
Knippa 

De knippa (Melicoccus bijugatus, Papiaments: kenepa) is een fruitboom uit de zeepboomfamilie 

(Sapindaceae). De langzaam groeiende boom is tot 25 m hoog. De plant wordt gekweekt voor 

zijn ronde of ovale, circa 4 cm grote vruchten, die in trossen groeien. De vruchten rijpen 

gedurende de zomer en lijken enigszins op de lychee uit dezelfde plantenfamilie. De dunne, 

gladde, groene, leerachtige schil kan met de hand verwijderd worden, waarna het geelachtige of 

zalmkleurige, doorschijnende, sappige vruchtvlees tevoorschijn komt. 

 

 

 

Twatwa 

Een zwarte vogel met een bleke snavel en wat wit op de vleugel. Deze zaadeter is de bekendste 

zangvogel uit Suriname. 

 

 



Alkanna 

Alkanna is de botanische naam van een geslacht uit ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). Dit 

geslacht komt voor in Zuid-Europa en van Noord-Afrika tot in Iran. Het geslacht telt circa dertig 

soorten, zowel eenjarige planten als groenblijvende, vaste planten. De bloemen zijn meestal 

blauw, maar soms ook wit of geel. Uit de wortel van de Alkanna tinctoria wordt de rode 

kleurstof alkannine, of alkannarood gewonnen. 

 

 

Sfagnum (zo geschreven in de officiële woordenlijst, maar op het internet beter gekend als sphagnum) 

Sphagnum (Nederlands: veenmos) is een geslacht van mossen bestaande uit meer dan honderd 

verschillende soorten. 

Bij het grote publiek is veenmos bekend om het gebruik in decoratieve bloemstukjes, maar het 

wordt vanwege de sterk wateropnemende eigenschappen ook gebruikt in de vorm van 

turfstrooisel om de structuur van de bodem te verbeteren en als substraat voor huisdieren die 

in vochtige omstandigheden moeten worden gehouden, zoals amfibieën. 

 

  



Kamsin (zo door de spellingscommissie goedgekeurd; vaker khamsin geschreven op het internet) 

Hete zuidwestenwind vanuit de sahara. 

 

Gerenoek 

De gerenoek of girafgazelle is een Oost-Afrikaanse antilope, nauw verwant aan de dibatag. De 

naam van het dier is waarschijnlijk afgeleid van de naam die de inwoners van Somalië aan de 

girafgazelle gaven. 

 

 

Chijl  

(van Dale) de door de darmvlokken opgenomen en in de chylusvaten afvloeiende, vet 

bevattende lymfe 

 

Eemien 

Het Eemien (Vlaams: Eemiaan) was het laatste interglaciaal (warme tijdperk) in het Pleistoceen. 

Het klimaat van het Eemien was te vergelijken met het huidige warme tijdperk, het Holoceen, of 

zelfs iets warmer. Het Eemien duurde van 128.000 tot 116.000 jaar geleden. Het Eemien werd 

voor het eerst herkend door Pieter Harting (1875) in boringen in de omgeving van Amersfoort. 

Hij noemde deze lagen het 'Système Eémien' naar de rivier de Eem, waar Amersfoort aan ligt. 

 

Ypresien 

Het geologisch tijdperk Ypresien (Vlaanderen: Ypresiaan of Ieperiaan) is een onderverdeling van 

het Eoceen. Het Ypresien duurde van 56,0 tot 47,8 miljoen jaar geleden en had het warmste 

klimaat van de afgelopen 100 miljoen jaar. Het Ypresien werd voor het eerst beschreven door de 

Belgische geoloog André Dumont in 1849. Dumont noemde de etage naar de Belgische plaats 

Ieper (Frans: Ypres). 



 

Golok  

Een Aziatische machete van Indonesische oorsprong 

 

 

 

Romusha  

Een romoesja was een veelal uit Java afkomstige arbeider die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

onder aan slavernij grenzende omstandigheden voor de Japanse bezetter moest werken. 

