g, vergelijk parguph, patsjif 'gezicht' en katsjef qagew 'slager'. De Hebreeuwse
'glottal stop' wordt in het Nederlands meestal niet
weergegeven, maar in enkele gevallen gebruikt Roskam de apostrof, bijvoorbeeld in: baal mazol'geluksvogel (?)', beneï jisro'el'de kinderen Israëls', gaaw
sonus 'overdreven gevoel van eigenwaarde', gato's
'zondoffer', gem'oh 'boter', le'aulom 'voor altijd',
me'aneis zijn'met geweld dwingen', mi'us'verachting, lelijkheid', zerana 'arm'.
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Ook wanneer een klank zowel in het Nederlands
als in het Jiddisch-Hebreeuws voorkomt, kunnen
voor de transcriptie meerdere keuzes worden
gemaakt. Het ligt voor de hand een [kj-klank door k
weer te geven, maar ook c is mogelijk, gezien het
bestaan van woorden als concurrentie en communicatie. Roskam is niet altijd consequent geweest in
zijn keuzes. Zo heeft hij voor de [kj-klank meestal k
gebruikt, maar daarnaast ook c, q en kh: cassavie, kassavie 'brief'; coger; koger 'gevangenis'; gein 'plezier'
naast khein 'slim'; katsjef, qagew 'slager'; khoug
'kracht'; koterum, qotaun 'klein'; sokon, zoqon
'baard'; qinjon 'koop' naast kienen 'kopen'.
Voor de [f]-klank gebruikt Roskam meestal/, soms
ook ph: gaf, kaph' twintig'; tiffel, tiphlow; tuffel'kerk';
tinnef tinuph 'vuil'. De [jj-klank wordt meestal door ƒ,
maar daarnaast ook door y weergegeven: baayes,
bajes, bayes 'gevangenis'; mekajem, makayam, makayumme 'klap, slag'; zojen, soyen' zeven'.
Het komt erop neer dat een deel van de JiddischHebreeuwse woorden in Roskams woordenboek op
grond van hun klank zijn getranscribeerd. Deze
woorden zijn waarschijnlijk van horen zeggen opgetekend. Een kleiner deel vertoont echter een vorm
van translitteratie, letter-voor-letteromzetting. Deze
woorden kunnen alleen uit schriftelijke bron opgetekend zijn door iemand die Jiddisch-Hebreeuws kent.
Ook Voorzanger en Polak hebben een bepaalde translitteratie gebruikt, en sommige woorden die in Roskams materiaal een opvallende transcriptie vertonen,
staan precies zo in Voorzanger en Polak, bijvoorbeeld
parguph 'gezicht', beheimoh 'beest', mius Verachting,
lelijkheid'. Maar er zijn ook opvallende afwijkingen;
zo spelt Roskam gewar 'hals' waar Voorzanger en
Polak gawor opnemen, en verschilt Roskams gegokken 'goed geluk' zowel in spelling als in betekenis
van gegoqen 'lachen, schertsen, spelen, speculeren'.
3i

Roskam heeft dus niet zomaar het woordenboek van
Voorzanger en Polak overgeschreven - hij kan het
natuurlijk wel gebruikt hebben, al was het maar om
er de spelling in na te zoeken van woorden die hij
had genoteerd.
De herkomst van Roskams Jiddische woorden
De spellingvarianten bewijzen dat Roskam in ieder
geval een deel van zijn woorden alleen maar in joodse kring heeft kunnen leren kennen. Het is ondenkbaar dat een niet-joodse omgeving zoveel Jiddische
woorden en varianten kende en gebruikte. De woorden die gespeld zijn volgens de Asjkenazische en
Sefardische uitspraak, zal Roskam via schriftelijke
weg hebben verzameld.
Hierbij valt op dat vooral de nieuwe woorden van
Roskam, die niet in andere Bargoense bronnen worden genoemd, de Asjkenazische en Sefardische uitspraak volgen en niet de Nederlands-Jiddische, en dat
we juist in deze nieuwe woorden veel transcriptieeigenaardigheden vinden, zoals het gebruik van de
apostrof voor de 'glottal stop', g voor de klank [ts], ph
voor [f], q voor [k], s(c)h voor [s] en y voor [j]. Dat
bewijst, lijkt me, dat hij deze woorden zelf zal hebben
genoteerd en niet uit andere bronnen zal hebben
overgenomen.
Veel van deze woorden staan evenmin in Voorzanger en Polak of in Moormann. Dat is dan oorspronkelijk werk van Roskam. Wel is het de vraag
in hoeverre dergelijke woorden daadwerkelijk in
het Bargoens zijn gebruikt - het blijft vreemd:
Bargoense woorden uit schriftelijke koker.
Andere leenwoorden
Het Bargoense woordenboekje van Roskam bevat
slechts weinig leenwoorden uit andere talen dan het
Jiddisch. Het gaat dan vooral om leenwoorden uit het
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Romani (de taal van de zigeuners), uit het Duits en
uit het Engels. Een overzichtje staat hieronder.
Romanileenwoorden:13

Duitse
leenwoorden:

Engelse
leenwoorden:

calopani 'koffie'

aankwatsen

afloeken 'afloeren'

dokken 'betalen'

'aanspreken'

bisnis 'handel'

gies 'meid, vrouw'

aberdoedas 'klap'

boddie 'lijf'

joekel, tjoekel 'hond'

bauernfanger

daai 'steen, diamant'

katsjemme

'kwartjesvinder'

'slaapstee'
loefie, lovie, luffie

femen,

vemen

kienen 'sleutels'
lippies 'sleutels met

'vingers'

'luizen,

smalle baarden'
loeken 'kijken'
hintemer 'ontuchtige loste 'alles kwijt'
monnie 'geld'
kerel'
notting 'niets'
hoogstapelaar
nijf(t) 'mes'
'iemand die een
oltrip 'sigaret' (naar
schijntje verdient,
het sigarettenmerk
schrijver van
old rip)
bedelbrieven'
plentie 'genoeg'
katsen 'praten'
swel, zwel 'fat,
katser 'veelprater'
kwast'
krauter 'politieagent'
swellen, zwellen
lik 'gevangenis'

commiezen'

linkmiggel

'halve cent'
mangen 'vragen,
bedelen'
maro 'brood'
mol 'dood'
pierder 'speler,
nachtbraker'
pieren 'spelen,
nachtbraken'
piot 'soldaat'
piot (es), piotj es

poekelen 'praten'
poj 'water' (en
krabbelpoj 'inkt')
pooien 'eten'
pooier 'souteneur'

gibbissen 'bijten'

'grappenmaker'

'verwaand worden'
watjekou 'klap'.

Meine-Deine 'Duits
hazardspel met
kaarten'
melik, meluk 'zak'

ratjes 'marechaussee' sappelen 'talmen'
ree 'flink'

veberen 'schrijven'

sjanken 'trouwen'
tredekers,

trederik-

vink(je) 'portemonnee'.

ken, trederiks,
treters 'schoenen,
pantoffels'.

13. Voor Romani-leenwoorden zie hoofdstuk V in De Geheimtalen van Moormann, en Wolf 1960.
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Leenwoorden uit andere dan de genoemde talen
(zoals uit de Romaanse) zijn verwaarloosbaar, en de
woorden die uit die talen zijn geleend, zijn over het
algemeen oude leenwoorden die in het Bargoens een
eigen betekenis gekregen hebben, bijvoorbeeld
bazaar 'politiebureau' of bivakker'dakloze'.
Verreweg de meeste leenwoorden in Roskams
woordenboekje - met uitzondering van de Jiddische
leenwoorden - komen ook in andere Bargoense
woordenlijsten voor. Ze zeggen dus niets over de herkomst van Roskams materiaal.
De geografische herkomst van Roskams woorden
We weten dat Roskam in 1948, toen hij Boevenjargon bij uitgeverij Van Goor inleverde, achtentwintig jaar in Arnhem en vijfentwintig jaar in Den
Haag had gewoond. Vinden we daarvan sporen terug
in zijn woordenlijst? Heeft hij, net als Moormann,
informanten in zijn woonplaats geraadpleegd? Moormann meent van wel, althans bij de woorden die zijn
gemarkeerd met 'z.h.'. Deze afkorting (niet verklaard
door Roskam) interpreteerde Moormann als 'ZuidHolland', en hij veronderstelde dat de aldus gemarkeerde woorden grotendeels afkomstig waren uit
Rotterdam of Den Haag. Het is de vraag of hij gelijk
heeft. Dat blijkt wanneer we alle zevenenzestig woorden met de afkorting 'z.h.' bij elkaar zetten (alleen de
relevante informatie wordt gegeven; zie het woordenboekdeel voor het hele lemma):
Woorden die Roskam heeft gemarkeerd met 'z.h.'
a.b.c.'tje (z.h.) een gemakkelijk te
verrichten transactie; iets wat
zeer gemakkelijk kan worden
opgeknapt,
achttien (z.h.) een toestand, die
voor de betrokkene niet achttien is, - niet te vertrouwen.
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afstoten (z.h.) verkopen.
bakken (z.h.) zie: pan.
bink [...] de man met het geld
(z.h.).
bisnis (z.h.) [handel] heb je nog
bisnis, heb je wat af te
scheuren? (z.h.)

boot (z.h.) in de boot nemen,
bedriegen; in de boot gaan,
bedrogen worden,
brat (z.h.) lastig,
brengertje (z.h.) iemand, die een
adspirant-koper bij de verkoper
brengt; iemand, die klanten
voor speel- of nachthuizen
opscharrelt en ze daar brengt,
bijgoochem (z.h.) schijngoochem,
door slim te willen zijn het
tegenovergestelde bereiken,
cent (z.h.) een cent een cent, vast
en zeker,
doerak [...] Onderkruiper (z.h.);
[die] zwarte marktprijs drukt
(z.h.).
doorstoten (z.h.) dóórverkopen,
fluweel (z.h.) op fluweel zitten,
dat de betrokkene niets kan
gebeuren; iets gemakkelijk te
verkopen; een partij goederen
tegen goede prijs kan verkopen,
foks [...] Een paarfokse bellen,
gouden ringen, diamant (ruw of
geslepen) (z.h.) [...]
gabber [...] (Controleur) C.C.D.
[Centrale Controledienst] (z.h.)
gabbert (z.h.) medewerker.
geschin(ness) (z.h.) zie:
geschivesse.
heipalen (z.h.) sigaretten (ter
aanduiding van de grootte),
jak (z.h.) arresteren,
kat (z.h.) blamage; strop (fig.);
proces-verbaal. Een kat laden
(lajen), geblameerd worden in
het openbaar of in het bijzijn
van derden, een strop gekocht
hebben. Een kat krijgen, geverbaliseerd worden, geblameerd
worden. De kat nemen, de
schuld op zich nemen om
anderen te vrijwaren.
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klapkut (z.h.) zwarthandelaarster,
die bij politioneel verhoor
andere zwarthandelaren
aanbrengt om haar procesverbaal niet te laten doorgaan.
koffiewagen (z.h.) auto, die in
Duitsland voor koffie werd
geruild en naar Nederland werd
gesmokkeld,
kotsen (...) opbiechten; bekennen
of zijn mond voorbij praten
(z.h.). Je moet voor de
goochemerd kotsen, voor de
rechter van instructie moet je
opbiechten,
kriee (z.h.) zie: krije.
kries (z.h.) zie: krije.
krije (z.h.) een strop kopen
(speciaal in de diamanthandel),
lappen (z.h.) een paar lappen,
een paar coupons heren- of
damesstof.
lau tof (z.h.) een niet te
vertrouwen persoon; een
situatie, die voor de betrokkene
niet te vertrouwen is.
lauw tof (z.h.) zie: lau tof
leisen (z.h.) ontvangen. Ik kan er
een meier (honderd gulden)
voor leisen, d.w.z. als ik het
verkoop, brengt het honderd
gulden op. Zie: poser.
linken [...] Iemand voor een partij
goederen oplichten door een of
andere bedriegelijke handeling
(z.h.).
lucht (z.h.) denkbeeldige partij;
partij goederen, die reeds lang
daarvoor, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk, werd verkocht. [...]
mannetje (z.h.) de mand [lees:
man] met het geld. Ik zal je
morgen 't mannetje brengen,

d.w.z. die achter de schermen
blijft tot de koop is gesloten,
miskleunen (z.h.) iemand het
hem toekomende (?) deel van
de post niet geven; een
tussenpersoon in de (zwarte)
handel er uit drukken om
provisieloon niet uit te
betalen,
pan (z.h.) voor het bakken de
pan uitgesprongen, goochem;
link; slim; uitgekookt,
partij (z.h.) bij de partij brengen,
de te verhandelen partij
goederen aan de koper tonen,
plakker (z.h.) agent van politie,
om te kopen door zwarthandelaren bij overtreding van
distributievoorschriften en [die]
hiervan een gewoonte maakt,
platjes [...] (z.h.),
distributiebonnetjes,
plukken (z.h.) het afknippen van
distributiebonnen door een
grote zwarthandelaar in grote
partijen, meestal van eenzelfde
soort.
plukker (z.h.) zwarthandelaar,
gewoonte makend [van het]
afknippen van diverse soorten
bonnen in grote partijen en die
weer in partijen van de hand te
doen. Zie: plukken.
poen (een) [...] (z.h.), zoen.
poser [...] Geen poser leisen (z.h.);
niets ontvangen; niets
verkopen; niets verdienen,
pozer zie: posser. Pozer (z.h.),
handel, geld. Is geen pozer te
verdienen, de handel is flauw,
slap. D'r zit de smet in de pozer.
Te veel klabakken (z.a.) op de
keien (straat),
rustig (z.h.) zie: 't zit rustig.
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scheuren (z.h.) bonnen afsnijden
van de rantsoenkaart.
schip (z.h.) in het schip gaan,
bedrogen worden,
schorempie (z.h.) oplichting;
complex duistere handelingen,
schijngoochem (z.h.) zie:
bijgoochem.
sinterklaas spelen (z.h.) in een
café rondje op rondje
weggeven,
slingeren (z.h.) bezwendelen van
personen (meestal provincialen), die distributiebonnen te
koop hebben. Methode om op
een ongeoorloofde wijze in 't
bezit te komen van distributiebonnen of goederen,
snezer (z.h.) opkoper; een groot
zwarthandelaar,
snuiter (z.h.) een tegenstander in
de handel,
spriet (z.h.) zie: sprit.
sprit (z.h.) spiritus; alcohol van
40% en 90% (gebruikt in de
zwarte jeneverhandel); alcohol
versneden met gewone jenever
en drinkbaar gemaakt,
't staat (z.h.) dat is pertinent
afgesproken,
tips (z.h.) (rijwiel)banden.
verbruggen verkopen;
verplaatsen van een partij
goederen (z.h.); wegmoffelen
(z.h.).
verkassen (z.h.) zie: verbruggen.
verkienen [...] De boel is verkiend
(z.h.), de boel is verloren,
vergokt.
verknipt (z.h.) verstandelijk niet
meer normaal (door
drankmisbruik). Om acht uur
was hij helemaal verknipt, suf
door intensief borrelen.

versieren (z.h.) door min of meer
duistere methoden iets in orde
brengen. Een pas(poort)
versieren, met kunst- en
vliegwerk in 't bezit van een
pas(poort) komen,
vingertje (z.h.) met het vingertje
rondgaan, rondje op rondje in
een café weggeven.

vreten (z.h.) ze vreten het,
gemakkelijk te verkopen; partij
goederen, die men tegen goede
prijs kan verkopen,
wietkoker (z.h.) een, die je voor
de gek houdt,
't zit rustig (z.h.) er is geen vuiltje
aan de lucht,
zoet (z.h.) suiker.

Toen Ewoud Sanders deze woorden bij elkaar zag, en
zich herinnerde hoe Roskams boekje in Onze Taal
direct in verband gebracht werd met de zwarte handel (informatie die rechtstreeks van Roskam moet
zijn gekomen), concludeerde hij onmiddellijk dat
'z.h.' geen regioaanduiding was, maar stond voor
'zwarte handel'. Alle woorden met de markering 'z.h.'
hebben hiermee immers te maken. De woorden
betreffen namelijk onder andere de namen van handelsartikelen (bisnis, heipalen, koffiewagen, lappen,
lucht, platjes, spri(e)t, tips, zoet), handelaars (bink,
brengertje, doerak, klapkut, mannetje, plukker; snezer, snuiter) en hun tegenstanders (gabber (t), plakker)
en allerlei manieren van handelen (afstoten, doorstoten, krije, leisen, linken, miskleunen, plukken,
scheuren, slingeren, verbruggen, verkassen,
versieren).
Van de zevenenzestig woorden uit de zwarte handel komen er drieënvijftig niet voor in andere Bargoense bronnen. Deze woorden zijn dus originele
toevoegingen van Roskam. Waar hij die woorden en
uitdrukkingen heeft leren kennen, is niet te achterhalen. Volgens zijn kleindochter heeft hij tijdens de
Tweede Wereldoorlog, als zoon van een joodse moeder, een tijd ondergedoken gezeten. Wellicht heeft hij
in die periode iets met de zwarte handel of met
zwarthandelaars te maken gehad.
De afkorting 'z.h.; vormt dus geen aanwijzing voor
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de geografische herkomst van Roskams woorden.
Zijn er andere aanwijzingen? Heeft Roskam bijvoorbeeld speciale dialectwoorden gebruikt? Of noemt hij
in zijn tekst bepaalde plaatsnamen of andere geografische verwijzingen?
Dialectwoorden
Van de nieuwe woorden die Roskam heeft opgenomen - woorden dus die niet ook in andere Bargoense
woordenlijsten voorkomen - stammen de meeste uit
het Jiddisch, maar daarnaast heeft hij ongeveer
zeventig niet-geleende woorden opgenomen. Daaronder zit geen enkel typisch dialectwoord, dus deze
woorden geven geen indicatie over de geografische
herkomst van Roskams materiaal. Het gaat om
nieuwgevormde samenstellingen (bovenklapper
'bovenkamer', leksteen 'druiper'), nieuwe betekenissen van bestaande woorden (bijt 'strop, misrekening',
stuiver 'getuigengeld') of nieuwe uitdrukkingen
(zich leuk houden 'onverschillig tonen, zich stil
houden').
Geografische verwijzingen
Hierboven is al afgerekend met de suggestie van
Moormann dat de afkorting 'z.h.' zou staan voor
'Zuid-Holland'. Roskam vermeldt bij drie woorden
expliciet als herkomst de plaats Hilversum, namelijk:
mol dood; doden; (Hilversum) ziek.
nörriekit (Hilversum) herberg; ook: gevangenis.
schoepen (Hilversum) stelen.
Alledrie deze woorden blijken opgenomen te zijn in
een woordenlijst die Moormann in 1926 van een
woonwagenbewoner uit de buurt van Hilversum had
verkregen. Dat zal dan wel de bron van Roskam zijn,
maar waarom hij van de ongeveer 120 woorden uit
Moormanns totale Hilversumse woordenlijst juist
deze drie heeft gekozen, blijft onduidelijk.
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Bij een aantal trefwoorden in Roskams woordenboekje wordt een plaatsnaam genoemd, en wel:
beis straat; buurt; volksbuurt.
Foeliebeis, Monnikenbeis,
Kinkerbeis, Ridderbeis,
Willemsbeis, fonkerbeis,
Bloembeis, enz.
groot bajes strafgevangenis te
Leeuwarden.
groot-Mokum Amsterdam,
hal politiebureau St. Pietershal te
Amsterdam. De kar met het
gezieferd blauw laken werd
naar de hal gebracht.
hoek brigadier van politie te
Rotterdam. Dubbele hoek,
(Majoor idem),
hoerenkolkje Oudezijds Kolk, een
grachtje b[ij] d[e] Prins
Hendrikkade te Amsterdam
achter de St. Nicolaas kerk. Ik
wou de vink in het
hoerenkolkje gooien, toen ik
merkte, dat er nog cassavies in
steunden.
hogeschool gevangenis te
Leeuwarden,
knikker op het dak brigadier van
politie in Amsterdam,
knobbel brigadier van politie in
Amsterdam,
knopknolsmeris bereden
politieagent in Amsterdam,
krententuin Veenhuizen.
Mokum stad. Groot Mokum,
Amsterdam. Er zijn hier in
Mokum geen goede tiejijzen
meer, geen welvoorziene
brandkasten. Klein Mokum,
Rotterdam. Mokum Mollof,
Mokum Alf Amsterdam;
Mokum Reis, Rotterdam;
Mokum Beisz, Berlijn; Mokum
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Lammert majem, Leeuwarden;
Mokum Lammert, Hoorn, stad
Leiden; Mokum Kaf 's
Hertogenbosch; Mokum Aye,
Alkmaar; Mokum Jaar, Arnhem;
Mokum Dollet, Delft; Mokum
Majim, Dordrecht; Mokum
Heif 's-Gravenhage; Mokum
Grouw, Groningen; Mokum
Sooyen, Haarlem.
Mokumer Amsterdammer.
Mollof Mokum Mollof (Groot
Mokum) Amsterdam.
Nes Amsterdamse buurt,
neuzen kijken. Ga je mee neuzen
in 't Woud, 't Vondelpark,
paraplu koepelgevangenis
(Haarlem, Arnhem, Breda),
pié buurt. Hoerenpié; ruiterpié,
Pieter Jacobstraat te
Amsterdam,
pier opkoper. (Pierre, naam van
een snees in Den Haag),
ploeg vereniging. De gouden
ploeg (van jongens in Haarlem),
reis Mokum reis (klein Mokum),
Rotterdam,
rikketikbons Bank van Lening in
Rotterdam,
ruiter pié Pieter Jacobstraat in
Amsterdam,
schaken snappen; pakken;
arresteren. Heintje en Pastoortje (twee bekende Amsterdamse
rechercheurs) hebben weer een
jongen geschaakt.
't Woud ga je mee neuzen in 't
Woud, in 't Vondelpark?
zwerversteeg de Servetsteeg.

