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Inleiding 
 
De plakkaten uit het eertijds koloniale Suriname zijn uiteraard een rijke bron voor 
lexicografisch onderzoek. Ze zijn verzameld als eerste deel van het West Indisch 
Plakaatboek (Schiltkamp & De Smidt, 1973) en staan dus aan iedereen ter 
beschikking. Het gaat hier om een werk in twee banden met daarin alle 1137 
plakkaten en verwante stukken die door (of in naam van) de gouverneur in Suriname 
werden uitgevaardigd van 1667 tot 1816. Ik heb die verzameling uitgeplozen op zoek 
naar woorden en woordbetekenissen waarin het Nederlands van Suriname zich toen 
al onderscheidde van het Nederlands van Nederland. 
 
Die plakkaten staan vol woorden die ik niet ken, althans tot op dat moment niet 
kende. Die heb ik allemaal moeten opzoeken om erachter te komen welke als 
specifiek voor (het toenmalige) Suriname beschouwd mogen worden. Ik schat dat de 
aantallen die aan die voorwaarde respectievelijk wel en niet bleken te voldoen 
ongeveer even groot zijn, in beide gevallen enige honderden. Verreweg het meeste 
over voorkomen of bekendheid in Nederland heb ik uit het WNT kunnen halen. 
Daarbij was een in het oog springend verschijnsel -- overigens voor het 
bovengenoemde onderzoek op zich niet van belang -- dat bij de 'Surinaamse' 
woorden de eerste vindplaats in het plakkaatboek meestal ouder is, vaak zelfs veel 
ouder, dan de eerste vondst vermeld in het WNT. Bij de ook in Nederland toen 
gebruikte en/of bekende woorden ligt dat omgekeerd: de eerste vindplaats in het 
WNT is meestal van voor 1667. Dit was aanleiding om een onderzoekje op te zetten 
met een nog wat ruimere strekking dan de uitwerking van de hier nu al gegeven 
bevinding, maar dan wel beperkt tot de plakkaten van 1667 tot en met 1700. Dat zijn 
er 201, die in het plakkaatboek samen 189 bladzijden beslaan. 
 
 
Vraagstelling en werkwijze 
 
Ik heb in het WNT drie elkaar overlappende groepen van woorden opgezocht, 
namelijk: 
- mij onbekende; 
- wellicht in het WNT voorkomend met een latere eerste vindplaats dan in het 

plakkaatboek; 
- mij al bekend als specifiek voor Suriname of althans voor Nederlands koloniaal 

gebied in Zuid-Amerika. 
 



[134] De simpele vraag was hier in eerste instantie: staan ze erin? Ten aanzien van 
de wel in het WNT gevonden woorden betrof de tweede vraag het jaartal van de 
eerste vondst in het WNT in vergelijking met die in het plakkaatboek. Eerder of later? 
In het tweede geval berekende ik het verschil, en van alle gevonden verschillen het 
gemiddelde. 
 
De antwoorden op de genoemde vragen noopten mij inderdaad het materiaal te 
verdelen in enerzijds woorden zonder enige band met Suriname en anderzijds 
woorden die bevonden waren/werden specifiek voor Suriname te zijn of althans daar 
meer algemeen in gebruik dan in Nederland. Voor deze twee groepen heb ik toen de 
genoemde handelingen nog eens apart uitgevoerd met dienovereenkomstig aparte 
antwoorden. 
 
Ondanks de bijzondere herkomst en de bijzondere inhoud van het plakkaatboek kan 
dit onderzoek wellicht toch als een bescheiden, zij het niet representatieve casestudy 
beschouwd worden inzake de ervaringen die men kan opdoen bij het raadplegen van 
het WNT. 
 
 
Resultaten: 
 
Algemeen 
Van de 146 opgezochte woorden staan er 53 niet in het WNT en van de 93 andere 
geeft het WNT bij 38 een eerste vindplaats die jonger is dan die in het plakkaatboek. 
Zie het overzicht. Het verschil bij deze 38 varieert tussen 4 en 245 jaar, met een 
gemiddelde van 112. De verdeling over de verschilklassen is als in de eerste kolom 
van het desbetreffende staatje. Daar blijkt dat voor de helft van deze woorden het 
verschil groter is dan een eeuw. 
 
