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Inleiding  
 
In 2002 verscheen een heruitgave van de bekende studie over De geheimtalen van Dr. J.G.M. 
Moormann uit 1932 en 1934, met onder meer drie nieuwe woordregisters. De nieuwe editie kreeg als 
ondertitel mee Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel en werd bezorgd door 
Nicoline van der Sijs, terwijl Enno Endt tekende voor een korte levensschets van Julius Georg Maria 
Moormann (1889-1974).1 Terecht is er opgemerkt dat hiermee de tot op heden uitgebreidste 
woordverzameling van het Nederlandstalige Bargoens beschikbaar is gekomen, in totaal meer dan 
achthonderd pagina’s.   
 Aan het notenapparaat van Moormann heeft Nicoline van der Sijs een aantal aanvullende en 
actualiserende noten toegevoegd. Op onze beurt willen we hier een korte annotatie geven bij een 
kritische opmerking van Moormann over een anonieme woordenlijst.2   
 
 
De “Alphabetische woordenlijst van het Bargoensch” 
 
In zijn boek maakt Moormann onder meer gebruik van oudere verzamelingen van en studies over 
geheimtalen, maar hij doet dat wel in kritische zin. Zo signaleert hij een “Alphabetische woordenlijst 
van het Bargoensch” uit 1890, verschenen in de derde en laatste jaargang van het blad Onze 
Volkstaal. Tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche tongvallen, dat onder redactie stond van 
de veelschrijvende Amsterdammer Taco H. de Beer (1838-1923). De Beer liet de auteur van de lijst, 
die zo’n vierhonderd woorden telt, schuilgaan achter de letters ‘N.N.’   
 Moormann begon de lijst uit Onze Volkstaal te wantrouwen toen hij er een opvallende fout in 
ontdekt had. Nader onderzoek bracht hem tot de conclusie dat de lijst slechts “een waardeloze 
compilatie” was (Moormann 2002: 45). Om preciezer te zijn: de lijst uit 1890 bleek enerzijds 
gebaseerd te zijn op Cartouche, of de Gestrafte Booswigt uyt het Fransch in Nederduitsche Vaerzen 
nagevolgt uit 1731; het betreft woorden die te vinden zijn in een aanhangsel op deze Cartouche (cf. 
2002: 170; 357).3 Anderzijds waren er woorden overgenomen uit een andere bron, namelijk uit een 
“Brief van A. en Z.”, die in 1844 gepubliceerd was in de Algemeene Konst- en Letterbode (cf. 2002: 
187; 397-399). Kortom, voor Moormanns doel was de lijst “van geen belang” (2002: 199), en daarom 
zal hij toen ook niet bijster geïnteresseerd zijn geweest in de identiteit van de compilator. Zijn 
promotor, de Nijmeegse hoogleraar Jac. van Ginneken (1877-1945), die in zijn hoofdstuk over “Het 
Bargoensch” in het tweede deel van zijn Handboek der Nederlandsche taal (1914) naar de 
woordenlijst verwijst, heeft de naam van de auteur evenmin vermeld. Ook Van der Sijs heeft in haar 
recente heruitgave van De geheimtalen de auteurskwestie laten rusten. Op de vraag wie er zich nu 
eigenlijk achter de letters ‘N.N.’ verschool, kan evenwel een ondubbelzinnig antwoord worden 
gegeven.  
 In een wervende folder die de uitgever van Onze Volkstaal, Blom & Olivierse uit Kuilenburg, in 
februari 1884 liet uitgaan, vinden we een overzicht van de toentertijd gereedliggende, persklare kopij 
voor het tijdschrift. Een van de artikelen wordt omschreven als “Alph. Woordenlijst van het 
Bargoensch, van wege de Red. samengesteld door L. van Ankum”. Deze Van Ankum geniet onder 
Nederlandse dialectologen een bescheiden bekendheid als auteur van een artikel over “Het dialect 
der Groninger Veenkoloniën”, dat hij in 1880 publiceerde in Noord en Zuid, een blad dat net als Onze 
Volkstaal onder redactie stond van Taco de Beer. Het artikel is een lijst van woorden en uitdrukkingen, 
                         
1 Zie nu ook Ad Leerintveld, “Vluchtig en waardevol. Straatliederen van Wouters en Moormann”. 
Literatuur 21 (2004): 54-57.  