Hieruit zou men kunnen concluderen dat de Bargoense woorden van Roskam in de grote (Noord- en
Zuid-)Hollandse steden, en dan vooral in Amsterdam,
zijn gebruikt en opgetekend. Maar... Roskam heeft
deze woorden niet zelf verzameld. Vergelijking met
De Boeventaal van Koster Henke brengt aan het licht
dat Roskam alle woorden en uitdrukkingen waar een
plaatsnaam wordt genoemd, overgeschreven heeft
van Koster Henke, met uitzondering van Nes 'Amsterdamse buurt' en de onder mokum genoemde plaatsnamen Mokum Lammert majem, Mokum Lammert,
Mokum Kaf, Mokum Aye, Mokum Jaar, Mokum Dollet, Mokum Majim, Mokum Heif Mokum Grouw en
Mokum Sooyen. Al deze plaatsnamen zijn echter, in
exact dezelfde volgorde, opgenomen in de woordverzameling van de Utrechtse gevangenisdirecteur M.
Verwoert uit 1860. Uit de plaatsnamen die in het
woordenboekje van Roskam worden genoemd, kan
dus niet worden afgeleid wat de plaats van herkomst
van Roskams woorden is.
Conclusie
Aan het eind van dit stuk kan de beginvraag naar de
herkomst van Roskams woorden gedeeltelijk worden
beantwoord. De woorden van Roskam blijken voor
een groot deel ontleend aan De Boeventaal, de woordenlijst die de commissaris van politie Koster Henke
uit de mond van boeven optekende. De oorspronkelijke bijdrage van Roskam bestaat uit de toevoeging
van Jiddische leenwoorden en van woorden uit de
zwarte handel. Ruim een derde van die Jiddische
leenwoorden heeft hij overgenomen van Verwoert,
de gevangenisdirecteur die al vóór Koster Henke de
woordenschat van boeven noteerde. De titel van Roskams boek maakt duidelijk waarom hij juist Koster
Henke en Verwoert als belangrijkste bronnen
beschouwde. Hoe hij aan zijn overige woorden komt,
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blijft onbekend. De Jiddische woorden kunnen alleen
in joodse kring zijn genoteerd.
Henry Roskam toont met zijn Bargoense aanvulling aan een goed oor te hebben gehad voor de taal
die in de eerste helft van de twintigste eeuw door
zwarthandelaren en joden werd gesproken. Die taal is
nu verdwenen, en dat maakt het de moeite waard om
dit bijzondere manuscript nu - vierenvijftig jaar na
de eerste poging - alsnog uit te geven.
Nicoline van der Sijs
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Redactionele opmerkingen
De beschikbare tekst van het woordenboekje Boevenjargon bestond uit een ongecorrigeerde drukproef
van het woordenboekgedeelte, zonder in- of uitleiding. Deze tekst is hier opnieuw uitgegeven. Daarbij zijn evidente zetfouten, zoals door elkaar geraakte
tekst en fouten tegen de typografie, stilzwijgend
verbeterd. Voorts is de tilde, die in het origineel om
ruimtebesparende redenen in voorbeeldzinnen
gebruikt was ter aanduiding van het trefwoord, vervangen door het bewuste trefwoord. Er is verder niet
redactioneel ingegrepen in de oorspronkelijke tekst.
Vraagtekens tussen ronde haken zijn afkomstig
van de auteur of de zetter, bijvoorbeeld 'ba'al mazol
geluksvogel (?)'. Tekst tussen vierkante haken is door
ons toegevoegd redactioneel commentaar. Het gaat
om de aanvulling van weggevallen letters of woorden
('baldoveren zie[n], bespieden') en om inhoudelijke
correcties of uitleg van de tekst, bijvoorbeeld: 'hoets
hoer [lees: boer]'. Dergelijke correcties zijn onder
andere gebaseerd op De Geheimtalen van de Bargoenskenner J.G.M. Moormann. Omdat er ook zetfouten in de trefwoorden voorkomen, hebben we de
alfabetische volgorde van het origineel exact aangehouden; deze geeft namelijk soms een indicatie voor
de juiste spelling van het trefwoord. Zo zal katspef
'slager die onrein vlees verkoopt' gelezen moeten
worden als katsjef. Die lezing wordt onderbouwd
door het feit dat het woord staat tussen katser en
katsjemme.
Aan het boek is een Nederlands-Bargoens register
toegevoegd dat in het origineel ontbrak. In het register is de ij volgens de huidige conventie gealfabetiseerd als i + /. In het woordenboekje daarentegen is
de ij naar de gewoonte van die tijd gealfabetiseerd
tussen de x en de z.
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Tot slot danken wij Henk Heikens voor zijn vele
nuttige opmerkingen over het Jiddisch en Hebreeuws
en de herkomst hiervan, Jaap Engelsman voor zijn
waardevolle suggesties naar aanleiding van onze
zoektochten, en Sanne de Boer voor haar hulp bij het
correctiewerk en het register.
Gebruikte afkortingen
z.a. - zie aldaar
z.h. - zwarte handel
* Wanneer een trefwoord wordt gevolgd door een
asterisk, betekent dit dat het bewuste woord door
J.G.M. Moormann in het derde deel van zijn De
Geheimtalen is aangemerkt als een originele Bargoense aanvulling van Roskam: het woord komt niet voor
in andere Bargoense lijsten of in Van Dale 1950.
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Woordenboekje Boeven jargon (1948)
samengesteld door Henry Roskam
A
aangebrand veneriek.
aanklennen lijmen, lokken, meetronen.
aankleinen zie: aanklennen.
aankwatsen aanspreken; een niese (z.a.) of een sirool
(z.a.) aankwatsen.
aanschieten aanvallen; hij heeft die vrijer aangeschoten.
aanslaan aanspreken; een poging in het werk stellen; ik
zal dat heertje reis aanslaan; sla die broger (z.a.) aanf
misschien heeft hij poen (z.a.); jongens, er moet
aangeslagen worden, daar loopt mooi gajes (mensen,
daar wat van te halen is),
aas-neus één, twee (bij het kaarten en dobbelen),
aaszak* oneerlijk speler; aaszak doen, knoeien,
ababbel* oorveeg, oplawaai.
a.b.c.'tje* (z.h.) een gemakkelijk te verrichten transactie;
iets wat zeer gemakkelijk kan worden opgeknapt,
aberdoedas peuter; stomp; klap.
achelen bikken, eten.
achtermeluk zakje achter op de pantalon,
achterwiel [rijksdaalder], er is nu een achterwiel voor die
joekel (z.a.) geboden.
achttien* (z.h.) een toestand, die voor de betrokkene niet
achttien is; - niet te vertrouwen,
adje agent van politie,
afdokken betalen; afstaan,
adónaj* (der Herrgott).
afbritsen* afmaken; brits hem af maak hem koud.
afgelajen [uitgeput] me niese is afgelajen, mijn meid kan
niet meer.
afgelooid van alles beroofd,
afgetobd* zie: afgelajen.
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afgrissen - auseig
afgrissen afrukken.
afleggen beloeren; ongemerkt nagaan; verkennen; de
russen (z.a.) hebben hem afgelegen; dat spiese (z.a.)
moet eerst afgelegen worden; een smeris legt je af
aflenzen afloeren.
afloeken afloeren; als het gajes (z.a.) weggaat, zullen we
afloeken of het nobel (z.a.) is.
afmetkaiem afslag, slag, slaan, vechten,
afrooiemen afloeren,
afstoten* (z.h.) verkopen,
aftrekken onanie plegen,
aftrekker onanist,
ageir* 'n ander; godverzaker.
ager ander,
ageren anderen,
aggelen eten.
ain oog.
aksie en reaksie* last en schade; ga jij maar pleite (z.a.),
met de koler (z.a.), ik ga met de batterik (z.a.), dan heb
je niks geen aksie en reaksie.
amge volk; mensen; bages of spies is amge, de mensen
zijn thuis,
amper nauwelijks,
appeldoedas zie: aberdoedas.
arres vrees; angst; in arres zitten.
asjewijne* verdonkeremanen,
askelen handelen; kopen en verkopen,
askenen stelen; bestelen; zeg mokkeltje, ik heb een mooie
gooser voor je meegebracht, die kan je askenen; wel 60
gosers zijn die dag geaskend.
attenoj hemel; zeg; kijk (als uitroep); attenoj donder op,
zeg, ga weg; attenoj daar komen Heintje en Pastoortje,
hemel, daar komen twee bekende rechercheurs,
ausèg* zich bezig houdende met.
auseig* zie: auseg.
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averkoot - bangmokertje
averkoot zak; beurs.
azen twee enen werpen (bij 't dobbelen).
B
ba'al mazol* geluksvogel (?).
baardaap bijzonder lelijke vrouw; een pistool of revolver,
die geen knal geeft,
badderen zwemmen.
bages* gevangenis; tuchthuis; huis; winkel,
bais* bedstee,
bajes zie: bages.
bajes kar celwagen.
bajesklant iemand, die veel in de gevangenissen terecht
komt.
bajeswagen zie: bajeskar.
bajis zie: bages.
bayes zie: bages.
bak kop; een bak zog, een bak slobber; een bak zweet, een
bak leut, een kop koffie,
bak verzinsel; een bak zetten, een verhaal opdissen,
bakken* (z.h.) zie: pan.
balbes huisbaas.
baldoveren klikken, nakijken; pas op, dat je niet
gebaldoverd wordt.
baldoveren afkijken, afloeren, zie[n], bespieden,
baljesrool heer, chef.
balleboos (van 't bajes) directeur of commandant der
gevangenis.
balleme aanstaan; dat massematje (z.a.) ballemt mij niet
balmagone militair; balmagone op smieries, op
schildwacht staan,
bamboesjeur zie: bamser.
bamser een uitgaander, kroegloper,
bangmakertje in zijn bangmakertje staan, ontkleed staan,
als gereed om te vechten.
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banjer - beginom
banjer heer.
banken kaartspel (vingt et un).
bankie bank; een bankie zetten (een spelletje banken).
bargoens zie: gabbertaal
bar hochi* deze persoon.
barjisro'eil* Israëliet.
barrasch schurft.
barresewel jood.
bas stuiver; 5 spie; kimmel bas, 3 stuivers; joet bas, 10
stuivers; geef me een bas bier.
basjes stuk van tien cents; dubbeltje,
basserool heer; chef; deis je (z.a.) voor de basserool, neem
je in acht voor die meneer,
bast lijf; hij had geen goed stuk kleren aan zijn bast.
batterik schip; schuit; stoomboot; ik heb hem met een
batterik pleite (z.a.) moeten maken, weg moeten
helpen.
bauernfanger kwartjesvinder.
bavianen hard werken; in 't bijzonder kolentremmen op
een grote boot.
bazaar politiebureau.
bedibberen zeggen; praten; vertellen; bedotten; noppes
bedibberen, houd je mond.
bedissen verdienen (stelen); weet je wat te bedissen? Ja,
ik weet een mooie val (z.a.); De Prinserij komt altijd als
er niets meer te bedissen (aan de hand) is.
bedist verdiend (gestolen); kan ik het helpen, dat er zo
weinig bedist wordt.
begieten bevreesd; je bent toch niet begieten, dat zaakje
op te knappen. Hij durft niet te seinen (z.a.), niet te
dekken en niet aan te nemen (bij het zakkenrollen)
ook, hij is veel te begieten voor de bajes.
begimmen spotprijs.
beginnen* spotprijs, 't Is voor een beginnen te krijgen.
beginom* om niets; gratis; vergeefs.
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begoulesj - bekaan
begoulesj veneriek.
behaai lawaai; drukte,
beha ai maker levenmaker.
beheime beest; dier; vee. Kijk wat slaat-ie dat arme
beheime.
beheimoh viervoetig dier; stuk vee; domkop; stommerik;
suffer; onopgevoed mens.
behojje* vrouwelijke schaamdelen,
behojjebikker een kerel, die leeft (bikt) van het zedenloos
bedrijf van zijn vrouw of meid. Ook een scheldnaam
voor de houder van een café met dames (zie:
kutpooier).
beis straat; buurt; volksbuurt. Foeliebeis, Monnikenbeis,
Kinkerbeis, Ridderbeis, Willemsbeis, Jonkerbeis,
Bloembeis, enz.
beis telwoord twee. Beis hondjes (2 dubbeltjes); beis
meier (f. 200-).
beis vals omwegen. Maak geen beis met mij, leid me
niet om de tuin.
beisje dubbeltje (zie: hondje).
beisje stuk van vijf cents.
beisko jood; snees; in 't algemeen iemand die men in
zijn zaak betrekt. Deis je voor de beisko, neem je in
acht voor de opkoper,
beizen ogen. Die vrijer knijst (z.a.) link uit zijn
beizen.
beitsekrie snijden rampen ondergaan,
beizie dubbeltje.
beizige met zijn beizige, met zijn tweeën,
beizig dollet 2 x 4 = 8.
beizig kimmel 2 x 3 = 6.
bekaan ontvanger; thuis; krijgen. Amge is bekaan, de
mensen zijn thuis,
bekaan hier. Noppes bekaan, hier is niets; niets
aanwezig.
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be-kaf- besluit
be-kaf* in de macht van iemand komen. Zij is be-kaf,
staat onder algehele invloed van haar vent. Willoze
vrouw van een souteneur,
bekattering uitbrander; berisping; bekeuring,
beknijsd bekend; beknijsd bij de prinserij (z.a.).
beknijzen bekijken.
bekwaam al de bekwame jongens (ervaren dieven)
wonen in de Nes (z.a.).
bel groot glas.
belaaitafeld zie: belatafeld.
belabberd beroerd; ellendig, s Morgens sta je half
belabberd op en knijpt (z.a.) uit je doppen als een
verzopen mauwerik (z.a.).
belatafeld belazerd; zot. Ben je belatafeld?
bemore bevreesd,
beneïjisro'el* de kinderen Israëls.
bengel een tik met een bengel, een horloge met ketting
of signetten,
benosselen stelen (van nossenen, geven),
benschen* lofzeggen; dankzeggen,
bensen drinken,
bentschen zie: benschen.
benijsorelf jood.
berochoh geluk; buitenkansje,
besecho* uw huis; uw gezin; uw huisvrouw; uw
huisgenoten,
beseibelen bedriegen,
besjoche gek, suf.
besjoechem loos; bij de hand. Die een beetje besjoechem
is, maakt wel dat hij op tijd te bikken (z.a.) heeft.
besjoechen verliefd. Je ziet wel, hoe besjoechen zij op
mij is.
besjolmen betalen. Besjoolmd, betaald. Als je besjoolmt,
dan kun je slapen.
besluit vrouwelijke schaamdelen.
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besolmen - blaas
besolmen betalen
betoefd loos; bij de hand; bekwaam,
betoeft goed weg. Die is betoeft, hij heb een paar meier
op ze kippen, die is goed af, hij heeft een paar honderd
gulden voor zijn aandeel. Spottend wordt van iemand
die getrouwd is gezegd: hij is betoeft.
betoegd binnen.
betoft onder dak. Als ik jou spieën (z.a.) had, was ik wel
half betoft of heel (zie: tofj.
bevroren hond gebocheld,
bezaar politiebureau.
bezarretje bekeuring. Ze hebben beide een bezarretje
gekregen.
bezeiwelen* met drek bezoedelen, bedriegen,
bezokke zie: besjoche.
bezoles ziek; bedorven; kapot,
bezolletje koopje. Je hebt er een bezolletje aan.
bezommen geld.
biet suiker. Hij peest in de biet, hij werkt in de suiker,
bikken eten; smullen. Hij bikt van zijn niese (z.a.).
bikken-cement warm eten.
bikker smulpaap.
bikkesment eten; warm eten. Zeg nou niet, dat jij alleen
voor 't bikkesment zorgt.
bink man; de man met het geld (z.h.).
binnenkomen in de gevangenis geraken,
binnenmeluk binnenzak.
binnenmikken geborgen. Die zijn binnenmikken, die
hebben genoeg,
bisnis (z.h.) [handel] heb je nog bisnis, heb je wat af te
scheuren? (z.h.)
bivakken in de open lucht slapen,
bivakker dakloze.
blaas* een blaas opnemen, wegblijven, niet meer
terugkomen, ontvluchten.
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blad - boosjer
blad dak van een huis. Ze gaan met een nijf{z.a.) het dak
op.
blauwlaken lood.
bobbert lichaam; lijf. Op zijn bobbert krijgen (slaag),
boddie lijf.
boender smeerpoes, vuilik,
bo'fi* boefje; nieuweling in het vak.
bokkenvreter veertig gulden,
bokkepit zie: bokkepoot.
bokkepoot marinier,
boks broek.
boldovenen aanwijzing tot stelen (zie: baldoveren).
boldoveren zie: baldoveren.
bollebof de baas. De bollebofvan de keet7 de chef van de
zaak; Commissaris van Politie; Directeur van een
gevangenis; kostbaas; kastelein. De bollebofvan de
luimkeet, de kastelein van de slaapstee. Die bakker is
een godinne bollebof een flinke kostbaas,
bollebof hoofd; opperste van een of ander; rechter,
bolleboffin kasteleines,
bolleboos zie: bollebof.
bommelaar dobbelaar,
bommelen dobbelen.
bonjer gesnapt. Als ik weer bonjer kom (gesnapt word),
is het jou[w] schuld. Zij werden bonjer geslagen,
verraden aan de politie. De snees wil ook niet graag
bonjer worden. Hij is bonjer.
bonjer ruzie; schuld. Je moet nodig nog bonjer tegen me
maken. Ik heb nooit bonjer met hem gehad. Hij gooide
de bonjer op mijn. Hij legde mij alle bonjer in de
schoenen, hij gaf mij overal de schuld van.
bonk leugen; verzinsel,
bonsen aardappelen,
bonzen zie: bonsen.
boosjer vlees.
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boot afhouden - breektiejijs
boot afhouden lijntrekken. De dokter zegt, dat is maar
boot afhouden (voorgewend ziek zijn om vrij van werk
af te komen),
boot* (z.h.) in de boot nemen, bedriegen; in de boot
gaan, bedrogen worden,
borjen een medespeler voor de leus, die tot het complot
der kwartjesvinders behoort. Zie: jenner.
boser zie: boosjer.
boterpapiertje huwelijksbewijs. Wij hebben geen
boterpapiertje nodig.
botten eten; botten en bensen, eten en drinken,
botuag* toevertrouwd; vertrouwenswaardig.
bout agent van politie. De bouten scharrelen hier erg in
de beis. Zie: koperen bout.
bouten zich ontlasten, een grote boodschap verrichten,
boutje potje; sommetje. Ik waag dat boutje.
boutkitje privaat,
bovenklapper* bovenkamer,
bovenkruis sleutel. Zie: kienen.
bovenmeester commissaris van Politie,
braceletten handboeien,
brand hij heb de brand, hij is dronken,
branderig heet; belust. Hij staat branderig op mijn joekel,
hij heeft veel zin in mijn hond.
brandspinozer brandkast,
brandtiejijs* brandkast,
branie heer; praatsmaker,
brankalie kaalhoofd.
brasem kerel. Wat een Olmse brasem is dat, wat een
gekke kwast is dat!
brassen verlangen, hunkeren,
brasser lokduif.
brat* (z.h.) lastig.
brederik straat, weg, die naar de grens voert,
breektiejijs breekijzer.
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breeveertient - bijter
breeveertient* snolletje,
brem chocolade.
brengertje* (z.h.) iemand, die een adspirant-koper bij de
verkoper brengt; iemand, die klanten voor speel- of
nachthuizen opscharrelt en ze daar brengt,
broeier zwerver; dakloze,
broekmeluk broekzak.
broger man. Een sikkere broger, een dronken man.
brommer ketel. Een loense brommer, een koperen ketel,
bronzen slapen.
broochem voorwerp; goederen. Massel en broochem,
goede zaken,
broocher zie: broger.
bruggetrekker leegloper,
bruintje bier.
buis dronken; buis 'm, zet hem af; gappen.
buiter dronkaard.
buizen drinken, zuipen.
bulboef zie: bollebof.
bulle kleren. Mooie bullen.
bult bed. Bultzak, beddezak.
bulten bevallen. Dat niese moet bulten.
bijbel spel kaarten.
bijgoochem* (z.h.) schijngoochem, door slim te willen
zijn het tegenovergestelde bereiken,
bijl balie. Ik moet voor de bijl, voor het gerecht,
bijs twee.
bijsbas dubbeltje,
bijt* strop, misrekening. Zie: jas.
bijt teleurstelling. Hij ging uit jatten, maar liep een bijt
op. Het grandige had een bijt, de agent kwam bekaaid
weg.
bijter nijptang.
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cabanes - dajem

c

cabanes herrie,
calf Christen.
calopani* zigeuner [lees: koffie]. (Zie: sjogaur)?
capore dood; kapot. Flikt hem capore, maak hem kapot,
caskene drinken. Jajim caskene, brandewijn drinken,
cassaafje briefje. Een cassaafje feberen, een brief
schrijven,
cassafin postkantoor,
cassavie brief; bankbiljet,
cewar* hals.
cegokken* goed geluk,
cent* (z.h.) een cent een cent, vast en zeker,
cenijve brand,
chassi* kapje; pet.
chocoladewagen celwagen,
citroendraaier gebochelde.
coger nekof cachot. Waarschijnlijk is het woord een
contaminatie] van nekof en kotel bajis, gevangenis,
cok markt, schok,
couchee bed.
croupier kashouder van dobbelaars.
D
daai klap.
daai steen; dobbelsteen; diamant; ook keien. Ik koop
van alles een stelfoks (een partijtje goud) of een paar
daaien. Een veemsteker met daai. Hij rolde met zijn test
tegen de daaien. Een loense daai.
daaitje[s] steentjes; diamanten; keitjes,
daas zot; krankzinnig. Als hij maar niet zo daas is
geweest hard weg te tippelen. Zou je niet zeggen met
een stel dazen uit Merenberg te doen te hebben?
dajan* rechter; beslisser,
dajem eed. Loense dajem.
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daleth - dekkie
daleth* vier.
dalf op de dalfvan, gebedeld van. Hij drinkt een
jajempie, slokje op de dalfvan een ander.
dalfen zie: dalven.
dalfenoor zwerver; landloper; bedelaar. Een sjofele
dalfenoor, een arme drommel,
dalfer zie: dalfenoor.
dallastdekker armoedzaaier.
dalles armoede. Hij heb de dalles, hij is aan lager wal.
dallet* zie: daleth.
dalleven zie: dalven.
dallos niets.
daim schore* degen.
dalus* armoede.
dalven bedelen; schooien; zwerven,
dalver zie: dalfenoor.
dampen iemand de dampen aandoen, de pest injagen.
dansspiese danshuis.
darren sarren; tarten. Laat je niet darren.
darren* wonen; vertoeven; wachten.
deen deur.
dein plezier.
deinzen afzakken. De soger deinst, de kerel zakt af, gaat
weg.
deisje stil! Hou je mond! Spreek niet zo luid.
deize* zie: deisje. Deize voor de vrijer (kerel), die daar
steunt.
deken grasveld. Daar ligt een gozer op de deken.
deken groene deken, het gras. Luimen op de groene
deken, in 't gras slapen,
dekkel politieagent.
dekken aan 't gezicht of gehoor onttrekken. De persoon,
die genomen wordt, staat tussen de roller of de dekker.
Gedekt smoezen, zacht praten,
dekkie halve cent.
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delis - dollen
delis zie: deen.
dellop aandeel,
dérèch* weg.
derig grond; aardoppervlakte; weg. Een linke derig. Een
toffe derig. Schoren of poen onder de derig gewoer
maken; derig goederen of geld onder de grond stoppen.
Ga de derig maar op, ga de straat maar op. Ik ga de
derig op, ik ga op stap of op reis.
deroshaus* ellenlange redeneringen,
detje halve cent.
deurkienen sleutels voor deuren; zie: kienen.
dibberen spreken; gesproken. Loume dibberen, niet
spreken (= lou medibberen).
dief verkorting van hartedief. Jonge, wat n mooie dief
(vrouw) is dat!
dinkelen zie: tippelen.
disch tafel.
dobberen vechten. Ze waren aan 't dobberen, omdat
Jaap aan Lukas zijn prames niet gegeven had. Zie:
doppen.
doei honger. Als ik mijn nefke zag smikkelen, vergat ik
mijn doei en mijn armoe.
doerak deugniet. Wat dee ze zich aan zon doerak
vergooien. Onderkruiper (z.h.); [die] zwarte marktprijs
drukt (z.h.).
dofferd klap; maar ook ketel. Een rooie dofferd, een ketel
van rood koper. Een gele dofferd, een ketel van geel
koper.
dof gajes loos volk, rechercheurs.
doft knap, netjes. Dofte flep, goede papieren.
dokken afdokken, betalen.
dold zie: daleth. Hij zit weer voor dold jantjes, 4 jaar in
de bajes. Dold meier, ƒ 400,-.
dolk zie: daleth. Iemme dolk, Woensdag,
dollen groot doen, b.v. met geld rammelen.
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dollet - duimpje
dollet twaalf (?) [lees: vier] Joed dolk of dollet, 14. Dollet
Mokum, Delft,
dolmniese slaapvrouw,
dolmspiese slaapstee,
dolver boksijzer.
doorgefourneerd lommerdbriefje hoer.
doorslaan bekennen; de zaak blootleggen. Ik heb niet
doorgeslagen en zodoende is hij vrijgekomen.
doorslaan op een ander alle schuld op een ander werpen.
Lammetje had een hekel aan een jongen die
doorgeslagen had.
doorslaander iemand, die voor de rechtbank alles bekent,
doorstoten* (z.h.) dóórverkopen,
doortimmeren doorslaan,
dopkien sleutel zonder gat; zie: kienen.
doppen ogen. Goed uit zijn doppen kijken. Hij wreef zich
de doppen eens uit. Zie: dobberen.
dormen luimen; slapen,
dossement papiergeld.
dot grote hoeveelheid. Daar steunt een dot poen, daar zit
een hoop geld.
dravertje fiets; rijwiel.
drenzen dreinen. Hij begon te drenzen als een klein kind.
drosjes gekheid, onzin, malligheid.
drossen op de loop gaan. Mijn niese heeft 'm stiekum
gedrost, ze is stil weggelopen,
druif kerel. Wat is me dat voor een druif?
drukken zitten. Waar druk je voor?
drukker straf Zie: haai.
drukkerd straf. Een haaie drukkerd, een zware straf,
drutten* twee drieën werpen (bij 't dobbelen),
duimeling duim.
duimen vals spelen. Wat, duim ik ze? Zeg dat nog eens,
dan zal ik je een smeer in je tronie geven.
duimpje daalder (ƒ1,50).
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duimsen -fakkelen
duimsen zie: duimen.
dun klare.
dusken kleine jongen.
dijn plezier. Hij lachte of hij de grootste dijn had.
E
edelvolk beroepsdieven.
eens achterdocht; vermoeden. De grandigers hebben
eens op je.
eget ï.
egit egit jantje, 1 jaar.
egod* een; enig.
ei die werkt met een ei, hij heeft altijd geld, maar hoe hij
er aan komt, is een raadsel,
emès waarheid; waar; waarachtig,
emmer scheldnaam voor hoer.
emmes goed. Een emmese lik, een deugdelijke
gevangenis.
Engelsman Engelse sleutel; zie: kienen.
engerd vervelende vent.
erkienen* verkopen; zie: verkienen.
ertje electrische bel.
esche* huismoeder, echtgenote,
essew* kruid, vooral rook- en snuiftabak,
eytsef tabak.
ezeltje lessenaar. Lopend ezeltje, beweegbare lessenaar.
Staand ezeltje, vaste lessenaar,
ezeltje winkellade. Hij heeft een ezeltje gepiept, een lade
gelicht. Het ezeltje springt, de lade springt los.
ezeltje foulard; das. Een zijden ezeltje, een zijden das.
ezeltjesdrijver ladenlichter.
F
fakkel brief; bedelbrief; brandbrief,
fakkelen schrijven; een brief schrijven.
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falle-flok
falie lichaamsgebrek.
falie maken een lichaamsgebrek voorwenden om er mee
te gaan dalfen.
feberen zie: cassaafje.
femen vingers; grijpelingen.
fidel vlo.
fidelletje zie: fidel
fiets twee rijksdaalders.
fietsen handen, ook wel benen. Daar zag ik Frans met
paternosters om ze fietsen. Hij had z'n keesje in z'n
linkerfiets gespuwd.
fietsen uitoefenen van de bijslaap. Dat nieze is bezoles
van f fietsen. En als het fietsen is gedaan, dan moet het
meisje in de kraam.
fileren aanzetten. Mijn mes fileren.
filippie tien gulden.
fladder krant, maar ook kaart. De Fladders (een spel
kaarten).
flapdrol meid, waar geen boon aan gelegen is.
flauwe kul onzin,
flens melk.
flep getuigschrift. Dofte flep, goede papieren; linke flep,
valse papieren,
flepje papiertje; briefje. Een flepje van 100. Een groen
flep je, ƒ 40,-. Een geel flepje, ƒ 25,-. Een ros flepje,
ƒ 60-.
flik krant. Daar zal wel een labe van in de flik steunen, in
de krant staan. Maar ook: spel kaarten. Kees is een
jongen, die met de flik peest, met de kaarten werkt,
flikflooier mooidoener.
flikker vuilik; sodomieter; veel als scheldnaam gebezigd
zonder bepaalde betekenis. Het bennen flikkers hoor
die russen, ze lopen altijd vlak achter je kont.
flip lade; kast; wagon, etc.
flok hemd.
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flonkewit - gabber
flonkewit lekker eten.
fluweel* (z.h.) op fluweel zitten, dat de betrokkene niets
kan gebeuren; iets gemakkelijk te verkopen; een partij
goederen tegen goede prijs kan verkopen,
foelie kerfstok. Je hebt veel op je foelie.
fok rijk, ook wel bril. Eenfokke vrijer, een rijke kerel. De
gozer had een fok op ze penoze, de man had een bril
op zijn neus.
foks goud. Het foks gaat in de pot waar je bij staat. Een
paarfokse bellen, gouden ringen, diamant (ruw of
geslepen) (z.h.). Hij heeft een fijne foks op zak, hij
heeft een (goud) horloge,
fokse, me foksie mijn schat,
foksespiese goudsmidswinkel,
fokse cent gouden tientje.
fokse medaille dat niese is bekroond met de fokse
medaille, er is niets aan die meid gelegen,
fokse oksenaar gouden horloge,
fokse schrabber gouden tientje,
fokse slang gouden horlogeketting,
fokse spie gouden tientje,
fokse veemsteker gouden vingerring,
foks-malogemer goudsmidswerkplaats; zie: malogemer.
fonk licht,
fonkert kachel.
forts een kleinigheid; een duit. Ik geef er geen forts
voor.
Fransman sleutel; zie: kienen.
frotterin smeerpoets; vuil wijf.
G
gaai man.
ga'aw sonus* overdreven gevoel van eigenwaarde,
gaayes sterven. Om gaayes gaan.
gabber* kameraad; vriend; vent; kerel; man. (Controleur)
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gabbert - gappen
C.C.D. [Centrale Controledienst] (z.h.). Die gabber kan
jofel pieren, die kerel speelt goed.
gabbert (z.h.) medewerker,
gabbertaal taal der kameraden. Zie: bargoens.
gabel vork.
gadash èmunoh lees èmunoh gadoshoh, nieuw geloof, d.i.
het Protestantisme.
Gadden Saele hervormde kerk.
Gaddese zie: Gadden Saele.
gadjener slager,
gaf 20
gajes volk, mensen. De steeg is vuil en het gajes, dat er
steunt, zijn meestal luitjes van de universiteiten. Dof
gajes, loos volk, rechercheurs. Link gajes, niet te
vertrouwen personen. Om gajes gaan, om zeep gaan,
kreperen. Het gajes is pleite, de bewoners zijn uit. Tof
gajes, volk dat niet hindert, in tegenstelling met link
gajes, politie. Glimmende gajes, politiemannen in
uniform.
gakmoos handgeld; eerste inbeuring.
galf mes; groot mes; dolk.
galg knip van een deur, ook bretel. Onder- en bovengalg.
gallach pastoor, priester,
gallagt pastoor.
ga Home bezoek door vensterglazen inbreken,
galsterd gemene kerel,
gamaur* ezel; domkop.
gammel ziek. Dat niese is zo gammel als de pest, door en
door kapot,
gammor domoor; ezel.
gannef dief; bedrieger,
gannefen stelen; bedriegen,
gannif iemand, die kleinigheden steelt; dief.
gannifier zie: gannif
gappen pakken; stelen
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gashiwus - gedallist
gashiwus* ongemakkelijk heerschap,
gasjewijnen weggaan; er van door gaan (vermoedelijk
per fiets; dubieus per auto (?), met een fiets in verband
met sjewijn, fiets) (z.a.).
gasoe(r)* zwerver,
gassenen trouwen,
gasser spek, ook zwijn,
gasserik varkensvlees,
gasserol pet.
gassie pet of muts. Glimmend gassie, agent van politie,
gasterik varken; spek.
gateisim* (van gattes) woestaards; mensen zonder
middelen van bestaan,
gato's* zondoffer; ongeluk; snoever; schooier,
gattes deugniet,
gaui* volk, natie; niet-Israëliet.
gauleish* een zwakke, sukkelende man.
gauli* ziekte.
gavveirim* meervoud van goweir, zie: gabber.
gavver kameraad,
gaw* rug.
gazir varken; varkensvlees; spek.
gebbetje grapje; lolletje,
gebeft gajes heren van het gerecht,
gebenscht gezegend.
gebolstoverd prijzen; aangeprezen. Zie: baldoveren.
gebrand, gebrande jongen iemand, die veel op zijn
kerfstok heeft,
gebroedsel familie. Span, daar steunt gebroedsel van je,
kijk, daar staat familie van je.
gedagis iemand de gedagis ingeven, iemand de les lezen,
hem inlichten of waarschuwen,
gedalast arm; armoedig. Zie: dallos.
gedallist op straat; op de keien; zonder geld. Ik ben (of ik
sta) gedallist. Schei uit, ik ben net zo gedallist als jij.
63