Het kan niet anders of dit ongunstige beeld moet toegeschreven worden aan de 
bijzondere herkomst, aard en selectie van het materiaal. Immers, in het algemeen is 
de ervaring (de mijne tenminste) met het WNT veel beter en wat de oudste vondsten 
betreft ook meer in overeenstemming met een uitspraak van Fons Moerdijk in een 
gesprek met Ewoud Sanders (1994): 'Als je in de specifieke vakliteratuur gaat 
zoeken kun je het WNT heel vaak verslaan. Maar over het algemeen zal het hooguit 
om decennia gaan. Bij de meeste woorden zit het WNT bij benadering goed en dat is 
waar het om gaat.' 
 
Vandaar de splitsing van de woordenvoorraad in twee groepen -- een meer 
Surinaams geaarde en een 'gewoon' Nederlandse -- zoals hiervoor al aangekondigd. 
 
De Surinaams geaarde groep 
Van de Surinaamse groep van 68 woorden komen er 39 niet voor in het WNT. Het 
betreft voornamelijk woorden voor zaken die men in Nederland (nog) niet 
kende/kent, zoals de namen van voedingsmiddelen (pees, een soort bonen), termen 
uit de plantage-[135]cultuur (curen, zuiveren van ruwe suiker) en het slavenbestaan 
(negerhuis, hut van slaven), diersoorten (pinko, soort wild zwijn), houtsoorten 
(cabbes). Er zitten ook woorden bij die waarschijnlijk als een hapax bestempeld 
moeten worden. Ik geef een voorbeeld. Suriname was geografisch verdeeld in 
divisies. Wie buiten zijn eigen divisie trouwde moest daarvoor 2000 pond suiker (sic) 



betalen. Het betreffende plakkaat van 1692 noemt de woonplaats van de bruid in dit 
verband de bruytsdevisie. Zo'n woord heb ik niet mee laten tellen. 
 
Toch is niet duidelijk waarin de wel in het WNT opgenomen woorden verschillen van 
die uit de voorgaande groep. Qua geaardheid gaat het om net zo'n heterogeen en in 
Nederland weinig of niet bekend gezelschap. De veronderstelling ligt voor de hand, 
dat de opname van zulke woorden toegenomen zou zijn na de verschijning van de 
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (1914-1917), maar dat blijkt met het 
onderhavige materiaal niet aantoonbaar.  
 
Lijst 1-A geeft de woorden die in het plakkaatboek in een vroeger jaar voorkomen 
dan de eerste opgave in het WNT; sommige van deze heb ik al eens eerder 
behandeld (Van Donselaar, 1994). Het zijn er 19. Het verschil gaat van 10 jaar 
(akker) tot 245 jaar (singel) en is gemiddeld 149. Het staatje geeft de verdeling. Van 
alle woorden in lijst 1-A is de hier gegeven vindplaats de tot nu toe eerst 
geregistreerde, behalve van milie en riet, die al genoemd werden door Keye (1659). 
 
Lijst 1-B bestaat uit vier woorden die in het WNT zijn opgenomen met als eerste en 
veelal enige verwijzing de onderhavige vindplaats. 
 
Ten slotte verdient vermelding, dat het WNT van vier woorden uit de Surinaamse 
sfeer die ook in het plakkaatboek aangetroffen worden een oudere vindplaats 
vermeldt, in alle gevallen van een ander gebied dan Suriname, t.w. patat (zoete 
aardappel, 1670), capitein (burgerkapitein, een bestuursambtenaar, 1596), regentijd 
(regenseizoen, 1640) en letterhout (houtsoort, 1637). 
 
De 'gewone' groep 
Aan de grote groep van kennelijk 'gewone' Nederlandse woorden die al van voor 
1667 in het WNT worden genoemd, besteed ik verder geen aandacht. Het zijn 
merendeels historische, verouderde en specialistische woorden waarvan ik nog nooit 
gehoord had. Interessanter is lijst 2, met 23 woorden die in het plakkaatboek met 
een oudere vondst vertegenwoordigd zijn dan in het WNT. Het verschil loopt uiteen 
van 4 jaar (anker) tot 186 jaar (molenwerk) en is gemiddeld 75, als je de enigszins 
dubieuze driegulden en tweegulden niet meerekent. Zie ook weer het staatje. 
 
Evenzeer de moeite waard lijkt me lijst 3, die in het WNT ontbrekende woorden 
samenbrengt. Er zitten nogal wat gallicismen bij, maar voor mijn gevoel toch ook 
enige tamelijk gewone woor-[136]den (boomstuk, massagoed). Net als warrant (zie 
lijst 1-B) had ook verkrozen in het WNT kunnen staan, want ook dat deel (XX-1) werd 
in bewerking genomen na het verschijnen van het plakkaatboek. Ook in deze 
categorie hapaxen. Ik citeer een heel mooie. Gouverneur Lichtenbergh 
verordonneert in 1669 dat het afgelopen moet zijn met allerlei wangedrag in kroegen 
op zondag, waaronder hij ook rekent 'spelen op velen ['veel', eerder 'vedel', voorloper 
van de viool] en diergelijcken dronckemans instrumenten'. 
 