2 Met dank aan Nicoline van der Sijs voor enkele relevante aanwijzingen.  

3 Het is een aanhangsel met eigen paginering getiteld “Nederduitsch en Bargoensch Woordenboek” (1-18), 
dat gevolgd wordt door een woordenboek “Bargoensch en Nederduitsch” (19-32). Dat laatste is in 
extenso afgedrukt in Moormann 2002: 358-363, met een aanvulling uit de andere lijst.   
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die aan het dialect der Groninger Veenkoloniën ontleend zijn. “Gedurende de laatste jaren” had de 
auteur vooral te Veendam een aantal woorden en uitdrukkingen verzameld “uit den mond van ’t volk” 
(Van Ankum 1880: 3769-370).4  Een vervolg op dit artikel, “Het dialect der Groninger Veenkoloniën 
(Tweede lijst)”, bedoeld als bijdrage aan Onze Volkstaal en mogelijk te dateren ca. 1882, bleef echter 
ongedrukt. Het berust nu in het archief van dat tijdschrift, dat zich sinds mei 1894 bevindt in de Leidse 
Universiteitsbibliotheek (sign. Ltk 1229 A; cf. Tempelaars 1995).    
 Deze tweede lijst van Groningse woorden nu,  ‘Aalbeere’ tot en met ‘Zwat’, staat met paars-blauwe 
inkt keurig genoteerd in een viertal schoolschriften, waarvan alleen de rechterpagina’s beschreven 
zijn. De laatste rechterbladzijde in cahier nummer vier, pagina 74, blijkt ondertekend met ‘L. van 
Ankum’. Maar op het omslag van het eerste cahier staat achter de gedrukte woorden Schrijfboek van 
in duidelijk handschrift genoteerd: “L. Huizingh[,] De Ooster Hoogebrug bij Groningen”. Zo blijkt ‘L. van 
Ankum’ een nom de plume te zijn van L. Huizingh,5 wat overigens niet een geheel nieuwe constatering 
is.6   
 
 
Over L. van Ankum 
 
L. Huizingh was een onderwijzer die omstreeks 1882 in de nabijheid van de stad Groningen woonde; 
in 1884 was hij in Wildervank woonachtig. Veel biografische gegevens over hem kunnen we op dit 
moment nog niet presenteren; we beperken ons daarom tot enkele opmerkingen over zijn 
gepubliceerde werk.  
 Onder het pseudoniem L. van Ankum heeft meester Huizingh diverse artikelen en talrijke 
schoolboeken geschreven. Hij publiceerde in tijdschriften als Noord en Zuid, Onze Volkstaal en Eigen 
Haard (De Kempenaer 1928: 26). Aan Noord en Zuid droeg hij in de loop van de jaren tachtig een 
aantal taalkundige artikelen bij. Zijn laatste bijdrage aan Noord en Zuid was “Drie Examen-opgaven” 
uit 1888.7 Uit die titel blijkt dat Van Ankum actief was op het gebied van het  
(taal)onderwijs. Hij publiceerde een tiental schoolboekjes voor taal- en rekenlessen voor de lagere  
scholen.8 Op de omslag van verscheidene van die boekjes staat dat ze geschreven zijn “door L. Van 
Ankum, hoofd eener school.” Van Ankums schoolboekjes verschijnen vanaf 1883 tot ongeveer 1910. 
Titels die tot in de jaren twintig werden herdrukt, zijn: Voor hoofd en hart. Leesboek voor de middelste 
klassen der lagere school (1883), De leestoon. Leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen, 
herhalingsscholen en normaallessen (1891), Het laatste rekenboek: 400 rekenkundige vraagstukken. 
Voor de hoogste klassen der lagere scholen en voor herhalingsscholen (1895). Ook verzorgde hij een 
Bloemlezing uit Dr. J. P. Heije’s volksdichten (1892).  
 In het voorbericht van Voor hoofd en hart heeft Van Ankum vooral criteria voor een goed leesboek 
voor de lagere school gegeven. “Het moet spreken tot het verstand als tot het gemoed der leerlingen. 
                         
4 In zijn dissertatie over het dialect van de Veenkoloniën verwijst F.G. Schuringa (1923: 35) nog naar het 
stuk van Van Ankum.  