gedegen - geknipt
gedegen zie: gediegen.
gedekt aan het gezicht of het gehoor onttrokken. Hij
staat gedekt, gedekt smoezen. Houd je gedekt, zeg
niets,
gediegen bekend.
gedoft gepoetst. Hij draagt altijd een paar gedofte hiepen.
gedrost* op de loop gaan. Ook: naar de bajes gebracht.
geeltje bankbiljet van 25 gulden.
geflenst* beetgenomen. Ik heb hem geflenst.
gefloten gestolen. Gefloten goederen.
gegabte gestolen.
gehaaid flink; ferm; handig; doorkneed. Een gehaaide
jongen. Dat gaat hier gehaaid hoor!
gehad bemachtigd. Ik heb gisterenavond wat schoren
gehad, goederen bemachtigd,
gehandeld gestolen. Hij had een paar stukkies blauw
laken gehandeld, lood gestolen,
geheibeld gestoord,
geilèg deel van n geheel,
geileken zie: geilkenen.
geiliven zakkenrollen.
geilkenen delen; gemeenschappelijk handelen,
geiluk aandeel.
gein pret; plezier. Ik had mijn grootste gein in die ouwe.
Ook: gunst; genegenheid, enz.; leuk.
geintjes grappen, lolletjes.
geis de achtste letter van 't Hebreeuwse alfabet; als
getalwaarde: 8.
geiw* rug.
gekloft gekleed of netjes gekleed. Hij loopt joven gekloft,
draagt een paar godinne hiepen en heeft een godinne
goferd op. De heitjes-piejijzers lopen er gewoonlijk
gekloft bij.
geklopt* zie: gekloft.
geknipt aangehouden.
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gelicht - gesimpt
gelicht gerold. Ik knijsde dat de vink werd gelicht, ik zag
dat de portemonnaie werd gerold,
gelitanieerd gebruik[t] (gezegd van een vrouw). Als dat
niese 10 of 12 maal op een avond gelitanieerd is, etc.
gellep aandeel.
gelooid sterk. Een gelooide gozer.
geloontjespikker glasruiten instoten of stuksnijden.
Iemand, die bij avond [uitgaat] om in de winkelhuizen
de ruiten behendig in te stoten of stuk te snijden [en]
dan daardoor voorwerpen steelt,
geloontjes glasruiten. Zie: gallome.
gemme boter,
gem'oh* boter.
't gemot 't gerecht. Ik heb lieve zakies gehad en nooit last
van 't gemot.
genewoh* in overdrachtelijke zin: genomen, b.v. hij leeft
van genewoh, diefstal, afzetterij,
genifterd gedood.
gepensionneerde veeljarig gestrafte. Gepensionneerd met
defokse medaille, iemand, die 20 jaar gezeten heeft,
gepiept gestolen,
geplakt gevangen; gearresteerd,
ges 8. Ges knaken, 8 rijksdaalders,
geschaakt gesnapt. Al wordt er een geschaakt, geen moed
opgeven!
geschefte jongen een, die reeds veel in de gevangenis is
geweest.
geschin(ness) (z.h.) zie: geschivesse.
geschivesse getuigen. De geschivesse zijn plat, de
getuigen zijn omgekocht,
geschote gezien; begrepen. Heit niemand je geschote?
gesewerd gestolen.
gesibe loense gesibe, vals geschrift. Op loense gesibe
hollege.
gesimpt geschreid.
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gesjankt - gif
gesjankt getrouwd; ook gesnapt. Laat mijn meid geweest
zijn, wie ze wil, nu is ze gesjankt, meneer. Ben je met je
niese gesjankt?
gesjeft zie: gescheft.
gesjochten arm; geen geld.
geslagen gestolen,
geslikt gestolen.
gesprongen uitgegeven. Drie loense knaken (valse
rijksdaalders) zijn er gesprongen. Het ezeltje is
gesprongen, de lade is opengegaan,
get zie: ges.
geteistem uitvaagsel. Wij komen niet meer met dat
geteistem in aanraking.
gevazel vals spel.
geweirim kameraden. Is dat je geweirim, zijn dat je
gabbers?
geweldje geweldpleging. Een krakie (inbraak) en een
geweldje; 't wil wat zeggen ook.
gewerber kameraad,
gewikst glad; slim; loos; scherpzinnig,
gewinoh* kaas.
gewoer(em) begrafenis.
gewoere maken wegstoppen. Ik heb het gewoere gemaakt
onder de derig, aardoppervlakte,
gewierig maken* zie: gewoere maken.
gewoere matzen [lees: maken?] verbergen, bewaren,
géwro* vereniging; genootschap; bond. Een gewerber is
dus medelid van een [vereniging],
gezeferd gestolen. Een kar met gezeferd blauw laken.
gezewerd zie: gezeferd.
gezopen beetgenomen,
gibbissen bijten. Dat joekel heb me in me fiets
gegibbist.
gies meid; dienstmaagd; vrouw,
gif slim. Zo gifbinne we ook wel.
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gif- gochem
gif zie: kif
giftig boos.
gila spek.
gilkanen zie: geilkenen.
gilkemen zie: geilkenen.
gilkunnen zie: geilkenen.
gilleskrauter dief of inbreker op klaarlichte dag.
gilles staan (op) afloeren; afgeloerd,
gimme boter,
gimmel zie: gemme.
gippesen lichamelijk onderzoek naar gestolen goederen
door de Justitie of politie,
gis loos; verstandig. Hij is een gisse jongen; hij laat zich
niet meevoeren. Ook: onveilig, 't Is me hier een beetje
al te gis.
gis zie: ges.
gisse kundig; knap.
gissen wisselen; iemand die bij de wisselaars of ook in 't
klein geld gaat wisselen en dan behendig iets in de
mouw weet te krijgen. Op dat ambacht wordt wel
gereisd.
gisser leep; leper.
glamonius ruit; vensterruit; raam; glasruit,
glimmende gajes politiemannen in uniform,
glimmende gassie agent van politie,
glimmerik oog, ook politieagent. Ze hebben hem in de
glimmerikken. Gekleurde glimmerikken, blauwe ogen.
glimmert politieagent,
globus* zie: glomus.
glomus* sukkel; onhandige kerel,
glonis zie: glamonius. Kijk me die goser daar zitten
rojemen door die glonissen.
gnajen 70.
gnorel onbesnedene; christen,
gochem loos.
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godaul - goochemerd
godaul* groot.
godel commissaris van politie,
godin oprecht; echt; vertrouwd; best. Een godinne
jongen. Godin! Ik weet het niet. Jozef godin, de eerlijke
Jozef. Godinne schoren, kostelijke of eerlijk verkregen
goederen,
godinne houd je goed!
goferd* hoed.
gofertje* zie: goferd. Geef je gofertje maar hier!
gognum slim; bekwaam; loos.
goïm christen.
goj de mannelijkheid.
gok bajes speeltuin.
gokken spelen om geld.
gokken spelen.
gokker speler.
goksie voor de goksie, voor de grap.
gole* gevangenis.
golef melk.
golof melk.
golow melk.
golus* ballingschap; verspreiding,
gondel lichte vrouw.
gondel dame. Erits is verschud; hij nam een vinkie met
23 centen van een gondel Ook: de achterzak op de
japon van een dame. Daar zit een vinkie in die gondel
Kijk, wat een gondel, 't lijkt wel een gaper. Ik besteedde
mijn laatste schrabber aan een kluif voor mijn gondel
gondelbajes bordeel,
gondelspiese bordeel,
gondeltas bordeel,
gons steek; por.
goochem loos.
goochemerd de rechter van instructie. Je moet voor de
goochemerd kotsen.
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gooi - grimmerigen
gooi christen.
gooien ik heb er alle kienen opgegooid, aangewend.
goson* schoonzoon; bruidegom.
gouden ploeg grote dievenbende.
gouden regen rijke buit.
gouden spie gouden tientje.
goudvink officier.
goweir* zie: gabber.
gozer kerel; ook vrijer. Een haaie gozer; een sterke kerel.
Uitgaan op sikkere gozers, dronken kerels. Heb je mijn
gozer vanavond nog gezien? Kijk me die gozers eens
tippelen.
gozertippelaar die bij avond op dronken lui uitgaat om ze
te beroven.
gozertjes zie: gozer. Ik ga op de gozertjes tippelen.
grammonen gereedschap voor inbraak,
granderik hemel.
grandig voornaam; deftig. Grandig gekloft of geklopt,
deftig gekleed,
grandige heerschap. Zeg grandige, stiek me een bas,
dan heb ik net luimspieën (centen voor slaapgeld)
genoeg.
grandige(r) politieman; heerschap,
grauwe erwten hij is in de grauwe erwten gevallen, hij is
mottig.
grazen iemand te grazen nemen (beetnemen, bedotten),
greppel grens. Over de greppel gaan, over de grens of
naar 't buitenland gaan.
gribus gevangenis; ook een verdachte steeg. Pas op dat je
niet in die gribus gaat.
grieksen luis; luizen; wandluizen,
grikse wandluizen.
grimmerigen lachen. Loek, de goser grimmerigt, zie, de
vent lacht. Wat grimmert die goser schijnheilig, wat
lacht die kerel smerig.
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groen - haai
groen dom; onnozel. Er zijn nog wel groene gosers onder
de prinserij.
groene deken het gras. Luimen op de groene deken, in
het gras slapen,
groentjes onervaren jongens,
grom klein.
grom kleintje (kind). Dat niese zit met grom, is
zwanger.
grommerig jong; klein. Hij heeft zulke grommerige
jatten (kleine handen) dat hij haai (goed) op de meluk
kan pezen (zakken rollen),
grommetje kind. Bet heeft twee kleine grommetjes. Ze
zit de hele dag met de grommetjes opgescheept. Ook:
meisje. Een grommetje waarschuwde hem, dat de vrijer
een nijf in zijn jat had.
groot bajes strafgevangenis te Leeuwarden,
grootlef hart; moed; ook wel goed geluk; avonturen. Op
grootlef tippelen, zonder vrees, zonder iets te ontzien
op diefstal uitgaan. Hij had bij "Moeke" een goede cent
schuld, dus ging hij op grootlef tippelen. Ze hebben
hem op grootlef geplakt, ze hebben hem op goed geluk
aangehouden.
groot-Mokum Amsterdam,
grootpurim beitel,
grote knoop rijksdaalder.
grijns gezicht. Hij gaf de rus een mekajem voor zijn
grijns, dat ie tuimelde.
grijnzen huilen,
grijpelingen vingers,
gijlek doen delen; samen doen.
gijlik doen zie: gijlek doen.

H
haai sterk; groot; bij de hand; geducht. Een haaie goser.
Er is een haaie brand op de Nieuwmarkt. Hij is haai
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habbekras - heitje
met de flik, de kaarten. Een haaie lel, een grote borrel.
Een haaie drukker, een zware straf,
habbekras bagatel. Voor een habbekras kwam hij weer in
de lik.
haberdoedas zie: aberdoedas.
haggelen zie: aggelen.
hal politiebureau St. Pietershal te Amsterdam. De kar
met het gezieferd blauw laken werd naar de hal
gebracht.
half meier 50 gulden,
half poppie halve gulden.
halfvast onzeker. Ik ga er halfvast op, ik ben er niet zeker
van.
hallas herrie; drukte.
halles zie: hallas.
halvebroer boezemvriend.
halve roderug 500 gulden.
ham huis. Ik smeer hem (ga weg) naar ham.
handje een handje geven, waarschuwen. En ik wed, hij
krijgt een handje.
handvol 5 jaar. Ik wed, hij krijgt twee handen vol,
10 [jaar],
hassebassie slokje,
hebbedinge zaken,
heel zie: betoft.
heetspeler iemand, die met hartstocht speelt.
heibelmaker ruziemaker.
heibel drukte; rumoer; herrie; ruzie.
heil ie drukte. Wat maak je weer een heilie.
heim zie: ham.
heipalen* (z.h.) sigaretten (ter aanduiding van de grootte),
heit 5. Heit jantjes, 5 jaar. Heit meier, f 500,-.
heitbas kwart gulden,
heit en dollet 5 + 4 = 9.
heitje 5 stuivers (kwartje). Ik zet er een heitje.
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heitjes-piejijzers - Hollanders
heitjes-piejijzers kwartjesvinders.
hemd* toga, toog (van een advocaat). Hij heeft een
scheur in zijn hemd, hij is niet te vertrouwen,
helle wijs; slim.
hengel* [lees: bengel] ketting. Een tik met hengel [lees:
bengel], een horloge met ketting of wel met signetten,
hengelen de klink van een deur, etc. lichten met behulp
van een ijzerdraad.
hengs uitroep, bij het toebrengen van een kopstoot.
hengs(t)* kopstoot, (vuist)slag. Een hengs(t) geven, soms:
een loer draaien,
hengst schok hem een hengst, geef hem een stoot of
klap; kopstoot,
héwèl* ijdel; ijdelheid.
hiep schoen, ook wel: klomp. Meneer had zo goed als
geen hiepen om de kiezen.
hiepenmaker schoenmaker,
hij* Donderdag. Zie: heitje.
hintemer gemene, vieze, ontuchtige kerel; sodomiter.
hip avontuurtje, ook: snol. Dat niese loopt op een hip. Ze
kan hippies bij de vleet krijgen.
hobbelbak met daaien tafel waarop met dobbelstenen
gespeeld wordt,
hoed agent van politie. Hoed, spuug bloed, zoals de
waterleiding doet.
hoek brigadier van politie te Rotterdam. Dubbele hoek,
(Majoor idem),
hoerenkolkje Oudezijds Kolk, een grachtje b[ij] d[e] Prins
Hendrikkade te Amsterdam achter de St. Nicolaas
kerk. Ik wou de vink in het hoerenkolkje gooien, toen
ik merkte, dat er nog cassavies in steunden.
hoets* hoer [lees: boer],
hogeschool* gevangenis te Leeuwarden.
Hollanders sleutels met kruisen. Ze waren bezig enige
Hollanders uit te pezen, uit te vijlen. Zie: kienen.
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hollege -jajemen
hol lege samenleven; met een ongehuwde vrouw
samenwonen; rondreizen; rondzwerven,
hommeles twist,
hondje dubbeltje.
hoofdsmeris hoofdcommissaris van politie,
hoog gaan gearresteerd worden,
hoogstapelaar spotnaam voor iemand, die een schijntje
verdient; schrijven [lees: schrijver] van bedelbrieven in
hoogdravende en hartroerende stijl,
hortsik paardevlees. Ook: paardenslager.
hotel Bellevue gevangenis; hotel de houten lepel, etc.
huidje jas.
huis verstand. Ben je dan helemaal je huis kwijt?
huppelwater jenever.

I
iemmedolk Woensdag,
iep mus. Een jonge iep.
iezel huis. Een leeg iezel, een onbewoond huis. Ik ga dat
lege iezel op om blauw (verkort voor blauw laken). Op
de lege iezeltjes tippelen, op onbewoonde huizen
uitgaan.
immes goed; echt; prettig. Een immese lik, een goede
gevangenis. Immese schoren, best goed. Ook: heus. Het
is immes. Als ik maar één neutje gehad heb, voel ik me
weer immes, lekker. Knip immes uit je lampies, kijk
goed uit je ogen.
insaberen inbreken. Zie: sabberen.
insliegenen inblazen; inprenten,
inspringer opgeschoven raam.
intippelen binnengaan.

J
jajem jenever,
jajemen drinken.
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jajemer -jenner
jajemer drinkebroer,
jajempie slokje; borrel,
jajim brandewijn,
jak* (z.h.) arresteren,
jandoedel jenever.
jan-gat* klikker; verklikker, alarmschel.
jantif Pasen.
jantje jaar. Hij was pas ontslagen van 2 jantjes.
jas strop; misrekening. Geef hem een jas, voor ;t lapje
houden, verdraai de zaak.
jas met staldeuren jaquet. Een jas krijgen, slecht
wegkomen; in 't ootje genomen worden. Hij heb een
jas gehad, hij is voor de mal gehouden. Iemand een jas
geven, hem voor 't lapje houden of hem erin laten
vliegen,
jaspenaars gevangen[en].
jaspenen zitten. Hij jaspent in de lik.
jaspenen staan. Smieries gejaspend, op de uitkijk staan,
jat hand. Wat een jatte heeft die! Doe weg die jat. Met de
jat pezen, de hand ophouden, bedelen,
jatmoos handgeld. Heb je wat benosseld, vanavond?
Noppes (neen), 'k heb de hele dag getippeld en nog
geen jatmoos gehad.
jatmouzen kleinigheden stelen, die met de handen te
grijpen zijn, b.v. appels, peren, een zakmes, etc.
jato agent van politie,
jatten stelen.
jatter dief. Die gozers zijn zelfde grootste jatters.
jeile geschreeuw; ophef; moeilijkheid. Maak er maar zon
jeile niet van. Ook: drukte,
jeile maken leven maken. Maak zon jeile niet.
jeilie zie: jeile.
jen grap. Voor de jen, voor de leus.
jennen spelen; liegen. Ik ga jennen. Jen wat voor me.
jenner speler. De jenner heeft de bank. Ook: quasi74

jennetje -jom
toeschouwer, die mee in 't complot is, maar zich houdt
als een vreemde; ongeveer als voerder, verlokker,
jennetje leugen.
jensen gebruiken. Een niese jensen.
jetje ik gaf hem van jetje, een pak slaag.
jetmoos zie: jatmoos.
jetter zie: jatter.
jim jenever.
Job onnozel.
job schip; schuit; stoomboot. Hoe hard moest ik niet
bavianen toen ik op die job was.
joed gouden tientje,
joed-bas halve gulden,
joed-beys twaalf,
joed-dolk veertien,
joed-gis achttien,
joed-hij vijftien,
joed-kimmel dertien,
joed-olf elf.
joed-soof tienguldenstuk,
joed-sooyen zeventien,
joed-woof zestien.
joekel hond. Daar is een joekel in de bajes.
joent* zie: jom.
joentje* zie: joetje.
joet 10. Beis joetjes, 20. Hij heeft er al beis joetjes op
zitten, 20 jaar. Joet bas, 10 stuivers; joet meier,
ƒ 1000,-.
joet-beis twaalf,
joet-dold veertien,
joeter 10 stuivers (halve gulden),
joetje gouden tientje; 10 gulden.
Jokef Jozef.
jom daleth zie: iemme dolk.
jom dag; bij dag.
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Joppe - kaffers
Joppe Jozef.
joppe goed gekleed; is misschien een verkorting van de
uitdrukking: dan is hij joppe, dan is hij de koning te
rijk, of een intensivering van jofel, mooi, schoon,
joshor* rechtuit; rechtvaardig; billijk,
josie je zult er een josie aan hebben, ik zal je maar gelijk
geven.
jouker duur. 7 pietermannen (7 gulden) is toch niet te
jouker. Een poenbroekie is nog jouker ook, op
Kattenburg betaal je er 7 1/2 piek voor.
joven goed; mooi. Een joven ponum, een mooi gezicht.
Jozef godin de brave Jozef,
juutje zie: joetje.
jijles drukte; moeilijkheid.
K
kaaien vallen. Moet ik hem laten kaaien of schiet hij hem
aan?
kaairidders sjouwerlui aan de kaden,
kaantjesbrader zie: kanebrajer.
kabanes herrie.
kabs alles kwijt; van alles beroofd. Ik heb hem kabs
gehaald, bij 't spel alles afgewonnen,
kachel stomdronken.
kadin veilig. De val is niet kadin, de gelegenheid is niet
veilig. Ook: rechterlijke uitspraak; oordeelvelling; regel,
kaf rug.
kaf zie: be-kaf.
kaf 11.
kaf twintig.
kaf* heler, die weinig betaalt. Zie: plattekit.
kaf dorp, stad.
kaffer boer.
kafferinnen boerinnen.
kaffers boers; lomp.
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kaf-joed - kapsie
kaf-joed dertig (gevormd uit kaf+ joed, 20 + 10). De
Joodse benoeming voor 30 is lamed.
kajem val. Ze deden een kajem over een paar koters.
kajem jood; smous.
kajemen vallen. Een laat er zich kajemen en de rus doet
een tuimel over hem heen, dat zijn hele kanes uit elkaar
ligt.
kajemin jodin.
kajim neus (vgl. kajum, jood),
kajum jood.
kakebeenhuishouden scheldnaam voor een magere.
kakkies voeten. Ze liep op blote kakkies.
kalf groot mes. Het scheelt me geen haar of ik haal hem
een kalf door zijn bast.
kalfie kinkel. Je hebt geen kalf ie voor.
kalfs zilveren. Het kalf se medaille.
kal ie water; rivier; haven.
kalle bijzit; hoer; publieke vrouw; meid; vrouw; meisje;
bruid; beginneling,
kallebak politieagent.
kalles zilver; ook: niets. Kalles kanteren, niets zeggen.
kalletje publieke vrouw; meisje.
kanebrajer iemand die zich over kleinigheden druk
maakt,
kanes hoofd.
kanker makke met een kanker, 35 cent.
kankeren plagen; pesten.
kanteraar straatzanger.
kanteren zingen langs de huizen.
kaph de elfde letter van het Hebreeuwse alfabet; als
getalwaarde: 20.
kapoeres kapoet; kapot (stuk). Zijn tik is kapoeres, zijn
horloge is stuk.
kapsie onbezonnen, dwaze daad.
kapsie aanmerking. Kapsie op iets maken.
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kapsones - kauser
kapsones drukte. Die heeft altoos zon kapsones over z'n

ui/.