Vergelijking en conclusie 
Een vergelijking van de twee groepen heeft als duidelijk resultaat dat een eerder 
geconstateerd maar nog niet nader onderzocht verschijnsel bevestigd wordt: 
woorden die alleen met Suriname te maken hebben of meer dan met Nederland 
worden in het WNT vermeld met een eerste vindplaats die vaak voor verbetering 



vatbaar is, waarbij het dan kan gaan om een verschil van een eeuw of meer. Bij niet 
specifiek gebonden woorden komt dat veel minder voor. Hier kan dan nog aan 
toegevoegd worden, dat van de eerstgenoemde groep veel vaker dan van de tweede 
een woord niet in het WNT staat. Van het hier onderzochte monster zijn er dat 39 
van de 68, dat is 57%. 
 
Hoe moeten we beoordelen dat op 189 bladzijden plakkatenproza 14 niet specifieke 
woorden voorkomen die niet in het WNT te vinden zijn? Zijn die woorden misschien 
toch voor een groot deel bijzonder of zelfs buitenissig, namelijk behorend tot het 
ambtenarenjargon? Ze waren weliswaar niet bestemd voor intern gebruik binnen het 
Surinaamse bestuursapparaat, ze richtten zich juist tot de burgers, maar dat maakte 
daar toen wellicht geen verschil, net als hier nu. 
 
Wat de in het WNT naar verhouding late citeringen van de woorden van lijst 2 betreft 
valt op te merken, dat de gemiddelde vervroeging met 75 jaar wel wat veel lijkt. Wat 
bedoelen we in dit verband met 'decennia'? Als dat 'minder dan een eeuw' betekent, 
zitten we met 15 van de 19 goed, maar ik denk eerder aan 'minder dan een halve 
eeuw'. Merkwaardig is, dat het gemiddelde van deze groep wordt opgedreven door 
vier zeer Nederlandse woorden (kopermunt, krozen, landingsplaats en molenwerk), 
die nu van meer dan 150 jaar eerder kunnen worden aangetekend. Kortom, het WNT 
komt uit dit onderzoekje minder gunstig tevoorschijn dan ik had verwacht. 
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‘Surinaams’ 
 
totaal 68 

 
niet Suri-
naams 
totaal 78 
 

Totaal 146 wel in WNT    93 WNT eerder 45 4 41 
  WNT later 42 21 21 
  of zonder jaar  (lijst 1-A) (lijst 2) 
  WNT anders 6 4 2 
    (lijst 1-B) (lijst 2) 
 niet in WNT    53   39 14 
     (lijst 3) 
 
 
De getalsmatige verdeling van de opgezochte woorden over de onderscheiden 
categorieën. 
 
 
aantal 
jaren 
 

 
totaal 

 
‘Surinaams’ 

 
niet Surinaams 

1 -   50 10 3 7 
51 - 100   9 1 8 

101 - 150   5 5 - 
151 - 200   7 3 4 
201 - 250   7 7 - 

totaal 38 19 19 
 
 
De aantallen woorden afgezet tegen het verschil in jaren tussen hun eerdere vondst 
in het plakkaatboek en die in het WNT. 
 
[138] 
 
Lijst 1 
 
A 
akker znw 'zekere landmaat in Suriname'. WNT [1679]. 
Plakkaat 1669 (akers, mv.); SS 26. Plakkaat 1675 (ackers, mv.); SS 77. 
akkergeld znw 'een soort grondbelasting in Suriname'. WNT[1898]. 
Plakkaat 1681 (ackergelt); SS 112. 
groenhart znw 'kernhout van zekere boomsoort in Suriname (Tabebuia 
insignis)'.WNT[1863]. Zie ook Van Donselaar 1994:32. 
Plakkaat 1689 (groenhart); SS 186. 
jam znw 'eetbare knollen van enige soorten Dioscorea'. WNT, 'jammes' [1695]. 
Plakkaat 1669 (ayaemes, ayames, ayamens); SS55. 
ketting znw ' zekere lengtemaat in Suriname'. WNT [1914-1917]. 
Plakkaat 1684 (kettinge, mv.); SS 143. 
korjaal znw 'riviervaartuig in Suriname, vervaardigd van een uitgeholde boomstam'. 
WNT [1771]. 