5 In de recente literatuur is geopperd dat ‘L. van Ankum’ “waarschijnlijk” een pseudoniem zou zijn van 
Sjoukje Bokma de Boer (1860-1939), de echtgenote van de politicus Pieter Jelles Troelstra en beter bekend 
als Nienke van Hichtum (cf. Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland 3 
(1988), 19-23. Een bijgewerkte elektronische versie (2002) van het betreffende lemma is te vinden onder 
ww.iisg.nl/bwsa/bios/bokma-de-boer/html).  

6 In Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers lost De Kempenaer (1928) het pseudoniem overigens op 
als “L. Huizinga”. Zie ook de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1893-1894, 54, 
waar de naam correct vermeld wordt. Meertens & Wander (1958) voorzien ‘Van Ankum’ van de voorletter 
‘J.’; ze noteren wel de juiste achternaam van de auteur.   

7 In 1889 trad C.H. den Hertog (1846-1902) toe tot de redactie van Noord en Zuid. Zijn samenwerking met 
De Beer is waarschijnlijk maar moeizaam verlopen, aldus H. Hulshof in zijn studie over C.H. den Hertog als 
grammaticus (Muiderberg 1985: 59). Botste ook Van Ankum met het hoekige karakter van de nieuwe 
redacteur?   

8 We gaan er voorlopig van uit dat we de schoolboekenschrijver Van Ankum mogen identificeren met 
degene die in Noord en Zuid publiceerde.  
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En ook hunne zedelijke vorming behoort het niet te verwaarlozen” en “Het moet eene groote 
verscheidenheid van leeslessen bevatten. Vooreerst om den smaak der leerlingen alzijdig te 
ontwikkelen, en in de tweede plaats om hen aan een goeden leestoon te gewennen”. Van Ankum wist 
dus heel goed wat hij wilde; hij had een uitgesproken visie op en mening over het leesonderwijs.  
 Aanbevelingen voor het leesonderwijs heeft Van Ankum in het voorbericht van De leestoon 
gegeven. Hij vond dat er enerzijds aandacht moest zijn voor “het verstaan van het gelezene” en 
anderzijds voor de “voordracht”. Leerlingen moeten de les goed begrijpen, maar moeten ook 
langzaam en duidelijk kunnen lezen. Volgens hem werd het laatste wel eens vergeten. Hij keurde de 
gewoonte af “om de leerlingen beurt om beurt slechts één volzin te laten lezen”, omdat ze zo de 
waarde van de leestekens niet leren kennen. Om de aandacht niet te laten verslappen, moeten de 
leerlingen niet op de rij af lezen, maar moeten de leerlingen door elkaar worden aangewezen. Uit deze 
opmerkingen en aanbevelingen van Van Ankum blijkt dat hij nieuwe manieren van onderwijs 
probeerde te introduceren. 
 Van Ankum vond het belangrijk dat kinderen die na de lagere school geen voortgezet onderwijs 
konden volgen, wisten wat er in de maatschappij omging. In het voorbericht van De Schoolcourant. 
Inleiding tot de lectuur van dag- en weekbladen (tweede druk 1897) schreef hij dat kinderen kennis 
over de maatschappij vaak niet op school hebben gehad. Hij bracht die stof daarom naar voren in De 
Schoolcourant, die leesbaar en begrijpelijk moest zijn. 
 Ook heeft Van Ankum een boek gepubliceerd in samenwerking met Taco de Beer. Dat is Voor 
Neerlands jeugd: leesboek voor de lagere school (Groningen 1888). We mogen dus wel aannemen 
dat Van Ankum en De Beer regelmatig contact gehad hebben nadat Van Ankum omstreeks 1880 zijn 
artikel over “Het dialect der Groninger Veenkoloniën” had opgestuurd naar de Amsterdamse P.C. 
Hooftstraat 83, waar Taco de Beer woonde. In 1882 stuurde Van Ankum een vervolg op dit artikel en 
niet lang daarna moet De Beer de Groninger schoolmeester gevraagd hebben om een lijst van 
Bargoense woorden samen te stellen en die in Onze Volkstaal  te publiceren. In verband met de 
financiële moeilijkheden waarin het tijdschrift permanent verkeerde, heeft die publicatie lang op zich 
laten wachten.  
 Hoe dit alles ook zij, de sporen van de samenwerking tussen De Beer en Van Ankum laten zich tot 
het eind van de eeuw volgen. We zullen daar nog een voorbeeld van geven.  
 