kapsonesmaker opschepper,
kar rijwiel,
karretje zie: kar.
kasjebeine tippelen* meegaan. Tippel je kasjebeine?
kaskedole drukte,
kaskenade herrie.
kaskienen kleine sleutels voor kasten en kistjes,
kassavie brief; briefje. Ik zal een kassavie aan mijn
gabber veberen, kameraad schrijven. Ook: bankbiljet.
Een kassavie van kimmel meier, 300 gulden,
kast bochel. Ook: draaiorgel.
kat* (z.h.) blamage; strop (fig.); proces-verbaal. Een kat
laden (lajen), geblameerd worden in het openbaar of in
het bijzijn van derden, een strop gekocht hebben. Een
kat krijgen, geverbaliseerd worden, geblameerd
worden. De kat nemen, de schuld op zich nemen om
anderen te vrijwaren,
katezel zie: kattebak.
katoen kalm. Hou je katoen. Dood katoen, volkomen
kalm.
katsen kijken,. Kats de grandige rojemen naar de
seferaars, zie de agent eens kijken naar de dieven,
katsen praten. Een advocaat die goed katsen kan.
katser veelprater.
katspef [lees: katsjef] slager, die onrein vlees verkoopt.
katsjemme luimkeet; penne; slaapstee.
kattebak winkellade. Ik kan die kattebak niet nemen, er
steunt (is) gajes in de winkel.
katteborrel glas melk.
kattekop scheepslantaren, gewoonlijk van koper,
katterik zie: kattebak.
kauser gered. Kauser of tof afbrengen, goed van iets
afkomen.
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kazer- khoug
kazer vlees. Bonzen met kazer, aardappels met vlees,
kedevid zie: kedevie.
kedevie klap; slag; stoot. Jan gaf zijn niese een kedevie in
der lampies.
kedin zie: kadin.
keesje zie: kesie.
keet herrie; drukte; janboel. Bij Lammetje, daar is 't
me een keet; hier zitten er kienen te vijlen; daar
studeert er een, hoe hij 't best een vin in een ruit kan
zetten (een barst in de ruit aanbrengen om ze zonder
geraas uit te kunnen nemen). Ook: menigte. Wat een
keet gajes!
keggie mik; broodje.
keien iemand op de keien laten staan, hem niet
meenemen in de kroeg. Ook: iemand in de
verlegenheid laten,
keilen gooien. Hij keilde hem over de straat.
keiletje slokje; borrel. Ik heb een keiletje of tien van de
loense gehad.
kelei umnus* bedrijfshandwerkgereedschappen.
kennef kink; klap; stoot,
kenijve brood,
kennep zie: kennef.
kersepit hoofd,
kesef zilver,
késèph zilver; geld.
kesie pruim tabak.
kesof zilver (bij joden soms in gebruik),
kessiw* zie: kossaw.
ketippie dubbeltje.
kewoere bergen begraven; verbergen; bewaren,
kewijne kaas.
kezavie zie: kassavie.
khein loos; slim; zie: kim.
khoug kracht. Wat heb die vent een khoug in ze jatten.
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kiebes - kippen
kiebes hoofd,
kiem jood; smous.
kien hij drukt kien, hij zit vast, hij kan zich er niet meer
uitredden,
kien ja. Ook: kin.
kiendop klein persoontje.
kienen sleutels. Een mooi stel kienen (ook tandels).
Enkele soorten van kienen: Hollanders: bovenkruis;
onderkruis; middendek; dopkien. Kaskientjes;
Engelsman; Fransman.
kienen kopen; dobbelen. Ze zijn een jajempie wezen
kienen, een borreltje gaan kopen. Hij verklaarde dat ie
die dag van mij een zwijntje had gekiend Ook:
opensluiten? Hij kient de deur open.
kienjenen zie: kienen.
kieren ik had hem in de kieren, in de ramen, in de gaten,
kif boosheid. De goser sloeg alles kort en klein, dat komt
door de kif.
kileff hond.
kim goed. Dat smaakt kim. Ook: loos.
kim jood; smous.
kimmel 3. Kirnmel meier, 300 gulden. Kimmel jantjes, 3
jaar. Met ze kimmele, met z'n drieën. Ook: Dinsdag,
kimmelaar 3 gulden,
kimmel en dollet 3 + 4 = 7.
kimpet in de kimpet, in de kraam,
kin ja; ook wel: stil.
kinematograaf sleutel (woordspeling met kien).
kinf luizen. Hij zit in de kinf.
kink klap, stoot,
kinnif luizen.
kip agent van politie; ook: hond.
kipoh* gewelf enz.; gemeenschap; aandeel,
kippen aandeel; portie. Heb jij er ook kippen aan? Hij
kreeg een roodruggetje op zn kippen.
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kippenhok - klof
kippenhok school.
kit zie: keet. Luimkeet, slaapstee. Zie: plattekit.
klabak politieagent,
klabbes hoer.
klamonis breekgereedschap in 't algemeen,
klanker fles. Een klanker neurie, een fles drank,
klapkut* (z.h.) zwarthandelaarster, die bij politioneel
verhoor andere zwarthandelaren aanbrengt om haar
proces-verbaal niet te laten doorgaan,
klapper kamer. Bovenklapper, bovenkamer.
Luchtklapper, bovenhuis,
klee loense klee, ring, waaraan zich verscheidene lopers
of valse sleutels bevinden. Klee is 't eerste lid van de
samenstelling klamonis.
kleine knoop gulden.
klepelstok een stok met een gleufje aan de voorzijde,
gebruikt om de kwak (winkelschel) over te tikken (vast
te houden),
klerenprik* kleermaker,
kletspatet hoofdzeer,
kleum slaag. Je kunt nog kleum krijgen.
kleur houden blijven ontkennen.
kiezen voeten. Hou je kiezen een beetje voor je, je schopt
tegen me broek op. Die heit me een paar kiezen! Denk
om je kiezen! Kiezen is afgeleid van raglajem
(meervoud van régèl), voet.
klienje galg. Naar de klienje doen gaan, ter dood
veroordelen,
klienjenen hangen.
klimmerd [klimpartij] om daarbij te komen, moet ik een
geduchte klimmerd maken.
klinkertje glaasje.
kloek met kuikens stel gewrichten [lees: gewichten],
kloek legem pond brood,
klof jas.
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kloft - knees
kloft kleding. Je bent godin kloft, netjes gekleed,
kloften goederen; in 't algemeen: kleden. Hij is tof in de
kloften of in de malboerem gekloft.
klofting kleren, ook wel: beddegoed.
klok (voor uur). De drukste klok van de Jodenhoek is elf.
Onder de klok tippelen, naar de dokter lopen op
spreekuur; ziek zijn van jongens of meiden die met de
neus in de wind hebben gelopen,
klok met kuikens stel gewrichten [lees: gewichten] in blok.
klokkie horloge,
klomp grote neus.
klopdaai man met een zeer hoofd.
kluif een hartig stuk van de slager. Schertsend, voor een
stuk koek. Moeke, geef me een bak zweet met een kluif.
kluisgaten ogen.
kluit grote hoeveelheid. Een kluit geld.
kluiver* deurwaarder. De kluivers in huis krijgen, met in
beslagname worden bedreigd,
klijf zilver.
klijfs zilveren. Klijfse speentjes, zilveren knipjes;
beursjes.
klijme correctioneel. Hij heeft klijme gesjeft. Van
Hebreeuws kelioh (kerker?),
knaak rijksdaalder. Loense knaken (valse rijksdaalders).
Je krijgt bij de snees nog beis knaken voor dat pijtje.
Die ander heeft je een lammetje gegeven; het is mij een
knaak waard.
knageling rat.
knaker portemonnaie.
knappert pistool; meervoud: knappers.
knar hoofd. Hij heeft een harde knar. Ik kreeg
onverwachts een mep tegen me knar.
knars vonnis.
knees, kneesde kende; van knijzen, ken[nen]. Zij
knees(de) mijn niese.
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kneibel - koffiewagen
kneibel sterke, potige kerel.
knikker op het dak brigadier van politie in Amsterdam,
knikkers biljartballen,
knippen aanhouden.
knobbel brigadier van politie in Amsterdam,
knoften zie: kloften.
knok slag; ook: slaag. Dat is er een, die je knok kan geven.
Zij was bang, dat zij knok kreeg van mijn niese.
knokken vechten; slaan; stukslaan. Ook: wisselen. Hij
had dat poen nog niet geknokt.
knoloog schele.
knolsmeris bereden politieagent,
knoopje dubbeltje.
knopknolsmeris bereden politieagent in Amsterdam,
knopsmeris zie: knobbel.
knul de man, die het goed (d.b. [de buit]) heeft,
knul vent. Die knul, die de knaken maakt, was bijna
geschaakt.
knurf klap. Hij kreeg een knurfin zijn tronie.
knijtsen kijken. Stijf staan knijtsen.
knijzen kennen. Ik knijsde hem noppes, ik kende hem
niet. Een broocher; die ik niet knijs.
knijzen kijken. Zij knijsden hem goed in de lampies.
Knijs even uit of er wat op de vlakte is. Al de buren
stonden voor het raam te knijzen.
koef noen twee Hebreeuwse letters, K en N, gebruikt
voor: kost niets,
koeskoepee bed, slaapplaats,
koetsef diamant (roosje)? identiek met qugow, wat
gehouwen, gesneden, zelfs wat geschoren is.
koetsef blinker briljant.
koffer bed. Ik ga naar de koffer. Hij gaat met een mokkel
in de koffer.
koffiewagen* (z.h.) auto, die in Duitsland voor koffie
werd geruild en naar Nederland werd gesmokkeld.
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koger - koterig
koger cachot.
kokkerd een grote. Een grote neus bijv.
konkel koffieketel,
kontslinger achterjaszak,
kooi christen.
kool bedrog. Iemand een kool stoven.
koler spoortrein. Pleite gaan met de koler is altijd
gevaarlijk; zodra de zaak ontdekt is, gaat het naar alle
kanten rikketikketik en je bent gesjankt, met de trein er
van door gaan, is altijd gevaarlijk; zodra de zaak
ontdekt is, wordt er naar alle kanten getelefoneerd, en
je wordt direct aangehouden,
kolf mes.
kone aangezicht.
kootme crimineel. Hij heeft kootme gesjeft, gezeten,
koperen bout agent van politie in uniform. Hij is van
koper en niet van goud. Daarom noemen ze 'm de
koperen bout.
koppie dubbeltje.
kopstoot een stoot met het hoofd, van onderen tegen
iemands kin, waarbij het woord hengs wordt
gesproken. De gestotene valt in de regel duizelig
achterover en wordt beroofd,
kopzorg bekommering. Heb daar geen kopzorg over,
bemoei je daar niet mee.
korpus delik (Corpus delicti) bewijsstuk. Ze heb het
korpus delik, ze is zwanger,
kortjan matrozenmes.
kossaw* hij heeft geschreven; het staat geschreven. Zie:
cassaafje.
kotel bajes gevangenis.
koter kind. De koters zijn naar school. Heb dat niese een
koter?
koter baayes gevangenis te Hoorn,
koterig klein, jong.
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koterum - krakertje
koterum klein,
kotrim kinderen.
kotsement* praatjes, leugens. Doe goed je kotsement bij
die fijne, vertel de pastoor (dominee) maar wat, dan
krijg je wel wat.
kotsen braken; ook: opbiechten; bekennen of zijn mond
voorbij praten (z.h.). Je moet voor de goochemerd
kotsen, voor de rechter van instructie moet je
opbiechten,
kotum kind.
kotumpies kinderen,
koud maken vermoorden.
kousere goed om te stelen. Hij was kousere toen hij
verschut werd, hij had niets van het gestolen goed bij
zich, toen hij gearresteerd werd.
kousje zuiver. Dat zijn kousjere bullen. Je zou bij je olmse
toch een veel kousjerer leven hebben dan in zo'n
spie se.
kout mes.
kovet hoed.
kowa* helm; hoed; pet; muts.
kowerd zie: kovet.
kraak inbraak. Een krakie zetten, een inbraak doen. Twee
vrijers waren bezig met een kraak.
kraanogen spelden. Leverworst met kraanogen aan een
joekel geven om hem stil te maken, te doden,
krabbedaaier vechtersbaas; ruziemaker,
krabbelpoj inkt.
krabber breekijzer.
krakeling ze verlunzen geen krakeling, ze verstaan geen
woord.
kraken inbreken. Het nobele volk neemt de nacht voor de
dag; bij dag luimen ze? bij nacht kraken ze.
kraker inbreker. Hij stond bekend als een kraker.
krakertje borreltje.
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krankjorem - kwart meier
krankjorem krankzinnig,
krates gebochelde.
krats streep; streep door de rekening; teleurstelling; een
niet in de loterij,
krauter politieagent,
kreeft vlees,
kreisen schreeuwen.
kren meid. Ze zit met kren, ze is zwanger.
krententuin Veenhuizen.
kriee* (z.h.) zie: krije.
kriek gebochelde.
krien zilver.
kries* (z.h.) zie: krije.
krot verdacht huis.
kruif kwa[s]t; verwaande kerel; grootdoener,
krummeldieven minachtend voor pruldieven. Dat is een
mooie stad om te jatten voor de krummeldieven.
krije* (z.h.) een strop kopen (speciaal in de
diamanthandel),
kug brood.
kuierstokken benen. Neem je kuierstokken, pak je weg!
kuil kelder, ook: diepert. Bierkuil, bierkelder. We gaan
naar de kuil van Moeke.
kuiten neem de kuiten, maak benen; zet het op een
lopen.
kuph* 19e letter van het Hebreeuwse alfabet; als
getalwaarde 100, enz.
kutpooier iemand, die leeft van zijn meid of vrouw. Zie:
behojjebikker.
kwak winkelschel. De kwak doet ting-ting. Tik de kwak
over, hou de schel vast.
kwakkie kleine hoeveelheid. De snees zou de daaien bij
kwakkies laten verslijpen.
kwant flink. Dat vind ik kwant van hem.
kwart meier 1/4 van ƒ 1 0 0 B a n k b i l j e t van ƒ 25,-.
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kwast - latkip
kwast* uitroep. Kwast! die zit er weer in (wordt bedoeld:
in de gevangenis),
kwiek vlug.
kwinten zakkenrollen,
kijf zie: kaf.
kijletje zie: keiletje.
L
laayenen lezen.
labe hele hoop; een boel. Daar zal wel een labe van in de
flik steunen.
lak ik heb er lak aan. Er is lak aan me te verdienen, ik laat
me niet beetnemen,
laken blauw laken, lood.
lakijve meid; dienstmeid; beminde; vrouw,
lamed* de twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet;
als getalwaarde: 30.
lammet 30.
lammetje 30 stuivers; daalder. Een lammetje, een daalder.
Veel schokt hij er niet voor; maar toch altijd wel een
lammetje. Die ander heit je een lammetje gegeven; 't is
mij een knaak waard.
lammert veertig.
lamp politie; onraad. Tegen de lamp lopen.
lampies ogen; smeerpitjes; waspitjes. Iemand blauwe
lampies slaan. Laat je lampies goed knijzen? kijk goed
uit je ogen.
landing ruzie. De goser heb landing met ze niese gehad.
lappen* (z.h.) een paar lappen, een paar coupons herenof damesstof.
last hij heb de last, zoveel hij dragen kan, knap dronken,
lat stok; sabel; kerfstok. Me olmse had daar aardig op de
lat gedronken, op de pof, op crediet.
laten zakken in 't water gooien,
latkip agent van politie.
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lau lonu - lenzelink
lau lonu niets voor ons, dat zijn onze zaken niet.
laulem ten minste,
lausie ei.
lau tof* (z.h.) een niet te vertrouwen persoon; een
situatie, die voor de betrokkene niet te vertrouwen is.
lauw tof* (z.h.) zie: lau tof.
laveloos stomdronken. Dat kren is laveloos, die meid is
stomdronken,
laven dronken maken.
lawaje begrafenis. Daar gaat een lawaje voorbij. Krijg een
lawaje in je huis! (verwensing),
lawajen begraven. Ik ben uit lawajen geweest.
lazerus stomdronken. Och meneertje heb meélij met
mijn, ik zal nooit weer lazerus zijn.
le'aulom voor altijd; onveranderd; hoe het ook zij.
leb lief. Saarleb, Saralief.
lechem brood,
leepogen etterende ogen.
lef moed. Om te moorden, daar heb ik nooit lef voor
gehad. Op grootlef uitgaan, willen stelen tot elke prijs.
Zuipen op lef, drinken op avontuur, 't Was een hele lef
voor me, een stout stukje. Zie: grootlef.
leffie veel ondernemen,
lefjongen een jongen met moed (durfal),
legem brood,
legum zie: legem.
leile licht (lees nacht). Leile massemat, diefstal bij nacht,
leisen* (z.h.) ontvangen. Ik kan er een meier (honderd
gulden) voor leisen, d.w.z. als ik het verkoop, brengt
het honderd gulden op. Zie: poser.
leiw hart.
leksteen* druiper,
lekijve zie: lakijve.
lel borrel. Een haaie lel, een grote borrel,
lenzelink luisteren. Zie ook: lunzelink.
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lenzen - loeder
lenzen kijken. Lens eens goed uit je doppen.
leuk zich leuk houden, onverschillig tonen; zich stil
houden; zich van iets onkundig houden,
leuningbijter leegloper,
leut koffie.
lewïoh* uitgeleide; uitvaart.
lichten rollen. Ik knijsde dat de platvink werd gelicht, ik
zag dat de portefeuille werd gerold,
lichterik dag.
lif moed.
lik gevangenis. Een linke lik, een strenge gevangenis,
waar 't niet deugt. Een immese lik, een goede
[gevangenis],
likkar celwagen.
link loos; slim; niet pluis; gevaarlijk; lelijk; slecht; niet te
vertrouwen. Steun niet meer op die val, het is er veel te
link geworden, ga niet meer in dat huis, ;t is er veel te
gevaarlijk geworden. Zie: verlinken. Link tegen link,
list tegen list. Een linke slag, een slinkse streek. Een
linke broger, een lelijke vent. Zakkenrollen is een link
werk. Dat is een linke pernose, gevaarlijke taak. Het
link, politie. Een link(e) als een looie deur, hoe kan je
zo stom zijn.
linken bedriegen. Laat je niet linken. Op link nemen, er
in laten lopen. Iemand voor een partij goederen
oplichten door een of andere bedriegelijke handeling
(z.h.). De rechters wouen hem op de link nemen.
linken en lenzen kijken en loeren,
link dajem valse eed.
linkgajes niet te vertrouwen volk. Slecht volk. Politie,
linkmiggel grappenmaker. Ook wel: akelige vent of
deugniet. Gevaarlijke kerel, die jongens aflegt,
lippies sleutels met smalle baarden,
loebertangetje halve cent.
loeder dweil; slobber; meid van slecht allooi.
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loef ie - lommerdbriefje
loefie halve cent. De kerel valt dood over een loef ie
ofschoon hij bulkt van 't geld.
loegie spel kaarten.
loeken kijken. Loek reis even in dat spoormelukje. Je
komt voorbij, maakt een veter van je schoen vast en
loekt terwijl even naar 't slot. s Avonds ga je er een
paar kienen opgooien of 't soms springt.
loen bedriegelijk; vals. Schermen met een loen jatje, zich
mal houden, zich krankzinnig aanstellen,
loene slecht; kwaad,
loenen vals doen.
loenenaar valse kerel; verraderlijke kameraad,
loenig slecht:. Hij maast loenig, hij is slecht,
loens scheel; schuin; onecht; vals; ook wel: koper. Ze
[kjijken zó loens. De loense, de schele. Een loense
oksenaar, een loense brommer, een koperen ketel.
Loense glimmerikken, schele ogen.
loense cassavies valse bankbiljetten,
loense daai valse diamant,
loense spoefe [lees: sjoefe] meineed,
loens poen vals geld.
loentjes leugentjes. Ik vertel je geen loentjes.
loentjes draaien moppen verkopen,
loep horlogie. Hij heb een loep in de meluk.
loepie zie: loep.
loerie chocolade. Hij heb loerie gegapt.
loevertangetje zie: loebertangetje.
logement* slaapstee, asyl, huis van bewaring, bordeel,
(hoeren) kast, bed.
lokvogel de voerder bij de kwartjesvinders,
lollepot wellustige vrouw; vrouw, die zich aan ontucht
met vrouwen overgeeft,
lol-tiejijs middel tot het opwekken van vrouwelijke
wellust.
lommerdbriefje (doorgefourneerd) hoer.
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lommerdspiese - luikes
lommerdspiese bank van lening,
lood geld. 't Schijnt dat jij je lood niet op kan. Een plak
lood op de kop hebben, dronken zijn. Een dot lood,
ook: een poet lood, een hoop geld.
loodpot men kan wel zien, waar de loodpot zit. Hier heb
je de loodpot, hier is 't geld.
looien kloppen; vechten.
loojig zwaar. Dat blauw laken is loojig, dat lood is zwaar,
lonu zie: lau lonu.
lorum zwendel.
loste alles kwijt. Ik ben glad loste, zonder een cent.
lou neen; niets; vergeefs; weinig. Raffie, ga je mee?
Antwoord: Louw, neen. Sjak me louw, 't kan me
weinig schelen (schadt mir lau). Voor louw, voor niets,
gratis,
lousie ei.
louw zie: lou.
louwfikus niets. Louwfikus te beknijzen, niet[s] te zien.
louwloene slechte zaken; tegenspoed,
louwpoekelen niets zeggen; niets meedelen,
louwsmoezen niets zeggen; niet meedelen. Ik moet
kotsen voor de goochemerd (rechter-commissaris),
maar ik smoes louw, ik zeg niets,
lovie geld. Lovie in de meluk, geld in de zak.
luag* zie: lugi.
lucht* (z.h.) denkbeeldige partij; partij goederen, die
reeds lang daarvoor, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk,
werd verkocht. De lucht hangt laag, (deze vrouw) is
niet te gebruiken,
luchtklapper bovenhuis,
luene gee[n]; neen; niet; vergeefs,
luffie halve cent.
lugi* verkleinwoord van luag, almanakje, almanak,
luikes stiekum; stilletjes; in 't geniep, 't Manvolk houdt
zich in zulke gevallen altijd luikes.
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luimen - makayumme
luimen slapen. Ze konden vannacht op de brits luimen.
luimkeet slaapstee, logement.
luimkit zie: luimkeet.
luimspiese slaapstee; logement.
luisterlap oor.
lui suffer; domme kerel. Een lui van een broger. Ook:
dupe. Hij is de lui, hij betaalt het gelag of: hij is
gesnapt.
lummelbout mannelijkheid; penis.
lunzelink kijk om je heen, laat je niet uithoren of
beluisteren,
lunzen zie: lenzen.
lurven kleren. Ik pakte hem bij zijn lurven.
lussen ik lus hem, ik wil met hem vechten, ik durf hem
aan.
lijk versleten vrouw,
lijnschieter suffer,
lijntrekken rekken,
lijpen drinken.
M
macher koopman; boerenbedrieger; kwakzalver.
maf slaap.
maffen slapen.
maffer(d)s* onderkruipers.
maffie kwartje.
maholle bedorven; kapot.
majem water. Ik gooi hem in de majem. Geef me een glas
majem. Tof majem, goed water. Ga dit majem maar niet
buizen (drinken), het is link. Op majem en legum zitte,
op water en brood zitten,
majemen regenen. Het majemt dat het giet. Het blijft
maar doormajemen.
makayam zie: afmetkaiem.
makayumme zie: afmetkaiem.
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makke - marwieger
makke met een kanker 35 cent.

makkes slaag; klap; last; onheil. Hij gaf haar een linke
makkes in de kone, hij gaf haar een klap die raak was
in haar gezicht. Daar zit makkes voor 'm an, daar krijgt
hij last mee. Er zijn lieden die niet houden van makkes
en peigere (bedorven vis),
malboerem in de malboerem, goed. Hij is in de
malboerem gekloft, hij is goed gekleed,
malbush sierdoeken (meervoud van: malbushim).
malbushim zie: malbush.
maling iemand in de maling nemen, iemand er tussen
nemen of voor de gek houden. Ik had uit de maling
kunnen zijn. Ik had voor altijd binnen kunnen zijn. Ik
heb er maling aan.
malogeme coïre (werd plat Hollands'genoemd),
malogemen werken,
malogemer werkplaats.

Foksmalogemer,

goudsmidswerkplaats. De grandige knijst naar 't gajes
van de maloochem, de agent kijkt naar het volk van de
werkplaats,
maloochem werk.
maloochum zie: malogemer.
mangen vragen; bedelen.
mannetje* (z.h.) de mand [lees: man] met het geld. Ik zal
je morgen 't mannetje brengen, d.w.z. die achter de
schermen blijft tot de koop is gesloten,
mannetjesputter sterke kerel,
mansj maken zie: mansjen.

mansjen aanprijzen; recommanderen,
mard [lees: maro] brood,
mareedsemen stelen,
mareedsemer dief.
marwiegen stelen,
marwieger dief.
marwieger uit de pistole dief van aanzien.
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masker - meimis zijn
masker pand (voor de bank van lening),
masomme massematten handelen er is goud bij te

stelen.
massel winst; geluk; voorspoed. Aan gestolen goed is
geen massel, gedijt niet. Zie: broochem.
masselen goede zaken. Masselen broocher, geluk, man!
Hij is in zijn massel, hij heeft geluk. Il a de la veine,
massemat kraak(je). Zie: leile.
massematten handel; negotie; zaken; ook wel: gestolen
buit; werktuigen, fomme massemat, diefstal bij dag.
Iemand over een massemat aanslaan, iemand vragen of
hij aan een diefstal wil mee doen. Massematten gepakt,
diefstal afspreken, afgesproken diefstal,
matograaf sleutel,
matschudding herrie; ruzie,
matses Paasbroden.
mattenklopper tien gulden (gouden tientje),
maurd* vrees; ontzag,
ma uwe rik kat.
mazböaus* (meervoud van: mazol) sterrebeelden;
gesternte, enz.; toeval; geluk; buitenkansje,
me'aneis zijn* met geweld dwingen,
mechaseh* zie: chassi.
medabberen* spreken,
medabeir zijn* zie:

medabberen.

mefalpolse verhoorder; ondervrager.
mefalpolse(n) ondervragen,
megig* lui; suf.

meie(r) 100. Een goede meie(r), een goede ƒ 100,-;
1/2 meier, ƒ 50,-; 1/4 meier, ƒ 25,-.
meier man. Houd de meier in de gaten.
meikever zwerver; schooier,
meilig koning,
meiligin koningin,
meimis zijn doden; dood maken.
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meimus - meluk
meimus dood. Hij gaat meimus, ik zal je meimus slaan.
Meine-Deine Duits hasardspel met kaarten,
meis dood; dode; lijk.
mejasheiw zijn (zich)* zich nederzetten; ergens vestigen;
uitrusten; zich rustig voor zijn taak voorbereiden,
mekajem klap.
mekajem grote hoeveelheid; een hoop; een klap. Ook
gebruikt voor: veel slaag. Hij geeft 't dier mekajem, als
't niet loopt. Daar lag een oksenaars achter die ruit.
jongens met een mekajem poen in de meluk. Ga weg of
ik geef je een mekajem. Wat een mekajem gajes op de
vlakte. Het wemelt van russen. Als ik alles bij mekaar
had, wat ik van me leven geslagen (bemachtigd) had,
dan had ik mekajem.
mekattering beschuldiging. Ook: ruzie. Ze hadden een
mekattering met een kar met blauw laken.
mekof* cachot,

melag*
melane
mélèch
meleg*
melig*

zout.
lading. Ze kregen de melane, ze werden dronken,
koning,
zout.
zie: megig.

melogejan van 't meiogen opperste van de

werkzaamheden,
meloge krouters mindere bedienden,
melogem zie: melogo.
melogemen werken.
meiogen bollebofvan 't meiogen, opperste van de
werkzaamheden,
melogener smid.
melogo werk.
melojen wenken,
melik zie: meluk.
meluk zak. Poen in de meluk, geld op zak. Een meluk
schoren, goederen. Een meluk koffie, etc.
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melukpezen - mieg-tiejijs
melukpezen zakkenrollen.
mem 40. De dertiende letter van het Hebreeuwse alfabet;
als getalwaarde 40.
meneertje de Commissaris van Politie,
menobbel monster; bijzonder lelijk schepsel,
mep klap; stoot.
mephalpeil zijn* casuïstische discussie houden,
meppen beetnemen; stelen. Ik laat me niet meppen. Wat
praat je van meppen? Ik zal de spieën hebben, die jij
van een ander gemept hebt. Katten meppen.
Kattenmepper.
mepschoren onbruikbare goederen,
megatreig* aanklagen.
merode neerlaag; armoede. Hij is nou in de merode, aan
lager wal. Ik maas in de merode.
merriekie moeder.
merudi* mijn verdrukking; mijn nederlaag,
merwiechers meikevers; landlopers, dieven,
meshugo krankzinnige,
mesjoche zie: besjoche.
mesokke gek, suf. Schele Mie heeft zich ook mesokke
gehouden.
mesomme zie: mezomen.
mesuqon* in orde gebracht; definitief; gecorrigeerd; zeer
nauwkeurig,
mezokke zie: besjoche.
mezoles bedorven; kapot; ook: ziek. Vlees, dat ruikt;
boter, die sterk is; een ei, dat niet vers is, heet mezoles.
Kijk eens wat een knap mokkel daar voor de glonissen
scheft; maar neem je in acht voor dat niese. Ze is
mezoles, dat kan je aan der patsjifwel zien.
mezomen geld.
middendek sleutel. Zie: kienen
miegen wateren,
mieg-tiejijs pisbak, urinoir.
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mieniker- misslaan
mieniker vuilik. Bij verkorting: neen. Een kerel, die
geniepige streken uithaalt,
miesgasser zie: misgasser.
miete bed om op te slapen.
mietje iemand, die een hekel aan de vrouwen heeft. In
de regel 't zelfde als hintemer,flikker.
miezig schuldig. Ik heb me nooit aan een portemonnaie
miezig gemaakt.
miggelen lachen. Hij miggelde link en ze schokten hem
een jantje, hij lachte verdacht en ze gaven hem een
jaar.
migweh* verzameling (van water); bad; hope.
mik buik; maag. Hij heeft zijn mik weer vol Sla dit
treitertje maar vlug in je mik.
mikwe bad. De avond voor de trouwdag moet het Joodse
meisje een mikwe nemen.
mimmele moeder.
min* (enkelvoud van: minim) veinzaard.
minette poesje; jongedame; snolletje. Iemand die het
minetten uitvoert,
minetten strelen, kittelen, likken van de geslachtsdelen,
minim zie: min.

minje geld.
misgasser vuilik; akelige vent; sodomieter.
mishpot recht; rechtbank,
miskaf vuilik; akelige vent; sodomieter.
miskleunen* (z.h.) iemand het hem toekomende (?) deel
van de post niet geven; een tussenpersoon in de
(zwarte) handel er uit drukken om provisieloon niet
uit te betalen,
miskuiken vuilik; akelige vent; sodomieter.
mispet hof. Bollebofvan de mispet, procureur crimineel,
of van het hof.
mispot zie: mispet.
misslaan te kort doen; geld achterhouden en dus niet
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misslaander - moos
eerlijk delen. Hij heeft me een meie misgeslagen,
ƒ ïoo - te weinig van de buit gegeven. We waren alle
godinne jongens, misslaan hebben we mekaar nooit
gedaan.
misslaander iemand, die 't gestolene niet eerlijk deelt.
missomme geld.
mi'us* verachting; lelijkheid.
moeke logementsvrouw.
mok beker. Een mokkie bruin, een kop koffie.
mokkel meid; geliefde.
mokkeltje zie: mokkel.
Mokum stad. Groot Mokum, Amsterdam. Er zijn hier in
Mokum geen goede tiejijzen meer, geen welvoorziene
brandkasten. Klein Mokum, Rotterdam. Mokum
Mollof Mokum Alf, Amsterdam; Mokum Reis,
Rotterdam; Mokum Beisz, Berlijn; Mokum Lammert
majem, Leeuwarden; Mokum Lammert, Hoorn, stad
Leiden; Mokum Kaf, 's Hertogenbosch; Mokum Aye,
Alkmaar; Mokum Jaar, Arnhem; Mokum Dollet,
Delft; Mokum Majim, Dordrecht; Mokum Heif
s-Gravenhage; Mokum Grouw, Groningen; Mokum
Sooyen, Haarlem.
Mokumer Amsterdammer,
mol dood; doden; (Hilversum) ziek.
molleke zie: mokkel.
Mollof Mokum Mollof, (Groot Mokum) Amsterdam,
molm geld. Ik weet dat er molm steunt, dat er geld zit.
Een kattebak met molm, een winkellade met geld.
momaun* geld.
monejaske kerk; mone is 7t tweede lid der samenstelling:
tofelemoons, tofelemone (z.a.).
monnie geld.
moord de moord steken, om ;t leven komen. Steek de
moord! krijg een ongeluk!
moos geld.
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moos - narris
moos massemat handelen diefstal van klinkende munt.
moosjer gerechtsdienaar; ook: spion; gids; stille gids.
mootvlek hij peest met de mootvlek, met 9 dobbelstenen,
moppentrommel effectentrommel; geldkist,
morf letten goed opletten bij hetgeen iemand zegt.
morig vrees. Hij schokt geen morig, hij is niet bang. Ben
je morig? Hij schokt morig, hij is bang. Je zult zien, dat
hij morig schokt, je zult zien, dat hij wegloopt. Hij
peest morig, hij werkt niet vastberaden,
moser doorslaan bedriegen,

mot twist,
motlap mottige.
motograaf sleutel. Heb je de motograaf pekaan, heb je de
sleutel bij je?
mousje ijzer. Zie: ribbemouse.
mozer verrader,
muim slaag,
muimen slaan,
mulk zak; zie: meluk.
munt [sjmak hem munt, werp hem tegen de grond.
muntmeter brandkast.
murf hoofd; gezicht.
muziekdoos brandkast.
mijem zie: majem.
mijlie mond. Hoor eens wat een mijlie, wat een grote
mond.
mijmus dood.