Plakkaat 1669 (coriaer); SS 45. 
kostgrond znw 'in Suriname (stuk) grond waarop voedingsgewassen gekweekt 
worden die niet bestemd zijn voor export'. WNT [1825]. 
Plakkaat 1685 (costgrond); SS 163. 
milie znw 'maïskorrels'. WNT [1889]. 
Plakkaat  1685  (millie); SS 155. Keye 1659:45 (milie; Brazilië). 
neger znw 'man van het Afrikaanse zwarte ras'. WNT [1739]. 
Plakkaat 1669 (neegers); SS 36. In de 17de eeuw in Suriname vrijwel synoniem met 
'negerslaaf'. In het mv. kan het ook mannen en vrouwen samen betekenen. 
negerin znw 'vrouwelijke neger (z.a.)'. WNT [1839]. Zie ook Van Donselaar 1994:31 
[1768]. 
Reglement 1686 (negerinnen, mv.); SS 168. 
negerschip znw 'schip ingericht voor het vervoer van negerslaven van Afrika naar 
elders'. WNT [z.j.]. 
Reglement 1669 (negerscheepen, mv.) SS 36. 
negerslaaf znw 'neger als slaaf'. WNT [1853]. 
Plakkaat 1698 (negerslaaven); SS 226. 
planter znw 'eigenaar en/of leider van een plantagebedrijf in de tropen'. WNT [1787]. 
Plakkaat 1669 (planters, mv.); SS 24. 
riet znw 'kort voor te velde staand suikerriet'. WNT [1896]. 
Plakkaat 1670 (riet); SS 58. Keye 1659:105 (riet; Brazilië).  
singel znw 'rechthoekig plankje dienende als dakpan'. WNT [1914-1917]. 
Plakkaat 1669 (singels, mv.); SS 39. 
slaaf: rode slaaf znw 'Indiaan als slaaf'. WNT [1914-1917]. 
Plakkaat 1689 ('...ider slaaf of slavinne, hetsij roode of swarte...'); SS 185. 
[139] 
slavenkind znw 'kind van slaven, zelf ook slaaf'. WNT [1819]. 
Plakkaat 1684 (slaeffkinderen, mv.); SS 137. 
stinkhout znw 'naam voor een aantal zeer diverse houtige gewassen'. WNT, bnw 
'stinkhouten' bij een Afrikaanse soort [1719]. 
Plakkaat 1685 (stinchout, voor een soort liaan, Lonchocarpus); SS 162. 
suikerketel znw 'kookketel in een suikerfabriek'. WNT [1695]. 
Plakkaat 1670 (suyckerketels, mv.); SS 62. 
suikervat znw 'ton voor suiker'. WNT [1816]. 
Plakkaat 1677 (suyckervaten, mv.); SS 88. 
tentboot znw 'in Suriname grote roeiboot met achterop een houten kajuit'. WNT 
[z.j.]. 
Plakkaat 1684 (tentboodt); SS 146. 
 
B 
warrant (1) znw 'op basis van een giftbrief verkregen grond'. 
Plakkaat 1684 (waerande); SS 137. 
warrant (2) znw 'giftbrief betreffende grond'. 
Plakkaat 1687 (warrants, mv.); SS 174. 
warrant (3) znw 'dagvaarding'. 
Plakkaat 1685 (warrants, mv.); SS 161. 
wegloper znw 'de slavernij ontvluchte neger'. 
Rekest 1668 (weghloopers, mv.); SS 14. 
 