 

Mosjav 

Een mosjav is een coöperatieve landbouwnederzetting in Israël. De eerste mosjavs werden 

opgericht door Joodse Palestijnen tijdens het Britse mandaat over Palestina. 

 

Moekim 

Een Moekim is in Atjeh (provincie in Indonesië) een gangbare term voor een feodale indeling op 

basis van landbezit. Het woord Moekim was oorspronkelijk Arabisch en betekende ingezetene, 

in Atjeh was het de benaming van een district, een buurtschap, waarvan de gezamenlijke 

bewoners in een en dezelfde moskee de vrijdagse dienst bijwoonden. In elke moekim stond een 

hoeloebalang, een soort stamhoofd, bovenaan. 

 

  



Hoedna 

Oude Arabische stamgewoonte en term, die staakt-het-vuren of rust en kalmte betekent. Hudna 

is de naam voor de eerste stap in een verzoeningsproces en stamt uit de tijd van voor de islam. 

De term komt in 2001 en 2003 in het nieuws. Het gaat om een voorgenomen staakt-het-vuren in 

het Israëlisch-Palestijnse conflict. 

 

Wem  

Elk van beide driehoekige bladen aan de uiteinden van een ankerarm, met welke het anker in de 

grond vat; ankerhand. 

 

 

 

Fijfel 

Fluit als muziekinstrument, ook bepaaldelijk: dwarsfluit in Z.-Ndl. Verouderd woord dat enkel 

nog in woordenboeken lijkt voor te komen. 

 

 

Saguweer 

Het sap van de arèn- of saguweerboom, dat vers zacht en zoet is en gegist de alcoholische drank 

arak oplevert. Ook gebruikt voor een alcoholische drank, door gisting uit het sap van de 

wijnpalm verkregen. Verouderd woord dat enkel nog in woordenboeken lijkt voor te komen. 

 

 



Fep 

(van Dale) (gew.) het drinken; hij is aan de fep (hij zuipt); alles voor de fep (alles voor de 

sterkedrank). Verouderd woord dat enkel nog in woordenboeken lijkt voor te komen. 

 

Dawet 

Drank uit de Surinaams- Javaanse keuken. Wordt bereid met kokosmelk, maizena en kleurstof. 

Wordt gekoeld gedronken. 

 

 

 

  



Falbala 

(van Dale) ruim geplooid boordsel, afhangende geschulpte zoom aan vrouwenkleren en 

gordijnen 

 

Op het internet vooral gekend als de naam van een vrouwelijk personage in Asterix & Obelix 

  

 

 

  



Ojief 

Een ojief, ogief of cyma is een bepaald profiel. De doorsnede heeft de vorm van twee 

gespiegelde S'en die aan onder- en bovenzijde min of meer ingekort zijn. Er zijn twee soorten 

ojief: een recht ojief of cyma recta (vanboven hol en beneden bol) en een omgekeerd ojief ook 

hielojief of cyma reversa genaamd (vanboven bol en beneden hol). 

             

 

 

Ghazel 

Ghazel of ghazal is het Arabische woord voor vrijage. De versvorm bestaat uit tweeregelige 

strofen en is uitermate geschikt voor minnepoëzie en drankaanbidding. De ghazel is veelvuldig 

gebruikt door de Turken, de Perzen en de Indiërs vanaf de 14e eeuw. In Europa werden o.a. 

ghazels vervaardigd door Goethe. Bijzonderheid is dat in de slotregel de naam van de dichter 

wordt verwerkt. 

 

Bisbilles  

(van Dale) (mv) kleine onenigheden. Verouderd woord dat enkel nog in woordenboeken lijkt 

voor te komen. 

 

Giegagen 

(van Dale) (veroud.) balken, schreeuwen als een ezel 

 

Goëtie 

(van Dale) toverij door oproeping van geesten; syn. zwarte magie 

 

 