N
naai bij de hand.
nafke meid; ook: nefke. Als ik met hard werken wat
verdiend had, dacht ik: "t is voor me nefke/ Dame.
nafkone zie: nafke.
najin oog.

narris* kaars.
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nase - noen
nase neus.
navige niets. Wij hebben een navige en landing of
opstoot gehad, wij hebben niets opgedaan en zijn
verjaagd,
nefke meid.
nekof gevangenis,
nekijve zie: lakijve.
nelgenweker* [lees: negenweker?] iemand, die maar half
voor zijn kost berekend is.
nemen zich laten nemen, beetnemen,
nephigoh niets.
nepschoren onbruikbare goederen. Ook: linke schore,
slechte waar.
neres straatlantaarn.
Nes Amsterdamse buurt.
neuren rondgaan om te zien of er iets te stelen is.
neurie drank; sterke drank.
neuriespiese herberg, ook: huis met kelnerinnen.
neus 2. Bij het dobbelen. Aas-Neus, 1-2.
neut hoofd. Je wordt al aardig olms met je kale neut.
neutje slokje. Een neutje kraken, een borreltje drinken.
neuzen kijken. Ga je mee neuzen in 't Woud, 't
Vondelpark,
ngajin 70.

niese dame; meid. Dat niese van hem is ook naai.
nifteren doden. Hij moet genifterd worden. Nifteren
maakt u peyger, moorden maakt U dood.
nifterik mes.

nobel geschikt; goed; vertrouwd; veilig. Jongens, die val
is nobel, de gelegenheid is schoon. Een nobel spiese,
een vertrouwde herberg. Ook: gepakt. Hij is nobel.
nobele man; vrijer. Wat doe[tj je nobele? Die luimt nog.
Dat liet de nobele zich geen tweemaal zeggen.
noen 50; 60. De 14e letter van ;t Hebreeuwse alfabet; als
getalwaarde: 50.
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nooien - olms
nooien uitnodigen; uitdagen,
noppes neen; niets. Noppes poen, geen geld; noppes
pekaan, niets bij me, niets op zak, van mij is niets te
halen, niets voorhanden. Er steunde noppes in de
platvink, er zat niets in de portemonnaie. Ik wou
een sjaans bij haar hebben, maar noppes hoor, 't gaf
niets.
noppes kotsen niets zeggen,
nor 't hok; ;t cachot op ;t politiebureau. In de nor.
nörriekit (Hilversum) herberg; ook: gevangenis,
nosselen stelen. Heeft Bet vanavond nog wat benosseld?
nossene geven.
nosteren vloeken; ook wel: spreken,
nosterik boek.
notting niets (nothing at all).
nijf(t) mes; knipmes. Mijn nijf(t) fileren, mijn mes
aanzetten.
nijs moed; lust. Die heeft nijs om wat te bedissen, moed
om te stelen.
O
off [lees: olf] 1.
oj wel, wat mot je?
okketaaien iemand te weinig geld terug geven, door
kellners, en bij ontdekking het teruggehoudene op de
grond laten vallen, alsof 't bij vergissing ergens was
blijven hangen,
oks degelijk; goed. Zo gaat ie oks. Dat smaakt oks. Een
okse oksenaar, een goed horloge.
oksenaar(tje) horloge. Eenfoks oksenaar(tje), een gouden
horloge. Een halffoks oksenaar(tje), een zilveren
horloge. Een loens oksenaar (tje), een nikkelen of
koperen horloge,
olms oud; ook: gek of kinds. Een olmse serrore, een oude
man. Een olmse niese, een oude vrouw. Een stuk van
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olmse - osur
een olms hemd. Een paar olmse lappen dienden voor
kousen. Wat doet ie weer olms. Laat die goser toch, hij
is olms.
olmse ouders. Ben je weer bij je olmse thuis? Ook:
eenvoudig: voor vader of moeder. Ik ga naar mijn
olmse. Mijn olmse schokt mij nog wel eens wat; hij
heeft nog al wat molm. Een, die zich olms houdt, heet
een simulant.
olmspiese oudemannenhuis; ook: gekkenhuis,
oltrip cigaret (old rip, een cigarettenmerk).
omslaan bekennen.
omslag omtrekkende beweging. Een omslag maken, door
een of andere slinkse manoeuvre iets bewerken,
onderkruiper klein mannetje,
onderkruis sleutel. Zie: kienen.
ondermakkeren achterhouden, zich iets stil toeëigenen;
ook: in het geheim iemand kwaad wrochten. Hij heeft
mij ondermakkerd, hij heeft mij hier en daar de voet
gelicht.
onderzeil iemand onderzeil brengen, iemand in slaap
maken.
ongodin onoprecht; niet waar.
Oome Jan de Bank van Lening,
oosser neen, neen! Een krachtig van de hand wijzen,
opgaan gestraft worden. Zou hij opgaan? Toch is die
goser niet opgegaan voor dat zwijn. Wie dekt, gaat net
zo goed op als de dader; die verschut wordt.
opjacht kostwinning.
opknappen 2 jantjes opknappen, 2 jaar in de gevangenis
zitten.
opladen voeren; bewegen. Hij laa[d]t de soger op, hij
bewerkt de man om b.v. aan 't kaartspel deel te nemen,
'oreil onbesnedene,
orel christen.
osur* ongeoorloofd; verboden; volstrekt niet.
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ottenoj - parrig
ottenoj Heer in de hemel!
ousten praten. Oust zachter! Praat niet zo hard!
overbruggen overbrengen; verklikken. Dit werd alles door
die punt overbrugd.
oxenaar zie: oksenaar.

P
paaltje stuk roggebrood (in de gevangenis). Krijg ik
vanavond je paaltje?
padjakker deugniet; schelm.
pafferik vuurwapen; pistool of revolver. De oude Peters
draagt altijd een grote pafferik bij zich.
pageintjes aardigheden; grapjes. Hij had enkel wat
pageintjes in zijn brief geschreven.
paitseg Pasen.
pakslinger scheldnaam voor Jood.
palmegone een koloniaal.
palmegoon(s) militair; soldaat. Bollebof der palmegoons,
generaal. Zie: balmagone.
palmer soldaat. Daar tippelt een palmer.
pan* (z.h.) voor het bakken de pan uitgesprongen,
goochem; link; slim; uitgekookt,
pa nas chef; directeur; ook: winkel of lombard. Breng het
maar naar de panas.
paradegeld geld van een ander, dat iemand bij zich
draagt om mee te pronken,
parademaker bluffer, die opschept met geld, dat niet van
hem is.
paradet kletskop; zeer hoofd; schurftkop,
parag scheldnaam voor jood.
paraplu koepelgevangenis (Haarlem, Arnhem, Breda).
parcuph* aangezicht.
parg bloeisel; zeer hoofd; zeerhoofdige.
parneis* verzorger; bestuurder; invloedrijk persoon.
parrig zie: parg en paradet.
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partij - pennetje
partij* (z.h.) bij de partij brengen, de te verhandelen
partij goederen aan de koper tonen,
passe-route vagebond,
patatters aardappelen,
paternosters handboeien. Zie: braceletten.
patet hoofd,
patjakker deugniet; fielt,
patsjif gezicht,
pattisj zwanger.
pausheit jad zijn* de hand toereiken; de hand ophouden;
bedelen,
peesvrijer werkman,
peget 2 (van eget = i??).
pegimoh* oneffenheid; schaard in 't slachtmes; klein
gebrek.
pei 80. De 17e letter van 't Hebreeuwse alfabet; als
getalwaarde: 20.
peieren zie: peigeren.
peiger dood; aas; lijk; kapot; bedorven; rot peiger, van
dieren. Peigere vis.
peiger maken dood maken,
peigere bedorven vis.
peigeren sterven; doodgaan.
pekaan hier; aanwezig; voorhanden. Pekaan nemen, in
beslag nemen. Noppes pekaan, niets in de zak. Ze
nemen een dronken goser pekaan, inrekenen.
pelse(n) zie: mefapolse(n).
pelsta* publieke vrouw, die bij gelegenheid ontvangt, zij
is echter gehuwd. Koppelaarster,
pen zie: penne, en pennen.
penne slaapstee. Platte pen, slaapstee onder de blote
hemel.
penneboes huisbaas; slaapsteehouder,
pennen vingers. Wijspennen; ringpennen.
pennetje cigaret.
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penoze - piejijzers
penoze neus.
permonje verlof. Als ie vissen wil moet ie altijd permonje
vragen aan ze temeie.
pernoze kostwinning; werk; jacht. Hij gaat op de
pernoze. Kon ik met de pernoze niets verdienen, dan
bikte ik niet, had ik niets te eten. Zon tippelaarster
peest meteen op vinkies, dat hoort bij die pernoze
thuis.
pernozemannen mannen van 't vak. Hij heeft onder de
pernozemannen de naam van vinkendresseur,
zakkenroller,
perriekie vader,
personsie verdenking,
pésag* Paasfeest,
pesaules aangebrand; veneriek.
pesaules* afval; drek; verworpeling,
pestman gierigaard.
peut slaag, klappen. Het doet me lol, dat de russen zo'n
peut gehad hebben.
peijger dood.
pezen werken. Hij peest met de flik, hij werkt met de
kaarten. Pezen is goed voor de paarden, 't werken is
voor de dommen. We zullen morgenavond gaan pezen,
misschien is de val dan nobel, de gelegenheid schoon.
Jan is een goser, die nooit peest, hij steunt de hele dag
in het neuriespiese.
philippie bankbiljet van ƒ 10,-.
philippus (de) het geld.
plchem jood.
pickpocket zakkenroller.
pié buurt. Hoerenpié; ruiterpié, Pieter Jacobstraat te
Amsterdam,
piechem suffer,
piejer zie: pier.
piejijzers heitjes piejijzers, kwartjesvinders.
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piek - pinter
piek zie: piekelman.
piekaan zie: hekaan en pekaan.
piekelman gulden. Ik heb een mooi vinkie in dat
spoormelukje (zakje) gezien met een piekelman er in.
Ik ga er op pezen, er moeite voor doen. Dat was de man
4 piek, vier gulden,
piekeren denken,
piemelen huilen.
piender loos; bij de hand. Hij was hem te piender af.
piepen slapen. Maar ook: wegsluipen; lichten, enz. Hij
schijnt hem gepiept te hebben. Ik piep hem, hoor! Ik
maak me uit de voeten. Het is gepiept, het is gebeurd.
Hij heeft een ezeltje gepiept.
pieper aardappel.
pier opkoper. (Pierre, naam van een snees in Den Haag).
pierder speler; nachtbraker.
pierement harmonica.
pieremezeur cent.
pieren spelen; nachtbraken.
pierewaaien zie: pieren.
pieskapee loopje; grapje. Maak geen pieskapee met mij,
neem geen loopje met mij.
pieterman gulden. Zeven pietermannen is toch niet te
jouker.
pietsie (bischen) weinig. De Motlap vond 6 heitjes wel
een pietsie min, de mottige vond 6 kwartjes wel wat
weinig,
pikke de duivel.
pikken nemen. Een oksenaartje pikken.
pikker matroos.
pil iemand de pil ingeven, iemand beduiden wat hij doen
of zeggen moet, suggereren,
pin ketel. Een koperen pin.
pinkelink pink.
pinter slim.
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piot - plentie
piot soldaat.
piot(es), piotjes* luizen; commiezen,
pit moed. Hij heeft nog al pit.
plak halve stuiver,
plakken* aanhouden.
plakker* (z.h.) agent van politie, om te kopen door
zwarthandelaren bij overtreding van distributievoorschriften en [die] hiervan een gewoonte maakt,
planten verstoppen.
plat krijgen omkopen. De geschivesse zijn plat, de
getuigen zijn omgekocht,
plat stil. We moeten die getuige zien plat te maken,
bewerken. Ik moet haar met zoete woordjes plat
maken, sussen om haar mee te krijgen. Zich plat
maken, buiten slapen. Die meester is plat, d.w.z. die
advocaat helpt je in 't geheim in de cel aan tabak,
briefjes, enz.
platjes* hij heeft platjes, hij heeft centen. Platjes (z.h.),
distributiebonnet j es.
plattekit winkel waar men gestolen goederen verkoopt,
platvink portemonnaie. Een platvink met knaken. Hij zei,
dat er noppes in de platvink steunde.
platvink zakportefeuille; tas.
pleite weg. Pleite gaan, weglopen, weggaan, zich bergen.
Ga maar pleite, 't is een beetje link, onveilig; ze knijzen
op je. Hij is pleite gekommen, weggekomen, ontkomen.
Ik tippel gauw pleite, ik loop gauw weg. Ze hadden
juist nog tijd om pleite te tippelen.
pleiten vrijkomen; weggaan.
pleite maken wegwerpen. Daar kwam een rus (smeris)
aan, zo hard hij kon en wij pleite. De vonk pleite
maken, het licht uitdoen,
pleite scheften weglopen,

pleiter zie: pleite(n).
plentie genoeg.
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ploeg - pompertje
ploeg vereniging. De gouden ploeg (van jongens in
Haarlem),
ploeteren werken,
pluk werk. Zie dat je pluk krijgt.
plukken* (z.h.) het afknippen van distributiebonnen door
een grote zwarthandelaar in grote partijen, meestal van
eenzelfde soort,
plukker* (z.h.) zwarthandelaar, gewoonte makend [van
het] afknippen van diverse soorten bonnen in grote
partijen en die weer in partijen van de hand te doen.
Zie: plukken.
poedel agent van politie,
poeierpen cigaret.
poekelaar prater; iemand, die niet kan zwijgen;
babbelaar.
poekelen praten. Louw poekelen, niets vertellen. Je
poekelt over dingen, waar je geen verstand van hebt. Ze
begrepen eerst niet, wat ik poekelde.
poen geld. Poen in de meluk. Daar steunt een dot poen.
Hoe kom jij aan poen, dat je met de melane (dronken)
thuis komt?
poen (een) een opschepper; een gemene vent; sjappie
poen, proleet, gemeen; poen (z.h.), zoen.
poenbroekie broek, zoals de jongens op de Zeedijk
dragen, nauw over de knieën en wijd op de hiepen.
poengassie pet.

poep mof (Duitser); achterste (bil); aardappel,
poeplappie zakje met geld. Hij heeft een aardig
poeplappie.
poerem drukte (van purim, Purimfeest?),
poet lood een hoop geld.
poets politiebeambte,
poj water.
politoeren blanketten; sminken.
pompertje valse sleutel. Leen mij dat pompertje voor die
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ponem - pozetjat
val (huis). Een pomper met 5,6 of 7 tandjes.
ponem gezicht. Dat niese heeft een joven ponem; een
lelijk ponem.
ponum gezicht; smoel; een klap op zijn ponum, bek.
pooien eten. Moeke, schok wat te pooien. Ik moet maar
zorgen, dat er wat te pooien is; jij brengt geen spie
thuis. Zij kan zelf wel haar pooien verdienen.
pooier dikvreter. Kerel, die met een meid leeft, die voor
hem de kost verdient. Als ik zon pooier moest hebben,
liet ik hem gauw de moord steken.
pooier staalboor.
pop gulden,
poppekast bedstede,
poppetje zie: pop.
poppie zie: pop.

pores koe; stuk rundvee,
porem aangezicht; gezicht,
poroh koe.

porum zie: porem.
poser vlees. Geen poser leisen (z.h.); niets ontvangen;
niets verkopen; niets verdienen,
posjer cent; duit.
posser duit. Ik had geen posser in de meluk. Daar is geen
posser te verschieren, verdienen,
posterik deur.
pot smeltkroes.
poteten beloning. De versliegeraar kreeg ƒ 25,- voor een
poteten.
pots snor; knevel. Een zware pots.
potsvrijer iemand, die met kwartjesvinders uitgaat om uit
te kijken.
pozer zie: posser. Pozer (z.h.), handel, geld. Is geen pozer
te verdienen, de handel is flauw, slap. D'r zit de smet in
de pozer. Te veel klabakken (z.a.) op de keien (straat),
pozetjat* platzak.
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prames - qinjon
prames deel; aandeel; portie,
prent beeld; mooie vent (spottend),
presonsie zie: personsie.
presumptie zie: personsie.
preuvelen praten.
preuvelement praatje. Ik maakte mijn preuvelement bij
haar en kreeg ze mee naar een dansspiese.
priem dolkmes.
priemerik zwerver; landloper; ook wel: dominee of
geestelijke,
prikken met een mes steken,
prins politieagent.
prinsemarij de politie. Jongens, dieze [lees: deize], daar is
prinsemarij op de vlakte, stil, jongens, daar is politie in
de buurt,
prinserij de politie.
pruif lading; last. Hij heb de pruif, hij is dronken,
pruinsteker* [lees: puinsteker] vingerring,
pulutte* zie: lutte. [niet opgenomen]
punt bochel.
pij jas; demi-saison; ook wel: mond. Halt de pij? houd de
mond!
pijger zie: peiger.
pijtje jas.

Q
qacew (vlees)houwer; vleesslager,
qadagas hete koorts.
't qadagas inschmuzen iemand met drogredenen tot
andere gedachten trachten te brengen; het hoofd warm
maken, enz.
qenas boete in geld.
qeri'oh scheuring; kleerscheuring bij overlijden van 'n
nabestaande,
qinjon koop.
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qinjon - rewoochem
qinjon koop; het gekochte; verworven goed; bezitting,
qotaun klein.

R
raaf predikant,
rachmones medelijden.
rad geldstuk; rijksdaalder; gulden; mark; frank,
ragamonus* barmhartigheid; medelijden,
raggeling mislukking; tegenvaller. Heb je nog wat
loense knaken uitgegeven? fa, beis, maar ik heb ook
verscheiden raggelings gehad.
ramen ogen. Hij heeft het in de ramen, in de gaten, in de
smiesen, in de kijkert.
rammen vechten. Als jullie rammen willen, gaat dan op
de vlakte. De jongens gingen rammen met de geslagen
treiters.
ramsjen opkopen.
randevoe op randevoe gaan (van rendez-vous), met een
niese in een logement gaan slapen,
ratjes marechaussee,
rats gestampt eten.
rausch hashonoch* Nieuwjaar,

rausj hoofd.
rausjen stelen; roven. Alles wil ook rausjen, ieder meent
maar te kunnen stelen,
ree flink; bij de hand. Een reeë vrouw.
régèl voet.
regen zie: gouden regen.
reis Mokum reis (klein Mokum), Rotterdam.
reizen lopen. Ze reizen op hem, ze lopen op hem, ze
zoeken hem.
rekel voet.
rems hebben verbannen zijn.
rewoghen aandeel,
rewoochem winst; overmaat.
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ribbemoos - rot
ribbemoos mannetjesputter; sterke kerel,
ribbemouse* breekijzer; koevoet. Uit ribbemouse is ;t
naamwoord mouse, mousje (ijzeren) losgemaakt:
mousé brommer, ijzeren ketel, mousje, slang, ijzeren
ketting,
ribben* zie: ribbemouse.
ribbenmouse zie: ribbemouse.
riemert zie: scheften.
rikketikbons Bank van Lening in Rotterdam,
riks rijksdaalder,
riksie rijksdaalder.
rode haan de rode haan op een huis zetten, de brand erin
steken.
roderug bankbiljet van ƒ 1000,-.
rodevlag de vrouwelijke stonden.
roe-e* rakker(d). Een gelegenheidsroe-e, heler; helper;
vertrouwensman,
rokertje sigaar.
rolleman met de rolleman scheffen, trekken; zwerven.
Zie: scheffen.
rollen biljarten. Ik mag graag een potje rollen. Ook:
stelen, bemachtigen. Hij had een gondel gerold.
roller [woonwagen],
rood ruggetje bankbiljet van ƒ 1000,-.
rooieloop kopergeld,
rooien zie: afrooiemen.
roojemen kijken. Die vrijer staat daar te roojemen, die wil
weer 9 stuiver verdienen. Kun je niet beter roojemen?
Roojeme (kijk), wat mijn kerel daar doet. Ik kan noppes
roojemen, ik kan niets zien.
rosj hoofd; ook: haar. Wat heb die vent een rosj.
rosjie hoofd; haar. De niesetjes (dametjes) hadden allen
een safiaantje in der rosjie.
rossesjoon Nieuwjaar.
rot bankrot; ook: dood. Als bij 't banken bankhouder een
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rotten - sasseme
9 krijgt, heeft ie rot. De jongens onder mekaar zijn
eerlijk als goud, der mag geen spie aan mankeren en is
d'r eens een misslaander bij, dan slaan ze 'm half rot als
ie op de vlakte komt.
rotten stinken,
rotte ra ar verrader,
ruiker slechte stoot op 't biljart,
ruiter pié Pieter Jacobstraat in Amsterdam,
rukkerd hij heeft in één rukkerd (aan een stuk) joetbeis
jantjes (12 jaar) opgeknapt.
rus politieagent, rechercheur,
russies zie: rus.

rustig* (z.h.) zie: 't zit rustig.

s

sabberaar koevoet.
sabberen inbreken; breken. Deen sabberen, deur breken,
sabbervelletje slabbetje; front,
safiaantje sigaar. Safiaantjes van de dold, van de 4.
safianenkoker sigarenkoker.
salans vuur; ook: heet. Geef me een beetje salans. Wat is
dat niese salans.
saldsoof gouden tienguldenstuk,
samèch de 15e letter van 't Hebreeuwse alfabet; als
getalwaarde: 60.
samenetje* sigaret,
sammech 60.

sappelen talmen.
sapperen werken. Daar moet een mens hard voor
sapperen.
saribei kerel,
saroespeelster heelster,
saskenen lopen,
sassem suiker,
sasseme dronken drinken.
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sassie - schiebaart
sassie sigaret.
saugeir koopman; heer; type; sujet.
sauzen regenen.
sawor hals.
schacheren handelen.
schaf je zie: schofje.
schafthuis huis, waar de jongens eten en hun was laten
doen.
schaken snappen; pakken; arresteren. Heintje en
Pastoortje (twee bekende Amsterdamse rechercheurs)
hebben weer een jongen geschaakt
scharre slet.
schavies* schurft.
scheffen zitten; ook: gevangen zitten. Daar scheft noppes,
daar zit niets. Met de rolleman scheffen, trekken,
zwerven.
scheffen staan. Laat die vrijer scheffen, laat die kerel
staan.
scheffer een oude scheffer, iemand, die veel gevangen
gezeten heeft.
scheften zetten. Scheft U riemert, maakt U uit de voeten,
scheften in de baayes in de gevangenis zitten,
schefter zie: scheffer.
scheg neus. Ottenoj, wat een scheg! Kijk, wat een neus!
schemp naam. Op een loense schemp sjeffen, op een
valse naam gevangen zitten,
scheppen bij het vechten de tegenpartij met de nek
opvangen, en over 't hoofd werpen,
schermen met een loen jatje schermen, houd je mal.
scherp staan besloten zijn tot het uiterste. Ik sta zó
scherp mogelijk, ik ben tot alles in staat,
scheuren* (z.h.) bonnen afsnijden van de rantsoenkaart.
schibus heen; weg. Hij is, gaat schibus, hij is heen.
schiebaart masker; mombakkes; ook: geschonden gelaat.
Ik kan vanavond niet tremmen (op de baan lopen)
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schieten - schoker
met zon schiebaart voor (met zon stukgeslagen
gezicht),
schieten zien; begrijpen.
schim gezicht; bewijs; ook wel: naam. Er staat geen
schim in het oksenaartje. Ze hebben stellig zijn schim
wel gezien. Een agere schim, een andere, valse naam. Ik
zal je veberen op een agere schim, onder een andere
naam. Maak de schim asjewijne, verdonkeremaan de
bewijzen. Bewijzen op een linke schim, valse pas.
schimmen trekken fotograferen.