 
Lijst 2 
afscheidsbrief znw 'schriftelijke verklaring van ontslag'. WNT [z.j.]. 
Plakkaat 1672 (afscheytbrieff); SS 70. 
anker znw 'zekere wijnmaat'. WNT [1688]. 
Plakkaat 1684 (anckers, mv.); SS 142. 
ap- en dependentien znw mv 'toebehoren (in ruime zin)'. WNT, ingekort op deze 
toen gebruikelijke wijze [1740]; al eerder volledig (appendentien, dependentien) 
[1594]. 
Reglement 1695 (ap en dependentien); SS 209. 
apprehensie znw 'beduchtheid, vrees'. WNT [z.j.]. 
Plakkaat 1669 (apprehensien, mv.); SS 27. 
attestatie znw 'rechtsgeldige verklaring'. WNT [1690]. 
Wetten en ordonnantien 1669 (attestatien, mv.); SS 32. 
bestiaal znw 'stuk vee'. WNT [1702]. 
Plakkaat 1669 (bestialen); SS 26. 
calange znw 'bekeuring'. WNT [1762]. 
Plakkaat 1672 (calangie); SS 69. 
casueel bw 'bij geval'. WNT [1698]. 
Plakkaat 1687 (casuelijck); SS 174. 
contribueren ww trans. 'bijdragen'. WNT [1703]. 
Plakkaat 1669 (contribueeren); SS 27. 
[140] 
driegulden znw 'munt ter waarde van drie gulden'. WNT [1731-1735]. 
Plakkaat 1695 (drie gulde stuck); SS 211. 
huisgeld znw 'belasting op het bezit van een huis'. WNT [1760]. 
Plakkaat 1697 (huysgelt); SS 216. 
kopermunt znw 'koperen munt'. WNT [1843]. 
Plakkaat 1688 (koopermunte, mv.); SS 178. 
krozen ww trans. 'van een gleuf voorzien, i.h.b. van duigen op de plaats waar ze de 
bodem van de te vervaardigen ton moeten omvatten'. WNT [1849]. 
Plakkaat 1695 (gecroost); SS 206. Zie ook 'verkrozen' in lijst 3. 
landingsplaats znw 'aanlegplaats voor schepen'. WNT [1859]. 
Plakkaat 1689 (landinghplaats); SS 186. 
molenwerk znw 'losse onderdelen van een molen'. WNT [1855-1857]. 
Plakkaat 1669 (molenwerck); SS 44. 
natte waren znw mv 'vloeibare koopwaar, w.o. dranken'. WNT [1762]. 
Plakkaat 1675 (natte waeren); SS 76. 
opstopping znw 'het stuiten of verstoppen van een vloeistofstroom'. WNT [1724] 
Plakkaat 1669 (opstoppinge), hier van een kreek; SS 44. 
porte-epée znw 'degenriem'. WNT [1768]. 
Inventaris 1683 (portepeen, mv.); SS 121. 
Rooms-Katholiek znw 'persoon behorend tot de R.K. kerk'. WNT [1724]. 
Plakkaat 1685 (roomse catolycken, mv.); SS 155. 
schouwmeester znw 'ambtenaar die schouwen verricht'. WNT [1751]. 
Plakkaat 1693 (schouwmeester); SS 202. 
seinschoot znw 'kanonschot dienende als sein'. WNT [1721 of 1722]. 
Plakkaat 1688 (seynschooten, mv.); SS 182. 
stuursheid znw WNT [1762]. 



Reglement 1686 (stuersheyt); SS 167. 
tweegulden znw 'munt ter waarde van twee gulden'. WNT [1872]. 
Plakkaat 1695 (twee gulde stuck); SS 211. 
 
 
Lijst 3 
boomstuk, stamstuk. Plakkaat 1670 (SS 56); 'boomstuck'. 
bospulver, buskruit. Inventaris 1683 (SS 121). 
defamatie, laster. Plakkaat 1669 (SS 30). 
deliberatie, overleg. Plakkaat 1669(SS 27). 
domestique, knecht. Plakkaat 1685 (SS 159); 'domestycquen', mv. 
dronkendrinken. Plakkaat 1669 (SS 50); 'dronckendrincken'. 
landshout, hout van inheemse bomen. Plakkaat 1693 (SS 203). 
massagoed. Plakkaat 1680 (SS 108); 'massegoet'. 
[141] 
modique, naar verhouding gering. De 'ontfanger van de modicque lasten' beheerde 
het belastinggeld waarmee algemene overheidsuitgaven werden betaald. Plakkaat 
1688 (SS 180). 
octaaf, oude Nederlandse (of Spaanse?) munt. Plakkaat 1695 (SS 211); 'octaven', 
mv. 
ongekapt, niet ontdaan van bomen. Plakkaat 1669 (SS 24); 'ongekapte landen'. 
salveren, redden. Waarschuwing 1677 (SS 92). 
seditie, opstand. Wetten en ordonnantien 1669 (SS 33). 
verkrozen, nieuwe/andere gleuven aanbrengen (in duigen) bij het verkleinen van 
een ton; zie 'krozen' in lijst 2. Plakkaat 1695 (SS 206); 'vercrosen'. 
 
 
Dit artikel verscheen eerder in Trefwoord 11, 1996, pp. 133-141. De originele 
nummering van de bladzijden staat tussen [   ]. 
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