 
De Woordenschat (1899) 
   
Vanaf 1893 verschenen de afleveringen van het grote naslagwerk Woordenschat. Verklaring van 
woorden en uitdrukkingen. Het stond onder redactie van Taco de Beer en de Amsterdamse predikant 
Dr. E. Laurillard (1830-1908) en werd samengesteld “met medewerking van vele mannen van 
wetenschap”.9 In de zomer van 1899 was het hele werk voltooid. Onder de medewerkers wordt L. van 
Ankum als eerste genoemd. In dat verband is het interessant om te zien dat in Woordenschat allerlei 
Bargoense woorden zijn opgenomen. De Beer (1899: xvii) vertelt in zijn naschrift op Woordenschat 
dat door bepaalde omstandigheden onder meer de afdeling Bargoens “grooter uitbreiding” heeft 
moeten krijgen dan de redactie oorspronkelijk “wenschelijk voorkwam”. Hoe is het Bargoense deel van 
Woordenschat tot stand gekomen? 
 In zijn inleiding op de fraai verzorgde herdruk van Woordenschat in 1993 noteerde Ewoud Sanders 
(1993b: [7]) dat het niet zo was “dat De Beer zich voornamelijk baseerde op het werk van anderen”. 
Maar in het geval van het Bargoens is het zo, dat wie in Woordenschat zoekt naar woorden die als 
‘barg.’ zijn getypeerd, talrijke voorbeelden vindt die wijzen op een (gedeeltelijke) recycling van de lijst 
van Van Ankum. Weliswaar was P.W. Steenkamp, toentertijd hoofdcommissaris van politie te 
Amsterdam, als medewerker ingehuurd vanwege zijn kennis van het Bargoens (Sanders 1993b: [4]), 
maar deze is zonder nadere toelichting van het toneel verdwenen (Sanders 1993b: [9]). Steekproeven 
wijzen uit dat De Beer in de jaren negentig ten bate van zijn Woordenschat de schoolschriften met de 
“Alphabetische woordenlijst van het Bargoensch” uit 1882-1883 op een handige manier opnieuw 
benut heeft. Zo kan de casus-Van Ankum enig licht werpen op de werkwijze van Taco de Beer in het 
algemeen en bij het samenstellen van Woordenschat in het bijzonder.  
 
 
 
 

                         
9 Zie over dit boek onder meer Maas 1993 (met illustraties) en Verhoeff 1993.  
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Coda: “geheel waardeloos is ze echter niet”   
 
Een retouche tot slot. In het tweede deel van zijn magnum opus, het Bronnenboek uit 1934, moest 
Moormann (2002: 430-431) zijn een paar jaar eerder uitgesproken negatieve oordeel over de 
“Alphabetische woordenlijst” herzien —- “geheel waardeloos is ze echter niet”, stelde  Moormann nu 
vast. Want als we de woorden uit de beide bronnen eruit lichten, dan houden we nog een aantal 
woorden over “die oorspronkelijk kunnen zijn”, zo concludeerde hij. Het gaat om ongeveer 150 
woorden, opgesomd in Moormann 2002: 431-433, en dat wil zeggen dat meer dan een derde van de 
lijst origineel kan zijn. Zo’n gegeven werpt toch ander licht op het werk van Van Ankum. Hoe de 
Groningse onderwijzer indertijd die “oorspronkelijke” woorden heeft weten te achterhalen, is weer een 
volgende vraag.   
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Bijlage  
 
Alphabetische woordenlijst van het Bargoensch  
 
door L. van Ankum [L. Huizingh], Onze Volkstaal 3 (1890), 194-199.  
Toelichting. Een + achter het lemma betekent dat het woord niet afkomstig is uit Van Ankums beide 
bronnen en dat het “oorspronkelijk” kan zijn. Zie de ‘gezuiverde’ lijst in Moormann 2002: 431-433. 
Merk op dat Moormann zonder nadere verantwoording heeft ingegrepen in de spelling van sommige 
woorden. Een enkele opmerking van Moormann hebben we tussen vierkante haken toegevoegd.  
 
 
A.  
 