schimmetje bagatel. Ik heb er maar een schimmetje voor
gehad.
schip* (z.h.) in het schip gaan, bedrogen worden,
schlemazzel* naar men wil ontstaan uit: schlim mazzel,
onaangenaam mazzel, ongeluk,
schlemiel lummel; ongeluksvogel,
schlemiel onnozele; onhandige; verongelijkte;
ongeluksvogel,
schmeichler zie: smeichler.
schoechem antwoord; bescheid. Ik kreeg geen
schoechem.
schoefe eed. Loense schoefe, meineed,
schoenen hij heeft mij alles in de schoenen gegooid, alle
schuld op mij geschoven,
schoepen (Hilversum) stelen,
schofele baayes bedelaarsgesticht,

schof je zie er af; doe het niet. Soms ook: hou je stil of
verroer je niet.
schoget slot.
schok goed geluk. Uitgaan op de schok, op avontuur. Op
de schok gaan, uit bedelen of op avontuur uitgaan. Op
de schok tippelen, 's avonds op woningen lopen,
waarvan de bewoners uit zijn of op kermissen reizen
om een slag te slaan,
schoker beitel.
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schokeren - schrappes
schokeren breken,
schol 21/2 centstuk,
schollem zie: scholm.
schol m kaak; schavot. Op 't scholm te kijk staan, op 't
schavot te pronk staan,
school kerk; vroegmis.
schoot onderdeel van een slot. De deur zit op de
nachtschoot.
schore waar; koopwaar.
schorem arm; ook: slecht en leugen. Je hebt schorem
gehandeld, 't Is allemaal schorem wat je daar vertelt.
schorem slecht; leugens; liegen; leugentaal,
schorem en al rommelzo[oi].
schorempie* (z.h.) oplichting; complex duistere
handelingen.
schoren goederen, in tegenstelling met geld. Daar is geen
poen te vinden, willen we 't schoren maar meenemen?
Gejatte schoren, gestolen goederen. Een kist schoren,
een baal goederen. Goeie schoren. Op de schoren
tippelen, uitgaan op dief stal van onbeheerdstaande
goederen,
schorum leugens; liegen; leugentaal,
schot hij had het in 't schot, in de gaten,
schotel zie: schoot.
schrabber cent. Piet wou er geen schrabber bijgeven.
schrabbes geld.
schragen benen. Kromme schragen. Zodra er verschutting
viel (onraad kwam) heeft hij de schragen genomen.
schrandere verbastering voor grandige. Deis voor de
schrandere, politie,
schrandeirg [lees: schranderig] schraal. Hij zit er
schrande[ri]g bij.
schranzen smullen,
schrapper zie: schrabber
schrappes zie: schrabbes.
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schriebes - sereife
schriebes honger. Zie dat stomme dier een schriebes
hebben.
schroei zie: schrooi.
schrooi trek; eetlust; honger. Ik heb niet veel schrooi.
schrooien hard werken; ploeteren.
schrijfspiese kantoor.
schubbetje dubbeltje.
schuifster hysterische vrouw.
schuiven lopen. Laat die maar schuiven.
schuiver een schuiver nemen, hard weglopen.
schunnerd zwerver; schooier.
schuurtje ;t hok; 't politiebureau. De prinserij wou hem
naar 't schuurtje brengen. Als hij mij niet had, zegt Bet,
had hij al lang in 't schuurtje gesteund.
schijngoochem* (z.h.) zie: bijgoochem.
schijthuis hoer.
sechach* 'n dekking (van loof),
secreet hoer.
seferaar dief.
segauroh* goed; handelsartikelen,
segem schouder.
seibel bedrog; zwendel; slechte waar. Laat je geen seibel
in je jatten stoppen.
seichèl verstand; scherp oordeel; bevattingsvermogen,
seifel verstand; begrip. Hij heeft er geen seifel van.
seigel verstand. Ik heb daar geen seigel van.
sein afgesproken teken.
seinen informeren. Hij durft niet te seinen en niet te
dekken, hij schokt morig, hij durft niet te informeren
of op de uitkijk te staan, hij is bang.
sekof* goud (bij de jood in gebruik),
semeyen luisteren; horen. Semey eens, luister eens!
sereibel zie: seribel.
sereife brand. Sereife maken, brand stichten. Ik zit in de
sereife. Waar is de sereife?
ii 7

sereiphd - spaak
sereiphd [lees: sereiphej brand.
seribei ongeluk; misère. Door eigen stommigheid zouden
ze je in de seribei helpen.
serrore persoon; heer. Een olmse serrore, een oud heer.
Serrore uit het spiese, hoofd van het gezin,
serroris zie: serrore.
seweren stelen.
shautier ambtenaar bij 't gerecht; bij de politie.
sheqorim leugens.
sheid duivel; spookgestalte.
sheiqèc* lelijk jongmens.
shemu'aus feest der wetgeving (wordt wel eens
Pinksteren genoemd),
shewu'oh* eed.

shogaur erwten* op 'n zekere wijze bereide grauwe
erwten,
sho'oh uur.

shumon* voor het gebruik geoorloofd vet.
siem doen moorden; vermoorden.
siene bewaarder van de gevangenis; agent van politie;
dienaar van justitie,
sienemers agenten. Grandige der sienemers, commissaris
van politie.
sikker dronken; duizelig. De gokkers zijn knap sikker, 's
Morgens als ik opsta ben ik eerst wat sikker.
simonim* de slokdarm en de luchtpijp, die bij het
slachten met vaste hand en met onafgebroken
beweging van het mes moeten worden doorgesneden;
het meest gezegd van vogels,
simpen schreien.
sinterklaas spelen* (z.h.) in een café rondje op rondje
weggeven.
si rooi man; kerel. Een rare sirool. Een dronken sirool, die
niet weet of het ochtend of avond is.
spaak* [lees: sjaak] zie: sjakies.
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sjaans - sjoechem
sjaans kansje (chance). Ik ging uit om een sjaans,
avontuurtje bij een niese. Dat is een mooi sjaansje
voor je.
sjachelen soort dobbelspel.
sjad mie louw of spakt [lees: sjakt] me louw, 't kan mij
niet schelen. (Schad't mir lau)
sjaiem sterke drank; jenever,
sjak zie: sjad.
sjakies kalm. Houd je kalm; doe of je nergens van weet.
sjanken trouwen.
sjappie proleet; gemeen.
sjappie-hendele-mendele hutspot.
sjaskelbajes kroeg; herberg.
sjaskelen drinken.
sjech zie: scheg.
sjed duivel; vijand; politie.
sjeffen gevangen zitten. Gesjeft, gevangen genomen.
Klijme gesjeft, correctioneel gevangen zitten,
sjein lekker; ook: schoon. Sjein in de kloften, knap in de
kleren,
sjeks man.
sjeks voor de bonjé* lichtekooi,

sjerfen helen; opkopen,
sjerfer heler,
sjerpen zie: sjerfen.
sjezen hard lopen; wegvluchten,
sjiebaak* zie: schiebaart.
sjief ( S c h i f f ) schip,
sjien politieagent,
sjikker dronken.
sjikse een christenmeid. Een nobele sjikse.
sjim zie: schim.
sjo uur.
sjoeche begrip; ook: verdenking; vermoeden,
sjoechem zie: schoechem.
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sjoege - slingeren
sjoege gek.
lou sjoege stieken niet inprenten,
sjoele kerk.
sjoes schoenmaker (verkorting voor: Schuster).
sjoefel* armzalig. Een slechte kerel. Sjoefel werk, werk,
waaraan weinig te verdienen is. Slecht, niets
betekenend,
sjofelaar armoedzaaier.
sjogaur zwart; donker (zwart water. Vgl. zigeuner,
calopani).
sjoges erwten. Een H.L. sjoges?
sjome vet.
sjone jaar.
sjoof gulden; ook: schaap,
sjoon zie: sjone.
sjossem paard,
sjoucher koopman,
sjouter politieagent.
slaan stelen. Geslagen schoren, gestolen goederen,
slagen winst; buit. Hij heeft mooie slagen gemaakt.
slag slaan gebruik maken van de gelegenheid om iets te
doen b.v. stelen,
slak horloge,
slamassel ongeluk,
slampamper drinkebroer.
slang horlogeketting. Fokse slang, gouden ketting.
Loense slang, namaak,
slemassel ongeluk,
slemp koffie.
sleur water en melk (in de gevangenis). Slechte koffie,
sleur nauwe gang.
sliegenaar verrader; politie spion,
sliegenen bekennen; vertellen; verpraten; verwerpen,
slingeren* (z.h.) bezwendelen van personen (meestal
provincialen), die distributiebonnen te koop hebben.
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slingeraar - smiksem
Methode om op een ongeoorloofde wijze in 't bezit te
komen van distributiebonnen of goederen,
slingeraar iemand, die zijn beroep maakt van het
bezwendelen van personen; zie: slingeren.
slobber koffie. Een bak slobber. De man komt een
spatje toe, de vrouw een bak slobber. Ook: slons,
slordige vrouw. Hoe jammer, dat ie aan die slobber
verzeild is.
sloeber vuilpoes,
sloeper pantoffel.
slof(je) halve stuiver. Ook: een krentenbroodje.
sloom langzaam.
slome suffer. Een slome Hannes.
slome duikelaar iemand, die door zijn luiheid ten onder
gegaan is. Iemand, die geen lef heeft,
slopen het lood wegstelen van leegstaande gebouwen,
sloper looddief,
slurf zie: sleur.
smakken gooien. Smak hem munt, gooi hem tegen de
grond,
smeer klap.
smeerkanis vuilik (eig. vuilkop).
smeichler vleier; mooiprater.
smeren hard weglopen. Smeer 'm met de looppas.
smeris politieagent. Op smeris staan, op uitkijk staan.
smeris jaspenen op uitkijk staan.
smerrie tabak.
smerrietje sigaar.
smieris nachtwacht; schildwacht. Op smieris sjeffen, op
de uitkijk staan bij het doen van een diefstal,
smieris gejaspend op uitkijk staan,
smiesen ogen. Dat loopt in de smiesen, in de gaten. Ik
had hem in de smiesen. Houd hem in de smiesen.
smikkelen smullen,
smiksem boter.
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smoeës - sokken
smoeës Pinksteren. Joodse shemuaus, feest der
wetgeving (wordt wel eens Pinksteren genoemd),
smoesen praten. Ik moet er op kunnen vertrouwen, dat je
met niemand smoest. De dokters smoesen niet, die kan
't wat schelen of je in Medemblik zit of in de bajes.
Gedekt smoesen, zacht praten. Louw smoesen, niets
zeggen.
smoes(s)ie praatje,
smoezen zie: smoesen.
smous dief; ook: scheldnaam voor jood.
smurrie zie: smerrie.
snaar onwettige vrouw.
snees opkoper van gestolen goederen. De snezen
schuilen wel eens met de politie onder één hoedje.
snezen opkopen; ook wel: stelen. In de Marnixbeis woont
een okse snees, vertrouwde opkoper,
snezer* (z.h.) opkoper; een groot zwarthandelaar,
snoeien rondgaan om te zien of er iets te stelen valt.
snoet lieverd; schat. Dag snoet.
snol lichtekooi; hoer.
snorrie zie: gasterik.
snuiter* (z.h.) een tegenstander in de handel,
snuiven bemerken. Snoof je 'm? heb je hem begrepen?
snij zakdoek.
soele gereformeerde kerk. Tovele moonse soele, Roomse
kerk, soele massemat, diefstal, terwijl de mensen naar
de kerk zijn.
soemkoof politie,
soentje verraderlijke steek of por.
soeteneur bijspringer,
soger jongen uit een dievenhuis,
sogere majim getrokken koffie,
soges hete, gekookte boontjes,
sohof goud.
sokken hard lopen. De sokken zetten, hard lopen.
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sokon - spinnekop
sokon baard,
solletje hoed.
soof ik heb je Zaterdag nog beis soof geschokt, twee
gulden gegeven,
soref sterke drank; jenever,
sorum sterke drank,
sossem paard.
sossem Prinserij bereden politie.
sosser zie: sossem.
soyen zeven.
spaander cent.
spak cent.
span uitkijk.
spankeren hard weglopen; vluchten. Hij spankert die
deur uit.
spanling oog.
spannen kijken; zien. Span reis. Ik zal spannen of er
onraad is. Span immes, kijk goed. Span je het?
sparber parapluie.
spat de spat zetten, aan de haal gaan.
spatje slokje. Me vader houdt veel van een spatje.
specie geld; ook: drank. Gewonnen specie. Een fles
specie.
speeldoos brandkast,
speentjes knipjes; beursjes,
spekkerd spekslager,
sperwer zie: sparber.
spie cent. Vijf spie. Geen spie breng je thuis. Pak op die
spiezen.
spienoze roof; diefstal. Hij gaat uit op de spienoze.
spies zie: bages.
spiese huis. Neuriespiese, drankwinkel. De donkere
spiese, 't cachot. Luimspiese, logement,
spiesertje maken uitgaan op een val.
spinnekop dasspeld.
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splint - stiekjen
splint geld.
spoormeluk zijzakje van de jas, waarin het spoorkaartje
gestoken wordt,
spoortiejijs zie: spoormeluk.
spriet* (z.h.) zie: sprit.
springen losspringen; opengaan. Is het ezeltje
gesprongen, is de lade losgegaan?
sprit* (z.h.) spiritus; alcohol van 40% en 90% (gebruikt
in de zwarte jeneverhandel); alcohol versneden met
gewone jenever en drinkbaar gemaakt,
spuit geweer; ook: parapluie.
spulle kleren.
't staat* (z.h.) dat is pertinent afgesproken,
staldeuren* jaquet.
stand hoop mensen bijeen; oploop. Een stand maken,
een hoop mensen om zich heen verzamelen, ;t zij om
een artikel te verkopen of om zakkenrollers
gelegenheid te verschaffen,
standel sleutel.
standwerker iemand, die aangenomen is om een menigte
bijeen te brengen,
stapelaar zie: hoogstapelaar.
steunen zijn; vertoeven; zitten; blijven staan; ook:
logeren. Daar steunt een brantiejijs. Ik moet weten of er
poen steunt. Ik steun (logeer) op een luimspiese. Steunt
de kien in 't slot? Laat de deur open steunen.
stiek stand. Een van ons stiek, een van onze stand, van
ons soort volk.
stiekem geheim; zwijgen; stilletjes; arglistig; in 't geheim,
stiekemerd iemand, die in 't geheim kwaad doet.
stieken geven; reiken. Als je ziet, dat je verschud wordt,
dan stiek je 't zo over aan een gabber. Stiek die goser
nou z'n poen. Stiek me de kienen. Zijn olmse stiekt
hem nou en dan een paar knaken.
stiekjen zie: stieken.
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stik - sijbebelajum
stik zie: stuk.
stikum zie: stiekem.
stil maken doden.
stille geheime politieagent.
stille kit zie: plattekit.
stinker slechte bal; misstoot (op 't biljart).
stinkniese vuile meid; hoer.
stoot ze hebben een mooie stoot gehad, een goede slag
geslagen, ƒ 1000- was mijn laatste stoot. Een mooi
stootje zou ik zeggen.
streep die trekt een streep, die bedriegt ons.
streeptrekker bedrieger,
strontschragen benen.
strootje sigaar. Stiek me een strootje, geef me een
sigaar.
strop tegenvaller; mislukking. Als je daar op loert; dan
krijg je een strop. Ik had een strop, 't pakte verkeerd
uit.
struin strooptocht.
struinen stropen. Ga je mee op de struin?
stuiver* getuigengeld.
stuk boterham,
stukken zakkie broodzakje,
stukkiesdraaien spijbelen; platlopen,
sussem zie: sossem.
suurkers* [lees: snurkers] zij, die op een kansje tippelen.
swel fat, kwast.
swellen verwaand worden.
swiebel ketting.
swiepen slingeren. Je haalt het poen er uit en swiept het
pijtje in de majem.
swiepert iemand, die er zijn werk van maakt mensen
tegen de grond te werpen om ze te beroven,
sijbel baayes beste kamer; geheim gemak,
sijbebelajum beste kamer; No. 100.
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tabee - tiejijs

T
tabee gegroet. Tabee, broer, goedendag, vriend.
tabernakel* (tijdelijke) schuilplaats; W.C.
tabernakelen* schilderen; op de uitkijk staan.
tafeltimtim tafelzilver.
taille geselpaal.
tailler scherprechter.
talhoutjes breekijzers.
talven bedelen; vragen.
talvenaar bedelaar.
tamp brood. Is er nog tamp?
tampel slag.
tandel sleutel. Ze schokten mekaar de tandels over.
tanne kachel.
tannur kachel.
tantel zie: tandel.
tapijtje jas.
tefie meid. Een mooi tefie.
teller bord.
temeie meid uit een verdachte omgeving. Hij heeft dat
temeie beis hondjes (2 dubbeltjes) geschokt. Zijn
temeie had een paar trederikken voor dat poen gekocht.
Ook: lichtekooi,
temeyer publieke vrouw,
temeierlikker zie: minette.
temeierspiese bordeel,
tennef slechte koopwaar,
tes 9.
tess 9.
test hoofd. Sla je lat op zijn test stuk. Ik had hem wel
eens willen zien rollen met zn test tegen de daaien
(keien).
tiejijs huis; ook: brandkast en verder elk ding, waarvan
de naam niet dadelijk te binnen schiet (dinges). Een
zere tiejijs, zieke geslachtsdelen. Voor de deur van zn
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titjijspezer - tippelsjikse
tiejijs zat de bollebof een praatje te houden. Daar steunt
geen tiejijs. De tiejijs steunt dicht bij de wipper. Wat
heb die goser een haaie slang op zijn tiejijs hangen (op
zijn vest, in dit geval),
titjijspezer [lees: tiejijspezer] brandkastforceerder.
tiffel zie: tuffel.
tift thee (drank).
tik horloge. Tik met hengel [lees: bengel], horloge met
ketting of wel met signetten,
tikken op de kop tikken, bemachtigen,
tikker borrel; glaasje bier.
tikkertje horloge,
tikkie zie: tik.
til verzamelplaats van kwartjesvinders, dieven en
dergelijken.
timmer slaag. Op de bazaar kreeg hij timmer. Ook: zaken.
Heb je een goeie timmer gemaakt? een goede slag
geslagen?
timtim zilver. Tafeltimtim, tafelzilver,
ting schel.
tingeling gewone winkelschel.
tinnef slechte kost.
tinuph vuil; uitwerpsels; gemene stof.
tip man. Een sikkere tip, een dronke man; ook: kerk.
tiphlow* afwijking; kerk.
tippe massemat diefstal terwijl de mensen naar de kerk
zijn. Zie: massemat.
tippel uit de voeten.
tippelaar straatdief. Een tippelaar op klompen, iemand
zonder lef.
tippelen lopen; op roof uitgaan; ook: op de baan lopen
(gezegd van meiden). Ik tippel op een zwijn. Ik ben
bezig om een fiets te stelen. Op een ezel (winkellade of
kantoorlessenaar) tippelen. Op de schippers tippelen.
tippelsjikse rondzwervende vrouw.
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tips - trederiks
tips* (z.h.) (rijwiel)banden.
tis negen.
tjakmoes verbasterd van jatmoos, handgeld, eerste
ontvangst,
tjoekel hond.
toeren rondgaan, b.v. met de voddenzak,
toet mond. Kom er uit, dan kan je je toet onder de
kraan houen; water aan je nest brengen, dat doe ik
vast niet
toetje mond. Ik gaf haar een kedevid voor haar toetje.
tof goed; degelijk; ook: kalm en eerlijk. Het was een toffe
goser (een flinke kerel), eigenlijk kachel zag je hem
nooit. Hou je maar tof Hij speelt tof. Dat je een tof
niese hebt, wil ik graag geloven. Tof poen, goed geld.
Toffe brogers, nette heren. Een tof niese, een mooie
meid. Tof gajes, goed volk. Louw tof, niet goed. We
hebben een tofmelukje gehad.
tofelemones een Roomse; tovele moonse of tofele mone
jaiki soele, Roomse kerk (lees: jaski of soele).
tofelemoons zie: tofelemones.
tofes gevangenis.
toffe een toffe, iemand, die te vertrouwen is. Zie: lau tof
togas achterdeel; partes posteriores, anus.
toges achterste; gat.
tokes zie: toges.
toppie pet; ook wel: hoed. Als dat ezeltje springt, schaf ik
mij dadelijk een velletje en een toppie aan. Me olmse
wierp ze toppie in een hoek. Alle tippelaars dragen
toppies van 2 pieken, mooie gassies maar jouker.
tor vrouw van slechte zeden.
trammelan lawaai. Ik zal maar geen trammelan maken.
tredekers schoenen of pantoffels. Daar hangen een paar
tredekers.
trederikken zie: tredekers.
trederiks zie: tredekers.
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trederiks-bajes - Turkse tafelschel
trederiks-bajes schoenwinkel,
tredikerspiese schoenwinkel.
treife(l) hij is treife(l), hij is er bij, betrapt. Treife(l)
worden, vastgezet worden, gearresteerd. Treife(l)
verschut, op heterdaad betrapt,
treifel bewijsbaar; bloot op heterdaad,
treiter een brood. Een krentetreiter, een krentebrood.
Hij kreeg 3 maanden voor een treitertje. Een bakker
bekeuren of op zijn kop tikken voor een paar treiters.
treiter-chocolade water en melk, dat in de gevangenis bij
het brood wordt gegeven,
treitertippelaar brooddief,
treive slecht; onrein.
t rem men op de baan lopen; de hoer spelen. Voor zon
kerel moet je nog tremmen.
treter schoen of pantoffel,
treters schoenen.
tring bel; schel. De tring overgooien.
tronie gezicht. Zet een ander tronie.
troost koffie. Een kommetje troost.
truc zie: truk.
truk streek. Linke trukken, listige streken,
trutten twee drieën werpen bij 't dobbelen,
trijfel zie: treifel.
tuimel tuimelraam boven een winkeldeur. Ik ga 'n tuimel
openmaken en haal de schoren eruit. Je klimt nooit een
tuimel binnen of de tandel moet aan de buitenkant op
de val zitten.
tuffel kerk.
tukkien* goon [lees: gooien?] op een tukkie, tot een
accoord komen,
turftrekker zakkenroller.
Turkse tafelschel hoer.
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ui - velletje

u

ui een slecht gemaakte stoot op 't biljart. In 't algemeen
een misslag.
uitpezen uitvijlen. De kienen uitpezen. Hollanders gaan
gemakkelijk (zie: kienen).
uitsabberen uit de gevangenis vluchten,
uitvissen uithoren,
universiteiten gevangenissen,
uppie 1/2 cent.
V
val gelegenheid; huis; deur; ook wel: bedekt bordeel of
rendez-vous. Leen me dat pompertje voor die val. Is dat
jou valletje, woning? De val is nobel, de gelegenheid is
schoon; er is geen onraad. Heb je de tandel van de val
bekaan (bij je)? Op de val steunen of drukken, op
logement leven,
varse waar afval van geslacht vee, pens, longen enz. Luuk
is in de varse waar beweging, die jat niet meer.
vat* een zwak vat, een onbetrouwbare (meestal een
vrouw),
vatling gereedschap,
vau 6.
vazelen vals spelen. Pas op, Bok, dat je niet vazelt, want
dan knok ik je lampies dicht, fe knokt niks, je zult het
wel laten.
veberen schrijven. Ik zal een kassavie aan mijn gabber
veberen. Iemand veberen op een agere schim.
veemsteker vingerring.
veiling in de veiling zetten, in de maling nemen,
vel jas. Hou me vel even vast, we gaan looien. Dat is een
joven vel.
velletje jas. Uit vrees dat zijn velletje in brand zou raken,
enz. Ook: bankbiljet. Een geel velletje, een bankbiljet
van ƒ 25,-.
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vemen - verlunzen
vemen vingers.
verbruggen* verkopen; verplaatsen van een partij
goederen (z.h.); wegmoffelen (z.h.).
verbuizen verkopen; opmaken. Die broger verbuist al z'n
schrappes.
verdiend gestolen.
vergokken het gelag betalen. Kaplaars had het gedaan en
Stille fan moest het vergokken, er voor boeten. Ook:
verspelen,
verkassen* (z.h.) zie: verbruggen.
verkiejenen zie: verkienen.
verkienen verkopen. We gaanfoks bij de snees verkienen.
De gejatte schoren verkienen. De boel is verkiend (z.h.);
de boel is verloren, vergokt.
(v)erkienen verkopen,
verkleffer verklikker,
verklefster verklikster (politie spion),
verklikker winkelbel; ook: telefoon,
verknipt* (z.h.) verstandelijk niet meer normaal (door
drankmisbruik). Om acht uur was hij helemaal
verknipt, suf door intensief borrelen,
verknoeien verraden. Hij is verknoest, hij is verraden,
verknoeier verrader,
verknoeierij verraad,
verknoesd zie: verknoeien.
verknoezen zie: verknoeien.
verknijzen verraden; bespieden,
verkrummelen wegstoppen.
verkrummelen (zich) zich wegmaken; uitknijpen; zich
verstoppen,
verkwartsen vervloeken,
verlenzen zie: verlunzen.
verlinken verraden; bedotten,
verlinker verrader.
verlunzen bespieden; beloeren; beluisteren; ook:
131

vermamsen - versliegeraar
verstaan. Ze verlunzen geen krakeling, ze verstaan
geen woord,
vermamsen verraden,
vermoffelen wegstoppen.
vernold gesloten. Hoe is-ie vernold, met een Hollandse of
een Engelse kien? Is de kattebak vernold? Een vernolde
val
vernollen sluiten. De deur is vernold.
verpatsen verkopen.
verpieren kwijtraken; van de hand doen; ook: verliezen.
Hij had zijn fokse veemsteker verpierd. Heb je je
bruine joekel al verpierd?
verschieren verkopen; verklikken; verdienen. Mesomme
verschieren, geld verdienen. Weet je het te verschieren?
verschud betrapt; gevat. Als ik nu weer verschud kom
(gearresteerd word), kari ik rekenen op kimmel jantjes
(3 jaren). Maar enfin, verschud, ik moet het er op
wagen. De jongen was verschud geworden wegens een
oksenaartje.
verschudden het bed voor iemand verschudden, hem de
zaak bederven,
verschudding stoornis. Ik heb heel wat verschuddings
gehad. Ik stond te werken op het oksenaartje van een
vrijer; ik had de swiebel los en toen kreeg ik een kleine
verschudding.
verschut zie: verschud.
verschut gaan zie: hoog gaan.
verschutten zie: verschudden.
verschutting zie: verschudding.
verse waar zie: varse waar.
versieren* (z.h.) door min of meer duistere methoden iets
in orde brengen. Een pas(poort) versieren, met kunsten vliegwerk in 't bezit van een pas(poort) komen,
versliegend verraden,
versliegeraar verrader; politiespion.
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versmajemer- voetenlicht
versmajemer rechter commissaris.
versmiegelen verklagen. Die vrijer ging ons bij de rus
versmiegelen.
versnezen verkopen bij een opkoper,
versnoeien versnoepen.
versta j'em begrip. Daar krijg je geen versta j'em van.
viege niets. Hij krijgt een viege.
vigileren zich heen en weer bewegen op de straat of
staan in een deur door een publieke vrouw om
mannen te lokken,
vin barst. Een vin in een ruit zetten, een barst erin
maken.
vingertje* (z.h.) met het vingertje rondgaan, rondje op
rondje in een café weggeven.
vink(je) portemonnaie.
vinkendresseur zakkenroller,
vin ken pezen zakkenrollen.
vinkenpezer zakkenroller. Ik moet niets hebben van dat
vinkenpezen; zeg me liever een godin spiese, waar
poen steunt, een goed gelegen huis, waar geld is.
violen begaan. Mijn niese dee ook wel is wat dat niet in
de haak was, maar ik liet ze maar stil violen.
de Vlakte de straat; buiten. De jongens van de Vlakte. Een
jongen of een niese van de Vlakte.
vlammen hij vlamt op dat niese, hij hoopt dat meisje te
bezitten.
vlerk arm. Een lamme vlerk. Linker- en rechtervlerk.
vliegerik vogel.
voeren lokken; meetronen. Ko, de kippenboer wist dat
joven porempie mee naar de val te voeren. Een der
kwartjesvinders voert de vrijer naar een neuriespiese,
waar de anderen hem opwachten.
voetenlicht opening onder of bezijden een gordijn,
waardoor men in huis kan zien. Ik knijsde door het
voetenlicht, een goser werd zijn platvink gelicht.
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vol - wieberig krouten
vol diefstal. Die vol kan ik vanavond niet opknappen.
vonk licht; lamp; kaars. Kun je in die val met de vonk
werken? Is het vertrouwd er licht te ontsteken? Er
brandde nog vonk. De vonk pleite maken.
vonkert kachel.
vonkie lucifer; vlammetje; zaklantaarntje. Geef reis een
vonkie.
voorwiel gulden,
vreempie vreemdeling.
vreten* (z.h.) ze vreten het, gemakkelijk te verkopen; partij goederen, die men tegen goede prijs kan verkopen,
vrouwe dod laffe vent.
vrijer man. Iemand, die uitgekozen is om slachtoffer te
worden van kwartjesvinders. Ik heb die vrijer
aangeschoten, aangekwatst.
vrijzetter iemand een vrijzetter geven; zie: jas.
vuile week dat niese heb de vuile week, maandelijkse
stonden.

w

waffel mond. Hou je waffel dicht.
wagensmeer boter. Geef me een broodje met
wagensmeer.
wandelstok groot breekijzer. Is de wandelstok pekaan,
heb je het breekijzer bij je?
watjekou klap.
wees stille agent. Jongens, daar komt een wees aan.
weets zie: wees.
werkeloze grote borrel voor 5 spie. Een heitje betalen
voor maffen is zonde; je hebt er 5 werkelozen voor.
werken met 2 vingers zakkenrollen,
wieberig uit de voeten; weg. Tippe maar gauw wieberig.
Maak je wieberig. Breng mijn oksenaar maar wieberig.
Maak het maar gauw wieberig.
wieberig krouten doorlopen; weglopen; heengaan.
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wiedes - zand er ieber
wiedes begrijpelijk. Dat was nogal wiedes, dat spreekt,
wiepsjer bedrieger; kaartspeler, die de kaarten zó weet te
schudden, dat hij altijd een mooi spel heeft,
wietkoker* (z.h.) een, die je voor de gek houdt,
winde plaats, waar iets te verdienen is.
windfang overjas; demi; mantel,
windvank zie: windfang.
wip raam. Blijf je staan knijtsen, dan zal ik zien de wip
open te krijgen.
wippen bemachtigen. Hij wipte een vinkie.
wipper zie: wip.
wissiewassie kleinigheid,
wit dubbeltje.
wolber goedkoop. Dat heb je wolber gekiend.
wolletje deken,
wolver zie: wolber.
woof 6.
't Woud ga je mee neuzen in 't Woud, in 't Vondelpark?
woudje politieagent,
wouterkeet* politiebureau.
wow 6e letter van het Hebreeuwse alfabet; getalwaarde:
6.
wijzik ziekte. Krijg alle judische wijzik, verwensing,

ij

IJzeren Hein brandkast.
Z
zachts 't mag wel; 't is wel billijk. Geef me een bittere,
maar een kanjer hoor; want ik krijg maar een; zachts
dat-ie goed is. Die gannef heeft een karvol, zachts dat ik
er ook een paar heb.
zain 7.
zand er ieber zand er over. Zwijg er verder van
(schwamm drüber).
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zeferen - zwellen
zeferen stelen; zweten. Hij begint te zeferen, hij wordt
benauwd, bang. Ze hadden kimmel knaken van een
sikkeren goser gezeferd. Mijn broertje is voor 't kippen
zeferen voor 3 jaar naar Alkmaar.
zeik pis. Stinken naar de zeik.
zeiken wateren.
zeil iemand onder zeil brengen, iemand in slaap maken.
zerana'* arm; schouderstuk.
zerouang arm (lichaamsdeel).
zeventandje soort Engelse sleutel.
zéwèl* drek.
't zit rustig* (z.h.) er is geen vuiltje aan de lucht.
zitterik stoel.
zoei soep. Een bord zoel
zoet (z.h.) suiker.
zoeterik koek.
zog vocht; drank (koffie, chocolade). Een kop zog.
zoger* erwten, zie: shogaur erwten.
zojen 7.
zoldertippelaar iemand, die zijn werk maakt van 't stelen
van wasgoed, dat op zolders te drogen hangt,
zoof gulden,
zoqein* oude man.
zoqon* baard.
zuipen winnen. Hij zoop vanmorgen een kwart meier,
f25,-zuipen verliezen. Hij zuipt, hij gaat onder, hij is zijn geld
gauw kwijt,
zuur gesnapt,
zwabber dronkenlap.
zwartje koffie.
zwartjes bargoens zigeuner bargoens.
zweet een bak zweet, een kop koffie,
zwel fat; kwast,
zwellen verwaand worden.
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zwerver - zijden ezel
zwerver gestolen parapluie.
zwerversteeg de Servetsteeg.
zweterik zie: zweet
zwiepen slingeren; werpen.
zwik een soort kaartspel (zwikken); 3 boeren, 3 vrouwen,
3 heren.
zwirren kijken. Zwir link, houd het goed in de gaten.
Ook: kijk uit, er is onraad.
zwijn(tje) fiets. Schoep dat zwijn(tje), steel die fiets,
zwijnen bollebof fietsenverhuurder.
zwijnenverhuurder fietsenverhuurder.
zwijnenjacht op de zwijnenjacht gaan, op het stelen van
fietsen uitgaan,
zwijnrijder fietsenrijder.
zijden ezel zijden halsdoek; foulard.
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Register Nederlands-Bargoens
In het Nederlands-Bargoense register worden
telkens alle Bargoense woorden voor één bepaald
Nederlands woord in alfabetische volgorde opgesomd. Alleen de Bargoense ingangen zijn opgenomen, geen samenstellingen die binnen een trefwoord
staan vermeld (zoals kattenmepper onder meppen) of
ingangen die alleen voorkomen in een uitdrukking,
zoals: 'blaas: een blaas opnemen, wegblijven, niet
terugkomen'.
Het register is samengesteld door omkering van
de ingang en de betekenis(sen). Wanneer een ingang
verschillende betekenissen had ('hip avontuurtje,
snol'), is iedere Nederlandse betekenis ingang geworden in het register. Maar verder zijn betekenisvarianten en synoniemen zoveel mogelijk bijeengenomen,
om het aantal ingangen beperkt te houden en daarmee het opzoeken van synonieme woorden niet aan
de gebruiker over te laten. Dat houdt in dat meerdere
min of meer synonieme betekenissen tot één betekenis zijn teruggebracht, dus 'prames deel, aandeel, portie' is alleen opgenomen onder 'aandeel'. Voor de
precieze betekenisomschrijvingen van een Bargoens
woord dient men dan ook het woordenboekdeel te
raadplegen; het register is slechts een hulpmiddel
om betekenisverwante woorden te vinden. Synoniemen zoals angst en vrees en alle woorden voor
'hoer' zijn in het register bijeengezet. Lange omschrijvingen zijn samengevat, dus 'kutpooier iemand, die
leeft van zijn meid of vrouw' is opgenomen onder
'souteneur'. Eufemismen zijn, voor zover ondubbelzinnig, vertaald naar de rauwe werkelijkheid: dus
'gehad bemachtigd' is opgenomen onder 'gestolen' en
'pikken nemen' onder 'stelen'. Maar er is niet ingegre138

pen bij 'soeteneur bijspringer', omdat onduidelijk is
wat is bedoeld met 'bijspringer'.
Na deze redactionele ingrepen bestaat het register
Nederlands-Bargoens uit 1004 ingangen, tegen 2 2 1 2
in het Bargoens-Nederlandse woordenboek.
Na de Nederlandse ingang en de geheimtaalwoorden volgen verbogen vormen van de ingang, zoals
meervoud en verkleinwoord, en eventuele verbindingen. Deelwoorden van werkwoorden zijn als aparte
trefwoorden opgenomen. Voor verbindingen is in
principe het normale 1-2-3-principe gehanteerd: ze
zijn te vinden onder het eerste zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord, en als die beide ontbreken, onder
het eerste (hoofd)werkwoord, etc. Dus 'dronken
maken' staat onder 'dronken' en 'grauwe erwten'
onder 'erwten'.
Uit het register blijkt dat de beschreven woordenschat een beperkt bereik heeft: de meeste woorden
betreffen stelen en andere misdaden plegen (met
benamingen voor dieven, geld, getallen, bespieden,
inbraakgereedschap e.d.), prostitutie bedrijven (met
benamingen voor hoer, bordeel, e.d.), contact tussen
de jongens van de vlakte en de prinsemarij (met
woorden voor arresteren, bekennen, betrappen,
gevangenis, politie en praten) en tot slot woorden
voor etenswaren en dranken.
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aanbrenger - bedelaar
aanbrenger van klant of koper
brengertje
aandeel dellop, geilèg, geiluk,
gellep, kipoh, kippen, prames,
rewoghen
aandurven lussen
aangeprezen gebolstoverd
aanklagen megatreig
aanmerking kapsie
aanprijzen mansj maken,
mansjen
aanspreken aankwatsen,
aanslaan
aanstaan balleme
aanvallen aanschieten
aanwenden gooien
aanwezig bekaan, pekaan,
piekaan
aanzetten fileren
aardappel pieper, poep;
aardappelen bonsen, bonzen,
patatters
acht beizig dollet, geis, ges, get,
gis
achterdocht eens
achterhouden ondermakkeren
achterjaszak achtermeluk,
kontslinger
achterwerk poep, togas, toges,
tokes
achttien joed-gis
afrukken afgrissen
afwijking tiphlow
afzien van schaf je, schof je
akkoord tukkien
alarmbel jan-gat
alcohol: versneden - spriet,
sprit
almanak luag, lugi
altijd:voor- le'aulom
Amsterdam groot-Mokum
Amsterdammer Mokumer
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Amsterdamse buurt Nes
ander ageir, ager; anderen ageren
antwoord schoechem, sjoechem
arm [lichaamsdeel] vlerk, zerana',
zerouang
arm [behoeftig] gedalast,
gedallist, gesjochten, schorem
armoede dalles, dalus, merode
armoedig gedalast
armoedzaaier dallastdekker,
hoogstapelaar, sjofelaar,
stapelaars
armzalig sjoefel
arresteren jak, knippen, plakken,
schaken
auto, die in Duitsland voor koffie
werd geruild koffiewagen
avontuurtje hip
baard sokon, zoqon
baas baljesrool, basserool,
bollebof, bolleboos, bulboef
bad migweh, mikwe
bagatel habbekras, schimmetje
ballingschap golus
bank van lening lommerspiese,
Oome Jan; bank van lening in
Rotterdam rikketikbons
bankbiljet cassavie, velletje;
bankbiljetten: valse - loense
cassavies; bankbiljet van ƒ 10,philippie; bankbiljet van ƒ 25,kwart meier, geeltje; bankbiljet
van ƒ 1000,- roderug, rood
ruggetje
bankroet rot
barst vin
bed bult, couchee, koeskoepee,
koffer, miete
beddengoed klofting
bedelaar dalfenoor, dalfer, dalver,
talvenaar

bedelen - blamage
bedelaarsgesticht schofele baayes
bedelen dalfen, dalleven, dalven,
mangen, pausheit jad zijn,
talven
bedriegen beseibelen, bezeiwelen, linken, moser doorslaan
bedrieger macher, streeptrekker
bedrog kool, seibel
bedstee bais, poppekast
beest beheime, beheimoh
beetgenomen geflenst, gezopen
beetnemen meppen
begaan violen
begrafenis gewoer(em), lawaje
begraven kewoere bergen,
lawajen
begrepen geschote
begrijpelijk wiedes
begrijpen schieten
begrip sjoeche, versta j'em
beitel grootpurim, schoker
bekend beknijsd, gedegen,
gediegen
bekennen doorslaan, doortimmeren, kotsen, omslaan,
sliegenen
bekenner doorslaander
beker mok
bekeuring bekattering, bezarretje
bekommering kopzorg
bel: elektrische - ertje, ting, tring
beloning poteten
belust branderig
bemerken snuiven
benen fietsen, kuierstokken,
schragen, strontschragen
berisping bekattering
beroepsdieven edelvolk,
pernozemannen
beroofd afgelooid
berover van dronkelui
gozertippelaar
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beschuldiging mekattering
bespieden afleggen, aflenzen,
afloeken, afrooiemen,
baldoveren, beknijzen,
boldovenen, boldoveren, gilles
staan (op), rooien, verknijzen,
verlenzen, verlunzen
bestelen: elkaar - bij verdelen buit
miskleunen
bestuurder parneis
betalen afdokken, besjolmen,
besolmen, dokken; betalen: het
gelag - vergokken
betrapt bonjer, geschaakt,
gesjankt, treife(l), trijfel,
verschud, verschut, zuur
betrouwbaar iemand toffe
beul tailler
beurs averkoot; beursjes
speentjes
bevallen bulten
bevreesd begieten, bemore
bewijs schim, sjim
bewijsstuk korpus delik
bezatten sasseme
bezighoudende: zich - met ausèg,
auseig
bezoedelen bezeiwelen
bezwendelen van personen die
distributiebonnen te koop
hebben slingeren
bier bruintje
bijdehand naai
bijspringer soeteneur
bijten gibbissen
biljartballen knikkers
biljarten rollen
billijk zachts
binnen betoegd
binnengaan intippelen
binnenzak binnenmeluk
blamage kat

bluffer - chocolade
bluffer die opschept met geld van
een ander parademaker
blut gedallist, gesjochten,
pozetjat
bochel kast, punt
boefje bo'fi
boek nosterik
boer hoets, kaffer
boerinnen kafferinnen
boers kaffers
boezemvriend halvebroer
boksijzer dolver
bonnen afsnijden van
rantsoenkaart scheuren
boontjes soges
boos giftig
boosheid gif, kif
bord teller
bordeel gondelbajes, gondelspiese, gondeltas, krot,
logement, temeierspiese
borrel jajempie, keiletje, kijletje,
krakertje, lel, tikker; borreltje
neutje; borrel: grote - werkeloze
boter gemme, gem'oh, gimme,
gimmel, smiksem, wagensmeer
boterham stik, stuk
bovenhuis luchtkiapper
bovenkamer bovenklapper
braken kotsen
brand cenijve, sereife, sereiphd
[lees: sereiphe]
brandewijn jajim
brandkast brandspinozer,
brandtiejijs, IJzeren Hein,
muntmeter, muziekdoos,
speeldoos, tiejijs
brandkastforceerder titjijspezer
[lees: tiejijspezer]
breekijzer breektiejijs, krabber,
ribbemouse, ribben,
ribbenmouse, sabberaar,
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wandelstok; breekijzers
talhoutjes
breken schokeren
bretel galg
brief cassaafje, cassavie, fakkel,
feberen, flepje, kassavie, kezavie
brigadier van politie te
Amsterdam knobbel, knikker
op het dak, knopsmeris
brigadier van politie te Rotterdam
hoek
bril fok
briljant koetsef blinker
broek boks; broek zoals de
jongens op de Zeedijk dragen
poenbroekie
broekzak broekmeluk
brood kenijve, kug, lechem,
legem, legum, mard [lees:
maro], tamp, treiter; broodje
keggie; brood: pond - kloek
legem
brooddief treitertippelaar
broodzakje stukken zakkie
bruid kalle
bruidegom goson
buik mik
buit slagen, stoot; buit: rijke gouden regen
buiten de Vlakte
buurt beis, pié
casuïstische discussie houden
mephalpeil zijn
celwagen bajeskar, bajeswagen,
chocoladewagen, likkar
cent pieremezeur, posjer,
schrabber, schrapper, spaander,
spak, spie; centen platjes; cent:
vijfendertig - makke met een
kanker
chocolade brem, loerie

christen - drinkebroer
christen calf, gnorel, goïm, gooi,
kooi, orel
christenmeid sjikse
commiezen piot(es), piotjes
controleur Centrale Controledienst
gabber
correctioneel klijme
crimineel kootme
daad: onbezonnen - kapsie
daalder duimpje, lammetje
dag joent, jom, lichterik
dak blad
dakloze bivakker
dame gondel, niese
dankzeggen benschen, bentschen
danshuis dansspiese
das ezeltje
dasspeld spinnekop
definitief mesuqon
degen daim schore
deken wolletje
delen geileken, geilkenen, gijlek
doen, gijlik doen, gilkanen,
gilkemen, gilkunnen
deler: oneerlijke - misslaander
denken piekeren
dertien joed-kimmel
dertig kaf-joed, lamed, lammet
deugniet doerak, gattes,
padjakker, patjakker
deur deen, delis, posterik, val
deurknip galg
deurwaarder kluiver
diamant:valse- loense daai, daai,
koetsef; diamanten daaitje[s]
dief gannef, gannif, gannifier,
jatter, jetter, mareedsemer,
marwieger, seferaar, smous;
dieven merwiechers; dief van
wasgoed op zolders zolder
tippelaar; dief op klaarlichte dag
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gilleskrauter; dief van aanzien
marwieger uit de pistole; dief
die mensen tegen de grond
werpt swiepert
diefstal genewoh, spienoze, vol;
diefstal terwijl de mensen naar
de kerk zijn tippe massemat;
diefstal van geld moos
massemat handelen
dievenbende gouden ploeg
dieventaal bargoens, gabbertaal
dinges tiejijs
dinsdag kimmel
directeur panas
distributiebonnen platjes
dobbelaar bommelaar
dobbelen bommelen, kienen,
kienjenen
dobbelspel sjachelen
dobbelsteen daai
dobbeltafel hobbelbak met
daaien
doden afbritsen, meimis zijn,
mol, nifteren, peiger maken, stil
maken
dolkmes priem
dominee priemerik
domoor gamaur, gammor
donderdag hij
donker sjogaur
dood capore, meimus, meis,
mijmus, mol, peiger, peijger,
pijger, rot
doorverkopen doorstoten
dorp kaf
draaiorgel kast
drank specie, zog
dreinen drenzen
drek pesaules, zéwèl
drie kimmel
drinkebroer slampamper, jajemer,
zwabber

drinken - geld
drinken bensen, buizen, caskene,
jajemen, lijpen, sjaskelen
dronkaard buiter
dronken buis, sikker, sjikker;
dronken maken laven
druiper leksteen
drukte behaai, hallas, halles,
heibel, heilie, jijles, kapsones,
kaskedole, keet, kit, poerem
druktemaker behaaimaker
dubbeltje basjes, beisje, beizie,
bijsbas, hondje, ketippie,
knoopje, koppie, schubbetje, wit
duim duimeling
duit forts, posjer, posser, pozer
duivel pikke, sheid, sjed
duizelig sikker
durfal lefjongen
duur jouker
dweil loeder
echtgenote besecho, esche
eed dajem, schoefe, shewu'oh;
eed: valse - link dajem
één eget, egit, egod, off [lees: olf];
één en twee bij kaarten en
dobbelen aas-neus
ei lausie, lousie
eigendunk ga'aw sonus
elf joed-olf, kaf
ellendig belabberd
ervaren bekwaam
erwten sjoges, zoger; erwten:
grauwe - shogaur erwten
eten achelen, aggelen, bikken,
botten, haggelen, pooien; eten:
gestampt - rats; eten: lekker flonkewit; eten: warm bikkesment, bikken-cement
familie gebroedsel
fat swel, zwel
144

feest der wetgeving shemu'aus
fiets dravertje, kar, karretje,
zwijn(tje)
fietsenrijder zwijnrijder
fietsenverhuurder
zwijnenbollebof,
zwijnenverhuurder
fles klanker
flink gehaaid, kwant, ree
fotograferen schimmen
trekken
galg klienje
gang: nauwe - sleur, slurf
gearresteerd geknipt, geplakt;
gearresteerd worden hoog gaan,
verschut gaan
gebocheld bevroren hond;
gebochelde citroendraaier,
krates, kriek
geborgen binnenmikken
gebrek: klein - pegimoh
gebruiken jensen
gebruikmaken van de gelegenheid
slag slaan
gebruikt (van vrouw) gelitanieerd
gedood genifterd
gegroet tabee
gehuild gesimpt
gek besjoche, bezokke, mesjoche,
mesokke, mezokke, olms, sjoege
gekkenhuis olmspiese
gekleed gekloft, geklopt; gekleed:
goed - joppe
geld bezommen, késèph, lood,
loodpot, lovie, mesomme,
mezomen, minje, missomme,
molm, momaun, monnie, moos,
philippus (de), poen, schrabbes,
schrappes, specie, splint; geld
van ander om mee te pronken
paradegeld; geld: te weinig-

geldboete - goed
teruggeven okketaaien; geld:
vals - loens poen
geldboete qenas
geldkist moppentrommel
geldpot boutje
geldstuk rad
geliefde lakijve, lekijve, mokkel,
mokkeltje, molleke, nekijve
geluk berochoh, massel,
mazolaus; geluk: goed (jegokken, schok
geluksvogel (?) ba al mazol
gemeen sjappie
geniepigerd stiekemerd
genoeg plentie
gepoetst gedoft
gerechtsdienaar moosjer,
shautier, siene;
gerechtsdienaren gebeft gajes
gered kauser
gereedschap vatling
gerold gelicht
geschreven kessiw, kossaw
geschrift gesibe
geselpaal taille
gesloten vernold
gestolen bedist, gefloten,
gegabte, gehad, gehandeld,
gepiept, gesewerd, geslagen,
geslikt, gezeferd, gezewerd,
verdiend
gestoord geheibeld
gestraft worden opgaan; gestraft:
veeljarig - e gepensionneerde
getrouwd ges jankt
getuigen geschin(ness),
geschivesse
getuigengeld stuiver
getuigschrift flep
gevangen[en] jaspenaars
gevangenis bages, bajes, bajis,
bayes, coger nekof, gole, gribus,
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hotel Bellevue, koger, kotel
bajes, lik, mekof, nekof, nor,
nörriekit, spies, tofes;
gevangenissen universiteiten;
gevangenis te Leeuwarden groot
bajes, hogeschool; gevangenis te
Hoorn koter baayes; gevangenis:
iem. die veel in de - zit scheffer,
geschefte jongen, schefter,
bajesklant; gevangenis: vluchten
uit de - uitsabberen
gevangenisbewaarder siene
gevangenisdirecteur balleboos
(van 't bajes)
gevangenraken binnenkomen
gevangenzitten drukken,
jaspenen, opknappen, scheften
in de baayes, scheffen, sjeffen
geven nossene, stieken, stiekjen
geweld: met - dwingen me'aneis
zijn
geweldpleging geweldje
gewichten: stel - kloek met
kuikens, klok met kuikens
gezegend gebenscht
gezicht grijns, kone, murf,
par^uph, patsjif, ponem,
ponum, porem, porum,
schiebaart, schim, sjiebaak,
sjim, tronie; gezicht: aan het - of
gehoor onttrekken dekken
gezin besecho
gierigaard pestman
glaasje klinkertje; glaasje bier
tikker
glas: groot - bel; glas melk
katteborrel
God adónaj
godloochenaar ageir
goed emmes, godin, immes,
joven, kim; houd je goed!
godinne; goed af betoeft

goed om te stelen - hemel
goed om te stelen kousere
goederen broochem, kloften,
knoften, schore, schoren,
segauroh; goederen: al
verkochte - lucht; goederen:
onbruikbare - mepschoren,
nepschoren
goedkoop wolber, wolver, nobel,
oks, sjein, tof
gooien keilen, smakken; gooien:
in het water - laten zakken
goud foks, sekof
goudsmidwerkplaats foks
malogemer
goudsmidwinkel foksespiese,
sohof
grap goksie, jen, pieskapee;
grapje gebbetje; grappen
geintjes, pageintjes; grappen
maken loentjes draaien
grappenmaker linkmiggel,
wietkoker
gras groene deken
grasveld deken
gratis beginom
grens greppel
grond derig
groot godaul; groot: iets - s
kokkerd; groot doen dollen
gulden kleine knoop, piek,
piekelman, pieterman, pop,
poppetje, poppie, sjoof, soof,
voorwiel, zoof; gulden: driekimmelaar; gulden: tienfilippie; gulden: veertig bokkenvreter; gulden:
vijfhonderd - halve roderug;
gulden: vijftig - half meier
haar rosj, rosjie
hals gewar, sawor
halsdoek: zijden - zijden ezel
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halvecent dekkie, detje,
loebertangetje, loefie,
loevertangetje, luffie, uppie
halvegulden half poppie, joedbas, joeter
halvestuiver plak, schol, slof(je)
hand jat; handen fietsen; hand
toereiken pausheit jad zijn
handboeien braceletten,
paternosters
handel bisnis, massematten,
pozer
handelen askelen, schacheren
handgeld gakmoos, jatmoos,
jetmoos, tjakmoes
hangen klienjenen
harmonica pierement
hart leiw
hartedief dief
haven kalie
Hebreeuwse letter (6e) wow; (8e)
geis; (11e) kaph; (12e) lamed;
(13e) mem; (14e) noen; (15e)
samèch; (17e) pei; (19e) kuph
heelster saroespeelster
heer baljesrool, banjer, basserool,
branie, serrore, serroris
heerschap grandige(r),
schrandere; heerschap:
ongemakkelijk - gashiwus
heet salans
heimelijk luikes, stiekem,
stikum
heleboel labe
helen sjerfen, sjerpen
heler sjerfer; heler die weinig
betaalt kaf
helper van kwartjesvinders
potsvrijer
hemd flok
hemel granderik; hemel! attenoj,
ottenoj

herrie - jood
herrie behaai, cabanes, hallas,
halles, heibel, kabanes,
kaskenade, keet, kit,
matschudding, trammelan;
herrie maken jeile maken
hoed goferd, gofertje, kovet,
kowa, kowerd, solletje
hoer breeveertient, doorgefourneerd lommerdbriefje,
emmer, gondel, hip, kalle,
kalletje, klabbes, loeder,
minette, scharre, schijthuis,
secreet, sjeks voor de bonjé,
snol, stinkniese, temeie,
temeierlikker, temeyer, tor,
Turkse tafelschel; hoer:
gehuwde - pelsta
hoeveelheid: grote - kluit, dot,
mekajem; hoeveelheid: kleine kwakkie
hond joekel, kileff, kip, tjoekel
honderd kuph, meie(r)
honger doei, schriebes, schroei,
schrooi
hoofd bollebof, kanes, kersepit,
kiebes, knar, murf, neut, patet,
rausj, rosj, rosjie, test
hoofdcommissaris van politie
hoofdsmeris
hoop geld poet lood
horloge klokkie, loep, loepie,
oksenaar(tje), oxenaar, slak, tik,
tikkertje, tikkie; horloge met
ketting of signetten bengel;
horloge: gouden - fokse
oksenaar
horlogeketting slang;
horlogeketting: gouden - fokse
slang
huilen grijnzen, piemelen,
simpen
huis bages, bajes, bajis, bayes,
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ham, heim, iezel, spies, spiese,
tiejijs, val; huis van bewaring
logement
huisbaas balbes, penneboes
hutspot sjappie-hendelemendele
huwelijksbewijs boterpapiertje
ijdel héwèl
ijdelheid héwèl
ijzer mousje
inbraak kraak, massemat
inbraakgereedschap grammonen,
kelei umnus, klamonis
inbreken insaberen, kraken,
sabberen
inbreker kraker
informeren seinen
inkt krabbelpoj
inprenten insliegenen; inprenten:
niet - lou sjoege stieken
Israël: de kinderen van - benei
jisro'el
Israëliet bar jisro'eil
ja kien, kin
jaar jantje, sjone, sjoon
jacquet jas met staldeuren,
staldeuren
jas huidje, klof, pij, pijtje, tapijtje,
vel, velletje, windfang,
windvank
jaszakje voor treinkaartje
spoormeluk, spoortiejijs
jenever dun, huppelwater, jajem,
jandoedel, jim
jodin kajemin
jong grommerig, koterig
jongen uit een dievenhuis soger;
jongens: onervaren - groentjes;
jongetje dusken
jood barresewel, beisko,