Aanknooien, aanzien. + 
Aap (op den — loopen), bedelen.  
Aapje, bedelaar.  
Afleggen, bespieden. + 
Afzetters, straatdieven.  
Agere (de  — ), de andere. +  
Albert is dronken (een  — ), een koperen aker.  
Alias (groote — ), oudste.  
Amchen, menschen.  
Azijn, rum. + 
 
B.  
 
Baaij, wijn.  
Babbelaar, courant; predikant.  
Badderik, schip of schuit. + 
Baiës, huis. Sjofele baiës, gevangenis.  
Baldoverer, verklikker.  
Balleward, spek.  
Bank, hier.  
Bargoensch, (het — ), de dieventaal. + 
Baskroo, schout.  
Batter, schip.  
Beijse, kwaad. + 
Beijtsig, twee. + 
Beisje, dubbeltje.  
Bekaan maken, aanhouden.  
Belskraag, dronken.  
Besolmen, betalen. + 
Bikken, eten. + 
Biks, tabaksdoos. Kleifsche biks, zilveren tabaksdoos.  
Bing (de — van de troetels), de cipier.  
Bink, vader.  
Blaffert, ijzeren pot.  
Blauw, dood. + 
Blikkement, eetwaren. + [NB: M heeft hier bikkement]  
Blikkementeren, eten. +  
Blinkers (zijn  — bedekken), zich vermommen.  
Bloedcoraal (een — ), een steek in het lijf.  
Bodderik, schuit.  
Bok (de — was vet), er was veel geld. + 
Bokke (kaijle — ), deel of helft van ’t gestolene.  
Bol van de kit, meester of baas van de kroeg.  
Bollen, mannen.  
Bolletje, mannetje.  
Bommerik, klok. + 
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Boonen (witte — ), koffie. + 
Bos (een ronde — ), een koperen ketel.  
Bot op verschut, op de daad betrapt.  
Brommer, ketel.  
Brommert, kar. + 
Buiten, in de maatschappij. + 
Buizen, drinken. + 
 
C.  
 
Commien, kaas.  
Creeft (de — ), het vleesch.  
 
 
D.   
 
Dalfenoor (een sjofele — ), een arme drommel.  
Dalven, bedelen. + 
Darm (een — ), een touw. + 
Das, strop.  
Deenen, straatslijpen. Nacht deenen, goede sier maken.  
Deer, nacht.  
Dodding, kaas.  
Dof (een witte — ), een pruik.  
Dokken, geven.  
Dollemen, slapen. +  
Doofmaken, vermoorden. + 
Douw, dag.  
Draai, pleizier: hij heeft er een draai in. + 
Duimlitten, boonen.  
 
E.  
 
Emmer vol water (een  — ), een dronken boer. + 
 
F.  
 
Feberen, schrijven. + 
Fettoe (bekke — ) , deel of helft van ’t gestolene.  
Fiat, vertrouwen. + 
Fiks met loopjes doen, wegnemen, overnemen.  
Finater, venster.  
Flep, brief.  
Flikker (een platte smeltis — ), een tinnegieter, die gestolen goed opkoopt. 
Flikker (een platte kriemse — ), een zilversmid, die gestolen goed opkoopt.  
Flodder, hand.  
Fok, bril.  
Fokje (het — ), het gezelschap.  
Fokken, gaan, loopen, vluchten.  
Foks, goud: fokse fok, gouden bril.  
Franken (de — ), de ratelwachts.  
Fricketeren, stelen onder den schijn van geld te wisselen.  
Friesen, gouden gespen.  
 
G.  
 
Gaaper, mond.  
Gabbert, kameraad.  
Gammel, oud, stuk, naar, akelig. + 
Gasser, spek. + 
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Gasseroor, domoor in ’t werk. + 
Gastkit, gasthuis.  
Gat (half — ), wambuis.  
Gebeuwen, roepen.  
Gebuizerd, gedronken. + 
Geeuwen, zingen. + 
Geeuwert (een fokkende — ), een kleine jongen; Cupido, liefdegod.  
Gejasperde jongen (een — ), iemand, die gezeten heeft. + 
Gekloft, gekleed.  
Gellep ( — in de massemat doen), met elkander deelen. + 
Gemolt, om hals gebracht.  
Gemot (het — ), de politie; het heele gemot, het gerecht.  
Geplakt, gevangen. + 
Gescheft, gezeten in de gevangenis. + 
Gesjankt, getrouwd. + 
Gewoerem houden, verborgen houden.  
Gijp (van — houden), van zwieren houden.  
Glimmer, gesp.  
Glimmerik, oog. + 
Glimmerts, tafelborden.  
Glokker (een — ), een steker voor rijst. + 
Gokken, spelen; loensch gokken, eene valsche kaart spelen.  
Gons, steek in het lijf.  
Goochem, slim. (Patois, Hebreeuwsch: choochom).  
Grandig, goed; fraai; deftig.  
Grandige bol, schout.  
Griek, valschaard, valsche speler. + 
Grienende, huilende.  
Grijpers, vingers.  
Groentje, knuppel.  
 
H.  
 
Haeltaal (de  — ), de dieventaal.  
Hals (een smeltse  — ), een tinnen kan.  
Handelen, stelen.  
Hangerik, kleeding.  
Hebje knooi (een — ), een vonnis.  
Heijtje, kwartje. + 
Herberg, kerk.  
Herri, herberg.  
Heuvel (van een — geknauwt), van een dollen hond gebeten   
Hobbelen (aan het — zijn), in aanraking zijn; twisten. + 
Hoeft (het — ), het brood.  
Hoesie, gendarme.  
Hoeter, mes.  
Hondje, dubbeltje. + 

 Hoogstapelaar, iemand, die met bedelbrieven bij de rijken rondgaat. + [NB: M leest hier 
 hoogstepelaar] 

Hoos, geldlade. 
Hop, thee. + 
Hugten, hangen.  
Huishouder, tang.  
 
J.  
 
Jans (Moeder — ), opkoopster. + 
Jantje, jaar.  
Jat, hand. + 
Job, onnoozel. + 
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K.  
 
Kaaien, vallen. + 
Kaale-koe, morgenstond.  
Kaars (een — ), een eind weegs. + 
Kaf (een platte — ), opkooper van gestolen goed.  
Kaffer, boer.  
Kajem, jood.  
Kakelaar, advocaat. + 
Kakkerlak, kleine diefstal. + 
Kakkie, kleine diefstal. + 
Kamfer, brandewijn. + 
Kappen, zeggen, spreken.  
Kappittel, brief, opstel. + 
Kat, geldriem.  
Kauvert, hoed. + 
Keile, flesch. + 
Keiledje, flesch.  
Keppe noppe, stilgezwegen.  
Kieschoppers, zakkenrollers. + 
Kimmelen, drie. + 
Kin, ja. + 
Kist, zak.  
Kit, kroeg.  
Kit (een platte — ), huis waarvan de deur aanstaat.  
Klankers met vonk, flesschen jenever.  
Klapper (de — matig), de deur toe. + 
Klapperkop, hart.  
Kleifsche, zilveren.  
Kleum, slaan. + 
Klijfockers, dieven op het land.  
Kloften, kleeden. + 
Knaak, rijksdaalder. + 
Knaap (een luie — ), een kwaadwillige. + 
Knaauw, steek in het lijf.  
Knijsen, afkijken. + [NB: M spelt hier knijzen] 
Knijzen, kennen.  
Knoesen, klappen.  
Knoetmajer, grasmaaier.  
Knooien, zien, kijken.  
Knoojen, (malkaar op ziel —), twisten.  
Knoopsgat, steek in het lijf.  
Knul, vent: wiedensche knul, domme vent.  
Koijer, (valsche — ), leugenaar.  
Koopbink, koopman.  
Koorts (hij heeft aan heete — gelegen), is in eene gevaarlijke zaak betrokken geweest. + 
Kooter, klein kind. + 
Korri, koffie.  
Kout (’t — ), mes.  
Krabbedaaien, loven en bieden; twisten. + 
Krabbers, dieven.  
Krommert, schout.  
Krouwen, minnen; liefde.  

L.  

Lakeive (een —), eene vrouw. + 
Lamp, politieagent. + 
Lappen (zet je — klaar), luister. + [Cartouche: ‘oren’ (M)]  
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Lauw, niets.  
Leechem, brood.  
Lenzen, kijken.  
Lik, gevangenis. + 
Likmehol, een acht en twintig. (Oude munt).  
Link poekeren, kwaad spreken. + 
Lint (gemot — ), kant.  
Lintje (een rood — ), snede in het gelaat.  
Loensch, valsch.  
Lonk (een — ), te pronk staan.  
Louw, neen. + 
Luimen, slapen. + 
Luimkit, slaaphuis.  
Luwing (er was — ), er bestond gelegenheid. + 

M.  