Jozef- koe
benijsorelf, kajem, kajum,
kiem, kim, pakslinger, parag,
pichem, smous
Jozef Jokef, Joppe; Jozef: brave Jozef godin
kaalhoofd brankalie
kaars narris
kaart fladder; kaarten:spelbijbel, loegie
kaartspel zwik, banken, bankie,
Meine-Deine
kaas gewinoh, kewijne
kachel fonkert, tanne, tannur,
vonkert
kalm katoen, spaak [lees: sjaak],
sjakies
kamer klapper
kameraad gabber, gawer,
gewerber, goweir; kameraden
gaweirim, geweirim
kansje sjaans; kansje: lui die op
een - loeren suurkers [lees:
snurkers]
kantoor schrijfspiese
kapot bezoles, kapoeres, maholle,
mezoles
kashouder van dobbelaars
croupier
kast flip
kasteleinse bolleboffin, moeke
kat mauwerik
katholiek tofelemones,
tofelemoons
kelder kuil
kennen knijzen
kerel brasem, druif, gozer,
gozertjes, knul, saribei; kerel:
gemene - galsterd, loenenaar;
kerel: gevaarlijke - linkmiggel;
kerel: mooie - prent; kerel: laffe
- vrouwe dod; kerel: sterke kneibel, mannetjesputter,
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ribbemoos; kerel: vervelende engerd
kerfstok foelie
kerk monejaske, school, sjoele,
tiffel, tiphlow, tuffel; kerk:
hervormde - Gadden Saele,
Gaddese; kerk: gereformeerde soele
ketel brommer, dofferd, pin
ketting hengel [lees: bengel],
swiebel
kijken linken en lenzen, katsen,
knijtsen, knijzen, lenzen,
loeken, lunzen, neuzen,
roojemen, spannen, zwirren;
kijk uit! lunzelink
kind grom, grommetje, koter,
kotum; kinderen kotrim,
kotumpies
kinkel kalfie
klap aberdoedas, appeldoedas,
daai, dofferd, haberdoedas,
kedevid, kedevie, kennef,
kennep, kink, knurf, mekajem,
mep, smeer, watjekou
kleermaker klerenprik
kleerscheuring bij overlijden van 'n
nabestaande qeri'oh
klein grom, grommerig, koterig,
koterum, qotaun
kleinigheid forts, wissiewassie;
kleinigheden stelen jatmouzen;
kleinigheden: iemand die zich
over-druk maakt
kaantjesbrader, kanebrajer
kleren bulle, kloft, kloften,
klofting, lurven, spulle
klikken baldoveren
klimpartij klimmerd
klomp hiep
knap doft, gisse
koe pores, poroh

koek - luisteren
koek zoeterik
koepelgevangenis paraplu
koffie calopani, leut, slemp,
slobber, troost, zwartje, zweet;
koffie: getrokken - sogere
majim; koffie: slechte - sleur
koffieketel konkel
koloniaal palmegone
koning meilig, mélèch
koningin meiligin
koop qinjon; koopje bezolletje
koopman macher, saugeir,
sjoucher
koopwaar: slechte - tennef
koorts:hete- qadagas
kop bak; kop koffie zweterik
kopen kienen, kienjenen
kopergeld rooieloop
koppelaarster pelsta
kopstoot hengs(t)
kort: te-doen misslaan
kost niets koef noen
kost: slechte - tinnef; kost: half
voor zijn - berekend
nelgenweker [lees:
negenweker?]
kosthuis schafthuis
kostwinning opjacht, pernoze
kraam kimpet
kracht khoug
krankzinnig krankjorem,
meshugo
krant fladder, flik
kroeg neuriespiese, nörriekit,
sjaskelbajes
kroegloper bamboesjeur, bamser
kwartje heitbas, heitje, maffie
kwartjesvinder bauernfanger;
kwartjesvinders heitjespiejijzers
kwijt: alles - kabs, loste
kwijtraken verpieren
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lachen grimmerigen, miggelen
lade flip
ladenlichter ezeltjesdrijver
lading melane, pruif
landlopers merwiechers
langzaam sloom
last en schade aksie en reaksie
lastig brat
leegloper bruggetrekker,
leuningbijter
leep gisser
lelijkerd sheiqè^:
lelijkheid mi'us
lesbienne lollepot
lessenaar ezeltje
leugen bonk, jennetje; leugens
kotsement, loentjes, schorem,
schorum, sheqorim
lezen laayenen
lichaamsgebrek falie;
lichaamsgebrek voorwenden bij
bedelen falie maken
lichamelijk onderzoek naar
gestolen goederen gippesen
licht fonk, vonk
lichten: deurklink - met ijzerdraad
hengelen
lief leb
liegen jennen
lijf bast, bobbert, boddie
lijntrekken boot afhouden
lokduif brasser
lokken aankleinen, aanklennen,
voeren
lood blauw laken
looddief sloper
loofhut sechach
lopen dinkelen, reizen, saskenen,
schuiven, tippelen
lucifer vonkie
lui megig, melig
luisteren lenzelink, semeyen

luizen - nijptang
luizen grieksen, kinf, kinnif,
piot(es), piotjes
lummel schlemiel
macht: in de - van iemand komen
kaf, bekaf
mager iemand
kakebeenhuishouden
man bink, broger, broocher, gaai,
meier, nobele, sirool, sjeks, tip,
vrijer; man met het geld bink,
mannetje; man die de buit heeft
knul; man met schurfthoofd
klopdaai; mannen lokken
vigileren; man: kleine onderkruiper; man: oude zoqein; man: zwakke - gauleish
marechaussee ratjes
marinier bokkepit, bokkepoot
markt cok
masker schiebaart, sjiebaak
matroos pikker
matrozenmes kortjan
medelijden rachmones,
ragamonus
medespeler borjen
medewerker gabbert
meegaan kasjebeine tippelen
meid gies, kren, lakijve, lekijve,
mokkel, mokkeltje, molleke,
nafke, nafkone, nefke, nekijve,
niese, tefie; meid: rare - flapdrol
meikevers merwiechers
meineed loense spoefe [lees:
sjoefe]
meisje kalle, kalletje
melk flens, golef, golof, golow
menigte: iemand die een bijeenbrengt standwerker
menstruatie rodevlag, vuile week
mes galf, kolf, kout, nifterik,
nijf(t); mes: groot - kalf
150

middel tot het opwekken van
vrouwelijke wellust lol-tiejijs
militair balmagone, palmegoon(s)
misdadiger die veel op zijn
kerfstok heeft gebrand,
gebrande jongen
miskoop krije, kriee, kries
mislukking raggeling, strop
misrekening bijt, jas
misstoot ruiker, stinker, ui
moed grootlef, lef, lif, nijs, pit
moeder mimmele, merriekie
mond mijlie, pij, toet, toetje,
waffel
monster menobbel
mus iep
naam schemp, schim, sjim
nacht leile
nachtbraken pieren, pierewaaien
nachtbraker pierder
nauwelijks amper
nauwkeurig mesuqon
nederlaag merode, merudi
nee lou, louw, noppes; nee!
oosser
negen heit en dollet, tes, tess, tis
neuken fietsen, malogeme
neus kajim, nase, penoze, scheg,
sjech; neus: grote - klomp
niet luene
niet-jood gaui
niets dallos, kalles, lou, louw,
louwfikus, navige, nephigoh,
noppes, notting, viege; niets
voor ons lau lonu, lonu; niets
zeggen louwpoekelen,
louwsmoezen, noppes kotsen
nieuweling bo'fi
Nieuwjaar rausch hashonoch,
rossesjoon
nijptang bijter

officier - paraplu
officier goudvink
omkopen plat krijgen
omtrekkende beweging omslag
omvergooien bij vechten
scheppen
onaneren aftrekken
onanist aftrekker
onbenul bijgoochem,
schijngoochem
onbesnedene 'oreil, gnorel
onbetrouwbaar achttien;
onbetrouwbaar persoon/
situatie lau tof, lauw tof
ondergeschikten meloge
krouters
onderkruiper doerak;
onderkruipers maffer(d)s
ondernemen: veel - leffie
ondervragen mefalpolse(n),
pelse(n)
ondervrager mefalpolse
oneffenheid pegimoh
ongeluk gato's, schlemazzel,
sereibel, seribei, slamassel,
slemassel
ongeluksvogel schlemiel
onnozel groen, Job; onnozele
schlemiel
onoprecht ongodin
onraad lamp
onrein treive
ontkennen: blijven - kleur
houden
ontkleed bangmakertje
ontvangen leisen
onveranderd le aulom
onverschillig leuk
onzeker halfvast
onzin drosjes, flauwe kul
oog ain, glimmerik, najin,
spanling; ogen beizen, doppen,
kluisgaten, lampies, ramen,
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smiesen; ogen: etterende leepogen
oor luisterlap
oorvijg ababbel
opengaan springen
opening onder of naast gordijn
voetenlicht
ophef jeile, jeilie
opkopen ramsjen, sjerfen,
sjerpen, snezen
opkoper beisko, piejer, pier,
snezer; opkoper van gestolen
goederen snees
opletten morf letten
oplichting schorempie
oploop stand
opperste van de werkzaamheden
melogejan van 't meiogen
opschepper gato's,
kapsonesmaker, kruif, poen
(een)
oud olms
oudemannenhuis olmspiese
ouders olmse
Oudezijds Kolk hoerenkolkje
overhalen opladen
paard sjossem, sossem, sosser,
sussem
paardenslager hortsik
paardenvlees hortsik
Paasbroden matses
Paasfeest pésag
pand (voor de bank van lening)
masker
pantoffel sloeper, treter;
pantoffels tredekers,
trederikken, trederiks
papiergeld dossement
papiertje flepje
paraplu sparber, sperwer, spuit;
paraplu: gestolen - zwerver

Pasen - rijwielbanden
Pasen jantif, paitseg
pastoor gallach, gallagt
penis goj, lummelbout
persoon serrore, serroris;
persoon: deze - bar hochi;
persoon: klein - kiendop
pesten kankeren
pet chassi, gasserol, gassie,
mechaseh, poengassie, toppie
Pieter Jacobstraat in Amsterdam
ruiter pié
pink pinkelink
Pinksteren smoeës
plezier dein, dijn, gein
poederen politoeren
poepen bouten
poesje minette, temeierlikker
pokdalige motlap
politie dof gajes, lamp, linkgajes,
prinsemarij, prinserij, sjed,
soemkoof
politieagent adje, bout, dekkel,
glimmende gassie, glimmerik,
glimmert, grandige(r), hoed,
jato, kallebak, kip, klabak,
krauter, latkip, poedel, poets,
prins, rus, russies, shautier,
siene, sjien, sjouter, smeris,
woudje; politieagenten
sienemers; politieagent in
burger stille, wees, weets;
politie: bereden - knolsmeris,
sossem Prinserij; politieagent:
bereden - te Amsterdam
knopknolsmeris; politieagenten
in uniform glimmende gajes,
koperen bout; politieagent: een
om te kopen - plakker
politiebureau bazaar, bezaar,
schuurtje, wouterkeet;
politiebureau St. Pietershal te
Amsterdam hal
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politiecommissaris bovenmeester,
godel, meneertje
portemonnee knaker, platvink,
vink(je)
postkantoor cassafin
praatje preuvelement,
smoes(s)ie; praatjes kotsement
praatjesmaker branie
praten bedibberen, dibberen,
katsen, medabberen, medabeir
zijn, nosteren, ousten, poekelen,
preuvelen, smoesen, smoezen
prater poekelaar
predikant raaf
priester gallach
proces-verbaal kat
proleet sjappie
protestantisme gadash èmunoh
pruim tabak keesje, kesie
pruldieven krummeldieven
raam wip, wipper; raam:
opgeschoven - inspringer
rakker roe-e
rampen ondergaan beitsekrie
snijden
rat knageling
rechtbank bijl, 't gemot, mishpot,
mispet, mispot
rechter bollebof, dajan; rechter
van instructie goochemerd
rechter-commissaris versmajemer
rechtvaardig joshor
redeneringen: ellenlange deroshaus
regenen majemen, sauzen
rekken lijntrekken
rijk betoft, fok, heel
rijksdaalder achterwiel, grote
knoop, knaak, riks, riksie;
rijksdaalders: twee - fiets
rijwielbanden tips

ritselen - slapen
ritselen versieren
rivier kalie
roggebrood: stuk - paaltje
rommel schorem en al
rondgaan neuren, snoeien, toeren
rondjes geven sinterklaas spelen
rondzwerven hollege
roof: op - uitgaan dinkelen,
tippelen
rug gaw, geiw, kaf, kijf
ruit glamonius, glonis; ruiten
geloontjes; ruiten: door inbreken gallome bezoek
ruitentikker geloontjespikker
ruzie bonjer, heibel, hommeles,
landing, matschudding,
mekattering, mot
ruziemaker heibelmaker,
krabbedaaier
sabel lat
samenwonen hollege
sarren darren
schaap sjoof
schaarde in slachtmes pegimoh
schat fokse, me foksie, snoet
schavot schollem, scholm
scheel loens; schele knoloog
scheepslantaarn kattekop
schelen: het kan me niet - sjad
mie louw
scheuring qeri'oh
schip batterik, job, sjief
schminken politoeren
schoen hiep, treter; schoenen
tredekers, trederikken,
trederiks, treters
schoenmaker hiepenmaker, sjoes
schoenwinkel trederiks-bajes,
tredikerspiese
school kippenhok
schoonzoon goson
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schouder segem
schraal schrandeirg [lees:
schranderig]
schreeuwen kreisen
schrijven fakkelen, veberen
schrijver van bedelbrieven
stapelaar, hoogstapelaar
schuilplaats tabernakel
schuld bonjer; schuld op een
ander werpen doorslaan op een
ander
schuldig miezig
schurft barrasch, kletspatet,
schavies
schurftkop paradet, parg, parrig
Servet steeg zwerversteeg
sierdoeken malbush, malbushim
sigaar rokertje, safiaantje,
smerrietje, strootje
sigarenkoker safianenkoker
sigaret oltrip, pennetje,
poeierpen, samenetje, sassie;
sigaretten heipalen
sjouwers aan de kaden
kaairidders
slaag kleum, makkes, muim,
peut, timmer
slaan afmetkaiem, muimen
slaap maf
slaapplaats dolmspiese,
katsjemme, luimkeet, luimkit,
luimspiese, pen, penne
slabbetje sabbervelletje
slachtafval varse waar, verse
waar
slachtoffer vrijer
slag afmetkaiem, hengs(t), knok,
makayam, makayumme, tampel
slager gadjener, qagew; slager die
onrein vlees verkoopt katspef
[lees: katsjef]
slapen bronzen, dormen, luimen,

slecht - stok
maffen, piepen; slapen in de
open lucht bivakken
slecht loene, loenig, schorem
sleutel bovenkruis, Fransman,
kinematograaf, matograaf,
middendek, motograaf,
onderkruis, standel, tandel,
tantel; sleutels kienen; sleutel:
Engelse - Engelsman, zeventandje; sleutel: valse - pompertje; sleutels met smalle baarden
lippies; sleutels voor deuren
deurkienen; sleutels voor kasten
en kistjes kaskienen; sleutels
met kruisen Hollanders; sleutel
zonder gat dopkien
slim besjoechem, Ibetoefd,
gewikst, gif, gis, gochem,
gognum, goochem, helle, khein,
kim, link, piender, pinter
slingeren swiepen, zwiepen
slokdarm en luchtpijp van
slachtdier simonim
slokje hassebassie, jajempie,
keiletje, kijletje, neutje, spatje
slons slobber
slot schoget; slot: onderdeel van
een - schotel, schoot
sluiten vernollen
smeerpoets sloeber, boender,
frotterin
smeltkroes pot
smid melogener
smullen schranzen, smikkelen
smulpaap bikker
snor pots
sodemieter flikker, hintemer,
miesgasser, mietje, misgasser,
miskaf, miskuiken
soep zoei
soldaat palmegoon(s), palmer,
piot
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souteneur behojjebikker,
kutpooier, pooier
speelhuis gok bajes
spek gasser, gasterik, gazir, gila,
snorrie
spekslager spekkerd
spelden kraanogen
spelen gokken, jennen, pieren,
pierewaaien; spelen: om geld gokken
speler gokker, jenner, pierder;
speler: hartstochtelijk heetspeler
spijbelen stukkiesdraaien
spiritus spriet, sprit
spotprijs begimmen, beginnen
staalboor pooier
staan jaspenen, scheffen
stad Mokum
stand stiek
steek gons; steek: verraderlijke soentje
steen daai; steentjes daaitje[s]
steken: met een mes - prikken
stelen askenen, bedissen, benosselen, gannefen, gappen, jatten,
mareedsemen, marwiegen,
meppen, nosselen, pikken,
rausjen, schoepen, seweren,
slaan, snezen, spiesertje maken,
wippen, zeferen
sterk gelooid, haai
sterkedrank neurie, sjaiem, soref,
sorum
sterrenbeelden mazolaus
sterven gaayes, peieren, peigeren
stiekem luikes
stil kin, plat; stil! deisje, deize
stinken rotten
stoel zitterik
stok lat; stok om winkelbel vast te
houden klepelstok

stomdronken - uitwerpselen
stomdronken kachel, laveloos,
lazerus
stoornis verschudding,
verschutting
stoot met het hoofd kopstoot
straat beis
straatdief tippelaar
straatlantaarn neres
straatprostitutie bedrijven
tippelen, tremmen, dinkelen
straatzanger kanteraar
straf drukker, drukkerd
streek truc, truk
streep krats
strelen van de geslachtsdelen
minetten
strooptocht struin
stropen struinen
stuiver bas, beisje
suf besjoche, megig, melig,
mesjoche, mesokke, mezokke;
suf door drankmisbruik verknipt
sufferd beheimoh, lijnschieter,
lui, piechem, slome, slome
duikelaar
suggereren 't qadagas
inschmuzen
suiker biet, sassem, zoet
sujet saugeir
sukkel globus, glomus
tabak essew, eytsef, smerrie,
smurrie
tachtig pei
tafel disch
tafelzilver tafeltimtim
talmen sappelen
tas platvink
tegenspoed louwloene
tegenstander in de handel snuiter
tegenvaller raggeling, strop
teken: afgesproken - sein
1
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telefoon verklikker
teleurstelling bijt, krats
tenminste laulem
thee tift
thuis bekaan
tien joet
tienguldenstuk joed-soof
tientje joed, joentje, joetje, juutje,
mattenklopper; tientje: gouden
- gouden spie, fokse cent, fokse
schrabber, fokse spie, saldsoof
toevertrouwd botuag
toga hemd
toilet boutkitje, sijbebelajum,
sijbel baayes, tabernakel
transactie: gemakkelijke a.b.c.'tje
trefpunt van dieven til
trein koler
trouwen gassenen, sjanken
tuimelraam boven winkeldeur
tuimel
tuin: om de-leiden beis
twaalf joed-beys, joet-beis
twee beis, bijs, peget; twee bij het
dobbelen neus; twee drieën
werpen drutten, trutten; twee
enen werpen azen
twintig gaf, kaf, kaph, pei
uitgegeven gesprongen
uitgeleide lewïoh
uitgeput afgelajen, afgetobd
uithoren uitvissen
uitkijk span; uitkijk: op - staan
smeris jaspenen, smieris
gejaspend, tabernakelen
uitnodigen nooien
uitroep hengs, kwast, oj
uitvaagsel gateisim, geteistem
uitvijlen uitpezen
uitwerpselen tinuph

urine - vijf
urine zeik
urineren miegen, zeiken
urinoir mieg-tiejijs
uur klok, sho'oh, sjo
vader perriekie
vagina behojje, besluit
val kajem
vallen kaaien, kajemen
vals loen, loens;; vals doen loenen;
vals spel gevazel; vals spelen
duimen, duimsen, vazelen;
valsspeler aaszak, wiepsjer
varken gasser, gasterik, gazir,
snorrie
varkensvlees gasserik
vast kien
vastbesloten zijn scherp staan
vechten dobberen, knokken,
looien, rammen
vechtersbaas krabbedaaier
veelprater katser
Veenhuizen krententuin
veertien joed-dolk, joet-dold
veertig lammert, mem
veilig kadin, kedin
veinzaard min
venerisch aangebrand, begoulesj,
pesaules
verachting mi'us
verbannen zijn rems hebben
verbergen gewierig maken,
gewoere matzen [lees: maken?],
kewoere bergen, planten
verboden osur
verdenking personsie, presonsie,
presumptie, sjoeche
verdienen verschieren;
verdienen: plaats waar iets te - is
winde
verduisteren asjewijne
vereniging géwro, ploeg
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vergeefs beginom, luene
verklikken overbruggen,
verschieren
verklikker jan-gat, verkleffer
verklikster verklefster
verkopen afstoten, erkienen,
verbruggen, verbuizen,
verkassen, verkiejenen,
verkienen, verpatsen,
verschieren; verkopen bij een
opkoper versnezen
verlangen brassen
verliefd besjoechen
verliezen zuipen
verlof permonje
vermoorden koud maken, siem
doen
verraad verknoeierij
verraden verknijzen, verknoeien,
verknoesd, verknoezen,
verlinken, vermamsen,
versliegend, versmiegelen
verrader mozer, rotteraar,
sliegenaar, verknoeier, verlinker,
versliegeraar
versnoepen versnoeien
verspreiding golus
verstand huis, seichèl, seifel,
seigel
vertoeven steunen
vervloeken verkwartsen
verwaand worden zwellen,
swellen
verzinsel bak
verzorger parneis
vestigen: zich - mejasheiw zijn
(zich)
vet sjome; vet: voor gebruik
geoorloofd - shumon
vier daleth, dallet, dold, dollet,
dolk
vijf heit; vijfjaar handvol

vijftien - werken
vijftien joed-hij
vijftig noen
vingerring pruinsteker [lees:
puinsteker], veemsteker;
vingerring: gouden - fokse
veemsteker
vingers femen, grijpelingen,
pennen, vemen
vis: bedorven - peigere
vlees boosjer, boser, kazer, kreeft,
poser; vlees: hartig stuk - kluif
vleier flikflooier, schmeichler,
smeichler
vlo fidel, fidelletje
vloeken nosteren
vlug kwiek
vocht zog
voerder bij kwartjesvinders
lokvogel
voet régèl, rekel; voeten kakkies,
kiezen; voeten: uit de - tippel
vogel vliegerik
volk amge, gajes, gaui; volk:
slecht - linkgajes
Vondelpark 'tWoud
vonnis knars
voornaam grandig
vork gabel
vragen mangen
vreemdeling vreempie
vrees arres, maurd, morig
vrijer nobele
vroegmis school
vrouw kalle; vrouw bij wie men
slaapt dolmniese; vrouw:
hysterische - schuifster; vrouw:
lelijke - baardaap; vrouw:
onwettige - snaar; vrouw:
rondzwervende - tippelsjikse;
vrouw: versleten - lijk
vuil tinuph; vuiltje: er is geen aan de lucht 't zit rustig
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vuilik mieniker, smeerkanis
vuur salans
vuurwapen knappert, pafferik,
spuit; vuurwapen: weigerend baardaap
waar emès
waarheid emès
wacht smieris
wachten darren
wagon flip
wandluizen grieksen, grikse
waspitjes lampies
water kalie, majem, mijem, poj;
water en melk sleur, treiter
chocolade
weg [pad] dérèch, derig; weg die
naar de grens voert brederik
weg [verdwenen] pleite, pleiter,
schibus, wieberig
weggaan deinzen, drossen,
gasjewijnen, gedrost, pleiten,
pleiter, verkrummelen (zich)
weglopen pleite scheften,
wieberig krouten; weglopen:
hard - smeren, sjezen, sokken,
spankeren
wegmoffelen verbruggen,
verkassen
wegstelen: lood - van leegstaande
gebouwen slopen
wegstoppen gewoere maken,
verkrummelen, vermoffelen
wegwerpen pleite maken
weinig pietsie
wenken melojen
werk maloochem, melogem,
melogo, pluk
werken malogemen, melogemen,
pezen, ploeteren, sapperen;
werken: hard - bavianen,
schrooien

werkman - zwijg
werkman peesvrijer
werkplaats malogemer,
maloochum
winkel bages, bajes, bajis, bayes,
panas, spies; winkel waar men
gestolen goederen verkoopt
plattekit, stille kit
winkelbel kwak, tingeling,
verklikker
winkellade ezeltje, katezel,
kattebak, katterik
winnen zuipen
winst massel, rewoochem, slagen
wisselen gissen
woensdag iemme dolk, jom
daleth
wonen darren
woonwagen roller
zak averkoot, melik, meluk,
mulk; zakje met geld
poeplappie
zakdoek snij
zaken hebbedinge; zaken: goede
- masselen; zaken: slechte louwloene
zakkenrollen geiliven, kwinten,
lichten, melukpezen,
vinkenpezen, werken met 2
vingers
zakkenroller pickpocket,
turftrekker, vinkendresseur,
vinkenpezer
zaklantaarntje vonkie
zakportefeuille platvink
zes beizig kimmel, vau, woof,
wow
zestien joed-woof
zestig noen, samèch, sammech
zetten scheften
zeven kimmel en dollet, zain,
zojen, soyen
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zeventien joed-sooyen
zeventig gnajen, ngajin
ziek bezoles, gammel, mezoles
ziekte gauli, wijzik
zien schieten
zigeunerbargoens zwartjes
bargoens
zilver kalles, kesef, késèph, kesof,
klijf, krien, timtim
zilveren kalfs, klijfs
zingen langs de huizen kanteren
zoen poen
zondoffer gato's
zot belaaitafeld, belatafeld, daas
zout melag, meleg
zuiver kousje
zwaar loojig
zwanger pattisj
zwart sjogaur
zwarthandel in distributiebonnen
plukken
zwarthandelaar snezer;
zwarthandelaar in
distributiebonnen plukker
zwarthandelaarster die andere
zwarthandelaren aanbrengt
klapkut
zwemmen badderen
zwendel lorum
zwendelaar slingeraar
zwerven dalven
zwerver broeier, dalfenoor, dalfer,
dalver, gasoe(r), meikever,
passe-route, priemerik,
schunnerd
zweten zeferen
zwijg er van zand er ieber