Maf, gek.  
Mafje, kwartje.  
Majem, water. + 
Malenger, commissaris van politie. + 
Man, gulden.  
Man met den degen, schout. + 
Marane, horloge.  
Marwieger, dief. (Patois, Hebreeuwsch: rewieger, winstbejager).  
Marwiegsch (het — ), de dieventaal. + 
Mauwerik, kat. + 
Meefokkers, metgezellen.  
Meis, honderd. + 
Melik, zak. + 
Melogem, werk: heb je melogem, heb je werk ? + 
Melogem aan den darm, aan het touw trekken. +  
Melogemen, werken. + 
Mienje, geld. + 
Mienje (een — kaffer), iemand, die geld heeft. + 
Mokem, stad. Groot Mokem, Amsterdam. + 
Mokem olf, Amsterdam.  
Mokem reis, Rotterdam.  
Mokke, een slecht vrouwspersoon; mokke die krabt, vrouw die iets bergt in haar voorschoot.  
Mokkelbeis, bordeel. + 
Moolen (een — ), gloeiend zwaard over den rug. (Oude straf).  
Moos, geld. (Patois, Hebreeuwsch: mooös.)  
Mos, vrouw.  
Moule (toute — ), deel of helft van ’t gestolene.  
 
N.  
 
Nacht deenen, goede sier maken.  
Nef, mes. +  
Neref, licht.  
Neurie, drank; jenever.  
Nieze, vrouw. + 
Noppe,  noppe! stil, stil!  
Noppis, weinig, niets.  
 
O. 
 
Oest, boer.  
Oksenaar, horloge.  
Olmse, (de — ), de oude. + 
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Omslaan, verklappen, verraden. + 
Opdoeners van marchandieser, dieven die in winkels stelen onder den schijn van iets te 
 koopen.  
Opkappen, zeggen.  
Oploeven, er op uitgaan. + 
Opstootje, beweging.  

 
P.  
 
Panjot, soldaat.  
Peesen, werken.  
Peeskit (de  — ), het tuchthuis.  
Philippes, geld. + 
Philosophen, vetlederen schoenen. + 
Piercasie bij den deer, dobbelhuis bij nacht.  
Pietermannetjes, kleine zilveren messen. + 
Pij, jas.  
Pijgeren, vermoorden. + 
Pilslaan, uit een kraam of wagen stelen. + 
Plant, beurs.  
Plasbink, matroos; zeeman.  
Pleiten, weggaan. + 
Plerries, dieven.  
Ploddering, broek.  
Plok, veel.  
Plompbruijser (een kakkerlaksche — ), een koperen emmer.  
Plompen, reizen.  
Poejet, geld.  
Poekeren, spreken. + 
Poen, geld.  
Poetje (een — ), een kleine diefstal. + 
Pont, pintje.  
Pooien, eten. + 
Porem, gelaat, aangezicht. + 
Poter (ik ben het — ), ik ben het kwijt. + 
Pottebeen, ham.  
Preuvelement (een — ), een praatje maken. + 
Prince muts, dame.  
Princerie, het bureau van politie. + 
 
R.  
 
Ransen, stelen. + 
Ridders (klimmende — ), gelukkige dieven. + 
Riemen, loopen.  
Rogge teunis, bruin brood. + 
Ros, hoofd. (Patois, Hebreeuwsch: rousj).  
Rot, horloge; rot met een staart, horloge met ketting. + [NB: M leest hier rat] 
Rugknoest, ruggegraat.  
 
S.  
 
Saroespeler, dievenopkooper.  
Sas, suiker.  
Saskenen, drinken. (Patois, Hebreeuwsch: sjaschene).  
Schavielik, een zware sjouw. + 
Schemering, avond.  
Schobbeltje, stuivertje.  
Schofje! stil!  
Schoften, heeren.  
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Schortin, juffrouw; waardin.  
Schok, kermis.  
Schokken, geven: schokkem, geef hem een pak slaag. + 
Scholm, schavot.  
Schommeling (het — ), het huisraad.  
Schoolkameraad, gevangenismakker. + 
Schovel, slecht. + 
Schragen, beenen. + 
Schrank (op de — loopen), geld uit de toonbanklade stelen.  
Schuijer, mes.  
Schuuren, geeselen.  
Seijs (halve — ), penning.  
Seijsenkooper, lakenkooper.  
Serool (een grandige — ), de baas of chef; een groot heer.  
Serool (de grandige — van de badderik), de schuitenvoerder.  
Serool (de grandige — van ’t neurie spiezen), de schenker. + 
Sim, deel of helft van ’t gestolene. + 
Sjaak, diakenwees.  
Sjien, politieagent.  
Sjofel, arm.  
Slaan, stelen. + 
Slaatje, klein waschgoed.  
Slang, horlogeketting: een foksche slang, een gouden ketting; een loensche slang, een valsche 
ketting.  
Slierie karie spelen, snel iets afnemen.  
Sluijterik, venster.  
Smeris, gerechtsdienaar.  
Smeris staan, op den uitkijk staan.  
Smerrie, tabak. + 
Smerrekit (een kriemsche — ), een zilveren tabaksdoos.  
Smigher, beul, scherprechter.  
Smiksem, boter.  
Smisserij, zilveren tabaksdoos.  
Snakken, spreken; roepen.  
Snees, opkooper van gestolen goed. + 
Snijvel, huichelaar. + 
Snor (een halve  — hebben), half dronken zijn. 
Snoven, kijken. + 
Snoven (ik heb ’t in — ), ik begrijp het. + 
Soele, kerk. + 
Soeterik, suiker. + 
Sojem, zeven. + 
Sonef (de — ), de mond. + 
Soof, gulden.  
Souif, [lees sonif , M], (een bijse — ), een kwade staart. + 
Sorrore, heer.  
Spanders (vosse — ), gouden gespen.  
Spannen, zien.  
Sparwer, paraplu.  
Spiezen, jenever drinken. + 
Spinkit, spinhuis. + 
Spinnekop, doekspeld.  
Spreijerikken, lakens.  
Standaard, kandelaar.  
Steen (het rooije — ), vuur.  
Steunsel, stok.  
Stiekem, stil en rustig.  
Stijl (de — ), de stad.  
Stomk (de — ), de vergadering.  
Streekgangers, dieven die in huizen stelen, waarvan de deuren openstaan.  

 
11 



Stuijfselbink, molenaar.  
Suijpen, arresteeren.  
Swiepslag, snede in het gelaat.  
Swietje, borstrok.  
 
T.  
 
Tantel, sleutel.  
Tik, horloge; tik met slang, horloge met ketting.  
Tonder, praatje: die tonder is vermuft, zij vat geen vuur, dat praatje geloof ik niet. + 
Topje, hoedje.  
Trappers, schoenen.  
Trederikkers, voeten. + 
Trediker, schoen.  
Treemaker, schoenmaker.  
Treife (wij zijn — verschut), wij zijn ingerekend.  
Troffelbink, metselaar.  
Truij, broek.  
Turf, beurs: stevige turf, welvoorziene beurs.  
Turftrekken, zakkenrollen. + 

V.  
 
Veem, hand.  
Veemsteker (een foksche — ), een gouden ring.  
Verkrummelen, verbergen.  
Verscheren, verdienen. 
Verschut (hij is bot op — ), op de daad betrapt. + 
Versliegenen, verraden.  
Versliegenaar, verrader. + 
Vertossen, helpen.  
Vin, snuifdoos.  
Vlok, hemd.  
Vonk, jenever; brandmerk.  
Voorpeenen, wegwerpen. + [NB: M leest hier voorspeenen]  
Vrijer, jongen: een goocheme vrijer, een slimme jongen.  
Vuurweg (een brandende — ), oven.  

W.  
 
Wiedensch, dom.  
Willem (een witte — ), een wittebrood.  
Willigen Mozes, ’t werkhuis. + 
Winkel, politiebureau. + 
Witriem, politieagent. + 
Woutjes, dienaren. + 
 
Z.  
 
Zand, suiker. + 
Zeerwits, zeer wel.  
Ziek liggen, in het tuchthuis zijn. + 
Zienemer, politieagent. + 
Zwartje, koffie. + 
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